ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
І МЕНЕДЖМЕНТУ

Інститут економіки і менеджменту

І

нститут економіки і менеджменту Національного
університету «Львівська політехніка» готує висококваліфікованих фахівців з економіки, бізнесу й менеджменту, надаючи їм базу знань, яка робить їх конкурентноспроможними фахівцями не лише на внутрішньому
національному ринку, але й на світовому ринку праці.
Науково-педагогічні працівники інституту ведуть
дослідження широкого кола теоретичних і прикладних
проблем, серед яких — управління підприємствами
різних видів економічної діяльності, стратегії розвитку
підприємств, інноваційна та інвестиційна діяльність,
форми власності, приватизація, оцінка нерухомого майна, маркетинг і логістика, антикризове управління фінансами підприємств, облік, аналіз та аудит, бюджетування і
фінансове забезпечення виробничо-господарської діяльності, державні та місцеві фінанси, оподаткування,
управління підприємствами в умовах монополістичного
ринку тощо.
Розробки науковців інституту виконувались і впроваджені на багатьох підприємствах Львівської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської та інших областей, зокрема на Львівському автобусному заводі,
ЗАТ «Автонавантажувач», Львівському локомотиворемонтному заводі, Дрогобицькому автокрановому заводі,
Дрогобицькому долотному заводі та на багатьох інших.
У Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» на загальноінститутському рівні склалися дві наукові школи: «Процесно-структурований менеджмент»
під керівництвом д. е. н., професора, заслуженого працівника народної освіти України О. Є. Кузьміна і «Логістика
та маркетинг в системі менеджменту» під керівництвом
д. е. н., професора, заслуженого працівника освіти
України Є. В. Крикавського.
Особливими рисами наукової школи «Процесноструктурованого менеджменту» є дослідження і визначення чіткої послідовності побудови та застосування системи функцій та методів менеджменту, процедур прийняття управлінських рішень, зокрема щодо інноваційного
розвитку виробничо-господарських структур, до яких
належать промислові, транспортні підприємства, фінансово-кредитні установи, страхові організації, транснаціональні корпорації (ТНК), промислово-фінансові
групи (ПФГ), холдинги тощо. Також у наукових працях

представників цієї школи досліджуються проблеми
взаємодії промислових підприємств з фінансово-кредитними установами і страховими компаніями, впливу ПФГ
на економіку регіону та країни, проблеми бюджетування
на підприємствах тощо.
До складу названої наукової школи можуть бути
віднесені дослідження, які захищені у семи докторських
(О. Є. Кузьміна — директора ІНЕМ (1989), І. В. Алєксєєва — зав. кафедри фінансів ІНЕМ (2002), Л. Г. Ліпич —
декана Луцького державного технічного університету
(2004), І. М. Комарницького — проректора Львівського
університету економіки та інноваційних технологій
ім. В. Чорновола (2004), І. Б. Скворцова — професора кафедри економіки підприємства та інвестицій ІНЕМ (2008);
Н. Л. Іващук — професора кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва ІНЕМ (2009); І.Й.Яремко — доцента кафедри обліку та аналізу (2010), Г. М. Захорчин — доцента кафедри менеджменту організацій (2010); С. І. Лебедевич — професора кафедри обліку і аудиту Українського
національного лісотехнічного університету) і понад
200 кандидатських дисертаціях. Підготовлено до захисту
докторські дисертації доцентів М. К. Колісник, О. Г. Мельник, Н. Ю. Подольчака, Н. О. Шпака та ряд інших
докторських дисертацій.
Щороку в аспірантурі за зазначеним напрямом досліджень проходять підготовку понад 30 аспірантів і понад 100
здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук.
З 1996 р. видається вісник Національного університету
«Львівська політехніка» — «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»,
який у 1997 р. отримав статус фахового.
За цей же період опубліковано понад 2000 наукових
праць із зазначеного напряму.
Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, кафедри фінансів,
аспіранти та студенти працюють у зазначеному полі
досліджень, про що свідчать також публікації наукових
праць за зазначеною тематикою.
У розрізі наукової школи виконувалися й виконуються науково-дослідні теми, що зареєстровані у державному
реєстрі наукових досліджень і присвячені актуальним
проблемам: розроблення системи корпоративного управління в умовах реформування економіки; формування
умов забезпечення інвестиційної привабливості підпри-
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ємств та механізмів залучення іноземних інвестицій;
формування та використання механізму інноваційного
розвитку виробничо-господарських структур; формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: фінансово-кредитного
регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур тощо.
Робота за цим напрямом триває понад 30 років.
Фахівці наукової школи «Логістика та маркетинг
в системі менеджменту» проводять дослідження з економіки логістичних систем, оцінювання і розвитку стосунків між партнерами, трансформації вартості у розвитку відносин «підприємство—клієнт», побудови ланцюгів
поставок, маркетингової концепції формування привабливості комерційних банків, стратегічного планування
розвитку міста, моніторингового оцінювання складних
соціально-економічних явищ розвитку регіону.
За час свого існування представниками наукової школи
логістики та маркетингу в системі менеджменту захищені
докторські дисертації: Є. В. Крикавського — зав. кафедри
маркетингу і логістики; Н. І. Чухрай — зав. кафедри менеджменту організацій; Р. Патори — ректора академії менеджменту (Республіка Польща) О. Б. Мних та понад 20 кандидатських дисертацій.
З 1999 р. видається вісник Національного університету
«Львівська політехніка» — «Логістика», який у 2000 р.
отримав статус фахового. За цей же період опубліковано
понад 300 наукових праць із зазначеного напряму.
З 1996 р. проводиться традиційна (що два роки)
міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг
та логістика в системі менеджменту».
Кафедру менеджменту і міжнародного підприємництва було створено у червні 1991 р. з ініціативи її
завідувача — професора, доктора економічних наук, заслуженого працівника народної освіти України, директора
Інституту економіки і менеджменту Національного
університету «Львівська політехніка» Кузьміна Олега
Євгеновича, який є дійсним членом Української академії
наук, Академії підприємництва та менеджменту України,
Транспортної академії України, Академії економічних наук України. Олег Євгенович є автором понад 700 наукових
публікацій, у тому числі 25 монографій.
Наукова
школа
процесно-структурованого менеджменту О. Є. Кузьміна, що
спеціалізується на вищезазначеній проблематиці, широко
відома в Україні та поза її межами.
О. Є. Кузьмін працює в різноО. Є. Кузьмін,
манітних структурах Міністердоктор економічних
ства освіти і науки України, є членаук, професор
ном секції «Економіка» Наукової
ради МОН України, членом Президії Науково-методичної
комісії з менеджменту і адміністрування, заступником голови експертної ради Державної акредитаційної комісії з
менеджменту та торгівлі, членом експертної комісії зі
спеціальності «Бізнес-адміністрування». Олег Євгенович

Засідання секції «Менеджмент зовнішньоекономічної
та антимонопольної діяльності» Науково-методичної
комісії Міністерства освіти і науки України у Донецькому
державному університеті управління під головуванням проф.
О. Є. Кузьміна. Зліва направо: проф. Л. В. Батченко
(Донецький державний університет управління),
доц. О. Г. Мельник (НУ «Львівська політехніка», секретар
секції), А. Е. Воронкова (Східноукраїнський національний
університет ім. В. Даля). 2008 р., м. Донецьк

