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Споживча кооперація України, ви�
конуючи свою високу соціальну місію,
на всіх історичних етапах пріоритетно
розвивала просвітництво й освіту. Сьо�
годні кооперативна освіта представлена
24 сучасними навчальними закладами,
серед яких Львівська комерційна акаде�
мія і Полтавський університет спожив�
чої кооперації України – ВНЗ найви�
щого (IV) рівня акредитації. У системі
кооперативної освіти зосереджено
значний інтелектуальний потенціал –
понад 2600 викладачів, з яких майже 700
осіб кандидати і доктори наук. Загаль�
ний контингент студентів – 48 тис. осіб.

Система кооперативної освіти за�
безпечує високий рівень кваліфікації
кадрового складу споживчої кооперації
та інших сфер національної економіки.
Зазначу лише, що частка працівників з
вищою освітою в кооперації становить
45%. Це в 1,8 разу вище, ніж у реально�
му секторі економіки України.

Вагомий внесок здійснили наші вче�
ні в теорію та практику суспільного й
економічного розвитку країни, а також
кооперативного будівництва.

Не ставлячи собі за мету дати вичер�
пну характеристику розвитку коопера�
тивної освіти за міжз’їздівський період
в цілому, хочу зауважити, що освіта,
можливо, більшою мірою, ніж інші га�
лузі споживчої кооперації, продовжила
свій поступальний розвиток.

Про це, зокрема, свідчать:
– якісний статутний ріст цілого ряду

наших вищих навчальних закладів;

Знаменною подією цього року став
ХХ з’їзд споживчої кооперації України,
на який до Києва з’їхалися делегати з
усіх куточків країни. Вітальною
промовою форум кооператорів, що
скликається один раз на 5 років,
відкрив Президент України Віктор
Ющенко. З доповіддю “Про роботу
Ради і правління Центральної спілки
споживчих товариств України
(Укоопспілки) у 2004-2008 рокахта
завдання щодо підвищення
ефективності господарювання
кооперативних організацій і
підприємств України” виступив голова
правління Укоопспілки Станіслав
Бабенко (на фото справа).
Прикметно, що слово від імені всіх
навчальних закладів системи
споживчої кооперації було надано
ректору нашої академії проф. Іванові
Копичу, виступ якого пропонуємо увазі
читачів «СМ».

СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ –
ІНТЕНСИВНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ

– формування основи багатоступе�
невої підготовки фахівців;

– відкриття нових спеціальностей і
напрямів підготовки;

– поліпшення матеріально�технічної
бази навчальних закладів та методичного
забезпечення навчального процесу.

Проте слід зазначити, що така пози�
тивна динаміка характеризує розвиток ос�
віти як екстенсивний тип. Між тим, стра�
тегічне завдання полягає в тому, щоб пере�
вести систему освіти на інтенсивний шлях
розвитку. Об’єктивна необхідність інтен�
сивного розвитку зумовлена насамперед
глибокими реформами і трансформація�
ми в технологічному укладі суспільства,

інтеграційними процесами у європейсь�
кий освітянський простір, кардинальни�
ми змінами соціокультурних умов функц�
іонування освітньої системи. Глобаліза�
ційні процеси і конкуренція, що зростає,
ще більш актуалізують проблему інтен�
сивного розвитку освіти.

В умовах жорсткої конкуренції вищі
навчальні заклади змушені боротися за
студентів і наукові ґранти, розробляти
свої сучасні освітньо�професійні про�
грами, підготовка фахівців за якими за�
безпечить їм відповідну якість освіти і
тим самим можливість бути конкурен�
тоспроможними на ринках праці – і
внутрішньому, і зовнішніх. Особливо в
умовах сучасної економічної кризи.

Усе це вимагає від навчальних зак�
ладів, у тому числі й кооперативних,
розв’язання цілої низки непростих зав�
дань. І передусім проблеми набору.

Щоб утриматися «на плаву», нам
вкрай необхідно забезпечити «достатній»
набір студентів, який дозволить кожному
з навчальних закладів сформувати кош�
торис стійкого розвитку. Саме це дасть
нам змогу забезпечити постійне зростан�
ня ресурсного наповнення навчального
процесу і широке впровадження нових
комп’ютерних технологій, змогу глибокої
перебудови організації навчального про�
цесу, що приведе до надання сучасної які�
сної освітянської послуги, а отже, в перс�
пективі ми знайдемо своє місце на осві�
тянському ринку і ринку праці зокрема.

Закінчення на стор. 2
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Продовження. Початок на стор. 1
Знаковим є той факт, що за ініціати�

ви голови правління С. Г. Бабенка цій і
деяким іншим нашим проблемам впер�
ше було присвячене спільне засідання
керівників Укоопспілки, голів правлінь
Кримспоживспілки, облспоживспілок
та Ради ректорів і директорів вищих ко�
оперативних навчальних закладів. Від�
булася корисна ділова розмова, обмін
думками і поглядами на подальший
розвиток кооперативної освіти.

Запровадження новітніх інновацій�
них технологій навчання, на перший
погляд, мало б об’єктивно забезпечити
високий імідж навчального закладу і
звідси – автоматично хороший набір та
працевлаштування. Але, на нашу думку,
для постійного стабільного розвитку
навчального закладу необхідне розумне
поєднання як екстенсивної, так і інно�
ваційної його компоненти. Про це свід�
чить світовий досвід, це підказує ре�
альна практика функціонування нашої
академії.

Зокрема, торік у Львівській комер�
ційній академії відкрито нову спеціаль�
ність «Готельно�ресторанна справа» і
набрано 50 осіб на денну та 50 – на за�
очну форми навчання; ліцензовано
набір на маґістерську програму з напря�
му «Право» – а це означає, що академія
спроможна забезпечити якість підго�
товки на рівні класичних університетів;
відкрито нову маґістерську програму
«Управління інноваційною діяльністю»
– напрям, який, беззаперечно, має ве�
лику перспективу.

У межах стратегії структурної пере�
будови в академії було впорядковано
відносини з навчально�консультаційни�
ми центрами у Хмельницькому коопе�
ративному торговельно�економічному
інституті та Івано�Франківському фі�
нансово�комерційному кооперативно�
му коледжі ім. С. Граната. Позитивним
моментом є створення на базі Луцького
кооперативного технікуму коледжу ака�
демії, що загалом дало можливість сфор�
мувати континґент студентів академії.
Зауважу, що наявність коледжу в струк�
турі академії поставило перед нами про�
блему пошуку такої системи управління,
щоб, з одного боку, достатньою мірою
забезпечити його самостійність, а з дру�
гого – ефективну корисну співпрацю.

Нова стратегія кооперативної освіти
передбачає не лише ліцензування но�
вих напрямів підготовки. Настав час,
коли треба відмовитися від підготовки
фахівців з окремих напрямів, як того
вимагає ринок освітянських послуг.
Особливо на заочній та вечірній формах
навчання. А це своєю чергою вимагати�
ме вирішення кадрової проб леми –
проблеми оптимізації персоналу.

Інший стратегічний напрям іннова�
ційного розвитку освіти – вдоскона�
лення трансферно�кредитної системи.
Запровадження трансферно�кредитної

системи організації навчального проце�
су (а в академії воно відбулося у 2006�
2007 навчальному році) – це радикальні
зміни теперішньої освітньої системи,
які позначаються і на освітньо�профес�
ійних програмах, і на характері на�
вчально�методичного забезпечення, і
на викладачах, і на студентах, і на само�
му вищому навчальному закладі. Необ�
хідно продовжити роботу щодо змістов�
ного наповнення предметів, оптимі�
зації їхньої структури та обсягів, місця
у структурно�логічній схемі навчально�
го процесу.

Що тут важливо? Не заформалізову�
вати цей процес. Основна загроза для
навчального закладу полягає в неба�
жанні деякої частини професорсько�
викладацького складу помічати об�
’єктивні тенденції, а значить – своєчас�
но змінюватися. Як відомо, «природа не
терпить порожнечі». Якщо ми навіть з
найблагородніших почуттів збережен�
ня цінних освітянських традицій не
зможемо реорганізуватися і адаптува�
тися до сучасних умов, за нас це зроб�
лять інші.

Треба чітко усвідомити: інновацій�
ний розвиток системи освіти неможли�
вий без інформаційно�комп’ютерних
технологій. До слова, тут також є дві
складові – екстенсивна та інтенсивна.
Коли ще недавно такий показник, як
кількість придбаних навчальним закла�
дом персональних комп’ютерів, був
майже головним у характеристиці ком�
п’ютеризації його традиційної осві�
тянської діяльності, то нині ми перехо�
димо до фази глибокої трансформації з
використанням інформаційно�комп’�
ютерних технологій. Наголошу, що без

інтенсифікації роботи із запроваджен�
ня інноваційних технологій навчання, у
тому числі на основі комп’ютерних тех�
нологій, інтерактивних методів навчан�
ня тощо, ми ніколи не зможемо стати
конкурентоспроможними на ринку
освітніх послуг.

