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Ì²ÑÖÅ ÇÓÑÒÐ²×²
ÍÅ ÇÌ²ÍÈÒÈ!
Ó ð³÷íèöþ àêàäåì³¿ äî íå¿

ç’¿õàëèñÿ âèïóñêíèêè ð³çíèõ ðîê³â
7 ëèñòîïàäà ö. ð. Ëüâ³âñüêà
êîìåðö³éíà àêàäåì³ÿ óðî÷èñòî
â³äçíà÷àëà 191 ð³÷íèöþ â³ä äíÿ
çàñíóâàííÿ. ² ñèìâîë³÷íî, ùî ñàìå
òîãî äíÿ ó ¿¿ ñò³íàõ â³äáóâñÿ ²²
ç’¿çä âèïóñêíèê³â. Âîíè ïðèáóëè
çâ³äóñ³ëü äî ñâîº¿ Alma Mater íå
ëèøå íà çóñòð³÷ ç³ ñâîºþ þí³ñòþ, à
é äëÿ òîãî, ùîá çóñòð³òèñÿ ç
ìàéáóòí³ìè âèïóñêíèêàìè
íàéñòàð³øîãî â Óêðà¿í³
åêîíîì³÷íîãî ÂÍÇ. ², ãîëîâíå,
âèçíà÷èòèñÿ, ÷èì âîíè ìîæóòü
äîïîìîãòè àêàäåì³¿, ÿêà äàëà ¿ì
ïóò³âêó â æèòòÿ.

НАМ ПОТРІБЕН ВАШ ДОСВІД
Зранку, заки учасники форуму ре�

єструвалися, в аудиторіях академії, не�
зважаючи на вихідний день, проходили
зустрічі студентів і викладачів з випуск�
никами минулих років. У 205 аудиторії
головного корпусу, наприклад, зі сту�
дентами зустрічався випускник ще 1952
р., а нині академік НАН України Василь
Сопко. (На фото 2 зліва направо за сто�
лом: зав. кафедри обліку ПУСКУ проф.
Ю. Верига, зав. кафедри обліку ЛКА доц.
В. Бачинський, перший проректор ЛКА
доц. П. Куцик, академік В. Сопко, випуск�
ник ЛКА Ф. Луньов). Поверхом вище

відбувалася відверта і зацікавлена роз�
мова студентів та випускників кафедри
фінансів та кредиту.

Нарешті об 11. 30 всі запрошені зі�
бралися в актовій залі академії. Вступним
словом ІІ з’їзд відкрив голова Асоціації
випускників ЛКА Роман Федишин. Він
повідомив, що на поважне зібрання при�
було 275 делегатів і 112 гостей з’їзду. Піс�
ля виконання державного гімну України

«Ще не вмерла Україна» (фото 1) було
обрано президію та інші робочі органи
форуму випускників, затверджено його
порядок денний і регламент.

Із доповіддю «Про роботу Асоціації
випускників ЛКА за звітний період” пе�
ред делегатами виступив її голова, Ге�
неральний директор ТзОВ «Шувар” у
Львові Роман Федишин. (Фото 3).У
своєму виступі доповідач розповів про
реалізацію планів очолюваної ним асо�
ціації та її сприяння роботі академії. Він
подякував усім тим, хто впродовж року
допомагав ЛКА, зокрема у ремонті її ау�
диторій. Наряду з цим, із вуст Р. Феди�
шина пролунав і докір на адресу керів�
ництва вишу стосовно того, що випус�
кників не залучають до проведення
конференцій та інших заходів у стінах
академії. А вони, на його думку, могли б
багато розповісти, як треба готувати
спеціалістів, щоб вони відповідали ви�
могам сучасного бізнесу.

Ректор ЛКА проф. І. Копич, якому
було надано слово після Р. Федишина,
детально зупинився на проблемах ака�
демії в складних умовах кризового сьо�
годення. Нагадавши, що за 2 дні до цьо�
го зібрання Державна атестаційна ком�
ісія закрила 7 українських ВНЗ, він від�
значив збільшення нею ліцензованого
набору студентів в ЛКА. А це, мовляв,
переконливий доказ якісної підготовки
фахівців, про що систематично дбають
в академії.

«Одним із засобів поліпшення на�
вчального процесу ми вважаємо тісне
поєднання його з сучасною практикою,
— запевнив ректор. – Ми хочемо, щоб
до вас приходили готові фахівці, і вам не
доводилося їх згодом довчати. І в цьому
ми покладаємо велику надію саме на
вас, керівників. Ідея наближення бізне�
су до освіти сприяла б підготовці нами
висококваліфікованих кадрів”.

НАМ – 191!НАМ – 191!

Продовження на стор. 2

3333322222



22222 НАШІ ЮВІЛЕЇ

Продовження.
Початок на стор. 1

Проф. І. Копич (фото 4) навіть висло�
вив готовність надати випускникам ака�
демії, котрі керують зараз різними підпри�
ємствами, навчальні плани для їх коригу�
вання відповідно до вимог сучасності.

Цю слушну думку, яка була лейтмо�
тивом виступів мало не всіх учасників
з’їзду, підтримав і наступний промо�
вець — начальник Львівського обласно�
го управління захисту прав споживачів
Павло Сосновський (фото 5). «Сьогодні
роботодавці і справді не будуть витрача�
ти час і кошти на перепідготовку і
доучування спеціалістів, — констатував
він. – І це накладає великі зобов’язан�
ня на ВНЗ. Виходячи з цього ми (управ	
ління захисту справ споживачів – В.П.)
хотіли б співпрацювати, приміром, з
громадською організацією – студентсь�
кою спілкою споживачів, в якій студен�
ти набували б необхідних навичок і ква�
ліфікації».

ЛКА – ЦЕ ВЖЕ БРЕНД!
Директор Західного реґіонального

управління «Приватбанку» Орест Бла�
щак (фото 6) зупинився на головному
критерії, за яким оцінюють роботу мо�
лодого  спеціаліста у банківській сфері.
О. Блащак сказав, що банкір зараз не
сидить незворушно за столом, або за ку�
ленепробивним склом. Він – свого роду
продавець. Із цього починається банкі�
вський спеціаліст. Якщо ж у нього не�
має підходу до людей, то в банку у ньо�
го немає перспектив. «Наші досвідчені
працівники готові прийти на будь�яку
кафедру чи факультет і допомогти під�
готувати таких фахівців, котрі вміти�
муть продавати банківські послуги», —
заявив керівник одного з провідних
банків Львівщини.