є головою секції «Менеджмент зовнішньоекономічної та
антимонопольної діяльності» Науково-методичної комісії
з менеджменту і адміністрування Міністерства освіти і науки України. Обов’язки секретаря цієї секції виконує кандидат економічних наук, доцент кафедри О. Г. Мельник.
Кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів, бере активну участь у розгляді кандидатських та
докторських дисертацій. Науковцями кафедри підготовлено понад 700 відгуків на дисертаційні роботи. Традиційно щомісяця на кафедрі відбуваються наукові
семінари, на яких аспіранти, здобувачі та докторанти
представляють результати власних наукових досліджень.
Станом на 2009 р. на кафедрі налічується 24 аспіранти,
3 докторанти (Н. О. Шпак, Н. Ю. Подольчак, О. Г. Мельник) та 3 здобувачі. Професори кафедри О. Є. Кузьмін,
М. І. Долішній, У. Я. Садова неодноразово призначались
офіційними опонентами при розгляді дисертацій, зокрема, О. Є. Кузьмін призначався офіційним опонентом кандидатських та докторських дисертацій понад 100 разів.
Доценти кафедри (Н. Ю. Подольчак, Н. І. Горбаль,
С. В. Князь, О. Г. Мельник та інші) виступали офіційними
опонентами при розгляді кандидатських дисертацій.
Заступником з наукової роботи завідувача кафедри є к. е. н.,
доцент О. І. Бала.
У різні роки Кузьмін Олег Євгенович працює головою
спеціалізованих вчених рад (СВР) із захисту кандидатських дисертацій при Національному університеті «Львівська політехніка», а саме: СВР К 068.36.06 (1991–1994),
захищено 28 кандидатських дисертацій; СВР К 04.06.07
(1995–1996), захищено 10 кандидатських дисертацій; СВР
К 35.052.03 (1997–2006), захищено 133 кандидатські дисертації.
З 2007 р. при Національному університеті «Львівська
політехніка» під головуванням О. Є. Кузьміна почала
функціонувати спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій — Д 35.052.03 (спеціальності:
08.00.03 — економіка та управління національним господарством (машинобудування та приладобудування);
08.00.04 — економіка та управління підприємствами
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ристання його в процесі приватизації українських підприємств та в післяприватизаційний період» (номер державної реєстрації
019би000149, 1996–1997 рр.); ДБ/Мотивація
«Проблеми розвитку сучасних систем менеджменту на підприємствах України» (номер державної реєстрації 0198U002356, 1998–1999 рр.);
ДБ/Корпорація «Розробка системи корпоративного управління в умовах реформування
економіки» (номер державної реєстрації
0100U000517, 2000–2001 рр.); ДБ/Інвест «ФорОбговорення актуальних наукових проблем під керівництвом проф.
мування умов забезпечення інвестиційної
О. Є. Кузьміна (у центрі) із заступниками (кандидатами економічних наук,
привабливості підприємств та механізмів
доцентами). Зліва направо: І. Б. Олексів; С. В. Князь; Л. І. Чернобай;
залучення іноземних інвестицій» (номер дерО. Є. Кузьмін; О. Г. Мельник; О. С. Скибінський, декан базової вищої освіти
жавної реєстрації 0102U001182, 2002–2003 рр.);
Інституту економіки і менеджменту, доцент кафедри; А. О. Босак, 2009 р.
ДБ/87ВГС «Формування та використання ме(машинобудування та приладобудування)), на якій ханізму інноваційного розвитку виробничо-господарсьу 2007 р. захищено 9 кандидатських дисертацій, у 2008 р. — ких структур» (номер державної реєстрації 0104U002289,
15 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація, 2004–2005 рр.); ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток систеу 2009 р. — 17 кандидатських дисертацій та 1 докторська ми індикаторів виробничо-господарської діяльності
дисертація. Вченим секретарем цієї спеціалізованої вченої підприємств: теоретико-методологічні та методичні засаради є к. е. н., доцент кафедри А. С. Завербний. З 1991 р. ди» (номер державної реєстрації 0107U000837, 2007–2008
О. Є. Кузьмін був заступником голови спеціалізованої рр.); ДБ/ФАКТОР «Полікритеріальна діагностика діяльвченої ради із захисту докторських дисертацій Інституту ності підприємств на засадах матриці індикаторів»
регіональних досліджень Національної академії наук (номер державної реєстрації 0109U001161, 2009–2010 рр.).
України. Безпосередньо під керівництвом О. Є. Кузьміна
Яскравим свідченням прикладного спрямування роззахищено 7 докторських та 73 кандидатських дисертацій, роблень науковців кафедри є існуючий попит на них на
до захисту готуються 16 кандидатських та 4 докторські ди- ринку, що втілюється у проведенні тренінгів для персонасертації.
лу підприємств та організацій (ЗАТ «ІМВО», ЗахідноНа сучасному етапі працівниками, аспірантами, докто- українська філія Європейської Бізнес-Асоціації, Західнорантами та здобувачами кафедри менеджменту і міжна- український менеджмент консалтинг, СП «Східноєвропейсьродного підприємництва провадяться наукові досліджен- ка подорож», ЗАТ «Автонавантажувач» тощо), наданні
ня за такими науковими напрямами: «Проблеми менедж- консультаційних послуг керівникам організацій, укладанні
менту і міжнародної економічної діяльності» (керівник — госпдоговорів, а саме: «Удосконалення інформаційного запроф. О. Є. Кузьмін, номер державної реєстрації безпечення розробки бюджетів ЗАТ «Маяк»» (2005 р.,
0108U004264); «Формування систем індикаторів з оціню- керівник — проф. О. Є. Кузьмін); «Удосконалення системи
вання економічної діяльності та конкурентоспромож- управління та інформаційного забезпечення діяльності
ності в машинобудуванні і приладобудуванні» (керівник — ДАКХ «Артем»» (2005–2007 рр., керівник — проф.
доц. О. Г. Мельник, номер державної реєстрації О. Є. Кузьмін); «Розроблення системи діагностики діяль0107U009523); «Проблеми корпоративного управління ності ЗАТ «Автонавантажувач» на засадах індикаторів»
в машинобудуванні і приладобудуванні» (керівник — (2008 р., керівник — доц. О. Г. Мельник), «Удосконалення
доц. Л. І. Чернобай, номер державної реєстрації системи управління комунікаціями та об’єктами інтелек0107U009521); «Проблеми інвестиційної та інноваційної туальної власності ВАТ «Львівський локомотиворемонтдіяльності (на прикладі машинобудування і приладобуду- ний завод» (2008 р., керівник — доц. Н. О. Шпак) та ін.
вання)» (керівник — доц. С. В. Князь, номер державної
Науковці кафедри постійно поновлюють професійні і
реєстрації 0107U009522); «Розвиток комунікаційного ме- наукові знання, самоудосконалюються, активно співпранеджменту в машинобудуванні» (керівник — доцент цюють із підприємницькими структурами та державниН. О. Шпак, номер державної реєстрації 0108U001386).
ми органами управління, вивчають іноземний досвід.
При кафедрі успішно функціонує науково-дослідна За результатами досліджень працівниками кафедри менелабораторія НДЛ-87 (науковий керівник лабораторії — джменту і міжнародного підприємництва загалом опублід. е. н., проф. О. Є. Кузьмін), на базі якої у різні роки роз- ковано понад 1200 наукових статей у вітчизняних фахових
роблялася держбюджетна тематика, зокрема теми: «Дослі- виданнях, близько 60 статей — в іноземних виданнях,
дження та розробка проблем трансформування ринкової 43 монографії, 95 підручників та посібників, здійснено
інфраструктури в національній економіці України» близько 700 доповідей на міжнародних та всеукраїнських
(номер державної реєстрації 01941Ю295582, 1994–1995 рр.); науково-практичних конференціях.
«Формування ринкової інфраструктури у процесі розбуВисокий рівень наукових здобутків працівників кафедри
дови державності України (теоретичні та прикладні засвідчується отриманням ними нагород, відзнак,
аспекти)» (номер державної реєстрації 01941Ю29514); стипендій, грантів, премій, визнанням у наукових колах.
ДБ/87 приватизація «Узагальнення досвіду проведення Зокрема, за вагомий особистий внесок у соціальноантимонопольної політики у розвинених країнах і вико- економічний, науковий і культурний розвиток Львівської
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області О. Є. Кузьміну присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» (1999). Проф.
О. Є. Кузьмін нагороджений орденом України «За заслуги»
ІІІ ступеня та відомчими відзнаками Міністерства освіти
і науки України та Міністерства оборони України — нагрудними знаками «Відмінник освіти» (2004) та «Петро Могила»
(2005), медаллю «15 років Збройним Силам України» (2006).
У 90-ті роки ХХ ст. О. Є. Кузьмін очолював групу при
Львівській обласній державній адміністрації з розроблення
Програми приватизації комунального майна у Львівській
області, з 1992 р. по 2007 р. — радник голови Львівської обласної державної адміністрації, з 1997 р. — член комісії з іноземного інвестування Львівської обласної державної
адміністрації, у 1993 р. був радником Прем’єр-міністра
України та членом Центру економічних реформ при
Прем’єр-міністрові України і є одним із авторів «Комплексу
заходів з реформування національної економіки», розроблених Кабінетом Міністрів України, з 1999 р. — член Правління Асоціації економістів Львівської області, з 2006 р. —
радник з економічних питань міського голови м. Львова.
Державним знаком «Відмінник освіти» нагороджений
професор кафедри Р. В. Фещур. Почесними грамотами
Міністерства освіти і науки України нагороджені к. е. н.,
доц. О. С. Скибінський, к. е. н., доц. Л. І. Чернобай, к. е. н.,
доц. Ю. В. Огерчук, старші викладачі кафедри О. Ю. Григор’єв та Х. С. Передало. Працівники кафедри (кандидати
економічних наук, доценти О. С. Скибінський, Н. Ю. Подольчак, Л. П. Сай, О. Г. Мельник, Р. В. Шуляр та інші)
у різні роки отримували стипендії обласної державної
адміністрації для молодих перспективних науковців.
Доцент кафедри С. В. Князь у 2007 р. отримав стипендію
Кабінету Міністрів України.
Двічі (2007 та 2009 рр.) кандидат економічних наук,
доцент О. Г. Мельник здобувала гранти Президента України
для підтримки наукових досліджень молодих вчених,
а у 2008 р. стала лауреатом Премії Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок. Колектив працівників кафедри (кандидати економічних наук, доценти О. Г. Мельник, Н. Ю. Подольчак,
І. Б. Олексів, Р. В. Шуляр) у 2008 р. здобули грант Національного університету «Львівська політехніка» для підтримки
наукових досліджень молодих науковців.

Колектив кафедри заслуховує звіт проф. О. Є. Кузьміна
про виконання на базі НДЛ-87 держбюджетної теми
ДБ/ТЕОР. Грудень 2008 р.

Ректор університету проф. Ю. Я. Бобало
вручає атестат доцента викладачу кафедри
О. Г. Мельник, 2007 р.

З 1994 р. двічі на рік кафедра випускає науковий вісник
«Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку», зареєстрований ВАК України
як фахове видання, відповідальний редактор якого —
О. Є. Кузьмін. Олег Євгенович також є членом редколегії
науково-практичних журналів: «Регіональна економіка»
(м. Львів), «Менеджер» (м. Донецьк), «Економіка та держава» (м. Київ), «Зовнішньоекономічна діяльність» (м. Львів),
«Інвестиційний вісник» (м. Львів) та багатьох інших.
Працівники кафедри підтримують професійні зв’язки з
представниками вищих навчальних закладів країн СНД,
Європи, Америки, Японії. Найбільш активно у сфері міжнародного співробітництва працюють проф. О. Є. Кузьмін,
доценти Н. Ю. Подольчак, І. Б. Олексів, Р. В. Шуляр,
В. В. Адамик та ін. Зокрема, налагоджено співпрацю з
Краківською гірничо-металургійною академією (Польща),
Віндзорським національним університетом (Канада), Школою управління та економіки при Паризькому університеті
(Франція), Віденським технологічним університетом
(Австрія), Політехнікою Варшавською (Польща), Університетом м. Дербі (Великобританія), Королівським технологічним університетом (Швеція), Західносаксонською вищою школою м. Цвікау (Німеччина). У 2005–2006 рр. доц.
І. Б. Олексів здобув стипендію Фулбрайта за програмою
Fulbright Faculty Development Program для реалізації наукового проекту, виконання якого здійснювалось на базі
Вірджинського політехнічного інституту та Державного
університету (США). У 2005 р. доц. Н. Ю. Подольчак отримав стипендію для стажування у США — проведення наукових досліджень та формування громадських організацій
у трансформаційних економіках. За результатами стажування створено Українську асоціацію економістів, до правління
якої увійшов Н. Ю. Подольчак.
Кафедра періодично проводить міжнародні науковопрактичні конференції за науковими тематичними напрямами, серед яких: «Проблеми управління міжнародною
економічною діяльністю» (2004), «Розвиток менеджменту і
міжнародного підприємництва» (2006), «Зовнішньоекономічна та антимонопольна діяльність підприємств:
теорія, практика та інструменти» (2009).
Традиційними для кафедри стали щорічні студентські
науково-технічні конференції. Близько 10 років на базі
кафедри проводились Всеукраїнські олімпіади за спеціальностями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Міжнародна економіка».
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Зустріч української делегації з провідним економістом
світу — професором Гарвардського університету
Майклом Портером (у центрі). Серед членів
делегації к. е. н., доцент кафедри Н. Ю. Подольчак
(другий зліва), м. Провіденс, США, 2005 р.