Кожний навчальний заклад залежно
від стану його матеріальної бази, мате�
ріально�технічного забезпечення на�
вчального процесу, наукової спеціаліза�
ції професорсько�викладацького скла�
ду потребує специфічних форм і мето�
дів активізації своєї інноваційної діяль�
ності. Наш трудовий колектив, відпов�
ідно до Комплексної програми розвит�
ку Львівської комерційної академії на
2007�2011 роки, працює над вирішен�
ням таких завдань: створення комп’ю�
терних класів ще на кількох випускових
кафедрах; завершення переобладнання
внутрішньої комп’ютерної мережі оп�
тично�волоконним зв’язком; подальше
обладнання лекційних аудиторій сучас�
ними технічними засобами (мультиме�
дійними проекторами, ноутбуками і
програмним забезпеченням); триває
науково�дослідна робота за темою
«Розроблення сучасних інформаційних
технологій та розвиток освітньої діяль�
ності Львівської комерційної академії».
Основні результати цього дослідження
– створення веб�центру академії, а та�
кож банків дистанційних ресурсів.

Зміна парадигми розвитку профес�
ійної вищої освіти дозволить сформува�
ти якісно нову – інноваційну модель
системи кооперативної освіти, спро�
можну успішно конкурувати на ринку
освітних послуг і суттєво зміцнити кад�
ровий потенціал споживчої кооперації.

СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ –
ІНТЕНСИВНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ

● У залі засідань з’їзду кооператорів
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Квітневе засідання розпочалося з
того, що члени Вченої ради хвилиною
мовчання вшанували cвітлу пам’ять
колишнього ректора академії к. е. н.
К. Пирожака. По тому настав час при�
ємної для академії церемонії. До голови
Вченої ради потягнулася ціла вервечка
викладачів, яким ректор, проф. І. Копич
вручив дипломи про присвоєння їм
вченого звання доцента. Того дня їх от�
римали: Т. Калайтан (кафедра аудиту);
Н. Рущишин і Ю. Самура (обоє кафедра
банківської справи); А. Должанський
(кафедра бухгалтерського обліку); С.
Гринкевич, О. Іляш та В. Куцик (ка�
федра економіки підприємства); І. Лап�
шина і М. Флейчук (кафедра міжнарод�
них економічних відносин); С. Ладик,
Є, Рехлецький та О. Швець (всі – з ка�
федри програмних засобів інформати�
ки); Р. Сорока (кафедра фінансів і кре�
диту).

Ділову частину засідання відкрив
перший проректор академії доц. П. Ку�
цик. Його доповідь стосувалася  пози�
тивних і негативних сторін впроваджен�
ня кредитно�трансфертної системи оці�
нювання знань студентів. Він детально
проаналізував стан ведення документа�
ції на факультетах, який на загал оцінив,
як задовільний, звернув увагу на ре�
тельність ведення відомостей, запов�
нення індивідуальних навчальних пла�
нів і т. ін.

 У виступах із цього питання декан
факультету МЕВ доц. І. Бойчук, проф.
І. Полікарпов, декан товарознавчо�ко�
мерційного факультету проф. Я. Ско�
робагатий, проректор ЛКА проф. С.

У ЦЕНТРІ УВАГИ –
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гелей підняли багато питань і подали
чимало пропозицій. Лейтмотивом усіх
виступів, без перебільшення, можна
вважати слова проф. Я. Скоробагатого:
«Запровадження КМСОНП позитивно
вплинуло на організацію навчального
процесу, на дисципліну студентів щодо
відвідування занять та на якість знань
студентів. Вони стали відповідальніше
ставитися до занять, регулярніше готу�
ватись, значно менше їх пропускати».

 На квітневому засіданні Вчена рада
заслухала ряд інших першочергових для
академії питань: «Про стан навчально�
методичного забезпечення дисциплін
кафедр юридичного факультету», «Про
рекомендацію до друку навчальних по�
сібників», «Про рекомендацію до акре�
дитації магістерської програми зі спеці�
альності «Правознавство», затвердила низ�
ку тем дисертаційних досліджень тощо.

12 травня Вчена рада теж розпочала
свою роботу з урочистостого моменту.
Ректор, проф. І. Копич привітав з
ювілеєм доцента кафедри маркетингу
А. Федорчук та вручив почесну грамоту
аспірантці О. Василиці цьогоріч. О. Ва�
силиця здобула перемогу у ІІІ Всеукра�
їнському молодіжному конкурсі “Но�
вітній інтелект України” з економічної
тематики у віковій категорії аспірантів
і молодих науковців. До речі, за відмін�
но виконану під керівництвом доцента
кафедри МЕВ М. Флейчук наукову ро�
боту Міжнародний благодійний фонд
“Україна 3000” нагородив аспірантку
ЛКА ноутбуком.

лише на заочному, а й на інших факуль�
тетах.

Ухвала зобов’язує  в. о. директора
Інституту економіки і фінансів, деканів
факультетів і завідувачів усіх кафедр,
що забезпечують навчальний процес на
факультеті заочної освіти, проаналі�
зувати стан його методичного забезпе�
чення, розглянути на засіданнях кафедр
і вчених рад та усунути виявлені недо�
ліки у термін до 1 листопада 2009 р.
Згідно з цим рішенням, навчальний від�
діл академії та завідувачі випускових ка�
федр мають внести зміни у навчальні
плани з метою оптимізації кількості ви�
біркових дисциплін, ліквідації дублю�
вання з нормативними дисциплінами
та визначення їх єдиної назви. Кафед�
ри, які проводять заняття на факультеті
заочної освіти, до початку нового нав�
чального року повинні розробити комп�
лекси навчально�методичного забез�
печення кожної дисципліни в елект�
ронному варіанті.

В ухвалі зазначено, що всю навчаль�
но�методичну літературу в академії слід
перевидавати один раз на 5 років, «а
інакше вважати її такою, що не відповідає
вимогам якості надання освітніх послуг».
У документі йдеться також про те, що рі�
вень навчально�методичного забезпечен�
ня закріплених за викладачем навчальних
дисциплін буде враховуватися при його
обранні за конкурсом (працевлаштуван�
ні), при представленні до вченого звання,
нагородженні преміями, наданні різних
форм соціальної допомоги і т. д.

У квітні і травні відбулися планові
засідання Вченої ради Львівської
комерційної академії, на яких було
розглянуто низку важливих для
нашого вишу питань.

Головним же пунктом порядку ден�
ного було питання «Про стан методич�
ного забезпечення дисциплін, що чи�
таються кафедрами на факультеті за�
очної освіти»  (доповідач проректор з
науково�педагогічної роботи проф. С.
Скибінський). Оскільки на методичне
забезпечення дисциплін, які читають
викладачі вишів, Державна Атестаційна
Комісія звертає велику увагу, в ухвалі з
цього питання було передбачено конк�
ретні й невідкладні заходи із виправ�
лення недоліків, які мають місце не

Окрім того, на цьому засіданні
Вчена рада академії розглянула кілька
інших питань. Серед них: про хід вико�
нання студентами академії дипломних і
магістерських робіт (доповідали в. о.
директора ІЕФ і декани факультетів);
про представлення до вченого звання
доцента кафедри товарознавства про�
довольчих товарів к. т. н. В. Лебединець;
про рекомендацію до друку нових під�
ручників та навчальних посібників і т. ін.

Власна інформація

● Виступає проф. І. Полікарпов

● Проф. І. Копич вручає грамоту О.
Василиці
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28 квітня 2009 р. у нашій академії
відбулася IV міжвузівська наукова
конференція студентів, аспірантів
та молодих вчених на тему “Облік,
аналіз і аудит діяльності
підприємств в умовах подолання
економічної кризи”. У ній взяли
участь представники Львівського
національного університету ім. І.
Франка, Національного університету
“Львівська політехніка”,
Національного лісотехнічного
університету, Львівської державної
фінансової академії, Полтавського
університету споживчої кооперації
України, Львівського банківського
інституту Університету банківської
справи при Національному банку
України, Української академії
друкарства, Київського національного
економічного університету  імені В.
Гетьмана та Львівської комерційної
академії.

Пленарне засідання відкрив перший
проректор ЛКА доц. П. Куцик. Він при�
ділив особливу увагу ролі молодої ук�
раїнської наукової еліти у зміцнені на�
ціональної економіки та подоланні
наслідків світової фінансової й економ�
ічної кризи. Учасників конференції
привітала також регіональний пред�
ставник професійної газети “Все про
бухгалтерський облік” О. Назарець.
Про славні наукові традиції нашої ака�
демії та її роль у підготовці висококвал�
іфікованих фахівців економічного
профілю  розповів у своєму виступі зав�
ідувач кафедри аудиту д. е. н.,  проф. В.
Рудницький.