Після О. Блащака слово надається
випускнику 1964 р. досвідченому фахів�
цю в царині бухгалтерського обліку Фе�
дору Луньову (фото 7), який відзначив,
що Львівська комерційна академія дає
студентам не лише глибокі теоретичні
знання, а й добрі практичні навички.
Він запропонував учасникам з’їзду звер�
нутися до Президента України з клопо�
танням про надання академії статусу
«національного» вищого навчального
закладу. Ця пропозиція була під�
тримана бурхливими оплесками.

«Мені пощастило, що я навчався у
Львівському торговельно�економічно�
му інституті. Із отриманими в ньому
знаннями пов’язана тепер моя діяль�
ність і весь мій бізнес», — розпочав
свою промову директор ТзОВ «Легіон�
Транс» Андрій Гудзоватий (фото 8).
Відомий львівський підприємець
подякував долі, що не виїхав за кордон,
а залишився працювати на рідній землі.
Ті його знайомі, які виїхали, зараз, за
його словами, про це шкодують. А. Гу�
дзоватий насамкінець побажав випуск�
никам і студентам ЛКА, аби вони реалі�
зували свої знання, вміння та ідеї в Ук�
раїні, а не на чужині.

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ НЕ ЗМІНИТИ!

 Генеральний директор ТзОВ «Львів�
холод» Богдан Козак (фото 9)  із по�
чуттям гумору розповів про свою ви�
робничу практику у студентські роки.
На його погляд, вона була чисто фор�
мальною, по суті — марнуванням часу.
Тому йому дуже імпонує висловлена
ректором ЛКА думка про те, що теорія
у підготовці спеціалістів не повинна
відриватися від практики. «Я буду ра�
дий прийняти студентів академії на
практику і розставити їх на відповідні
до їхньої спеціальності робочі місця», —
пообіцяв Б. Козак.

Продовження на стор. 3
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Продовження.
Початок на стор. 1, 2.

Про необхідність адаптування сту�
дентів із перших же курсів до практичної
роботи на підприємстві говорила на
з’їзді і представник «Родовід Банку» Га�
лина Самура(фото 10). Вона зазначила,
що 20% працівників цього банку склада�
ють випускники академії, та що саме з
нашим ВНЗ вона пов’язує свій службо�
вий ріст. «ЛКА – це вже бренд, — ствер�
дила банкір. – І дуже хочеться, щоб за
допомогою асоціації випускників ми
піднесли цей бренд на ще більшу висо�
ту».

ПРОБИВАТИСЯ У СВІТ!
Науковий співробітник інституту

держави і права ім. В.Корецького НАН
України, кандидат юридичних наук Ді�
ана Бусуйок (фото 11) звернула увагу
присутніх на швидшу інтеґрацію ака�
демії у європейський освітній простір.
У своєму виступі вона сказала: «Для
мене велика честь бути членом Асоці�
ації випускників ЛКА. Але, як юрист, я
відчуваю, як необхідна студентам прак�
тика за кордоном. Добрий спеціаліст
нині повинен знати не тільки українсь�
ку й російську, а й англійську, німецьку,
французьку та інші чужоземні мови».

Цю тезу доповнила випускниця фа�
культету міжнародних економічниих
відносин, а тепер працівник І�ї Між�
народної компанії нерухомості Ольга
Сухоревська (фото 12). «Рівень і база
знань, які я отримала в академії, дуже
допомогли мені реалізувати себе у цьо�
му напрямі економічної діяльності, —
заявила вона. – Але сьогодні, як на ме�
не, важливо дати студентам не стільки
суму знань, скільки практичні навички,
навчити їх «копати» і де «копати», щоб
поповнити свої знання. Тоді з них виро�
сте еліта нації – красива, впевнена в со�
бі й неповторна».

За О. Сухоревською на трибуну  під�
нявся випускник академії 1952 р. Воло�

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ НЕ ЗМІНИТИ!

димир Лига (фото 13). «Я щасливий, що
цей виш став моєю Alma Mater, — зая�
вив сивочолий, але, вочевидь, молодий
душею чоловік. — Пригадую тодішніх
викладачів: вченого�статистика Вер�
бицького, Герасименка, Куца… Однак,
ми були бідні, у нас не було такої техні�
ки. А, коли один з професорів похвалив
американські електричні прилавки, його
звільнили з роботи. Ми були зазомбовані
марксистсько�ленінською ідеологією,
та все ж критично оцінювала ті суспіль�
ні науки і здобули добрі знання, що ду�
же знадобилися в нашій роботі. Ви ж має�
те значно кращі можливості. Тож будуй�
те ваше щасливе майбутнє і нашу неза�
лежну державу!».

В обговоренні доповіді взяли участь
також виконавчий директор Благодій�
ного фонду ім. М. Туган�Барановсько�
го ЛКА доц. Любов Медвідь (фото 14),
керуючий відділенням «Правексбанку»
Максим Сирлик, інвестиційний радник
ВАТ «Іскра» Мирон Костів. З проектом
ухвали з’їзду виступив проф. ЛКА Воло�
димир Озеран.

Продовження на стор. 4
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Закінчення.
Початок на стор. 1

В ухвалі передбачена низка заходів,
спрямованих на матеріальну допомогу і
сприяння Асоціації випускників ЛКА
поліпшенню навчального процесу у
рідному виші. Крім них, в остаточному
варіанті резолюції враховані пропозиції
Ф. Луньова і П. Куцика щодо клопотан$
ня про присвоєння академії статусу «на$
ціонального» ВНЗ, а також ініціатива
Р. Федишина запросити для читання
лекцій в ЛКА професора із закордонно$
го університету. У перерві між засідан$
ням з’їзду й урочистою частиною свят$
кувань його делегати й гості ознайоми$
лися з виставкою наукової та навчаль$
но$методичної літератури, виданої ос$
танніми роками викладачами академії.
(Фото 14)

Валерій ПОДОЛИННИЙ

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ НЕ ЗМІНИТИ!