Щороку студенти та аспіранти кафедри стають призерами
всеукраїнських предметних олімпіад, учасниками міжнародних конкурсів та програм — «Помічник Голови Верховної
Ради України», отримують стипендії для навчання в університетах Німеччини, Франції, Англії, США, Японії тощо, перемагають у наукових конкурсах. Зокрема, студенти кафедри
неодноразово ставали переможцями Всеукраїнських олімпіад зі спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності» та «Міжнародна економіка», з дисциплін «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Економіка
природокористування», «Міжнародна економіка». Щороку
кваліфікаційні роботи (бакалаврські, дипломні, магістерські)
студентів кафедри посідають призові місця на всеукраїнських конкурсах випускних робіт, що проводяться під егідою
Міністерства освіти і науки України та Науково-методичних
комісій відповідного спрямування.
Володіючи значним науковим потенціалом, кафедра
перманентно працює над актуальними для національної
економіки проблемами, розробляє шляхи виходу з кризових ситуацій та рекомендації з удосконалення виробничогосподарської і зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарської діяльності. Значні досягнення і здобутки кафедри зумовлені високим рівнем професійно-кваліфікаційної підготовки її працівників, ефективною системою
менеджменту в університеті та на кафедрі, а також сприятливим соціально-психологічним кліматом у колективі, адже
кафедра є достатньо молодою (середній вік працівників
кафедри — 34 роки) та інноваційно спрямованою.
Кафедра менеджменту організацій, загальною чисельністю професорсько-викладацького складу 38 осіб,
існує з 1945 року і має значний досвід у сфері наукової
діяльності, веде підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через докторантуру і аспірантуру. За час існування кафедри її співробітниками захищено сім докторських (М. І. Шраг, О. П. Сидоров, І. О. Черевко,
Я. Д. Плоткін, Й. М. Петрович, В. Я. Гуменюк, О. Є. Кузьмін) і близько ста кандидатських дисертацій. Науковий
потенціал кафедри становлять 2 доктори економічних
наук, професори (професор Й. М. Петрович, професор
Н. І. Чухрай) та 23 кандидати економічних наук.
Упродовж останніх років наукові дослідження проводилися з проблем управління процесом формування

і використання виробничого потенціалу підприємств,
його розвитку і оновлення в умовах переходу до ринку,
створення ефективних механізмів адаптації підприємств
до зміни середовища в умовах глобалізації світової економіки тощо.
Наукова робота кафедри окреслена такими напрямами:
– проблеми адаптації та інтенсивного використання
виробничого, наукового та організаційно-управлінського
потенціалів до ринкових перетворень в умовах структурної перебудови економіки;
– проблеми узгодження функціонування економічних,
організаційних та мотиваційних механізмів господарювання та регулювання їх впливів на використання виробничого, корпоративного та особистісного потенціалів.
Кафедрою було виконано низку фундаментальних
робіт за такими держбюджетними темами:
– Адаптація виробничих структур підприємств машинобудування та приладобудування до ринкового середовища.
– Розроблення системи ринкового управління інноваційним процесом на основі моніторингу показників
діяльності та конкурентоспроможності підприємства.
– Удосконалення управління інноваційним та інвестиційним процесами на підприємствах України.
– Проблеми управління інтенсифікацією використання та оновлення виробничого потенціалу підприємств
регіону за сучасних умов.
Науково-дослідна діяльність кафедри проводиться
відповідно до плану науково-дослідних робіт НУ «Львівська політехніка». Кафедра із 2007 р. проводить фундаментальні наукові дослідження за такими держбюджетними
темами:
1. Формування і використання виробничого, інноваційного та управлінського потенціалів в обробних галузях промисловості. Керівник — проф. Й. М. Петрович;
2. Удосконалення організаційної культури взаємодії
науки і виробництва у галузях машинобудування і приладобудування. Керівник — доц. Г. М. Захарчин.
На кафедрі менеджменту організацій розвивається
науковий напрям під керівництвом д. е. н., проф.
Й. М. Петровича — «Проблеми узгодженого функціонування економічних, організаційних і мотиваційних
механізмів господарювання та регулювання їх впливу
на використання виробничого, інноваційного та кадрового потенціалів». Формування наукового напряму на
базі кафедри розпочалося на початку 80-х років минулого століття після успішного захисту докторської дисертації в Інституті економіки АН УРСР. І саме в цей
час під науковим керівництвом проф. Й. М. Петровича,
за його особистої участі, виконується ряд важливих наукових тем державного значення, результати яких згодом стали фундаментом для формування наукового
напряму «Проблеми управління ефективним використанням виробничого потенціалу промислових
підприємств». Сформував нову тематику, яка стосувалась проблем, пов’язаних з оптимізацією міжгалузевих
виробничих зв’язків. Результати досліджень цієї проблеми автор представив у монографіях «Раціонально-економічний потенціал регіону»; «Територіально-галузеві
проблеми організації промислового виробництва»;
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мотиваційних механізмів
поліпшення використання
кадрового потенціалу.
За час існування кафедри захищені докторські дисертації: Й. М. Петрович — професор кафедри
менеджменту організацій;
М. В. Римар — зав. кафедри
менеджменту Львівського
державного
інституту
новітніх технологій і менеджменту та 27 кандидатських дисертацій.
Зараз очолює кафедру
На засіданні кафедри менеджменту організації, присвяченому 65-й річниці її заснування, вересень 2009 р.
д. е. н., професор Н. І. Чух«Шляхи удосконалення заготівельної бази машинобуду- рай. Загалом науковий доробок професора Н. І. Чухрай
вання».
охоплює понад 200 публікації, в т. ч. 9 монографій,
Наукові розробки професора Й. М. Петровича знайшли 6 підручників та 4 навчально-методичні посібники з гришироке застосування в конкретних методиках, в мето- фом МОН України, 13 методичних вказівок, 20 наукових
дичних рекомендаціях і широко використовуються статей у зарубіжних виданнях. Дві монографії здано до
в оцінці резервів виробничого потенціалу підприємства друку у 2009 р.
та управління їх використання на підприємствах багатьох
Кількість захищених аспірантів — 5, керування дисергалузей обробної промисловості.
таційними дослідженнями — 5 аспірантів та 2 здобувачі.
В другій половині 80-х років професор Й. М. Петрович Професор Н. І. Чухрай виконує такі громадські обов’язки
поєднує навчально-виховну і наукову роботу в Національ- в університеті та за його межами: член вченої ради ІНЕМ
ному університеті «Львівська політехніка». На початку 90-х з 2000 р.; член спеціалізованої вченої ради К 35.052.03
років за ініціативи професора Й. М. Петровича зроблено у Національному університеті «Львівська політехніка»
відповідну корекцію наукового напряму кафедри «Еконо- з 2004 р.; член експертної ради ВАК України (з 2004 р. по
міка підприємства та менеджменту», який став значно шир- 2010 р.); член колективу розробників галузевого стандарту
шим з орієнтацією на господарювання в умовах ринкових вищої освіти України ОКР магістра за спеціальністю
трансформацій. Це дало змогу спрямувати дослідження за 8.0502009 «Менеджмент інноваційної діяльності» (2007);
напрямом «Проблеми адаптації та інтенсивного викорис- член методичної комісії напряму «Менеджмент» МОН
тання виробничого, наукового та організаційно-управлінсь- України (секція «Логістика») з 2004 р.; експерт з проведення
кого потенціалу до державних перетворень в умовах струк- ліцензійних та акредитаційних експертиз за спеціальністю
турної перебудови економіки».
8. 0502009 «Менеджмент інноваційної діяльності». У 2007 р.
Результати плідної праці вченого належним чином нагороджена знаком Міністерства освіти і науки України
оцінено науковою громадськістю. У 1991 р. його обрано «За наукові досягнення», у 2009 р. — цінним подарунком
академіком Академії інженерних наук України. Багато- від Кабінету Міністрів України.
річна наукова та педагогічна діяльність вченого високо
На кафедрі проводиться підготовка докторів екооцінена на державному рівні. Указом Президента України номічних наук, зокрема доцент Г. М. Захарчин завершує
від 29 вересня 1994 року йому присвоєно почесне звання докторську дисертацію на тему «Формування і розвиток
«Заслужений діяч науки і техніки України» за значний організаційної культури на машинобудівному підприособистий внесок у розбудову національної освіти, розви- ємстві: теорія, методологія, механізми»; доцент І. І. Новаківток наукових досліджень, впровадження сучасних форм ський працює над докторською дисертацією у напрямі
навчання і виховання молоді.
«Адаптація організаційних систем управління підприємстПочинаючи із 1994 р., творчий потенціал Й. М. Петро- вом в умовах становлення інформаційного суспільства».
вича значною мірою спрямований на підготовку нових
Раду молодих вчених в ІНЕМ Національного універсипосібників і підручників, у яких знайшли відображення тету «Львівська політехніка» очолює доцент О. В. Юрирезультати його багаторічних наукових досліджень. нець, яка одночасно є секретарем ради молодих вчених
Сьогодні в доробку проф. Й. М. Петровича понад 550 Національного університету «Львівська політехніка».
наукових і науково-методичних публікацій, серед яких Отримано грамоту Національного університету «Львівська
понад 20 монографій і книг, 3 підручники, 5 навчальних політехніка» за значні досягнення в навчальній та науковій
роботі у 2007–2008 рр. (доцент О. В. Юринець) та отримано
посібників з грифом МОНУ.
Фахівці кафедри проводять дослідження питань еко- грант Національного університету «Львівська політехніка»
номіки інтенсивного використання виробничого потен- 2008–2009 рр., керівник — доц. Л. С. Лісовська.
Починаючи із 2006 р., кафедра організовує та провоціалу адаптації діяльності організаційно-виробничих систем до умов зовнішнього ринкового середовища, підви- дить раз на два роки Міжнародну науково-практичну
щення рівня використання інноваційного потенціалу сучас- конференцію «Управління інноваційним процесом
них виробничих систем та формування і використання в Україні: проблеми, перспективи, ризики».
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Із 1993 р. видається вісник Національного університету
«Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління», який отримав статус фахового. Відповідальним
редактором цього вісника із 1993 ро. і до сьогодні є професор
Й. М. Петрович.
Кафедра теоретичної та прикладної економіки заснована в 1940 р. Протягом свого існування колектив кафедри здійснював дослідження актуальних проблем
національної економіки. Кафедра дала путівку в життя
багатьом науковцям: докторські дисертації захистили
С. Д. Дзюбик, В. А. Євтушевський, С. С. Ковальчук,
І. О. Тивончук, Ж. В. Поплавська. Велика плеяда кандидатів економічних наук стала гордістю багатьох вишів
України, Польщі, Росії, США — Б. Бузинар, В. Серажим,
І. Дробот, Н. Даниленко, В. Козяк, Г. Король, І. Лилик,
Н. Дубій, С. Перегончук.
Напрямом наукових досліджень кафедри є проблеми
підвищення рівня конкурентоспроможності національних виробників.
Під керівництвом д. е. н., проф. І. О. Тивончука тривалий час науковцями кафедри, такими як: к. е. н. І. П. Вознюк, к. е. н. Н. Б. Даниленко, С. О. Нечепуренко, досліджувалися проблеми ефективності міжнародного поділу
праці та міжнародної торгівлі. На кафедрі розвивається
науковий напрям стратегічного управління, очолюваний
проф., д. е. н. Ж. В. Поплавською, куди входять к. е. н.
М. Л. Данилович-Кропивницька, к. е. н. О. В. Гошовська,
к. е. н. Н. Л. Михальчишин, Ю. В. Малиновський, С. О. Комаринець, С. С. Тригоб’юк. У складі кафедри на сьогоднішній день працюють три доктори економічних наук
та 12 кандидатів економічних наук.
Зав. каф. професор, доктор економічних наук Жанна
Василівна Поплавська — фахівець у галузі стратегічного
менеджменту. У 1994 р. захистила докторську дисертацію
«Стратегічне управління розвитком регіонального АПК».
Ж. В. Поплавська підготувала чотирьох кандидатів економічних наук, а на сьогоднішній день є науковим
керівником ще п’яти аспірантів. У доробку професора
понад 250 праць.
Професор Іван Опанасович Тивончук у 1980 р. захистив докторську дисертацію «Політекономічні проблеми
ефективності міжнародного поділу праці і зовнішньої
торгівлі в соціалістичних країнах». Професор Тивончук
підготував близько десяти кандидатів економічних наук.
Він автор понад 220 наукових праць (з них — три монографії). Іван Опанасович — почесний професор Львівської
політехніки.
Професор Ігор Федорович Коломієць — доктор економічних наук, у 2007 р. захистив докторську дисертацію
«Методологія інтернаціоналізації діяльності промислових
підприємств».
Доцент Іван Петрович Вознюк у 1983 р. захистив кандидатську дисертацію з питань економічної інтеграції. Доцент
Петро Іванович Стецюк захистив кандидатську дисертацію
у 1985 р., нині є автором понад 50 праць з питань економічної теорії. Богдан Іванович Іличок у 1999 р. здобув ступінь
кандидата економічних наук, опублікував уже близько
20 наукових праць. Доцент Марта Львівна ДаниловичКропивницька під керівництвом Ж. В. Поплавської