Не залишалися осторонь на пленар�
ному та секційних засіданнях й інші
викладачі нашої академії: в.о. професо�
ра кафедри аудиту Б. Гринів, доцент ка�
федри бухгалтерського обліку Л. Мед�
відь, доцент кафедри бухгалтерського
обліку І. Завійський, асистент кафедри
аудиту Т. Мельник. Їхня участь у роботі
конференції сприяла неабиякій акти�
візації аудиторії, організації жвавих
дискусій та фаховому обговоренню сту�
дентських доповідей.

Після пленарного засідання студен�
ти й молоді вчені працювали у 3�ох сек�
ціях за такими напрямами:

— Проблеми розвитку облікової си�
стеми за міжнародними та національ�
ними стандартами;

— Аналіз і аудит господарської ді�
яльності підприємств та заходи з подо�
лання економічної кризи;

— Проблеми та перспективи розвит�
ку національної економіки.

Більшість молодих науковців зосе�
реджували увагу на прикладних і, що
найважливіше, проблемних питаннях
функціонування бухгалтерського об�
ліку, аналізу і контролю в умовах світо�
вої фінансової та економічної кризи.
По закінченні виступів авторитетне
жюрі визначило переможців наукової
конференції.

Приємно, що 1�го місця була удос�
тоєна студентка нашої академії В. Шла�
пак, яка зробила доповідь на тему
“Облік доходів основної діяльності
підприємств ігрового бізнесу: теорія і
практика” (науковий керівник –  к.е.н.,
доц. П. Куцик).

2�ге місце посів студент Національ�
ного лісотехнічного університету О. Та�
тарин з темою доповіді «Шляхи подо�
лання економічної кризи в Україні»
(науковий керівник – к.е.н., доц. М.
Огородник).

3�тє місце присуджено студентові
Львівського інституту банківської спра�
ви І. Кульчицькому за доповідь «Фінан�
сово�облікова методологія факторин�
гу» (науковий керівник – доц. О. Кунд�
ря�Висоцька).

У номінації «Глибокий науковий
зміст доповіді» перемогу здобула сту�
дентка ЛКА М. Юзьків з темою доповіді
«Регулювання та контроль за валютни�

ми операціями в контексті подолання
фінансово�економічної кризи».

У номінації «Науково�практична
цінність доповіді» найкращою визнано
студентку ЛКА К. Кузьмінську за висв�
ітлення теми «Проблеми організації уп�
равлінського обліку на підприємствах
гірничодобувної галузі».

У номінації «Прикладний характер
доповіді» найвищу оцінку отримав ви�
ступ «Управлінська звітність підприєм�
ства: класифікація та вимоги до її
змісту» студента ЛКА М. Костіва.

У номінації «За змістовні пропо�
зиції, висвітлені в доповіді» перемогла
студентка НЛТУ О. Бирко (тема до�
повіді — «Підвищення ролі бухгалтера  у
кризових ситуаціях»).

За активну участь у роботі конфе�
ренції було відзначено студентів О. Гі�
геру, М. Бойчишин, І. Данилів, Р. Мель�
ника, О. Семків, С. Чиряник, О. Бучка,
І. Галуха, І. Коваль, Н. Гайдук, Н. Куцен�
ко, О. Таборовець, І. Лучишин, Х. Ко�
сенко, Р. Козик. Переможців нагород�
жено дипломами, грамотами та цінними
призами: науковою і професійною літе�
ратурою, а також електронною збіркою
чинного законодавства України від газе�
ти “Все про бухгалтерський облік”.

МОЖЛИВОСТІ КРИЗОВОГО
ОБЛІКУ Й АУДИТУ

● Спудеям часом нелегко було знайти
відповідь на запитання фахівців

Закінчення на стор. 5

● З доповіддю виступає Вікторія
Шлапак
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Катерина Шинкаренко – одна з
багатьох спудеїв ЛКА, які цьогоріч
досягли вагомих успіхів у науковій
роботі. Ця невисока на зріст, зате
вольова, смілива і цілеспрямована
четвертокурсниця, котра, до слова,
очолює СНТ Інституту економіки і
фінансів, здобула 3(тє місце на ІІ
Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт у галузі
маркетингу, управління персоналом
та економіки праці, що відбувався в
Донецьку. Катя залюбки поділилася з
редакцією «СМ» своїми враженнями
від самого конкурсу та своїм
досвідом навчання в академії.

– Як ви потрапили на конкурс у сто�
лицю Донбасу?

— Мій науковий керівник, доц. О. І.
Ілляш, запропонувала мені, І. Мазярко
та Н. Борисенко написати наукові ро�
боти. Треба сказати, що їх нам зарахо�
вують на кафедрі як курсові. Вони були
надіслані на ІІ Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт у галузі
маркетингу, управління персоналом та
економіки праці, і дві роботи (моя й
Ірина) пройшли у 2�й тур.

– Чому вибір на кафедрі випав саме на
вас?

—   Мабуть, тому, що наша “трійця”
найчастіше пише наукові статті зай�
мається організацією наукових конфе�
ренцій та семінарів із нашої спеціаль�
ності, й, звісно бере в них дієву участь.

– Скільки часу зайняла підготовка
конкурсної роботи?

— Приблизно два місяці. Торік, у
грудні, ми її надіслали на конкурс, а 2�
й тур із напряму «Маркетинг, управлін�
ня персоналом та економіка праці» від�
бувався вже у квітні. Іра їздила на «еко�
номіку підприємства», а моя робота
стосувалася суто «економіки праці».

– У чому полягала новизна вашого до�
слідження?

— Ми виконували свої роботи на
прикладах конкретних підприємств. Я,
зокрема, писала її на прикладі торго�
вельного підприємства, бо це відпові�
дає профілю і нашої академії, і моєї
спеціальності. Ми з науковим керівни�
ком ставили завдання з’ясувати, чи до�
цільно в умовах економічної кризи ско�
рочувати штат чи, навпаки, варто на�
брати додаткових працівників, а також
розраховували прогнозні дані на нас�
тупні роки.

– І до яких висновків ви дійшли?
— За нашими розрахунками продук�

тивність праці на ТОВ «Аура» з м. Вин�
ник все ж зростатиме, хоча темпи зрос�
тання будуть знижуватися. Тому ми ді�
йшли висновку, що на цьому підпри�
ємстві треба насамперед звернути увагу
на підвищення продуктивності праці
для того, аби не допускати перевитрат
фонду оплати праці. А отриманий при�

буток доцільно використовувати для
майбутнього розвитку бізнесу.

– Чи задоволені ви своїм місцем і оці�
нкою вашої роботи?

—   Не зовсім. Несправедливим вва�
жаю те, що в роботах деяких студентів
була викладена чиста теорія, а не конк�
ретна проблема. Саме такій теоретич�
ній роботі і було присуджено 2�ге місце
з мого напряму.

– Яку перспективу для себе ви вба�
чаєте у занятті науковими дослідження�
ми?

— Сподіваюся, що у мене буде біль�
ше шансів вступити до магістратури, а
згодом і до аспірантури. Проте основна
мета – поглибити свої знання і стати
висококваліфікованим фахівцем.

– А як ви встигаєте з інших пред�
метів?

—   У мене відмінні оцінки з усіх дис�
циплін. Щоправда, на 1�му курсі мала
дві «четвірки».

– Мабуть, ви маєте якісь свої, раціо�
нальні методи самостійної роботи?

— Зараз я просто надаю перевагу вив�
ченню предметів, що їх викладають на
випусковій кафедрі. А щодо інших дис�
циплін (трохи ніяковіє)… Якщо вони ме�
ні подобаються, то вивчаю їх залюбки,
якщо ж ні – то можу щось упустити.
Крім того, я ставлю перед собою першо�
чергові завдання і визначаю, що маю
зробити сьогодні, а що можна перенес�
ти на завтра. А тоді вже дотримуюся ви�
робленого плану. Хоча впродовж дня,
звісно, можуть бути якісь корективи.

– Чи залишається в такому разі час на
дозвілля, особисте життя?

 — Уявіть собі, залишається! Коли
приходиш додому, знаючи, що увечері
маєш зустрітися з друзями, то намагає�
шся максимально використати години,
що залишилися до зустрічі, аби вивчи�
ти потрібні теми. Ось так і «викроюю»
для себе вільний час.