ЗОРЕПАД НАГОРОД

Після перерви на обід настав час
урочистої частини відзначення 191�ї
річниці з дня заснування Львівської
комерційної академії. Під звуки
«Козацького маршу» на сцену у
святкових мантіях вийшли члени
Вченої ради ЛКА( фото 1), а місце
на балконі актової зали зайняли
учасники хорової капели академії
«Мрія». Ведучий, проректор ЛКА С.
Гелей оголосив: «Розпочинаємо
церемонію присвоєння звання по�
чесного доктора «Honoris Causa».
Запрошуємо на сцену доктора
економічних наук, заслуженого
професора Київського національного
економічного університету ім.
Вадима Гетьмана, випускника
академії Василя Сопка».

На сцену піднявся невисокий на
зріст і скромний на вигляд сивий чоловік,
випускник вже далекого тепер 1952 р. Тим
часом, перед присутніми в залі стояв
учений зі світовим ім’ям, удостоєний
звання академіка двома національними
академіями наук: України та Угорщини.
Постанову Вченої ради і наказ ректора

про присвоєння В.Сопку звання почес$
ного доктора «Honoris Causa» виголоси$
сив латинською та українською мовами
проф. С.Гелей. Студентки академії у на$
ціональних строях одягли на  випускни$
ка, яким сьогодні справедливо пишаєть$
ся наша академія, мантію (фото 2). Піс$
ля цього обов’язкового ритуалу ректор
академії проф. І Копич вручив В. Сопку
диплом «Honoris Causa», а одна зі сту$
денток піднесла йому букет троянд. З
балкону залунала знайома мелодія сту$
дентського гімну «Гаудеамус».

Розчулений академік, підійшовши
до мікрофону, промовив слово у відпо$
відь (фото 3). Це був яскравий спогад
колишнього студента і водночас мудра
настанова нинішнім спудеям. В. Сопко
розповів, як він вступив до нашої ака$
демії (тоді інституту) після виграшу
матчу у львів’ян його командою із За$
карпаття. За його словами, саме завдя$
ки футбольному таланту «голеадора»
його тоді й зарахували до академії, хоча
набір уже був завершений.

Продовження на стор. 5
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Продовження.
Початок на стор. 4

«Починаючи із1934 року, я безпе�
рервно навчаюся, а з 1944�го навчаюся
і працюю, — сказав В. Сопко. – А день
сьогоднішній для економіки дуже важ�
кий. Прошу ніколи не забувати, що ри�
нок – це система, яка передбачає, що і
я, і все суспільство матиме від нього ко�
ристь. Тому треба так навчати майбутніх
економістів, щоб виховати в них не
тільки спеціальний аспект мислення, а
й суспільно�соціальний аспект. Ми ма�
ємо навчати так, щоб кожний спеціа�
ліст  мав бажання примножувати свої
знання протягом всього життя». На за�
вершення вчений висловив щирі слова
подяки своїм колишнім учителям за
добру науку.

Після В. Сопка ведучий зачитав на�
каз ректора про присвоєння двом про�
фесорам нашої академії почесного
звання «Заслуженого професора ЛКА».
На сцену у мантіях один за одним під�
німаються професори В. Озеран (фото
4) та С. Скибінський, яким проф.. І Ко�
пич вручає дипломи «Заслуженого про�
фесора ЛКА», а студенти – букети
квітів. «Мрія» співає «Многая літа».

До мікрофону запрошується пер�
ший проректор ЛКА доц. П. Куцик,
який оголошує наказ ректора про наго�
родження цілої низки викладачів гро�
шовими преміями за сумлінну освітян�
ську працю та з нагоди 191�річчя ака�
демії. Але на цьому список викладачів
не вичерпується, бо проректор С. Ски�
бінський (фото 5) зачитує ще один
святковий наказ. У ньому йшлося про
те, що цього року в академії започатко�
вано преміювання переможців конкур�
су підручників, навчальних посібників,
навчально�методичних комплексів
дисциплін і дистанційних курсів. Серед
відзначених того дня були професори
О. Вовчак, О. Біла і доц. Н. Міценко
(див. фото 6 зліва направо).

По тому ректор, проф. І. Копич вру�
чив щорічні премії ім. Олени Степанів
студентам Інституту економіки та фі�
нансів Н. Борисенко та Р. Аверчуку
(фото 7), а також факультетів: менедж�
менту – В. Паламарю; юридичного –
С. Граб; міжнародних економічних від�

ЗОРЕПАД НАГОРОД

носин – І. Возній (фото 8). Премії ім.
Петра Франка під час урочистостей бу�
ли удостоєні студентки товарознавчо�
комерційного факультету М. Ковальчук
та К. Ланевич.

Окрім того, чимало випускників
академії встановили свої премії для сту�
дентів, котрі  досягли найкращих ре�
зультатів у навчанні і в науковій роботі.

Продовження на стор. 6
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Закінчення.
Початок на стор. 4

Отож, після ректора вони вервеч�
кою потягнулися до сцени, де відбувала�
ся церемонія нагородження. Р. Феди�
шин вручив премію студенткам рідного
товарознавчо�комерційного факульте�
ту У. Гілеті та К. Бичихіній; М. Сирлик
– Л. Артеменко (факультет МЕВ);
Є. Мокрик та Р. Серветник – Б. Стенюк
(МЕВ); Б. Козак – Р. Шумило (фото 9)
та О. Семків (обидві  —  студентки ІЕФ).
А. Гудзоватий від імені фірми «Легіон�
Транс» відзначив премією Х. Миндик з
товарознавчо�комерційного факульте�
ту; О. Ткачук – А. Гайсенюка (ТКФ);
В. Сендецький (фото 10) – В. Лозинсь�
кого (ТКФ).