у 2001 р. захистила кандидатську дисертацію «Прийняття
стратегічних управлінських рішень на підприємстві», вона
має понад 20 наукових праць. Ігор Петрович Холява
досліджував проблеми розвитку невиробничої сфери, має
близько 40 наукових публікацій. Сергій Семенович Саталкін
у 1986 р. захистив кандидатську дисертацію з питань наукової організації праці, опублікував понад 30 наукових праць.
Доцент Галина Іванівна Скорик 1996 р. захистила кандидатську дисертацію «Діалектика ринкових і планомірних
відносин у період становлення ринкової економіки», має
понад 25 наукових праць. Доцент Світлана Олексіївна Нечепуренко — автор близько 50 наукових публікацій. Оксана
Вікторівна Гошовська під керівництвом професора
Ж. В. Поплавської у 2002 р. захистила дисертацію «Стратегічне управління підприємством на синергічних засадах»
на здобуття ступеня кандидата економічних наук.
Наталія Лук’янівна Михальчишин у 2005 р. під керівництвом професора Ж. В. Поплавської захистила кандидатську дисертацію «Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках», є автором
30 наукових публікацій. Ярослав Миколайович Кашуба
у 2005 р. захистив дисертацію на тему «Формування системи дитячого оздоровлення й туризму».
Науковці кафедри беруть участь у всеукраїнських та
міжнародних конференціях, щороку публікуючи статті та
тези. За останні 5 років працівниками кафедри опубліковано
174 статті та виголошено 168 доповідей. У 2008 р. кафедра
взяла участь у Х форумі видавців, науковцями кафедри
опубліковано 83 статті, взято участь у 23 всеукраїнських
та міжнародних конференціях, з них 3 за кордоном.
Кафедрою у 2009 р. опубліковано 3 монографії, 1 посібник.
Для виконання науково-дослідних робіт проф.
Ж. В. Поплавською були залучені кошти Консорціуму
із удосконалення менеджменту — освіти в Україні.
Професори І. О. Тивончук та Ж. В. Поплавська є членами спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і
докторських дисертацій та здійснюють керівництво науковою роботою 10 аспірантів.
На кафедрі здійснюється масштабна робота щодо залучення студентів до науково-дослідної діяльності, зокрема, щороку від 10 до 50 студентів беруть участь у студентських наукових конференціях та публікують результати
своїх досліджень. Випускники кафедри стають переможцями всеукраїнських конкурсів випускових робіт з менеджменту та адміністрування.
Колектив кафедри має тісні міжнародні зв’язки, зокрема,
діють угоди про співпрацю з польськими вишами: Ряшівським університетом, Сілезькою політехнікою, Економічною
академією ім. К. Адамецького та Вищою школою маркетингового управління та іноземних мов м. Катовіце. У рамках
угод проводяться спільні конференції, підвищення
кваліфікації викладачів та аспірантів, публікації результатів
досліджень. Протягом 2006–2009 рр. кафедра укладала
щороку одну-дві міжнародні угоди про співпрацю.
Кафедра маркетингу і логістики у Навчально-науковому
інституті економіки і менеджменту розвиває наукову школу
«Логістика та маркетинг в системі менеджменту». Представники цього наукового напряму досліджують теоретичні положення та прикладні розробки щодо впровадження
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логістичних і маркетингових концепцій у діяльність
суб’єктів господарювання, оптимізації матеріальних,
фінансових, інформаційних та людських потоків в економічних системах, створення ресурсного та інфраструктурного забезпечення формування інноваційного потенціалу
організацій (промислових підприємств, торговельних організацій, банківських установ, транспортних фірм, підприємств, що надають послуги, тощо). Зокрема, у наукових
працях представників цієї школи досліджуються проблеми
логістичного та маркетингового забезпечення інноваційних
процесів в економічних системах, а також проблеми ресурсота енергозбереження.
В межах наукового напряму захищено три докторські
і понад 20 кандидатських дисертацій.
На кафедрі виконуються дослідження за такими
науковими напрямами:
– у 2007–2012 рр. «Маркетинг і логістика в системі
інноваційних концепцій менеджменту» (номер державної
реєстрації 0107U007843);
– у 2007–2012 рр. «Економічні проблеми ресурсота енергозбереження» (номер державної реєстрації
0107U007844);
а також дві наукові теми:
– у 2007–2012 рр. «Стратегія ланцюга поставок
у розвитку підприємств» (номер державної реєстрації
0107U007845) (керівник — д. е. н., професор Н. І. Чухрай);
– у 2007–2012 рр. «Маркетингове та логістичне забезпечення зростання ринкової вартості підприємств»
(номер державної реєстрації 0107U007745) (керівник —
к. е. н., доцент О. Б. Мних).
Виконувалися госпдоговірні науково-дослідні теми:
– розробка галузевого нормативного документа «Нормування матеріально-технічних ресурсів. Розроблення,
погодження, затвердження та впровадження нормативів
матеріально-технічних запасів в нафтогазовій галузі
України. Основні положення» (№ 5. 76-183-14; керівник
теми — проф. Є. В. Крикавський);
– розробка галузевого нормативного документа
«Матеріально-технічні ресурси. Розрахунок нормативів
складських запасів для ремонтно-експлуатаційних потреб
підприємств НАК «Нафтогаз України». Методика» (№ 5.
77-184/14; керівник теми — проф. Є. В. Крикавський);
– розробка сучасних логістичних рішень промислового підприємства (№ 691; керівник теми — проф. Є. В. Крикавський).
Робота за цими напрямами триває вже понад 20 років.
За цей час захищені:
– докторські дисертації Є. В. Крикавського — завідувача
кафедри маркетингу і логістики ІНЕМ (1997), Р. Патори —
професора кафедри МЛ (2002), Н. І. Чухрай — професора
кафедри МЛ (2003);
– понад 20 кандидатських дисертацій. Зокрема,
у 2004–2008 рр. відбулися захисти кандидатських дисертацій таких здобувачів:
2004 рік: О. В. Попко, О. І. Карий;
2005 рік: С. І. Кубів, І. О. Дейнега, В. Є. Титаренко,
Н. В. Поліщук;
2006 рік: М. М. Дмитрук, О. Б. Гірна, Л. Я. Якимишин,
М. О. Довба;
2007 рік: Н. І. Хтей, З. С. Люльчак, О. Г. Гаврилюк;

Пленарне засідання VII Міжнародної науково-практичної
конференції 6 листопада 2008 р. (доповідач — доц. Л. А. Мороз)

2008 рік: Г. Б. Гасанов, О. С. Костюк, С. М. Нікшич,
О. В. Іньшина.
Серед зазначених захистів слід відзначити здобувачів — громадян Республіки Польща, зокрема, здобувач
ступеня доктора наук Р. Патора, ступеня кандидата наук —
М. Васелевський, Я. Гаврись. Керування аспірантами та
здобувачами здійснюють проф. Є. В. Крикавський, проф.
Н. І. Чухрай, проф. Р. Патора, доц. Л. А. Мороз, доц.
М. М. Мамчин, доц. О. Б. Мних. За наукового консультування проф. Є. В. Крикавського виконуються наукові
дослідження для здобуття наукового ступеня д. е. н. доц.
кафедри О. І. Карим та громадянином РП М. Васелевським (на засадах договору про співпрацю).
Кафедра маркетингу і логістики є ініціатором проведення семи Міжнародних конференцій «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (що два роки, перша в 1996 р.),
що стало традицією. Колективом кафедри щороку
публікується вісник НУ «Львівська політехніка» «Логістика», що з 2000 р. є в переліку фахових видань ВАК України.
З метою активізації діяльності наукової школи з
ініціативи її членів була створена та зареєстрована
в Міністерстві юстиції України у 2006 р. Всеукраїнська
громадська організація «Українська асоціація логістики»,
президентом якої обрано Є. В. Крикавського, який працює завідувачем кафедри маркетингу і логістики на
постійній основі з жовтня 1992 р.
Є. В. Крикавський нагороджений знаком «Відмінник
освіти України», був депутатом Львівської міської ради
(1998–2002), 20 січня 2006 року Указом Президента
України йому присвоєно почесне звання «Заслужений
працівник освіти України». За науковим керівництвом
проф. Є. В. Крикавського захищено три докторських та
25 кандидатських дисертацій, що сприяло створенню
наукової школи «Логістика та маркетинг в економіці та
управлінні підприємств, регіональним та національним
господарством».
Є. В. Крикавський є академіком Академії економічних
наук України, членом двох спеціалізованих вчених рад по
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук (Д 35.154.01 в Інституті регіональних
досліджень НАН України, Д 35.052.03 в Національному
університеті «Львівська політехніка»).
На кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія
НДЛ-14. Старший викладач, к. е. н. З. С. Люльчак є автором
та співавтором дев’яти охоронних патентів на винаходи.