Розмовляв Василь КУТЯНИН

● Президія конференції виявила жвавий інтерес до виступів учасників. Зліва
направо: проф. В. Рудницький, доц. І. Завійський, асистент Т. Мельник, в.о.
проф. Б. Гринів.

«Я ДОТРИМУЮСЯ
ВИРОБЛЕНОГО ПЛАНУ»

МОЖЛИВОСТІ КРИЗОВОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ

Окремо хочеться висловити подяку тим,
хто активно долучився до організації захо�
ду, а саме: голові Студентського наукового
товариства спеціальності “Облік і аудит” К.
Кузьмінській,  студентові гр. 314 М. Кості�
ву, студентці гр. 212 К. Гайдук, студентці гр.
612 Л. Колодницькій, студентці гр. 414 М.
Клімчик, студенту гр. 313 О. Бучку.

На завершення конференції перед її учас�
никами виступили перший проректор ЛКА
доц. П. Куцик і завідувач кафедри аудиту
проф. В. Рудницький. Вони побажали сту�
дентам творчої наснаги, успіхів у навчанні й
науці та звернулися до них з напутніми сло�
вами не зупинятись на досягнутому, плідно
продовжувати наукові традиції нашого вишу.

Тарас Мельник,
асистент кафедри аудиту ЛКА

Закінчення. Початок на стор. 4
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Таку назву мав круглий стіл за участю п. Мішеля Максимовича, аташе з питань
співпраці у галузі французької мови Посольства Франції в Україні. Він узяв
участь у роботі IV Міжнародного колоквіуму «Європейський вимір української
освіти», що відбувся 8 травня 2009 р. у Львові в рамках II спеціалізованої
виставки «Освіта 2009».

Відомо, що французька культура
мала вельми значний вплив на світову
цивілізацію. Імена Вольтера, Руссо,
Бальзака, Мане, Ренуара, Гюго, Флобе#
ра та інших великих французів золоти#
ми літерами вписані в історію світової
культури. Тож ми, Українці, добре зна#
ючи і поважаючи рідну культуру, маємо
враховувати ті моральні і духовні
цінності, до яких дотепер звертається
весь світ. І найкращий доступ до їх ро#
зуміння – опанування мови, якою по#
слуговувалися ціла плеяда відомих мис#
лителів і мистців, політичних діячів і
дипломатів.

Цей культурний вплив вагомий і
нині. Як повідомив на своїй презентації
аташе французького посольства, сьо#
годні 265 млн. людей розмовляють
французькою як першою або другою
мовою спілкування. За вивченням
французької мови як іноземної, вона
поступається лише англійській. Фран#
цузька є рідною для 70 млн. осіб із 492
млн. громадян Євросоюзу і за поширен#
ням займає 9#те місце в світі. Ця мова
має статус однієї із 3#х робочих мов у
Євросоюзі.

Цікавий факт: у самому ЄС недо#
статнє знання іноземних мов призво#
дить до великих збитків для підпри#
ємств (100 млрд. євро щороку) через не#
укладені контракти. Не важко здогада#
тися, якою збитковою є подібна ситуа#
ція для українського бізнесу! Тому наша
молодь, враховуючи доступ України до
моря та її вигідне географічне розташу#
вання (між Росією та ЄС), має безпосе#
редній інтерес в оволодінні іноземними
мовами.

Щодо вивчення французької в ук#
раїнських вишах, то її викладають як
спеціальність у 24 провідних універси#
тетах, а також на франкомовних від#
діленнях деяких університетів у рамках
співпраці з французькими університе#
тами#партнерами. В університетах
сусідніх країн (Болгарії, Румунії, Мол#
дові, Угорщині, Польщі) теж працюють
франкомовні відділення, метою яких є
сприяння і допомога студентам в отри#
манні диплома одного з провідних
французьких вишів.

Франція щороку приймає на навчан#
ня в університетах понад 204 тис. чужо#
земних студентів, з яких лише 1239 — з
України. Важливим кроком до зближен#
ня з європейськими принципами освіти
було створення у 2006 р. українського
відділення «Кампус#Франс» з офісом у
Києві. Його основна функція — забезпе#
чення навчання студентів, котрі досягли
належного рівня володіння французь#
кою, в університетах Франції, зокрема в
магістратурі, аспірантурі або докторан#
турі. Додамо, що в деяких французьких
вишах навчатися можна й англійською
мовою, проте без знання французької там
все одно не обійтися.

До того ж, Франція займає 5#те місце
у світі за рівнем розвитку економіки і
торгівлі. 39 французьких компаній вхо#
дять до 500 найбільших компаній плане#
ти. В Україні, наприклад, відкрито 181
представництво відомих французьких
фірм, що розташовані у 33 містах і сели#
щах.

ВСЕ БЛИЖЧЕ ДО ЄВРОПИ

5 травня ц. р. відбувся візит
офіційної делегації Львівської
комерційної академії у складі її
ректора проф. І. Копича та зав.
відділу стратегічного розвитку і
міжнародних зв’язків Т. Штанько до
Кракова (Республіка Польща). Під
час візиту була укладена Угода про
співпрацю між Львівською
комерційною академією та
Краківським економічним
університетом.

Краківський економічний універси#
тет – один із провідних і найдавніших
вишів Польщі, де навчається близько 20
тис. студентів. У нього величезний досвід
міжнародних зв’язків, який корисно за#
позичити та запровадити у нас. В резуль#
таті переговорів було окреслено напрями
взаємовигідної співпраці ЛКА і КЕУ.
Йшлося, зокрема, про обмін студентами
у межах семестрових програм та обмін
науковою літературою. Обмін вирішили

розпочати із 4#ох студентів з обох сторін
щорічно з можливим збільшенням їхньої
кількості у майбутньому.

Угода охоплює також обмін викла#
дачами з метою читання лекцій, про#
ведення спільних досліджень нау#
ковців, їхню спільну участь в органі#
зації міжнародних наукових конфе#
ренцій. Вона відкриває хороші перс#
пективи і для співпраці між бібліоте#
ками, оскільки обидва навчальні зак#
лади мають великі фонди навчальної
літератури. Окрім цього, у Кракові
було підписано додаток до угоди, який
передбачає конкретну співпрацю між
кафедрами вищої математики, еконо#
метрії і статистики ЛКА та кафедрою
статистики КЕУ. Сподіваємося, що
тісна співпраця з Краківським еконо#
мічним університетом дозволить ака#
демії швидше і краще інтегруватися у
європейський освітній простір.

Власна інформація

«ДЛЯ ЧОГО ВИВЧАТИ
ФРАНЦУЗЬКУ МОВУ»?

● Ст. викладач Н. Демчук (зліва) під час консультації зі студенткою

● Ректор ЛКА проф. І. Копич (зліва) та ректор КЕУ проф. Р. Нєструй
(справа) обмінюються підписаними документами

Закінчення на стор.9
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А. Шептицький — одна з
найвизначніших постатей в
українській історії та культурі ХХ
ст. Про великий внесок цієї
непересічної особи у становлення
національної самосвідомості українців
ішлося 29 квітня ц. р. під час
студентської науково!практичної
конференції «Виховний потенціал
духовної спадщини Митрополита
Андрея Шептицького», організованої
кафедрою філософії і культури нашої
академії.

Із головною доповіддю «Життєвий
шлях та формування релігійних погля�
дів А.Шептицького» виступила студен�
тка гр. 211 М. Ференц. Серед  відомих
фактів у його біографії вона торкнулася
й питань, які непросто знайти у науко�
вій літературі.

Отож, Роман�Марія�Олександр Шеп�
тицький народився 29 липня 1865 р. в
маєтку Прилбичі на Яворівщині. Його
мама — Софія Шептицька, була поль�
кою, донькою письменника А. Фредри.
Батько – граф Іван Шептицький, хоч і
римо�католик, але українець за поход�
женням. Його предками були бояри,
прибічники галицьких князів, які 1284
р. отримали земельні володіння від кня�
зя Лева Даниловича, що згодом було ви�
знане і польськими королями.

Отже це була українсько�польська
родина. Додаймо, що троє з роду Шеп�
тицьких були в XVIII ст. греко�като�
лицькими єпископами і митрополита�
ми. Крім Романа, у подружжя Шеп�
тицьких було ще четверо синів: Юрій,
Станіслав (польський генерал), Кази�
мир (ігумен монастиря студитів, в мо�
нашестві Климентій) та  Леон.

Вже в дитинстві хлопець відчував
потяг до церкви. Під час служби в авст�
рійському війську він навіть під час хво�
роби не пропускав Служби Божої. А
здоров’я могутньому на вигляд юнакові
бракувало. Скарлатина ускладнилася
ревматизмом, який давався взнаки все
життя і став головною причиною інва�
лідності.