Не залишилися поза увагою і студен�
ти факультетів менеджменту та юридич�
ного. Зокрема, О. Решетніков вручив
премію В. Литвину (ФМ); О. Жилич –
О. Маруняк (ФМ); О. Блащук – П. Зін�
чуку (ФМ); а Ю. Мельник – С. Лабі та
Г. Ліпак (обоє з ЮФ). Приємно, що се�
ред благодійників, які встановили
іменні премії, був цьогоріч також про�

ЗОРЕПАД НАГОРОД

ректор ЛКА проф. С. Скибінський.
Свою премію він вручив випускниці ака�
демії, асистенту кафедри маркетинґу
ЛКА і аспірантці Варшавської головної
торговельної школи А. Курило.

Закінчилися урочистості, як і нале�
жить, великим святковим концертом,
фоторепортаж про який пропонуємо
вашій увазі нижче.

Василь КУТЯНИН
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Фото 11. Студентка Інституту
економіки та фінансів К. Возіянова
виконала дві поетичні композиції
«Учитель» і «Про красу життя».
Фото12�13. Танець «Їхали козаки» у
виконанні танцювального ансамблю ІЕФ
Фото14. Студентка ІЕФ М.
Ластовецька заспівала «Батьківську
пісню» О. Злотника
Фото 15. Танцювальний ансамбль ІЕФ
виконує жартівливий український
народний танець «Ой, на горі баби
труть»
Фото16. Інструментальний етюд
виконало тріо бандуристів ЛКА у складі
М. Сисин, Р. Буйдуник і М. Тетюка
Фото17. Студентки ТКФ У. Гілета й
Н. Бойко помилували око глядачів
екзотичними «Східними танцями»
Фото18. Дует Н. Петрук та Р. Миляна
представив на суд публіки пісню «Думка
на два серця»із кінофільму «Вогнем і
мечем»
Фото19. На сцені — хорова капела ЛКА
«Мрія», без якої не обходиться жодне
святкування. У «день народження»
академії вона виконала понад десяток
церковних творів та народних пісень
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Наприкінці жовтня у нашій академії
відбувся черговий День відкритих
дверей. Цей захід тепер, за умов
демографічної кризи і жорсткої
конкуренції між ВНЗ, набуває
першочергового значення. Адже
йдеться про забезпечення кількісного
і якісного набору студентів на
наступний навчальний рік. І це добре
розуміє керівництво ЛКА, щороку
приділяючи цій формі роботи з
потенційними вступниками
неослабну увагу.

Ось і цього разу на запрошення ака�
демії до головного корпусу, що на вул.
Туган�Барановського, 10 прийшло бага�
то майбутніх абітурієнтів, їхніх батьків
та рідних (фото 3). Чим їх можна прива�
бити, переконати у необхідності вступу
саме до нашого вишу, заснованого ще
1817 р.? Напевно, глибокими історични�
ми традиціями і успіхами цілих наукових
шкіл, які десятиліттями, ба навіть сто�
літтями, формувалися в академії! Не ви�
падково цей масовий захід розпочався
промовою д. і. н. проф. С. Гелея (фото 1),
який в загальних рисах ознайомив при�
сутніх з історією ЛКА.

До речі, ідею про те, що авторитет і
якість навчання у ВНЗ залежить від
«бороди» тобто наукових традицій його
професорів, доцентів та інших викла�
дачів підкреслювали у своїх виступах й
інші промовці. В тому числі ректор
ЛКА проф. І. Копич, який зупинився
головним чином на сьогоднішньому дні
академії. Він розповів про її найсучас�
нішу матеріально�технічну базу; забез�
печення студентів гуртожитками; мож�
ливості фізичного і духовного розвитку
студентської молоді; зрослий попит на
фахівців з дипломами Львівської комер�
ційної академії, наголосивши на праце�
влаштуванні 93�95% випущених нею мо�
лодих спеціалістів.

Та найбільше гостей все ж цікавила
інформація про основні особливості
прийому до академії у 2009 р., з якою
виступив відповідальний секретар
приймальної комісії ЛКА доц. Р. Ворон�
ко (фото 2). «Міністерство освіти й на�
уки України зобов’язало в короткий
термін розробити свої правила вступу
усі навчальні заклади, — зазначив він.
— Отож, вступна кампанія розпочалася
цьогоріч дуже рано». Далі відповідаль�
ний секретар поінформував, що при�

йом документів від вступників здійсню�
ватиметься з 29 червня по 29 липня 2009 р.,
а зарахування – до 10 серпня; про пра�
во абітурієнтів на вступне випробуван�
ня; про пільги; про осіб, які мають пра�
во на зарахування поза конкурсом то�
що.

Детально розповів доц. Р. Воронко і
про те, які сертифікати центрів неза�
лежного оцінювання знань вимагатиме
від абітурієнтів приймальна комісія..
Наступного року кожен вступник має
подати два сертифікати, з яких сертиф�
ікат з української мови та літератури є
обов’язковим для всіх. Другий сертиф�
ікат залежить від обраного факультету
чи напряму підготовки. Але тут абітурі�
єнти матимуть право вибору. Наприк�
лад, вступники на всі спеціальності Інс�
титуту економіки та фінансів можуть по�
дати сертифікат з математики або історії
України. Те ж стосується і обох спеціаль�
ностей факультету менеджменту. На юри�
дичний факультет другий сертифікат по�
винен бути з історії України або ж інозем�
ної мови.

На факультети міжнародних еконо�
мічних відносин і товарознавчо�комер�
ційний предмети, з яких вимагатимуть
сертифікати, диференційовані залежно
від напряму підготовки. Зокрема, на спе�
ціальність «маркетинґ», крім загально�
обов’язкового з української мови та

літератури, необхідно подати сертифі�
кат з математики або історії України, а
от на спеціальність «міжнародні відно�
сини» – з іноземної мови або історії Ук�
раїни. Вступники на спеціальність «то�
варознавство і торговельне підприєм�
ництво» (ТКФ) мають подати другий
сертифікат із хімії або ж історії України,
а на нову спеціальність «готельно�рес�
торанна справа» – з математики або іс�
торії України.

На заочну форму навчання абітуріє�
нтам потрібно буде подати ті ж сертиф�
ікати з профільних для різних напрямів
предметів, що і на денну. Прикметно (і
дуже важливо!), що в нових правилах
вступу зрівноважено шанси тих, хто
краще опанував точні, і тих, кому лег�
ше даються гуманітарні науки. Це роби�
тиме академію доступною для якомога
ширшого кола вступників.