207

На кафедрі видано такі підручники і посібники:
Є. Крикавський. «Логістика підприємства» (1996); Є. Крикавський. «Аналіз використання виробничих ресурсів та
витрат» (1997); Є. Крикавський, Н. Чухрай. «Промисловий
маркетинг та логістика» (1998); Н. С Гронська, П. Б. Старокожев. «Організаційне забезпечення маркетингу» (1998);
Н. С. Косар, І. П. Таранський. «Інформаційні системи
регіональних енергоринків» (1998); Є. Крикавський.
«Логістика» (1999); Л. А. Мороз, Н. І. Чухрай. «Маркетинг»
(1999); Б. Громовик, Г. Гасюк, Л. Мороз, Н. Чухрай. «Фармацевтичний маркетинг» (2000); М. С. Білик, О. В. Дейнега.
«Організація грошових розрахунків підприємств» (2002);
Є. Крикавський, Н. Чухрай. «Промисловий маркетинг»
(2001); Л. Мороз, Н. Чухрай. «Маркетинг» (2002); Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, О. Б. Мних, Л. А. Сорока. «Маркетингові дослідження» (2004); Є. Крикавський. «Логістика.
Основи теорії» (2004); Є. Крикавський. «Логістика. Для
економістів» (2004); Є. Крикавський, Н. Чухрай. «Промисловий маркетинг» (2004); Є. Крикавський. «Логістика,
основи теорії» (2006); Є. В. Крикавський. «Логістичне
управління» (2005), Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. «Логістика: компендіум і практикум» (2006).;
Н. І. Чухрай. «Логістичне обслуговування» (2006); Є. В. Крикавський, І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора. «Маркетингова
товарна політика» (2008); Є. Крикавський, Н. Косар, А. Чубала. «Маркетингова політика розподілу» (2009), Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька. «Логістичні системи» (2009).
За цей же період опубліковані українською мовою монографії: Є. В. Крикавський. «Економічний потенціал логістичних систем» (1997); Є. Крикавський, Н. Гринів, І. Таранський. «Логістика та розвиток організацій» (1999); Н. С. Гронська, І. Сушко, І. Шувар. «Цільовий ринок сільськогосподарської техніки» (2001); Є.Крикавський,Н. Косар,Л.Мороз.
«Маркетинг енергозабезпечення» (2001); Н. Чухрай, Р. Патора. «Інновації та логістика товарів» (2001); Н. Чухрай.
«Формування інноваційного потенціалу підприємства:
маркетингове та логістичне забезпечення» (2002); М. Васелевський, Р. Патора. «Інформація та кадри в логістичних
системах» (2001); С. І. Кубів, Є. В. Крикавський, Н. С. Косар.
«Маркетингова концепція формування привабливості комерційного банку» (2006); «Трансформування вартості
у розвитку відносин підприємство — клієнт» (за ред. Є. Крикавського, Н. Чухрай, 2007); Н. І. Чухрай, О. Б. Гірна. «Формування ланцюгів поставок: питання теорії і практики»
(2007); Є. В. Крикавський, С. І. Кубів, О. Б. Мних та ін. «Економіка логістичних систем» (2008); Н. Чухрай, Я. Криворучко. «Оцінювання і розвиток відносин між партнерами»
(2008); О. Б. Мних «Маркетинг у формуванні ринкової
вартості машинобудівного підприємства: теорія і практика» (2009).
Активна наукова діяльність кафедри сприяє залученню обдарованої студентської молоді до наукової роботи:
магістри на 100 % охоплені науковою роботою, істотна
частка з них бере участь у конференціях, має публікації, і
це дозволяє формувати резерв для вступу в аспірантуру.
Кафедрою маркетингу і логістики постійно здійснюється
підготовка наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру. Доцент О. Б. Мних успішно завершила
підготовку докторської дисертації через докторантуру
та захистила у листопаді 2009 року.

Міжнародна конференція з проблем міжнародних відносин
в економіці (м. Лодзь, Республіка Польща, 2007 р.).
Верхній ряд: проф. Н. І. Чухрай, доц. М. М. Мамчин,
доц. І. П. Таранський. Нижній ряд: проф. Є. В. Крикавський,
проф. В. І. Куценко, доц. О. Б. Мних , проф. М. А. Козоріз,
проф. Л. К. Семів

Протягом 2000–2008 рр. колектив кафедри маркетингу і логістики активно проводить роботу у сфері
налагодження і активізації міжнародних зв’язків і
співпраці за такими напрямами: спільне проведення
конференцій; співпраця із Західносаксонською вищою
фаховою школою (м. Цвікау, ФРН) з метою організації
викладання дисциплін циклу «Маркетинг» професором
А. Магефою (Німеччина); стажування студентів у
Вищій фаховій школі Ліппе і Гюкстер (проф. К. Кльозе,
м. Лємго, ФРН); співпраця з Економічним університетом м. Краків (ректор проф. Р. Неструй, проф. А. Чубала,
проф. Я. Віктор, проф. Й. Сала), Економічною академією
в м. Катовіце (проф. З. Кендзьор, РП); співпраця з Економічним університетом, м. Банська-Бистриця, Словаччина (проф. Я. Дадьо); співпраця з Жешувською політехнікою, м. Жешув (проф. Й. Жира, РП); обмін досвідом, стажування студентів та викладачів у Громадській
вищій школі підприємництва та управління, м. Лодзь
(проф. Р. Патора, РП).
Досягнення наукової школи втілюються в навчальний
процес та освітню підготовку економічних кадрів з маркетингу та логістики, зокрема організації випуску перших
в Україні бакалаврів (2003), спеціалістів (2004) і магістрів
(2005) за спеціальністю логістика.
Кафедру фінансів створено у липні 1994 р. з метою
підготовки фахівців для фінансових та бухгалтерських
підрозділів підприємств та організацій, фінансово-кредитних установ та фінансових контролюючих органів.
Завідувачем кафедри від моменту створення і після
реорганізації є професор, доктор економічних наук,
відмінник освіти Ігор Валентинович Алєксєєв, який є
дійсним членом Академії економічних наук України.
Ігор Валентинович є автором понад 250 наукових
публікацій (у тому числі 10 монографій) з проблем управління у сфері фінансів, оподаткування, страхування
та кредиту, управління формуванням та функціонуванням промислово-фінансових груп, виробничо-господарських структур тощо.
І. В. Алєксєєв працює у різних структурах Міністерства освіти і науки України, є членом підкомісії з фінансів
і кредиту Комісії з економіки і підприємництва Науково-
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методичної ради МОН України, членом експертної ради
з економіки Державної акредитаційної комісії.
За період існування кафедра набула динамічного розвитку, досягла вагомих результатів у навчальній, науковій,
методичній роботі. У момент створення в 1994 р. на кафедрі
працювало 9 осіб (з них 6 викладачів), а у 2009 р. — 51 особа, зокрема 43 викладачі (у тому числі 5 докторів економічних наук та 23 кандидати економічних наук). На кафедрі
працюють доктор економічних наук, професор Т. В. Ландіна, доктор економічних наук, професор М. В. Римар, доктор економічних наук, професор
Р. А. Слав’юк, доктор економічних
наук, професор Л. А. Янковська та
інші відомі в Україні науковці.
Заступником завідувача кафедри з
наукової роботи є к. е. н., доцент
М. К. Бондарчук. Науковим напрямом її досліджень є проблеми антикризового управління у виробничо-господарських структурах.
Науково-педагогічні працівІ. В. Алєксєєв,
ники кафедри беруть активну
доктор економічних
участь в процесі підготовки та
наук, професор
атестації фахівців вищої кваліфікації. Кафедра здійснює підготовку аспірантів, проводить експертизу кандидатських та
докторських дисертацій. Науковцями кафедри підготовлено понад 300 відгуків на дисертаційні роботи. Традиційно щомісяця на кафедрі відбуваються наукові
семінари, на яких аспіранти і здобувачі представляють результати власних наукових досліджень. Станом на 2009 р.
на кафедрі налічується 10 аспірантів та 4 здобувачі. Працюють над докторськими дисертаціями кандидати економічних наук, доценти кафедри: П. А. Гориславець,
М. К. Колісник, І. Б. Хома, Л. О. Шкварчук та інші.
Під керівництвом І. В. Алєксєєва захищено 8 кандидатських дисертацій, до захисту готується 3 кандидатські
дисертації. Керівництво аспірантами здійснюють кандидати економічних наук, доценти М. К. Колісник, С. В. Паранчук, Г. О. Партин, О. М. Рудницька, І. Б. Хома.
І. В. Алєксєєв працює членом, вченим секретарем
(2004–2006) спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій при Національному університеті
«Львівська політехніка». З 2007 р. він є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій — Д 35.052.03 (спеціальності: 08.00.03 — економіка
та управління національним господарством; 08.00.04 —
економіка та управління підприємствами) при Національному університеті «Львівська політехніка». З 2005 р.
І. В. Алєксєєв є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Інституту регіональних
досліджень Національної академії наук України
(спеціальність 08. 00. 08 — гроші, фінанси та кредит).
Професори і доценти кафедри І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник, С. В. Паранчук, Г. О. Партин, І. Б. Хома неодноразово
призначались офіційними опонентами при розгляді
дисертацій.
Нині науково-педагогічними працівниками, аспірантами та здобувачами кафедри фінансів провадяться наукові
дослідження за такими науковими напрямами: «Проблеми

фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (керівник —
проф. І. В. Алєксєєв, номер державної реєстрації
0106U000027); «Проблеми оподаткування і страхового захисту діяльності виробничо-господарських структур в машинобудуванні і приладобудуванні» (керівник — проф.
І. В. Алєксєєв, номер державної реєстрації 0107U010249).
При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія
НДЛ-100 (науковий керівник лабораторії — д. е. н., проф.
І. В. Алєксєєв), у якій у різні роки виконувалась держбюджетна й госпдоговірна тематика.
Науково-педагогічні працівники кафедри постійно
працюють над поновленням своїх професійних знань і наукових доробків, активно співпрацюють з фінансовими і
кредитними установами, фінансовими підрозділами
підприємств та державних органів управління, вивчають
іноземний досвід. За результатами досліджень працівниками кафедри фінансів загалом опубліковано понад 800 наукових статей у вітчизняних фахових виданнях, близько
10 статей — в іноземних виданнях, 12 монографій,
16 підручників та навчальних посібників, здійснено близько
200 доповідей на міжнародних та всеукраїнських науковопрактичних конференціях. Активно публікують результати
своїх наукових досліджень к. е. н., доц. О. Й. Вівчар, к. е. н.,
доц. П. Г. Ільчук, к. е. н., доц. І. Ю. Кондрат, к. е. н., доц.
Л. В. Панкевич, к. е. н. доц. О. Я. Побурко, к. е. н., доц.
І. С. Скоропад, к. е. н., доц. Л. Є. Фурдичко, к. е. н., доц.
Л. О. Шкварчук, к. е. н., ст. викл. О. С. Червінська, к. е. н., доцент Н. Б. Ярошевич, ст. викладачі Н. І. Андрушко, П. І. Віблий, О. Б. Курило, Л. С. Тревого, асистенти О. О. Коць,
О. М. Урікова.
З 1996 по 1998 рр. кафедра випускала науковий вісник
«Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми створення, становлення та розвитку», зареєстрований ВАК України
як фахове видання, у якому І. В. Алєксєєв був відповідальним
редактором. І. В. Алєксєєв також є членом редколегії науковопрактичного журналу «Регіональна економіка» (м. Львів).
Завідувач кафедри І. В. Алєксєєв за особистий внесок
у підготовку фахівців з фінансів нагороджений Подякою
Прем’єр-міністра України (2009), відомчою відзнакою
Міністерства освіти і науки України — нагрудним знаком
«Відмінник освіти» (2004), Почесними грамотами МОН
України (1999, 2007). Почесними грамотами Міністерства
освіти і науки України і Національного банку України
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Обговорення наукових публікацій.
Зліва направо: доц. І. Б. Хома, доц. Л. О. Шкварчук,
зав. кафедри І. В. Алєксєєв, доц. Г. О. Партин,
доц. М. К. Колісник, к. е. н., ст. викладач О. С. Червінська

нагороджена к. е. н., доц. Г. О. Партин. Науково-педагогічні
працівники кафедри (к. е. н., доцент П. А. Гориславець,
к. е. н., доцент М. К. Колісник, к. е. н., доцент С. В. Паранчук, к. е. н., доцент І. Б. Хома) неодноразово відзначалися
грамотами і дипломами Національного університету
«Львівська політехніка».
Активно у сфері міжнародного співробітництва
працюють доценти М. К. Колісник, Г. О. Партин та ін.
У проведенні конкурсу на найкращу студентську наукову
роботу спільно з українськими представниками фірми
«Bosch» активно працює асистент В. І. Босак.
Кафедра проводить всеукраїнську науково-практичну
конференцію за науковим напрямом «Управління у сфері
фінансів, страхування і кредиту» (2007, 2009). Традиційними на кафедрі стали щорічні студентські науковотехнічні конференції, у яких беруть участь студенти
спеціальностей «Фінанси» і «Банківська справа» не лише з
Львівської політехніки, але й з АР Крим, з міст Одеси, Тернополя, з Республіки Польща і за результатами якої видаються тези студентських наукових доповідей. Активну
участь в організації та проведенні конференцій, у керівництві студентською науковою роботою беруть проф.
І. В. Алєксєєв, доц. П. А. Гориславець, доц. М. К. Колісник,
доц. Н. Б. Ярошевич, ст. викл. В. В. Турко, асистенти
О. О. Бонецький, Р. Й. Желізняк, В. М. Кащишин,
М. М. Мужеляк, К. М. Слюсарчик, Я. П. Ухачевич.
Щороку студенти кафедри стають призерами II туру
всеукраїнських предметних олімпіад за спеціальностями
«Фінанси» і «Банківська справа», а також призерами конкурсів студентських наукових робіт. Щороку кваліфікаційні роботи (бакалаврські, дипломні, магістерські) студентів кафедри відзначаються як кращі на всеукраїнських
конкурсах випускних робіт, що проводяться під егідою
Міністерства освіти і науки України та Науково-методичних комісій відповідного спрямування.
Кафедра обліку та аналізу заснована у квітні 2002 року
з метою підготовки висококваліфікованих фахівців
обліково-аналітичного, контрольно-ревізійного та аудиторського профілів для підприємств, організацій та аудиторських фірм. Завідувачем кафедри від часу її утворення
є к. е. н., професор, академік Академії економічних наук
України, проректор з науково-педагогічної роботи університету Анатолій Григорович Загородній.

Пленарне засідання науково-практичної конференції
«Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту»
(листопад 2007 р.)

Обговорення наукової доповіді доцента І. Б. Хоми

Кафедра, динамічно розвиваючи свій науковий та
науково-дослідний потенціал, досягла вагомих успіхів та
результатів у цій сфері діяльності. Наукові дослідження
кафедри переважно спрямовані на вирішення актуальних
проблем удосконалення та розвитку обліково-звітної,
контрольно-аналітичної та аудиторської діяльності для
регулювання економічних процесів відповідно до змін
ринкової економіки, соціально-економічного середовища
та задекларованого інноваційно-інтелектуального розвитку України.
Наукова робота кафедри обліку та аналізу проводиться
за такими основними напрямами: виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт;
підготовка та видання монографій, підручників і навчальних
посібників, наукових статей тощо; підготовка кандидатських і
докторських дисертацій аспірантами і здобувачами кафедри;
участь викладачів кафедри
в міжнародних, всеукраїнських
та внутрішньовузівських конференціях; наукове співробітництво з провідними підприємстваА. Г. Загородній
ми та бюджетними установами;
к. е. н., професор
участь у міжнародних семінарах
та стажування викладачів кафедри в навчальних закладах
зарубіжних країн; залучення обдарованої студентської
молоді до наукової роботи тощо.
Працівниками кафедри розроблено науково-методичні положення з удосконалення інформаційного забезпечення управління сучасним підприємством, що
увійшли складовою при виконанні держбюджетних і науково-дослідних робіт, які виконуються у Національному
університеті «Львівська політехніка»: ДБ-87/ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної
реєстрації 0104U002289, 2004–2005 рр. (О. І. Тивончук,
М. В. Ольшанська, І. Й Яремко)); ДБ/ТЕОР «Формування
та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської
діяльності підприємств; теоретико-методологічні та методичні засади» (номер державної реєстрації 0107U000837,
2007–2008 рр. (Л. М. Пилипенко, І. Й. Яремко)), яка виконується університетом у рамках Міжвідомчого координаційного плану наукових досліджень з екологічних та