А Шептицького дуже цікавила філо�
софія, юридичні науки, історія, зокре�
ма історія його Батьківщини. У 1883 р.
майбутній митрополит склав у Краків�
ській гімназії св. Анни іспити зрілості –
матуру, після чого вступив на військову
службу, одночасно відвідуючи лекції на
юрфаці Ягеллонського університету.
Продовжив навчання у Вроцлаві – од�
ночасно на юридичному, теологічному
та філософському факультетах. Опісля
повернувся до Кракова, де в 1888 р. здо�
був вчений ступінь доктора теології.

До 1890 р. Роман студіював правничі
та філософські науки у Мюнхені і Відні.
Ще у 1886 р. він, римо�католик, не без
опору батьків прийняв греко�католиць�
кий обряд і вступив до чину отців Васи�

ПОГЛЯД НА ШЕПТИЦЬКОГО
ОЧИМА СТУДЕНТІВ

(нотатки з конференції)

ліян, прибравши ім’я Андрей на честь
апостола Андрея Первозванного. А.
Шептицький пройшов всі ступені ду�
ховної кар’єри: від так званого новіція�
ту до висвячення на священика.

1896 р. А. Шептицького було при�
значено ігуменом монастиря оо. Васи�
ліян у Львові і, одночасно, професором
моральної та догматичної теології. У
віці 34 років його висвячено на єписко�
па Станіславівського, де він заснував
греко�католицьку семінарію та вибуду�
вав приміщення для неї. Після смерті
митрополита Юліяна Папа римський
Лев XIII призначив А. Шептицького
митрополитом Галицьким і Львівським.

І. Франко так характеризував ново�
го митрополита: «Єпископ, а нині мит�
рополит А. Шептицький від самого сво�
го вступлення на єпископство почав
призвичаювати нас до іншого тону, ін�
ших форм... Почати з того, що замість
запліснілої псевдо�церковщини, якою
промовляли його попередники, тобто
дивоглядної мішанини церковно�слов�
’янської лексики з сучасною морфоло�
гією, він пише листи чистою галицько�
руською народною мовою… Він не про�
мовляє так, як його попередники, зви�
сока, авторитетно, напущеним, ніби
маєстатичним тоном, не ходить на ход�
ільцях і не «возвіщає», а говорить по�
просту, як рівний до рівних, як чоловік
до людей, радить, упоминає, іноді й
полає, не лякаючись ужити енергійно�
го слова, де річ того вимагає».

За боротьбу проти русифікації цер�
ковного життя російська влада у 1914 р.
депортувала митрополита до російсько�
го м. Суздаль, де він перебував у монас�
тирі�в’язниці для єретиків та ворогів
православної церкви. Лише після лют�

невої революції 1917 р. він повернувся
звідти на Батьківщину.

Вітаючи утворення Західно�Украї�
нської Народної Республіки, А. Шеп�
тицький протестував проти приєднан�
ня Східної Галичини до Польщі, клопо�
тав про фінансову допомогу повоєнній
Західній Україні. Він здійснив подорожі
до Рима, Парижа, Бельгії, Голландії,
США, до місць проживання українсь�
ких емігрантів у Бразілії та Аргентині.
За ці подорожі, які негласно контролю�
вала польська розвідка, митрополита у
1923 р. було затримано і знову депорто�
вано, цього разу до Познані (Польща).

По�різному трактують політичну
орієнтацію тодішнього глави УГКЦ.
Один з найсумлінніших сучасних дос�
лідників його життя і діяльності Р. Тор�
жецький відзначає надпартійну плат�
форму митрополита. Відроджуючи хри�
стиянсько�демократичний рух, А. Шеп�
тицький зблизився з УНДО і виступав
проти належності священиків до ОУН,
хоча і не забороняв їм із нею співпрацю�
вати. Він рішуче протестував як проти
терору і вбивств (загальновідомий його
лист до духовенства і пастви «Не вби�
вай!»), так і проти проведення «пациф�
ікації» польським урядом.

У 1931 р. з ініціативи митрополита
Андрея створено Українську Католиць�
ку Спілку, засновано тижневик «Мета»,
католицьку акцію української молоді
«Орли», в якій певну роль відігравав
А. Мельник. Попри католицьку орієн�
тацію, А. Шептицький виступав у 1937–
1939 рр. проти руйнування православ�
них храмів, а 1939 р. почав готувати гре�
ко�католицьку місійну діяльність на те�
рені СРСР.

У грудні 1939 р. митрополит Андрей
висвятив єпископа Йосипа Сліпого, офі�
ційно проголосивши його своїм спад�
коємцем. В 1939—1941 р. А. Шептиць�
кий, незважаючи на небезпеку арешту,
залишався у Львові. Того ж він вимагав
від усіх греко�католицьких священиків.

А коли, 30 червня 1941 р. у Львові
було проголошено самостійну Україн�
ську державу, митрополит благословив
цей державний акт. Та невдовзі німці
ліквідували українську державність, і
вже у грудні 1941 р. А. Шептицький ви�
ступив з рішучим осудом німецьких
властей. Він відвертається від нацистів,
але й не співпрацює із комуністами.

Помер митрополит А. Шептицький
1 листопада 1944 р. У величавому його
похороні взяли участь представники всіх
релігійних конфесій Галичини, пред�
ставники уряду, тисячі вірних. Греко�
католицька церква і весь український
народ втратили свого захисника.

Яків СИСЛЮК, доцент кафедри
філософії і культури ЛКА

Продовження у наступному номері
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ЖІНКИ В ЖИТТІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(Закінчення.

Початок у № 2 (17)
за березень 2009 р.

Наталія Ускова – дочка коменданта
Новопетрівського форту Іраклія Уско�
ва, де Т. Шевченко відбував солдатчину,
згадувала, що коли яка�небудь дама,
кепкуючи з вайлуватості й незграбності
поета, заявляла, що в нього важко зако�
хатися, той із посмішкою наспівував у
відповідь російську пісню „Ходит ветер
у ворот”. При цьому він робив наголос
на останньому куплеті:

Дунул ветер – и Андрей
Полюбился снова ей,
Дунет ветер еще раз –
И полюбится Тарас.

Повертаючись до Петербурга із зас�
лання, Шевченко познайомився у
Нижньому Новгороді з молоденькою
акторкою Катрусею Піуновою, яка за�
хопила Тараса не лише своєю красою, а
й непересічними акторськими здібнос�
тями. Він бував на всіх її виставах, за�
хоплювався її грою, діставав потрібні
книги. Поет намагався розширити її
світогляд, навчити української мови,
щоб Піунова після їхнього одруження
могла виступати на українських сценах.
Молоденька акторка була щиро вдячна
йому за таке ставлення, але до кохання
справа у них не дійшла.

Катря була для Тараса першим про�
мінчиком волі. Вона впоїла його своєю
природною красою, зачарувала
свіжістю та безпосередністю на сцені.
Створені нею незабутні сценічні обра�
зи надовго залишилися в душі поета.
Саме К. Піуновій та ще приятельським
стосункам із відомим актором Щепкі�
ним слід завдячувати появі низки Шев�
ченкових драматичних творів.

Т. Шевченко болісно пережив прикру
сцену відмови Катрі Піунової, яка поста�
вила під сумнів його мрію про вірну дру�
жину, щиру подругу і порадницю. Відтак
він розпочав пошуки нареченої зовсім в
іншому напрямі – написав листи до бра�
та й сестри, в яких просив посватати його
з Харитею, убогою, старшою дівчиною,
кріпачкою з їхнього села. Та братові не
могло й на гадку спасти, щоб така люди�
на, як Тарас, міг одружитися з кріпачкою
та ще й неписьменною. Та й чесна дівчи�
на не могла зважитися ділити долю зі зна�
менитим поетом. Тоді сестра підшукала
йому молоду, вродливу Наталку. Але Т.
Шевченко відмовився, бо «нечепурна, а
нечепурна й циганові не дружина!». Ду�
шевний стан Тараса відображають найк�
раще його слова:

«Якби з ким сісти хліба з’їсти,
Промовить слово, то воно б,
Хоч і як%небудь на сім світі,
А все б таки якось жилось.
Та ба! Нема з ким. Світ широкий,
Людей чимало на землі...
А доведеться одиноким

В холодній хаті кривобокій
Або під тином простягтись.
Або... Ні, треба одружитись,
Хоча б на чортовій сестрі!
Бо доведеться одуріть
В самотині. Пшениця, жито
На добрім сіялись лану,
А люди так собі пожнуть
І скажуть: – Десь його убито,
Сердешного, на чужині... –
О горе, горенько мені!»