Гостей академії, природньо, цікави�
ли й інші актуальні особисто для них
проблеми вступу та умов навчання в
ЛКА, включно з цінами за навчання. На
всі питання керівники вишу дали ви�
черпні відповіді у межах іхньої компе�
тенції. Завершився День відкритих две�
рей вже традиційними зустрічами з по�
тенційними абітурієнтами на факульте�
тах, де їм було, що розказати і, що по�
казати.

Іван СТОРОННІЙ

ШУКАЙ ВСТУПНИКА З ОСЕНІ!

11111 22222

33333



99999ЕВРИКА!

«Нехай буде гречка, аби не
суперечка», – кажуть у народі.
Проте економістів цей вислів,
очевидно, не стосується.
Це нещодавно довели і спеціалісти
гр.531 та бакалаври гр. 431,
які зустрілися у «двобої» на
студентських наукових дебатах.

Дебати Карла Поппера на тему «Роз�
виток малого бізнесу: переваги та недо�
ліки», якими керувала доц. О. Іляш, ор�
ганізувала кафедра економіки під�
приємства. Всі учасники дискусії зазда�
легідь були поділені на 2 групи: стверд�
жувальну та заперечувальну. Перша
складалася зі студентів 5 курсу (О. Вели�
копольський, Н. Грешко та О. Козловсь�
ка), які обговорювали питання, щодо
нормативно�правового забезпечення
розвитку цього сектора економіки. До
другої входили 4�курсники Борисенко
Н., Мазярко І. та Шинкаренко К., котрі
давали оцінку фінансових результатів ді�
яльності малих підприємств в Україні.

Розпочалися дебати конструктивною
промовою учасника I групи. Потім члени
II групи ставили йому запитання, нама�
гаючись відстояти протилежний погляд
на проблему. Інші члени стверджувальної
групи прагнули спростувати думки про
недоліки малого бізнесу в Україні своїми
промовами та перехресними питаннями
до членів заперечувальної групи, які у від�
повідь виступали зі своїми доповідями.

Завершальним етапом дебатів стало
обговорення іноземного досвіду функ�
ціонування та розвитку малого підпри�
ємництва студентками 431 гр. М. Анд�
рощук, Н. Блазовською та О. Кумечко.
Вони узагальнили сказане попередніми
учасниками заходу і порівняли харак�
терні риси підприємницької діяльності
в Україні та за кордоном.

За розвитком подій на цих дебатах
уважно спостерігали заступник дирек�
тора Інституту економіки та фінансів
ЛКА доц. С. Гринкевич та члени журі: У.
Кіндрат (гр. 431) і Т. Островський
(гр.531). Вони відзначили, що найпере�
конливішими в індивідуальних висту�
пах були студенти О. Великопольський

і К. Шинкаренко. Командні ж оцінки
обидві групи отримали однакові, оск�
ільки усі члени достойно відстоювали
свою думку, опираючись на конкретні
дані, взяті із надійних джерел.

За допомогою такої форми органі�
зації дослідницької роботи студенти
спеціальності »Економіка підприєм�
ства» здобули необхідні навички прове�
дення дебатів, поповнили свої знання
новою інформацією та приємно прове�
ли навчальну годину. Ця зустріч стала
початком діяльності студентського на�
укового гуртка.

А незабаром учасники перших де�
батів зустрілися знову. Однак друге зас�
ідання гуртка на тему «Формування і
розвиток людського капіталу: макро� та
мікроекономічний аспект» проводило�
ся вже у формі круглого столу. Його ро�
боту скеровували викладачі кафедри
економіки підприємства доц. С. Грин�
кевич, доц. О. Іляш, асистент О. Ільчук.
Серед запрошених також були доценти
кафедри С. Дуда та Я. Качмарик.

На цьому засіданні було заслухано 8
доповідей студентів старших курсів:

— Н. Борисенко (гр.431) «Вплив
глобалізації на розвиток людського ка�
піталу України»;

Н. Горбаль (гр.1344) «Оцінка і про�
гнозування демографічної ситуації в
Україні»;

Р. Дементія (гр.1344) «Оцінка попи�
ту та пропозиції на робочу силу в Захід�
них областях України»;

М. Дошак (гр.632) »Пріоритетні на�
прями ефективного використанння
трудового потенціалу підприємства за
складовою мотиваційного механізму»;

І. Мазярко (гр.431) «Формування ін�
телектуального капіталу на мікрорівні»;

К. Мороз (гр.631) «Управління роз�
витком людського капіталу: макро� та
мікроекономічний аспект»;

М. Пасерби (гр.631) «Забезпечення
ефективної політики розвитку трудово�
го потенціалу»;

Ю. Смалик (гр.632) «Диференціація
оплати праці в умовах інтенсивного
розвитку людського капіталу на при�
кладі споживчої кооперації».

Як видно з переліку виступів, сту�
денти обговорювали болючі для Украї�
ни та її суспільства теми, аналізували
наявні в економіці проблеми, робили
сміливі прогнози на майбутнє та пропо�
нували найефективніші, на їх погляд,
шляхи виходу з кризової ситуації. Усі
доповідачі отримали сертифікати, що
засвідчують їхню участь у засіданні
круглого столу.

І ця зустріч виявилася продуктив�
ною, оскільки її учасники почерпнули
для себе багато нової корисної інфор�
мації. А хто володіє інформацією, той,
як відомо, володіє світом.

Ірина МАЗЯРКО,
студентка гр. 431 ІЕФ

Фото 1.  Учасники круглого столу
(зліва направо): І. Мазярко,
М. Пасерба, Ю. Смалик, М. Дошак,
К. Мороз, Н. Горбаль, Р. Дементій,
Н. Борисенко

Фото 2. Учасники дебатів разом
зі своїми керівниками доц. О. Іляш та
доц. С. Гринкевич

ДОСВІД – НАЙКРАЩИЙ УЧИТЕЛЬ
(Usus est magister optimus – лат.)
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Одним із шляхів творчого
сприйняття основ сучасної науки є
самостійна робота студентів із
книгою, що істотно підвищує їх
інтерес до вивчення загальних і
спеціальних дисциплін. Та серед
безлічі книг варто насамперед
звернути увагу на підручники,
навчальні посібники і монографії,
видані стараннями своїх викладачів.
Вони допоможуть якнайкраще
засвоїти той чи інший курс,
увиразнити здобуте на лекціях
цілісне уявлення про зміст предмета,
сформувати власні судження. Для
зручності орієнтування студентів у
багатому книжковому фонді
бібліотеки академії подаємо назви
найзначніших публікацій
професорсько&викладацького складу
ЛКА за останні півроку.