210

соціально-економічних проблем розвитку продуктивних механізмів для удосконалення інформаційної бази упсил України (2007–2010) — Рада по вивченню продуктив- равління накладними витратами (виконавці: А. Г. Загоних сил України Національної академії наук України); родній, М. В. Корягін, Р. Л. Хом’як, Л. М. Полякова). ВпроДБ/ФАКТОР «Полікритеріальна діагностика діяльності вадження розроблених методичних положень дало змогу
підприємств на засадах матриці індикаторів» (номер дер- підприємству оптимізувати витрати та забезпечити
жавної реєстрації 0109U001161, 2009–2010 рр., (А. І. Ясін- об’єктивнішу інформаційну базу для їх аналізу та управління.
ська, Н. І. Подольчак, І. Й. Яремко)).
Успішно впроваджена у практичну діяльність госпдоНаукова робота кафедри здійснюється відповідно до
затверджених тем: «Обліково-аналітичне забезпечення говірна тема Національного університету «Львівська
системи менеджменту підприємства» (номер державної політехніка» «Розробка системи управління витратами на
реєстрації 0107U007840, 2007–2011 рр. (керівник — про- ВАТ «Конвеєр» та положення про збалансовану систему
фесор А. Г. Загородній)); «Удосконалення системи бухгал- економічних і фінансових показників діяльності кожного
терського обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах гос- структурного підрозділу на підприємстві ВАТ «Конвеєр»
подарювання в Україні» (номер державної реєстрації (номер державної реєстрації 0108U007878). Складова час0107U007841, 2007–2011 рр. (керівник — доцент В. М. Чу- тина цієї госпдоговірної теми виконана працівниками
бай)); «Інтелектуальний капітал та інтелектуальні активи кафедри, якими розроблено положення і методичне узапідприємства: евальвація, верифікація та екземпліфікація» гальнення збалансованої системи економічних і фінансових
(номер державної реєстрації 0107U007842, 2007–2011 рр. показників, спрямованих на формування його інвес(керівник — доцент І. Й. Яремко, академік Академії еко- тиційної вартості і підвищення рівня капіталізації
номічних наук України)). Результати виконання цих (І. Й. Яремко, А. І. Ясінська, Т. І. Свідрик). За умовами
дослідних робіт апробуються на міжнародних та всеук- договору члени кафедри продовжують здійснювати
раїнських конференціях, пропонуються для практичного консультування впровадження цієї системи у діяльність
застосування підприємствам і організаціям, скеровуються товариства як моніторинг ефективності теоретичних
державним органам для вироблення регламентацій та напрацювань у їх практичному застосуванні.
стандартизації обліку, фінансової звітності та аудиту,
Результати, отримані при виконанні дисертаційних
методичних положень проведення аналізу і контролю.
досліджень працівниками кафедри, використовуються гаНауковий пошук кафедри здійснюється за напрямами: лузевими міністерствами і відомствами. Низка методич– теоретичні дослідження концептуальних засад і роз- них положень безпосередньо застосовується у практичній
виток методологічної основи бухгалтерського обліку діяльності ВАТ «Завод «Львівсільмаш», ВАТ «Конвеєр»,
відповідно до вимог міжнародної стандартизації фінансо- ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод», ВАТ «Дрової звітності (доц. Р. Л. Хом’як, доц. С. Й. Сажинець, доц. гобицький завод автомобільних кранів», ЗАТ «Львівський
І. Й. Яремко, доц. Я. С. Карп’як);
завод «Автонавантажувач», ВАТ «Стрийський завод
– аналітичне забезпечення системи управління вітчиз- «Металіст», ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»,
няними підприємствами, удосконалення методики стра- ВАТ «Завод фрезерних верстатів», СП ТзОВ «Сферостегічного й ситуаційного аналізу в умовах нестабільності Електрон», ТзОВ «Кредит фонд».
зовнішнього середовища (проф. А. Г. Загородній, доц.
За час існування кафедри викладачами захищені
Г. І. Кіндрацька, доц. В. М. Чубай, доц. З. О. Коваль, доц. 12 кандидатських дисертацій. Під керівництвом проф.
О. І. Тивончук);
А. Г. Загороднього дисертаційні роботи захистили 11 аспі– теоретичні дослідження розвитку методологічних рантів та здобувачів. Аспірантами та здобувачами кафедзасад аудиту та удосконалення його прикладного застосу- ри проводиться близько 20 дисертаційних досліджень.
вання (доц. Л. М. Полякова, ст. викл. Л. М. Пилипенко, Викладачами кафедри здійснюється опонування кандидоц. Н. П. Патрікі);
датських дисертацій та підготовле– теоретичні дослідження застоно понад 100 відгуків на авторефесування сучасних автоматизованих
рати докторських і кандидатських
інформаційних систем в обліку,
дисертацій. Захист дисертацій аспіаналізі, аудиті (доц. В. Д. Шквір, доц.
рантами кафедри за 2002–2009 рр.
А. Є. Мачкур, доц. О. С. Височан,
показано на діаграмі 1.
доц. І. В. Борщук).
У 2009 році на кафедрі працює
Прикладним спрямуванням нау47 викладачів, з них 3 професори,
21 доцент, 6 старших викладачів,
кових досліджень кафедри є вико17 асистентів. Динаміка чисельності
нання госпдоговірних тем на замовпрофесорсько-викладацького склалення підприємств та організацій.
ду кафедри наведена на діаграмі 2.
Для спеціалізованого управління
На кафедрі систематично прово№14 ЗАТ фірми «Нафтогазбуд»,
дяться наукові семінари аспірантів
відповідно до договору №1543 від
та здобувачів, на яких представля01.11.2004 розроблено та впроваджеються, обговорюються й оцінюютьно у практичне використання метося результати наукових досліджень
дичні рекомендації з обліку та контВручення диплома кандидата економічних
викладачів кафедри. Працівники каролю витрат на утримання та
наук викладачу кафедри М. В. Ольшанській
федри підтримують професійні
експлуатацію будівельних машин та
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зв’язки з науковцями вищих навчальних закладів України
та зарубіжжя. Зокрема, налагоджено співпрацю (договір
від 20.02.2008) з Технологічним університетом «Гірничометалургійна академія» (м. Краків, Польща), 02.07.2009
укладена угода з Козмінським університетом (м. Варшава,
Польща) щодо спільного виконання науково-дослідних
робіт і дослідницьких проектів, діяльності та публікацій,
обміну студентами, а також освітній обмін викладачами.
Укладені договори про співпрацю з низкою кафедр
бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту вищих навчальних закладів України, спорідненими структурними
підрозділами науково-дослідних установ.
Студенти випускних курсів кафедри щорічно беруть
участь у конкурсі студентських наукових робіт, стають
призерами всеукраїнських олімпіад та завойовують високі місця. За захищену роботу у 2009 р. студентці
Н. І. Федишин (науковий керівник — к. е. н., доцент
В. Д. Шквір) присуджено диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом
«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», організованого
у державному вищому навчальному закладі «Запорізький
національний університет» за підтримки МОН України.
За перше місце на IV конференції студентів, аспірантів,

Діаграма 1. Захист дисертацій аспірантами
кафедри обліку та аналізу за 2002–2009 рр.

Діаграма 2. Динаміка чисельності працівників
професорсько-викладацького складу кафедри обліку
та аналізу за 2002/03–2008/09 рр.

молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка,
технології, управління», проведеній в НТУУ «Київський
політехнічний інститут» за підтримки Київської міської
держадміністрації (24–26 березня 2005 року), викладача
кафедри Т. Б. Ширу нагороджено іменним годинником
від Київського міського голови. Кафедра здійснює тісне
співробітництво з консалтинговою компанією «Фактор»,
яка при підтримці МОН України проводить конкурс студентських робіт за спеціальністю «Облік і аудит». Конкурс
спрямований на підвищення престижу економічних
спеціальностей, виявлення здібної молоді, її працевлаштування у компанію і преміювання.
Результати фундаментальних та прикладних досліджень
опубліковані в наукових виданнях. Завідувач кафедри,
проф. А. Г. Загородній є автором понад 500 друкованих
праць, з них шести монографій, двох підручників, понад

Викладачі кафедри серед учасників конференції — аспірантів,
пошукувачів та магістрів, 26 лютого 2009 р.

двадцяти навчальних посібників, низки довідкових та
термінологічних видань. Авторами монографій, які здобули визнання і слугують інформаційним джерелом з
прямим посиланням на них при виконанні досліджень на
здобуття наукових ступенів кандидата і доктора економічних наук не тільки університету, а й низки інших
навчальних і науково-дослідних інститутів, є: Ю. І. Стадницький, А. Г. Загородній, Т. Б. Данилович, О. Е. Товкан.
Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика):
Монографія. — Львів: Видавництво «Центр Європи»,
2002. — 252с.; А. Г. Загородній, Н. Є. Селюченко. Планування та організація оновлення основних засобів на засадах лізингу: Монографія. — Львів: ЛБІНБУ, 2002. — 143 с.;
І. Й. Яремко. Економічні категорії в методології обліку:
Монографія. — Львів: Каменяр, 2002. — 192 с.; А. Г. Загородній, А. В. Єлісєєв. Податки та податкове планування
підприємницької діяльності: Монографія. — Львів:
Центр Бізнес-Сервісу, 2003. — 152 с.; Ю. І. Стадницький,
А. Г. Загородній, Т. Л. Саган. Державна амортизаційна
політика в системі регулювання підприємницької діяльності. — Львів: ЗУКЦ, 2005. — 236 с.; Ю. Стадницький,
А. Загородній, О. Капітанець, О. Товкан. Економічний
вибір оптимальних технологій: мікро- та макроекономічні аспекти: Монографія — Львів: ЗУКЦ, 2006. — 320 с.;
І. Й. Яремко. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій: Монографія. —
Львів: Каменяр, 2006. — 176 с.; Г. О. Партин. Управління
витратами підприємства: концептуальні засади, методи та
інструментарій: Монографія. — К.: УБС НБУ, 2008. — 219 с.;
Ю. І. Стадницький, А. Г. Загородній, В. В. Кривуцький,
Н. О Шпак. Державне регулювання діяльності природних
монополій: Монографія. — Львів: Видавництво ЗУКЦ,
ПП НВФ БІАРП, 2008. — 224 с.; А. Г. Загородній, З. О. Коваль. Управління взаємозв’язками підприємства зі споживачами продукції: Монографія. — Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ
БІАРП, 2008. — 364 с.; І. Й. Яремко. Теоретичні і прикладні засади формування вартості машинобудівних
підприємств: Монографія. — Львів: Видавництво
Національного університету «Львівська політехніка»,
2008. — 260 с.; Сучасні проблеми розвитку національної
економіки і шляхи їх розв’язання: Колективна наукова монографія [А. Г. Загородній, О. О. Цогла та інші] / За наук.
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ред. д. е. н., проф. М. М. Єрмошенка. — К.: Національна
академія управління, 2008. — 452 с.
До широко використовуваних у науково-дослідній
діяльності аспірантів і студентів, виконанні кваліфікаційних робіт не тільки університету, а й інших вишів
України належать підручники: Г. О. Партин, А. Г. Загородній, М. В. Корягін, Р. Л. Хом’як, О. С. Височан,
В. І. Воськало. Бухгалтерський облік. Навчальний підручник. Серія «Дистанційне навчання». — № 26. — Львів:
Видавництво Національного університету «Львівська
політехніка», 2005. — 248 с.; А. Г. Загородній, Г. О. Партин,
Л. М. Пилипенко. Бухгалтерський облік: Основи теорії та
практики: Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання,
2009. — 550 с.; Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. Економічний аналіз: Підручник / За ред. проф.
А. Г. Загороднього. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 487 с.; Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник /
за ред. проф. А. Г. Загороднього. — Вид. 2-ге, перероб. і
доп. — Львів: «Магнолія 2006», 2008. — 440 с.; Л. М. Полякова, М. В. Корягін, В. І. Воськало, В. М. Чубай. Аудит: Навч.
посібник. — Серія «Дистанційне навчання», — № 21. —
Львів: Видавництво Національного університету
«Львівська політехніка», 2004. — 248 с.; Л. М. Полякова,
В. С. Мохняк. Основи обліку в зарубіжних країнах: Навч.
посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 259 с.
Особливою популярністю серед наукової спільноти
користуються термінологічні словники та енциклопедії,
підготовлені за безпосередньої участі завідувача кафедри,
проф. А. Г. Загороднього: Кредитування (2008), Ринок
фінансових послуг (2008), Біржа. Біржові операції (2008),
Фінансово-економічний словник (2007), Інвестиційний
словник (2005), Податки, збори, обов’язкові платежі
(2003) та ін.
За вагомі заслуги у науковій і навчально-педагогічній
діяльності члени кафедри нагороджені медалями і почес-