Петербурзька знайома Кобзаря (ро�
дом із Чернігівщини) Варвара Карта�
шевська згадувала, як одного разу уве�
чері Шевченко схвильований ходив по
кімнаті, а потім попросив у неї аркуш
паперу, сів і написав «Садок вишневий
коло хати». Поет признався, що на схилі
віку йому хотілося б одружитися й отак
жити у хатці з садочком. На його біду  до
В. Карташевської у 1859 р. приїхала мама
й привезла з собою служницю Ликеру,
яка Т.Шевченкові дуже сподобалася.
Вона була молода, свіжа, проте з мораль�
ного боку, як  говорили Карташевські,
нічого не варта. До всіх своїх вад дівчина
була ще й дуже ледача. Попри те, Т. Шев�

ченко поетизував її і казав, що все це ми�
неться, коли вона почуватиме себе
вільною. Він навіть присвятив їй вірш,
датований 5 серпня 1860 р.:

«Моя ти любо! Мій ти друже!
Не ймуть нам віри без хреста,
Не ймуть нам віри без попа
Раби, невільники недужі!
Заснули, мов свиня в калюжі,
В своїй неволі! Мій ти друже,
Моя ти любо! Не хрестись,
І не клянись, і не молись
Нікому в світі! Збрешуть люди,
І візантійський саваоф
Одурить! Не одурить бог, –
Карать і милувать не буде:
Ми не раби його – ми люди!
Моя ти любо! Усміхнись
І вольную святую душу
І руку вольную, мій друже,
Подай мені. То перейти
І він поможе нам калюжу,
Поможе й лихо донести
І поховать лихе дебеле
В хатині тихій і веселій».

Але, коли Ликері дали волю, в її ха�
рактері нічого не змінилося. До того ж,
вона приїхала до Петербурга зовсім хво�
ра — лікар виявив у неї сухоти. В лікарні
Ликера пробула шість тижнів. Після
хвороби дуже розквітла, і бідолашний
Т.Шевченко ще більше у неї закохався.
Навесні 1860 р. В.Карташевська з хво�
рим чоловіком поїхала за кордон, а Ли�
керу помістила у Кулішевої дружини. У
неї дівчина не хотіла працювати, і Шев�
ченко перевіз її до своєї приятельки ма�
дам Іванової, сестри графині Толстої. Її
там балували і «носили на руках», вирі�
шили взяти їй учителя, котрий, як вия�
вилося, почав до неї залицятися. Тоді
сердешний Шевченко не витримав, ви�
лаяв Ликеру і прогнав.

Ось як про цю подію згадує російсь�
кий письменник Іван Тургенєв: «У пані
Карташевської була покоївкою дівчи�
на, малоросіянка, на ім’я Ликера; ство�
ріння молоде, свіже, трохи грубувате,
не дуже гарне, але по�своєму привабли�
ве, з чудовими білявими косами і тією
чи то гордовитою, чи то спокійною по�
ставою, яка властива її племені. Шев�
ченко закохався в цю Ликеру і вирішив
одружитися з нею; Карташевські спо�
чатку дивом дивувались, але кінчили
тим, що визнали її нареченою поета і
навіть почали робити їй подарунки та
шити придане; зі свого боку Шевченко
старанно готувався до весілля, до ново�
го життя... Та Ликера сама передумала й
відмовила своєму нареченому. Її, ма�
буть, злякали вже немолоді роки Шев�
ченка... й крута вдача; а оцінити високу
честь бути дружиною народного поета
вона була неспроможна. Я кілька разів
бачив Шевченка після його розриву з
Ликерою; він здавався дуже роздрато�
ваним».

● Ликера Полусмак

Продовження на стор.9
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ЖІНКИ В ЖИТТІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Продовження. Початок на стор. 8

А Ликера Полусмак прожила ще дов�
ге життя. У 90�х роках ХІХ ст. вона жила
в Києві, але до кінця свого життя не ро�
зуміла ролі Т. Шевченка в житті Украї�
ни. Проте згадувала про нього з поша�
ною, а згодом переселилася до Канева і
жила там до смерті, доглядаючи могилу
Кобзаря.

Навесні 1860 р. Микола Костомаров
перебрався до Петербурга і став жити не�
подалік від Т. Шевченка, який і далі зали�
шався у своїй майстерні в Академії мис�
тецтв. Поет приходив до нього щоразу по
вівторках — в один вечір на тиждень відве�
дений для прийому знайомих. Восени
того ж року Тарас Григорович почав бува�
ти у М. Костомарова рідше. Приводом до
цього, як виявилося пізніше, було те, що
Кобзар мав надію  одружитися і багато
часу витрачав на зустрічі зі своєю новою
обраницею. «Але він чомусь від мене не�
мов би приховував свій намір, – згадував
М.Костомаров, – і я чув про нього від
інших, так само як і те, що його план од�
ружитися – розладнався. Тоді зустрів я
Тараса Григоровича, який уже давно до
мене не заходив, у Великому театрі на ви�
ставі «Вільгельма Телля», а він, зауважу
побіжно, страшенно любив цю оперу і по�
дитячому захоплювався співом Тамберл�
іка і де�Бассіні, маючи звичку при цьому
вигукувати по�малоруськи: «Матері його
сто копанок чортів, як же славно!»

«Чи ти, Тарасе, справді женишся?»
— спитав я в нього. «Мабуть, оженюсь
тоді, як і ти. Не жениться нам з тобою:
зостанемось до смерті бурлаками!» —
відповів Шевченко. Через кілька днів я
дізнався, що Тарас не поладнав зі своєю
нареченою, знайшов у ній мало тієї пое�
зії, яку малювала йому уява, і наштовх�
нувся на прозаїчну дійсність, що вида�
лася йому пошлістю».

Російський поет Яків Полянський,
який зустрічався з Т. Шевченком на
літературних читаннях згадував: «Шев�
ченко в Петербурзі жив зовсім по�по�
хідному і не думав ні про який комфорт.
У нього на антресолях в низенькій кім�
натці я бачив баранячий кожух на ліжку,
безладдя на столі й порожній штоф з�під
горілки. Казали мені, що в цей час він
уже мав зв’язок з якоюсь бідною моло�
денькою міщаночкою, прихилився до

неї всією душею і воркував, як голуб,
коли вона приходила до нього на поба�
чення — в дірявих черевиках, в самій
хустині й тремтячи від холоду в морозяні
ночі. Тільки таких і міг любити Шевчен�
ко: я навіть уявити б не міг його закоха�
ним в яку�небудь світську панночку.
Здавалось, давня закореніла ворожнеча
до всього панського так міцно жила в
ньому, що саме знайомство з паніями та
панночками він вважав немовби якоюсь
з його боку поблажливістю. Він був де�
мократ не в теорії, не за своїми погляда�
ми на життя, а, так би мовити, демократ
за вдачею».

Художник Віктор Ковальов, який у
1844�1845 р. р. жив разом з Т. Шевчен�
ком у будинку Бема на Васильєвському
острові, приїхав 1859 р. до Петербурга із
Полтави, де працював учителем малю�
вання. Відвідавши Т. Шевченка у його

квартирі, він був вражений різкою змі�
ною у зовнішності поета: «Це вже не той
широкоплечий, кремезний, русявий
чоловік у сірому сюртуці, яким я знав
його колись; переді мною був зовсім
схудлий, лисий чоловік, без кровинки в
обличчі; руки його просвічувалися так,
що видно було наскрізь кістки й жили...
Я мало не заплакав.

Багато хто, звичайно, пам’ятає,
який ентузіазм викликали тоді літера�
турні твори Тараса Григоровича в його
земляків і особливо землячок. В інсти�
тутах на півдні Росії було чимало палких
його шанувальниць. Ведучи мову про
минуле і звернувшись до теперішнього
часу, Тарас Григорович між іншим ска�
зав: «Цього літа я приїду до вас у Полта�
ву, там у мене є ще товариш Ткаченко
(вчитель полтавської гімназії), а ви
підшукайте мені наречену». Бачачи
його хворим, я в душі не схвалював його
наміру женитися, та він додав: «Ви не
подумайте, що я хочу взяти за себе ба�
ришню; мені висватайте яку�небудь по�
півну, таку, щоб і чоботи з мене зніма�
ла». — «Шкода, — кажу, —  як розбере,
що ви за чоловік і яку добули собі славу,
то зараз скаже, що мені подобає не така
доля. Годі вам, Тарасе Григоровичу, тіль�
ки лишні клопоти будуть».

Загалом, ставлення Т. Шевченка до
жінок завжди було серйозним. Він не
шукав легких розваг, захоплювався
їхньою зовнішньою красою як худож�
ник, але завжди надавав перевагу духов�
ним цінностям жінки.