�����  Основи наукових досліджень: Навч. –
метод. посіб. / А.І.Мокій, ВО.Шевчук,
Ю.В.Полякова та ін. – Л.: вид"во ЛКА,
2007. –164 с.

У посібнику розглядається організа�
ція  та методологія підготовки студента�
ми наукових робіт, починаючи від про�
цесу збору інформації та завершуючи
усним представленням результатів про�
ведених досліджень. Висвітлено ос�
новні аспекти написання усіх видів сту�
дентських наукових робіт – реферат,
стаття, курсова, дипломна та магістер�
ська робота.
�����  Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія:
Навч. посіб.  – Л.: вид"во ЛКА, 2008. –
454 с.

Висвітлено сутність та структурні
рівні політики, окреслено взаємодію
політики з іншими сферами суспільно�
го життя, визначено механізми держав�
ного, регіонального та місцевого управ�
ління. При підготовці посібника вико�
ристано найновіші публікації вітчизня�
них та іноземних учених, власні дослід�
ження авторів.

Посібник дає змогу ефективно реа�
лізувати завдання  в рамках Європейсь�
кої системи трансферу кредитів. У ньо�
му пропонуються тести двох типів, а та�
кож різноманітні форми поточного мо�
дульного та підсумкового контролю.
Для студентів вузів, аспірантів, викла�
дачів.
�����  Мізюк Б.М. Стратегічне управління:
Підручник. – Л.: вид"во ЛКА, 2007. –
392 с.

У підручнику комплексно охоплено
становлення  та розвиток стратегічного
управління, основні процеси форму�
вання та реалізації стратегії. Розглянуті
конкретні моделі основних видів стра�
тегій підприємства, розкрита концеп�
ція прийнятого ризику стратегічних рі�
шень, математичні моделі та управлін�
ня ризиком у циклічному процесі роз�
робки та виконання стратегії. Приділе�
но увагу інформаційному забезпеченню
стратегічного управління. Для студен�
тів економічних спеціальностей, слу�
хачів шкіл бізнесу, менеджерів, підпри�
ємців.

�����  Копилюк О.І., Медведєв В.П.
Управління фінансовою санацією
підприємства: Навч. посіб. – Л.:
вид"во ЛКА, 2007. – 448 с.

Представлено сучасні теоретичні
підходи до розкриття механізму функц�
іонування інституту банкрутства в Ук�
раїні, методологію здійснення фінансо�
вої санації, основні аспекти проваджен�
ня справи про банкрутство підпри�
ємств, шляхи реорганізації та реструк�
туризації суб’єктів господарювання,
відновлення їх платоспроможності та
провадження ліквідаційних процедур
неплатоспроможних господарських
структур. Для викладачів, аспірантів,
студентів економічних спеціальностей,
слухачів факультетів післядипломної
освіти, підприємців.
�����  Вовчак О.Д., Шпаргало Г.Є., Анд"
рейків Т.Я. Платіжні системи: Навч.
посіб. – К.: Знання, 2008. – 341 с.

Розглянуто суть та концепції функ�
ціонування платіжних систем, їх техно�
логічні інфраструктуру та заходи захи�
сту, специфіку дії платіжних систем за
кордоном. Проаналізовано шляхи по�
дальшого розвитку електронних між�
банківських розрахунків в Україні. Вмі�
щено програму курсу, плани семінарсь�
ких занять, термінологічний словник,
тести, тематику рефератів, питання під�
сумкового контролю та список літера�
тури. Для студентів та викладачів еко�
номічних спеціальностей, магістрів, ас�
пірантів, фінансистів.
�����  Пінішко В.С. Ціно – і тарифотворен"
ня: Навч. посіб. – Л.: Магнолія,2008. –
303с.

Підручник структурований на чоти�
ри теми: Основи ціно� і тарифотворен�
ня, де їх формування розглядається на
макрорівні, теоретичні засади яких слу�
жать фундаментом і стартом для на�
ступних тем, в яких ціно� і тарифотво�
рення  переносяться на мікрорівень —
рівень сфер національної економіки.
Четверта тема включає моніторинг цін
і тарифів. Усі теми містять тестові зав�
дання, ситуаційні задачі. Посібник ста�
не добрим помічником викладачам за�
гальноекономічних дисциплін, аспі�
рантам, науковцям.
�����  Економіка підприємства: теорія
і практикум: Навч. – метод. посіб. /
В.І.Блонська, Т.Г.Васильців, С.С.Гринке"
вич та ін. – Л.: Магнолія, 2008. – 688с.

Посібник призначений для органі�
зації самостійної роботи студентів,

формування у них економічного мис�
лення, прагнення до поглиблення  знань
з дисципліни та практичних навичок
аналітико – розрахункової роботи, про�
ведення економічних розрахунків. Ак�
тивізації самостійної роботи студентів
сприяє наявність дискусійних питань,
тематики рефератів та розрахунково�
ситуаційних завдань. Розрахований на
студентів III – IV рівня акредитації, ста�
не у пригоді також студентам дистанц�
ійної та заочної форм навчання.
�����  Комерційна діяльність: Підручник /
В.В.Апопій, С.Г.Бабенко, Я.А.Гончарук
та ін. – К.: Знання, 2008. – 558 с.