ними відзнаками. Проф. А. Г. Загородній — відмінник
освіти України, нагороджений грамотою Верховної Ради
України, нагрудним знаком МОН України «Петро Могила»,
грамотами МОН України, Львівської обласної державної
адміністрації, Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, Спілки аудиторів України та почесними
дипломами Міжнародних виставок «Освіта в Україні».
За створення найповнішого україномовного «Фінансового словника» йому присуджена премія імені Івана Огієнка.
Доц. І. Й. Яремку присвоєне звання «Відмінник освіти
України». Доц. Г. І. Кіндрацька нагороджена Почесною
грамотою МОН України. Доц. З. О. Коваль здобула іменну
премію голови Львівської обласної адміністрації та голови Львівської обласної ради, що присуджується молодим
вченим, за видатні заслуги в галузі науки. Доц. В. М. Чубай
отримав грант Національного університету «Львівська
політехніка» за розробку наукового проекту «Стратегічний аналіз інноваційної та інвестиційної діяльності
в системі управління машинобудівним підприємством».
Загалом працівниками кафедри підготовлено 14 монографій, 13 підручників, 41 навчальний посібник, 11 термінологічних словників. У фахових наукових виданнях
опубліковано 301 статтю та 286 тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Викладачі кафедри публікують свої наукові праці як
у вісниках Національного університету «Львівська
політехніка», так і значною мірою в провідних фахових
наукових виданнях і журналах «Бухгалтерський облік
і аудит», «Фінанси України», «Економіка України», «Вища
школа», «Економіст», «Податкове планування», «Проблеми науки», «Банківська справа», «Регіональна економіка»,
«Актуальні проблеми економіки». Публікація статей та
монографій професорсько-викладацьким складом кафедри
обліку та аналізу за 2002–2009 рр. наведена у таблиці 1.
За період 2002–2009 рр. кафедра обліку та аналізу
організувала три науково-практичні конференції.
26–27 листопада 2004 року проведена науково-практична

Учасники конференції «Обліково-аналітичне забезпечення
системи менеджменту підприємства» 23–24 жовтня 2009 р.
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конференція на тему: «Теорія і практика бухгалтерського
обліку та аудиту: сучасний стан і напрями удосконалення».
Високий науковий і представницький рівень цієї конференції, позитивні відгуки учасників та рецензії на
сторінках провідних журналів зумовили рішення кафедри про регулярне проведення конференцій за актуальною
тематикою «Обліково-аналітичне забезпечення системи
менеджменту підприємства». Перша конференція за цим
Рік

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Всього

Статті

20

29

21

25

35

53

48

70

301

Монографії

2

1

1

1

1

3

4

1

14

Таблиця 1

спрямуванням організована і проведена 20–22 квітня 2007
року. У роботі конференції взяли участь 380 науковців
(44 доктори економічних наук та професори, 120 кандидатів наук та доцентів), які представляли 52 вищих навчальних заклади (з них 17 — Національних університетів)
із 18 міст України та Краківську економічну академію
(Республіка Польща), а також фахівці-практики.
Організація конференції та її високий рівень знайшли
відображення в рецензіях, опублікованих у наукових
журналах «Бухгалтерський облік і аудит» та «Регіональна
економіка».
23–24 жовтня 2009 року відповідно до Плану науковометодичних конференцій та науково-практичних
семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі
Міністерства освіти і науки України (лист від 23.01.2009
№ 1/9-48) кафедрою проведена друга науково-практична
конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи
менеджменту підприємства». Разом з Національним
університетом «Львівська політехніка» співорганізаторами конференції виступили: Територіальне управління
Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській
та Тернопільській областях; Всеукраїнська бухгалтерська
газета «Все про бухгалтерський облік»; Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України; Територіальне
відділення Спілки аудиторів України у Львівській області;
Західне регіональне відділення аудиторської палати
України; Благодійний фонд розвитку Львівської
політехніки; аудиторська фірма «Контракти-Аудит».
У роботі конференції взяли участь 271 учасник з 52 вищих навчальних закладів різних регіонів України та з республік Польща і Молдова, а також фахівці-практики за
тематикою конференції. Якісний склад учасників конференції — це 19 докторів економічних наук, професорів,
докторантів, 68 кандидатів наук, доцентів, аспіранти, викладачі, аудитори та фахівці-практики. За результатами
конференції резолюції з рекомендаціями подані Міністерству освіти і науки України та Міністерству фінансів
України.
Важливу роль кафедра обліку та аналізу відіграє у працевлаштуванні її випускників, оскільки співпрацює
з великими підприємствами та установами. Серед них
провідне місце займають фахові видання «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерія», «Податки і право», а також
KPMG, Price Water House Coopers, які щороку запрошують студентів кафедри на співбесіди, тренінги.

Для підняття престижу економічної освіти, кваліфікації
обліково-аналітичних працівників, пошуку талановитої
молоді для зарахування в аспірантуру кафедрою організований студентський наукових гурток «Бухгалтерської
студії», який покликаний активізувати науково-дослідну
роботу студентів.
На кафедрі активно проводиться науково-дослідна
діяльність студентів, до якої у 2009 р. залучено 64 студенти.
За період 2002–2009 рр. студентами кафедри опубліковано
370 праць. У 2009 р. загальна кількість студентських праць
становить 119 публікацій. Студенти кафедри беруть
участь не тільки в конференціях Львівської політехніки,
але й у всеукраїнських і міжнародних студентських конференціях, проведених іншими навчальними закладами
Києва, Тернополя, Хмельницького, Донецька, ПереяславХмельницького.
Загалом кафедра перебуває у постійному творчому
пошуку нових форм і методів організації наукової роботи
та залучення до цього процесу талановитої молоді.
Кафедра економіки підприємства та інвестицій
Завідувач кафедри — к. е. н., професор Козик Василь
Васильович, випускник кафедри 1979 р. Заснована
у 1971 р. як кафедра економіки та організації будівництва.
Наукові дослідження стосувалися переважно адаптації
підприємств будівельного комплексу до ринкових умов
господарювання.
З 2002/2003 навчального року підрозділ перейменовано на
кафедру економіки підприємства та інвестицій. З того часу
наукові дослідження працівників кафедри здійснювались за
трьома напрямами: «Інноваційна та інвестиційна діяльність
підприємства»; «Економічна оцінка проектів, майна та нерухомості»; «Формування та розробка інноваційно-інвестиційних стратегій, програм і проектів розвитку виробничо-господарських структур, галузей та регіону». Результати наукових досліджень знайшли відображення у наукових статтях та
впроваджені у виробництво.
Станом на 2009 р. на кафедрі
працюють 43 викладачі, серед
яких 3 доктори наук, професори
та 20 кандидатів наук, доцентів.
Наукова робота кафедри
здійснюється за трьома напряВ. В. Козик,
мами:
к. е. н., професор
– економічне оцінювання
інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств;
– обґрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм та проектів розвитку виробничо-господарських структур, регіонального розвитку;
– економічне оцінювання соціальної інфраструктури
та діяльності підприємств — природних монополістів.
У рамках наведеної тематики виконуються наукові
дослідження, які успішно впроваджені у виробництво.
Це, зокрема: «Методологія перетворення результатів науково-дослідної роботи в інноваційний продукт» (розробники: к. е. н., проф. В. В. Козик, к. т. н. В. П. Манзій, к. е. н.,
доц. Т. Б. Данилович, к. т. н., доц. В. М. Мельник, к. е. н.,
доц. О. Б. Іванова, ст. викл. І. Є. Тимчишин, ас. А. Р. Стоя-
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новський). У результаті досліджень узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід у сфері трансферу технологій;
сформовано і апробовано інструментарій збору інформації про результати науково-дослідних робіт для проведення їх трансферу в інноваційний продукт; розроблено
методичні рекомендації щодо проведення моніторингу
елементів інноваційної інфраструктури, зокрема наукововиробничих підрозділів; розроблено комплексний підхід
до вивчення і прогнозування розвитку ринків збуту інноваційного продукту; проведено державну реєстрацію
інноваційного проекту «Методи та геоінформаційні технології дистанційного моніторингу природних ресурсів
України» в дозвільній системі Міністерства освіти і науки
України та отримано свідоцтво про державну реєстрацію
проекту технологічного парку; результати науководослідної роботи перетворені в інноваційний продукт,
який впроваджений у виробничо-господарську діяльність
приватного підприємства «Земсервіс».
Успішно впроваджена у виробництво науково-дослідна
робота «Розробка системи управління витратами та положення про збалансовану систему економічних і фінансових
показників діяльності кожного структурного підрозділу на
підприємстві ВАТ «Конвеєр»». Розробники: д. е. н., доц.
І. Б. Скворцов, к. е. н., доц. І. Й. Яремко, асист. О. Я. Загорецька, асист. О. І. Гудзь, ст. викл. Л. І. Ріжко, асист.
А. І. Ясінська, асист. Т. І. Свідрик. Науковий керівник: к. е. н.,
проф. В. В. Козик. В результаті досліджень теоретично
обґрунтовано та визначено напрями удосконалення управління витратами з урахуванням особливостей підприємства;
запропоновано нові підходи до визначення ціни виготовленої продукції; запропоновано систему мотивації працівників
структурних підрозділів з урахуванням кількісних і якісних
показників роботи; запропоновані підходи до формування
інвестиційної привабливості товариства на основі систематизації його вартісних показників та матеріального і нематеріального потенціалу; впроваджено економічний інстру-

ментарій управління витратами; впроваджено модель оцінювання ефективності управління витратами; впроваджено
збалансовану систему економічних і фінансових показників
у структурні підрозділи товариства; впроваджено методику
оцінювання ефективності діяльності підприємства за
вартісними критеріями на основі інтегрального показника.
Складовою науково-дослідної роботи кафедри є науково-дослідна робота студентів, яка дає змогу студентам
набувати навички дослідницької та практичної роботи
під керівництвом досвідчених науковців.
Перспективами подальших досліджень кафедри є:
– розробка можливих сценаріїв інноваційного розвитку
підприємств; сприяння доступу підприємств до інноваційних продуктів (провайдинг інновацій); використання
результатів інновацій для створення «проривних» продуктів та послуг;
– обґрунтування оптимального співвідношення між
виробничими та трансакційними витратами підприємства; розробка заходів мінімізації витрат підприємства;
розробка методики розрахунку тарифів та розцінок на
інноваційну продукцію;
– регулювання цін на продукцію природних монополістів; розробка організаційно-економічних механізмів
функціонування природних монополій; регулювання
якості продукції підприємств — природних монополістів;
– дослідження механізмів управління інвестиційними
проектами; розробка оптимізаційних моделей управління
матеріально-технічними та фінансовими ресурсами проекту;
управління ефективністю інвестиційних проектів;
– обґрунтування інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств, регіону.
Результати наукових досліджень кафедри відображені
у сотнях наукових статей та близько 20 монографіях,
понад 100 авторських свідоцтвах і патентах на винаходи,
4 докторських та понад 20 кандидатських дисертаціях, захищених її працівниками.

215