Поет чув навколо себе похвали су�
часників, бачив прояви великої пошани
до свого таланту, однак ви не прочитає�
те в нього жодного слова, яким він вия�
вив би свою зневагу чи зверхність до
інших. Навпаки, у нього з душі вири�
вається палке благання:

«Ридаю,
Молю, ридаючи: пошли,
Подай душі убогій силу,
Щоб огненно заговорила,
Щоб словом пламенем взялось,
Щоб людям серце розтопило.
І на Украйні понеслось...»

Степан ГЕЛЕЙ,
заслужений професор ЛКА,

дійсний член НТШ

«ДЛЯ ЧОГО ВИВЧАТИ ФРАНЦУЗЬКУ МОВУ»?

У нашій харчовій промисловості
представлено підприємство «Pernod�
Ricard»; у царині біотехнологій — «Da�
none»; в торгівлі — мережа супермар�
кетів «Auchan»; в енергетиці — підприє�
мства «GdF», «EdF»; у будівельній та
хімічній галузях — «Air Liquide»,
«Lafarge», «Michelin», «l’Orйal»,
«Rhodia»; у сфері високих технологій —

«Alcatel», «Alstom», «Dassault»,
«Legrand», «Schneider», «Thomson»; у
транспортній галузі — «Peugeot PSA»,
«Renault»; у банківській системі —
«BNP», «Sociйtй Gйnйrale», «Crйdit
agricole».

Наразі Франція посідає 14�те місце в
українському імпорті, постачаючи нам
свої товари на суму 1125 млн. євро або ж
2% від його загального обсягу. Тим часом,

вона посідає лише 34�те місце серед клі�
єнтів українських підприємств з обсягом
товарообміну у 521 млн. євро. А це явно
недостатньо для обох держав. Отже, пи�
тання «Для чого вивчати французьку
мову?» ніскілечки не риторичне.

Наталія Демчук,
ст. викладач кафедри

іноземних мов ЛКА

Закінчення. Початок на стор.6

● Т. Г. Шевченко. Фото 60&х років
XIX ст.
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Плідна наукова і видавнича робота
професорів та викладачів Львівської
комерційної академії покликана
забезпечити студентів
найсучаснішою навчальною,
навчально�методичною та іншою
літературою. У цьому номері «СМ»
пропонуємо увазі читачів перелік
лише деяких підручників, навчальних
посібників тощо, написаних
науковцями ЛКА, що  надійшли до
бібліотечного фонду нашої Alma
Mater.

Теорія ймовірностей для економістів:
навч. посіб. / І.М.Копич,
Б.І.Копитко, В.М.Сороківський та
ін. – Л., 2008. – 351 с.

Теорія ймовірностей є складовою
частиною курсів, які відіграють велику
роль в освітній підготовці фахівця еко�
номічного напряму. У навчальному по�
сібнику викладено текст, необхідний
для засвоєння матеріалу навчальної
програми з теорії ймовірностей. Для
студентів, які б хотіли вивчати великий
спектр основних понять та законів
теорії ймовірностей, а також аспірантів,
викладачів та наукових співробітників.

Політична економія : навч. посіб. /
За ред. Г.І.Башнянина, Є.С.Шевчук.
– Л., 2008. �� 280 с.

У посібнику розглядаються основи
економічного розвитку. Політекономія
трактується як вступна частина до еко�
номічної теорії і як загальна теорія еко�
номічних систем. Загальні законо�
мірності функціонування та розвитку
економічних систем аналізуються в
контексті формування ринкової еконо�
міки в суспільствах перехідного типу.
Призначений для студентів, магіст�
рантів, аспірантів, викладачів вищих
навчальних закладів найвищого рівня
акредитації.

Заблоцький Б.Ф. Національна
економіка: підручник. – Л.,  2008. –
582 с.

У монографічному підручнику вис�
вітлено теоретичні основи формування
національної економічної системи ок�
ремої країни, значення базисних та
інституційних чинників у її стабільно�

му і збалансованому розвитку; роль де�
мократизації, економічної свободи,
прогнозування і регулювання економі�
чних процесів країни. Розкрито сут�
ність політики економічного зростан�
ня, інтеграції у світове господарство та
основи національної економічної без�
пеки. Підручник стане добрим по�
мічником студентам, аспірантам, пра�
цівникам управління економікою, нау�
ковцям.

Заблоцький Б.Ф. Регіональна
економіка : навч. посіб. – Л.,  2008.
– 546 с.

У монографічному посібнику висв�
ітлено основи формування економіки
регіонів, значення поділу праці у роз�
витку поселень, господарств, економі�
чної особливості окремих територій.
Розкрито поняття «регіональна еконо�
міка» та її категорії, узагальнено еко�
номічні райони України і світу, обгрун�
товано методологію економічного рай�
онування, а також теоретичні основи
економічної самодостатності регіонів в
умовах ринку та концепцію  механізму
управління економічним і соціальним
розвитком регіону. Призначений для
вивчення економіки регіонів України і
світу студентами вузів, також для аспі�
рантів, працівників регіонального уп�
равління, науковців.

Ковтун О.І. Стратегія
підприємства: моногр. – Л., 2008. –
424 с.

У монографії класифіковано ос�
новні етапи еволюції концепції стра�
тегії підприємства, розглянуто зміст та
аспекти стратегічної діяльності і роз�
витку підприємства в сучасній еко�
номіці, подано сучасну інтерпретацію
цього елементу внутрішнього госпо�
дарського механізму підприємства.
Наведено детальну, систематизовану
типологію стратегій сучасних під�
приємств і моделі їх структуризації та
декомпозиції. Для студентів, аспі�
рантів, наукових працівників, керів�
ників підприємств, фахівців з розробки
стратегії підприємств.

Городня Т.А., Мойсеєнко І.П.
Економічна та фінансова

діагностика : навч. посіб.— Л.,
2008. – 282 с.

У навчальному посібнику розгляну�
то особливості здійснення економічної
та фінансової діагностики вітчизняних
підприємств у конкурентному ринково�
му середовищі. Докладно представлено
методичний апарат діагностики, її зв’я�
зок з інформаційно – аналітичними на�
уками. Надано та охарактеризовано мо�
делі діагностики банкрутства за можли�
вими напрямами. Матеріал кожного
розділу містить необхідні теоретичні
відомості, включає комплекс тестових
та практичних завдань для перевірки
знань. Призначено для студентів, вик�
ладачів та інших читачів, які цікавлять�
ся проблемами діагностики вітчизня�
них підприємств у ринкових умовах.

Біла О.Г. Фінанси підприємств :
навч. посіб. – Л.,  2008 – 383 с.

У навчальному посібнику розгляну�
то теоретичні і практичні аспекти
організації та управління фінансами
підприємств, види і форми грошових
розрахунків, формування й викорис�
тання грошових доходів і прибутку;
принципи і порядок оподаткування,
організації оборотних коштів, кредиту�
вання; фінансове забезпечення відтво�
рення основних фондів; методи оцінки
фінансового стану підприємства та роз�
робки фінансового плану; процедура
раннього попередження банкрутства та
досудової санації підприємства. Для
студентів вузів і практичних праців�
ників у сфері фінансів  та бізнесу.

Вовчак О.Д., Рущишин Н.М.,
Андрейків Т.Я. Кредит і банківська
справа : підручник. – Л., 2008. – 564 с.

Посібник призначений для само�
стійної роботи студентів над тематикою
навчальної дисципліни, ефективнішого
засвоєння матеріалу, включає програму
курсу, плани семінарських занять і зав�
дання для самостійної роботи, мето�
дичні поради до вивчення тем, терміно�
логічний словник ключових понять із
визначенням їх суті, контрольні тести,
тематику рефератів, список літератури.

СВОЇ КНИГИ — ДЛЯ СВОЇХ!

Закінчення на стор. 11
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Хміль Ф.І. Основи управлінського
консультування : навч. посіб.–
К.,2008. –240с.

У посібнику розкрито сутність уп9
равлінського консультування, консуль9
таційної послуги, основні принципи
організаційної побудови й економічної
діяльності консультаційних органі9
зацій, охарактеризовано моделі і спосо9
би консультування, методи розроблен9
ня та впровадження консультаційних
змін. Висвітлено особливості побудови
відносин між консультантом і отриму9
вачем його послуг, професійні та етичні
вимоги до консультанта. Для студентів
вузів, викладачів, менеджерів.

Скибінський С.В. Поведінка
споживачів : навч. посіб. !! Л., 2008.
– 268 с.

Навчальний посібник відображає
основний зміст державного стандарту,
містить матеріал дев’яти тем, кожна з
яких складається із ілюстрованого ма9
теріалу, рисунків і таблиць, терміноло9
гічного словника, завдань для практич9
них занять і самостійної роботи студен9
тів, включно з тестовими запитаннями
до кожної теми, методичними вказівка9
ми до виконання завдань. Для студентів
денної та заочної форм навчання.