У підручнику вперше систематизо�
вані сучасні теоретичні знання про ко�
мерційну діяльність та узагальнений
досвід її організації  у сфері товарного
обігу. Достатньо глибоко розкрито особ�
ливості й функції комерційної діяль�
ності з урахуванням специфіки комер�
ційних процесів і операцій в оптовій,
роздрібній торгівлі та в секторі торго�
вельного посередництва. Подано нові�
тню інформацію стосовно електронної
комерції, комерційної логістики, між�
народних тендерних торгів, біржової
торгівлі. Для студентів ВНЗ економіч�
но�підприємницького спрямування,
аспірантів, слухачів системи підвищен�
ня кваліфікації.
�����  Організація торгівлі: Підручник /
В.В.Апопій, І.П.Міщук, В.М.Ребиць"
кий та ін. – К.: ЦУЛ, 2008. – 632 с.

У пропонованому виданні віддзер�
калені нові теоретичні положення і на�
укові підходи, які базуються на теоріях
систем та організації, розглядаються
сучасні концепції і тенденції, наукові
обґрунтування організаційних структур
і моделей, розкриті закони і принципи
організації, умови їх реалізації, єдність
структури і організаційних процесів,
суть і зміст синергетики в організації
торгівлі. Висвітлені також теоретичні і
практичні напрацювання іноземних ав�
торів. Для студентів ВНЗ торговельно�
економічного профілю, аспірантів ме�
неджерів, маркетологів, спеціалістів у
сфері товарного обігу.

Пам’ятаймо, що звичка і вміння си�
стематично працювати з книгою – над�
ійна запорука майбутньої успішної ро�
боти за обраною спеціальністю!

Леся СКРИПКА,
зав. інформаційно&бібліографічним

відділом бібліотеки ЛКА

НАШІ НАЙНОВІШІ ПУБЛІКАЦІЇ
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Тандем культура та економіка –
нерозривний. Особливо сьогодні, коли
навряд чи яка галузь економіки
обходиться без естетичного
наповнення. Водночас матеріальна
підтримка закладів культури,
налагодження дієвої структури з
реалізації творів мистецтва,
створення середовища для творчого
самовдосконалення митців та
працівників культурної сфери має
надзвичайно важливе значення для
поступального розвитку суспільства
загалом.

У цьому контексті важко переоціни9
ти значення V міжнародного семінару9
практикуму «Економіка в культурі,
культура в економіці», проведеного
Львівською комерційною академією
спільно із Львівською національною
академією мистецтв на базі спортивно9
оздоровчого табору ЛКА  «Латориця» на
Закарпатті. В його роботі взяли участь не
лише студенти  обох академій, а й пред9
ставники інших навчальних закладів Ук9
раїни, Молдавії, Білорусії, Польщі.

Мета семінару — використання дос9
віду інших держав у царині економіки
та культури, а саме: у розробці концеп9
ції розвитку та промоції національного
мистецтва і культурних надбань; оцінці
ролі культури як одного з найефектив9
ніших факторів підвищення конкурен9
тоспроможності економіки; вирішенні
проблем комерціалізації такої специф9
ічної галузі як культура; використанні
наукового потенціалу для підвищення
конкурентноздатності національної

економіки та культури. Поряд із цим,
організатори заходу ставили перед со9
бою завдання залучити студентську мо9
лодь до дослідження та розв’язання
проблем активізації ринку творів мис9
тецтва; поглибити міжкультурні зв’язки
у молодіжному середовищі; підвищити
культурний рівень студентів; сприяти
формуванню позитивного іміджу на9
ціональної економіки та культури.

Цей семінар уже 59й рік поспіль по9
єднує міцною дружбою студентів із
різних міст і країн на довгі роки. Цьо9
горіч його програма включала теоре9
тичний курс — лекції «Маркетинг з по9
гляду фешн9бізнесу» (доц. Інна Бойчук,
ЛКА); «Захист промислових зразків у
європейському праві» (доц. Якуб Ке9
пінські, Познанський університет);

ЛЕКЦІЇ, ДІЛОВІ ІГРИ І… ВЕСЕЛИЙ ВІДПОЧИНОК

«Торба, валіза, калитка...» (доц. Зеновія
Шульга, ЛНАМ), – а також мистецькі
майстер9класи «Писанка» та «Витинан9
ка» (доц. Зеновія Шульга, ЛНАМ).

Протягом роботи семінару9практи9
куму було проведено ділову гру „Ласка9
во просимо у державу «Латориця». Кож9
на команда мала створити своє під9
приємство з виготовлення артпродукту
(зареєструвати його; розробити бренд,
бізнес9план та стратегію просування;
підготувати презентацію та показ  ви9
робів). Всі учасники семінару отримали
сертифікати, а найактивніші були наго9
роджені грамотами і подяками у різних
номінаціях.

Під час перебування у нашому
спортивно9оздоровчому таборі спудеї
не забували і про дозвілля: влаштували
різноманітні спортивні конкурси, ук9
раїнські вечорниці і навіть… співали се9
ренади! Вони також мали нагоду побу9
вати на екскурсії в замку Паланок (м.
Мукачеве) та на озері Синевир.

Кожний день був наповнений пози9
тивними емоціями і незабутніми вра9
женнями, за що  хочемо висловити по9
дяку організаторам семінару – началь9
нику відділу міжнародних зв’язків і
стратегічного розвитку ЛКА Т. Штань9
ко, декану факультету міжнародних
економічних відносин І. Бойчук та рек9
тору академії проф. І. Копичу  за фінан9
сову підтримку цього цікавого й корис9
ного  заходу.

Надія СТЕЦІВ,
Ганна ФЕРЕНЦ,

студентки+учасниці
семінару від ЛКА

Фото 1. Молдавські студенти
проводять презентацію Кишинівського
кооперативного університету
Фото 2. Дівчата готуються до
вечорниць
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Ðîçìîâëÿþ÷è ³ç
çåìëÿêàìè, ÿê³ ïåðåæèëè
ñòðàõ³òòÿ äâîõ ñâ³òîâèõ
âîºí, ìåí³ íå ðàç
äîâîäèëîñÿ ÷óòè, ùî
ñòðàøí³øèì çà â³éíó áóâ
ò³ëüêè ãîëîä. Îñîáëèâî
òîé øòó÷íèé, ùî çàáðàâ
æèòòÿ äî 10 ì³ëüéîí³â
óêðà¿íö³â ó ö³ëêîì
âðîæàéí³ 1932-1933 ð.ð. ²
çàâæäè ìî¿ ñï³âðîçìîâíèêè
ðàäèëè ïðî öå í³ ç êèì íå
ãîâîðèòè. Âñ³ëÿê³ áàëà÷êè,
ìîâëÿâ, ìîæóòü áóòè
ñïðèéíÿò³ ÿê ñóìí³â ó
ïðàâèëüíîñò³ ãåíåðàëüíî¿
ë³í³¿ êîìïàðò³¿ ç³ âñ³ìà
ñóìíèìè äëÿ ìåíå
íàñë³äêàìè. Òà øèëà â
ì³øêó íå âòà¿ëè —
íåùîäàâíî â óñ³é Óêðà¿í³
ïðîéøëè æàëîáí³ çàõîäè ó
ïàì’ÿòü ïðî íåâèíí³
æåðòâè ãîëîäîìîðó. 21
ëèñòîïàäà â³äáóâñÿ òàêèé
ì³òèíã ³ â ïîäâ³ð’¿
ãîëîâíîãî êîðïóñó íàøî¿
àêàäåì³¿.

Відкриваючи його, про�
ректор ЛКА з навчально�ви�
ховної роботи доктор історич�
них наук проф. С. Гелей відзна�
чив, що головним винуватцем
голодомору по суті був Ленін,
розроблена ним ідеологія то�
талітаризму. С. Гелей нагадав,
що голодомор в Україні був
здійснений після ряду народ�
них повстань 20�х років ХХ ст.
Отже, упокорення голодом
було не чим іншим як геноци�
дом проти українського наро�
ду, який чинив опір радянській
владі у її намаганні провести
суцільну колективізацію, руй�
нації релігійних і культурних
підвалин суспільства. На по�
чатку 30�х років більшовики
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згорнули розпочату в 20�х ук�
раїнізацію і основний удар зав�
дали українському селянству.

На мітинг до академії при�
йшов і відомий український
поет, політичний діяч та пра�
возахисник Ігор Калинець.
У своїй промові він поремству�
вав з приводу того, що прези�
дент Росії Д. Медведєв відмо�
вився приїхати до Києва на
вшанування пам’яті жертв го�
лодомору в Україні. «Російсь�
кий президент не хоче висло�
вити співчуття українському
народові, хоча російські істо�
рики вже визнали факт голо�
домору, щоправда, не гово�
рять, що це був справжній ге�
ноцид», — так прокоментував
цей вчинок поет.

І. Калинець детально зу�
пинився на причинах гено�
циду українців у 30�х р.р. ми�
нулого століття і передісторії
питання. Він розповів, зокре�
ма, про те, що комуністичний

режим перед голодомором
жорстоко розправився з ук�
раїнською інтеліґенцією. «Піс�
ля цього почалося винищен�
ня останнього притулку сві�
домого українства – україн�
ського села, — наголосив про�
мовець. – Тепер ми бачимо
наслідки цього винищення
українства , коли на сході Ук�
раїни бояться навіть згадува�
ти про страшний злочин
1932�1933 р. р.».

А як відреагувала на ньо�
го Західна Україна, де голоду
люди не зазнали? І. Калинець
розповів, що галичани все ж
сподівалися на повстання,
але повстання вже раніше бу�
ли потоплені в крові. Однак
вони не були байдужими до
горя братів за Збручем. На
заклик митрополита УГКЦ
А. Шептицького в усіх церк�
вах було організовано збір
збіжжя для допомоги голоду�
ючим. На жаль, Москва її не
прийняла, заперечивши оче�
видний голодомор в УРСР. І
тоді, у 1934 р., М. Лемик за
рішенням проводу ОУН заст�
рілив 1�го секретаря кон�
сульства СРСР у Львові О.
Майлова, аби на суді розпо�
вісти світові про те, що атен�
тат вчинено у відповідь на
вбивство мільйонів українсь�
ких селян.

«У 1933 р. щохвилини від
голоду в Україні вмирало 17
осіб, — навела на мітингу
гнітючі цифри студентка фа�
культету МЕВ Л. Артеменко.
– Раніше нам казали, що тоді
був неврожай, а це була війна
проти нації, найстрашніший
злочин проти людяності. Пе�

рервана ґенетична пам’ять,
але ворогам ніколи не вдасть�
ся зламати нашого народу.
Нинішнє усвідомлення жахів
минулого не дозволить по�
вторитися таким трагедіям у
майбутньому».

Студентка ІЕФ Н. Куцен�
ко коротко переповіла спога�
ди своїх родичів про голод в
українському Поліссі. Го�
лодні поліщуки змушені були
розшукувати і їсти гнилі бу�
ряки й картоплю, варити
кисіль з насіння вересу, борщ
з кропиви і т. п. «Мета відома
— насильницьким способом
змусити українців до колек�
тивного господарювання на
землі. Голод згубно вплинув
на психіку і мораль народу»,
– доречно підкреслила дівчи�
на.

Послухаєш таке, і мимо�
волі виринають з пам’яті гнів�
ні рядки з поеми «Голод» Олек�
сандра Олеся:

О, порятуйте,
бо ми рятувались,

Кору ми їли і глину,
Людської крові із ран

напивались,
Мати варила дитину!
Землю укрили ми трупом

холодним,
Згляньтесь, о згляньтесь

на муки…
Хліба нам, хліба нам,

 хліба голодним!
Хліба нам, хліба, звірюки!

Насамкінець проф. С. Ге�
лей зазначив, що злочини на�
цистів були засуджені Нюрн�
бергзьким трибуналом. А от у
нас забракло духу підняти
питання про засудження цьо�
го злочину сталінського ре�
жиму на міжнародному три�
буналі. А це дуже потрібно
для майбутніх поколінь.

По завершенні мітингу
священик церкви Св. Трійці у
Львові о. Юрій відправив па�
нахиду за невинно убієнних
під час голодомору 1932�1933
р. р. Присутні запалили свіч�
ки у пам’ять про мільйонні
жертви кричущого злочину
радянської влади (фото 2).

Іван СТОРОННІЙ

На фото 1 (зліва направо):
ректор ЛКА проф. І. Копич, свя'
щеник церкви Св. Трійці о. Юрій,
дяк цієї ж церкви, поет І. Кали'
нець, проректор проф. С. Гелей
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