Федорчук А.І. Маркетингові
дослідження : навч. посіб. – Л.,
2008. – 368 с.

У посібнику визначені роль і місце
маркетингових досліджень у формуван9
ні стратегії фірми та викладені питання
організації і проведення маркетингових
досліджень. Розглядаються окремі ета9
пи здійснення маркетингового дослід9
ження та методи збирання маркетинго9
вої інформації. Посібник містить запи9
тання для контролю знань студентів,

СВОЇ КНИГИ — ДЛЯ СВОЇХ!
тестові завдання, завдання для прак9
тичних занять. Розрахований для сту9
дентів економічних спеціальностей.

Бойчук І.В., Музика О.М. Інтернет
у маркетингу : навч. посіб.—
Л.,2008. – 392 с.

У посібнику розглядаються особли9
вості функціонування всесвітньої ме9
режі Інтернет і можливості формування
системи маркетингу підприємства в її
середовищі. Висвітлено маркетингові
підходи до оцінки ефективності вико9
ристання веб9сервера підприємства і
методи проведення рекламних заходів у
Інтернеті. Наводиться значна кількість
інформаційно9аналітичних матеріалів –
таблиць, графіків і рисунків із корисни9
ми статистичними даними, що сприяє
кращому розумінню сутності, завдань
та особливостей застосування можли9
востей Інтернету в маркетинговій
діяльності підприємств.

Сирохман І.В., Лозова Т.М.
Товарознавство цукру, меду,
кондитерських виробів : підручник.  –
К., 2008. – 616 с.

Викладено вплив різних чинників на
формування споживних властивостей
крохмалю, крохмалопродуктів, цукру,
меду і кондитерських товарів; наведено їх
класифікацію і дано товарознавчу харак9
теристику цих виробів. Розглянуто асор9
тимент, пакування, маркування, вимоги
до якості, правила приймання, умови,
терміни зберігання і процеси, що відбува9
ються під час зберігання кондитерських
виробів. Підручник включає відомості
про новітні досягнення науки і техніки,
галузей виробництва цукру, кондитерсь9
ких виробів, матеріал щодо ідентифікації
видів, виявлення фальсифікації. Розра9
хований на підготовку бакалаврів і
магістрів, частину матеріалу можна адре9
сувати і широкому колу читачів.

Батутіна А.П. , Ємченко І.В.,
Троякова А.О. Експертиза товарів
(практикум ) : навч. посіб. – Л.:
Магнолія 2006,  2008. —  396 с.

Структура посібника включає 17
тем, при вивченні яких передбачено ви9
конання самостійної роботи, з метою
самоперевірки знань матеріалу теми
подані запитання. Для виконання лабо9
раторних і практичних занять визначені
види робіт за запропонованим варіан9
том і формою, що супроводжується по9
ясненнями. До кожної теми є перелік
нормативних і законодавчих джерел,
рекомендованої літератури, додатків.
Текстовий матеріал супроводжується
таблицями, схемами, додатками, що
сприяє ефективнішому засвоєнню ма9
теріалу дисципліни.

Борщук Є.М. Основи теорії стійкого
розвитку еколого!економічних систем
: моногр. – Л.: Растр – 7,  2007. –
436 с.

Досліджено засади концепції
стійкого розвитку як нова парадигма
цивілізаційного розвитку в ХХІ ст. По9
казано, що концепція стійкого розвит9
ку – закономірний еволюційний етап
розвитку економічної науки. Для анал9
ізу екологічних, соціальних і економіч9
них аспектів стійкого розвитку запро9
поновано еколого – економічну мо9
дель, головними структурними її ком9
понентами є екологічна, виробнича і
соціальна підсистеми. Обґрунтовано
запропоновані підходи до оптимізації
еколого9економічних систем та важ9
ливість освіти для стійкого розвитку.
Для наукових працівників, аспірантів,
студентів.

Леся СКРИПКА,
зав. інформаційно/бібліографічним

відділом бібліотеки ЛКА

Продовження. Початок на стор. 10
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Цьогоріч уперше серед студентів
Львівської комерційної академії з
успіхом пройшов турнір із більярду
«Вільна піраміда», організований
Студентським урядом ЛКА.
Змагання відбувалися в одному з
найкращих більярдних  клубів Львова
„ЕФФЕ”, розташованому на вул.
Городницькій, 47. У них взяли участь
20 осіб – непогано як для початку.

Усі майстри більярду прийшли зран�
ку до зали із гарним настроєм та з вели�
ким бажанням здобути перемогу. І це,
незважаючи на те, що турнір тривав

близько 9 годин у режимі нон�стоп! Се�
ред учасників турніру були представни�
ки кожного з факультетів академії — не
лише студенти старших курсів, а й пер�
шокурсники, які також продемонстру�
вали чудову гру.

Боротьба точилася дуже напружена,
що зробило турнір на диво гостросю�
жетним та захопливим. До речі, на ньо�
му були присутні не самі лиш учасники,
але й велика група активних уболіваль�
ників. Відсутніми, на жаль, були тільки
викладачі. В результаті «запеклої» бо�
ротьби за більярдним столом перемогу

здобув Денис Фільварочний (студент
МЕВ), друге місце посів Василь Скри�
льов (МЕВ), а третю сходинку п’єдеста�
лу поділили між собою Мар’ян Полідо�
вич (МЕВ) та Мар’ян Бурій (ІЕФ).

Відтепер цей турнір ми плануємо
зробити щорічним і сподіваємося на
більшу ініціативу як студентів, так і
викладачів. Студентський уряд вислов�
лює щиру подяку ректорату та особисто
ректору академії проф.. Копичу І. М. за
сприяння у проведенні такого чудового
спортивно�розважального заходу.

Студентський уряд ЛКА

МАЄМО ЩЕ ОДНУ ТРАДИЦІЮ!

Великдень у жодному регіоні України
не обходиться без традиційної
писанки. Тож  цього року (вже не
вперше!) студенти й викладачі
Львівської комерційної взяли участь у
конкурсі на кращу писанку. Навчити
їх цьому мистецтву прийшли
студенти Львівського національного
університету ветеринарної медицини
та біотехнологій ім. С. Ґжицького В.
Сорока та Ю. Дехтяр.

«Я виросла в селі на Хмельниччині,
— розповіла інструктор Віта, студентка
2�го курсу біолого�технологічного фа�
культету ЛНУВМБ. —Писанки розпи�
сувала моя бабуся. Від неї я років із 5�ти
і навчилася писанкарству. Не все, звіс�
но, вдавалося мені добре, але деякі свої
тодішні писанки я зберігаю і досі.

Перед тим, як розписувати писанку,
її треба трохи протерти оцтом. Тоді вона
стає і м’якша, обезжирена і не має спе�
цифічного запаху у разі тривалого збер�
ігання. Після такої обробки на писанку
можна наносити фарби. Однак насам�
перед необхідно нанести обраний візе�
рунок воском, атоді вже поміщати у по�
судигу з фарбою. Згодом, якщо ми хоче�
мо аби наша писанка була різнокольо�
рова, віск треба зняти. Для цього яйце
тримають близько до свічки, віск тане, і
його легенько стирають ганчіркою. По�
тому на ту фарбу, якою ми вже писанку
пофарбували, можна наносити візерун�
ки інших кольорів. Щоб фарба добре

А ЯК НАШІ ПИСАНКИ
РОЗПИСУЮТЬ!

пристала до писанки, яйце потрібно
тримати у ній 5�8 хвилин.

Процес творення писанки дуже за�
хоплює. Коли починаєш малювати у
тебе настільки розвивається фантазія,
що ти хочеш вкласти у неї всі свої знан�
ня, серце і душу. І навіть, якщо ти не
вмієш цього робити, розпис чим раз, то
більше захоплює. Писанкою можна
висловити свої почуття іншій людині:
любов і радість, гнів і сум».

«Раніше такий конкурс не раз прово�
дили в нашому університеті, — вступає в
розмову Юрій, четвертокурсник того ж
факультету. – А, оскільки студент 4�го
курсу біолого�технологічного факультету
Б. Слепокура віднедавна став віце�мером
Студентської Ради м. Львова із культма�
сових заходів, то він цю ідею почав утілю�
вати в життя на рівні міста. Відтоді і став
проводитися це конкурс писанкарства
між львівськими вишами».

Подивіться ж, як розписували пи�
санки у нашій Аlma Mater.

На фото:
1. Студентів годі було відірвати від

захопливого заняття навіть задля
фотографування.

2. В. Сорока вчить майстерності
писанкарства малого Тарасика Куцика.

3. Разом із молоддю писанки охоче
розписував проректор проф. С. Гелей і
доц. М. Флейчук.

4. Інструктори й «учні» задоволені
своїми витворами.
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