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У квітні – травні в житті 
нашої академії відбулися 
події, важливість яких важко 
оцінити однозначно. Пов’язані 
вони із набранням чинності 
Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про 
вищу освіту» щодо питань 
студентського самоврядування». 
Його 19 січня 2010 р. підписав 
колишній Президент України 
В. Ющенко. Тож природно, що 
наприкінці квітня в ЛКА відбулася 
розширена нарада її керівництва 
з представниками студентського 
самоврядування. У президії зборів 
звично зайняли місця ректор, два 
проректори та декани(на фото – 
вгорі), у залі  – заступники деканів 
факультетів з виховної роботи, 
коменданти гуртожитків, інші 
посадовці і студенти.
Закон значно розширює роль та 

повноваження органів студентського 
самоврядування в житті вищих на-
вчальних закладів з метою сприяння 
«гармонійному розвитку особистості 
студента, формуванню у нього нави-
чок майбутнього організатора, керів-
ника». Якраз на нових статтях у ньо-
му і зупинився докладно проректор 
з науково-виховної роботи проф. С. 
Гелей. А позаяк на шпальтах газети 
такої можливості немає, обмежимо-
ся лише міркування  щодо деяких з 
них.     

Отож, відтепер членом органу сту-
дентського самоврядування може 
ста ти студент будь-якої форми на-
вчання, який навчається в академії, 
обраний таємним голосуванням. 
Про ректор особливо наголосив, що 
старост груп, курсів теж мають оби-
рати студенти, а не призначати дека-
нати. 

За погодженням  з  органом  сту-
дентського  самоврядування  у  вищо-
му навчальному закладі ухвалюється 
рішення про: відрахування осіб, які 
в ньому навчаються, та їх поновлен-
ня на навчання; переведення осіб, 
які навчаються у ВНЗ за державним  
замовленням, на навчання за контр-
актом за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб; переведення осіб, 
які навчаються за  контрактом за ра-
хунок коштів фізичних та юридичних 
осіб, на навчання за державним за-
мовленням; призначення заступника 
декана, проректора, які відповідають 
за роботу зі студентами тощо. 

Фінансовою основою студентсько-
го самоврядування є кошти, визначені 
Вченою радою вищого навчального 
закладу в розмірі не менше 0,5 відсотка 

коштів спеціального фонду  відповід-
ного ВНЗ. Кошти органів  студентсько-
го  самоврядування спрямовуються на 
виконання їх завдань і повноважень. 
При цьому не менш як 30 % їх мають 
витрачатися на підтримку наукової ді-
яльності осіб, котрі навчаються у виші. 
Через це, зазначив доповідач, виникає 
необхідність узгодження з законом 
«Положення про органи студентсько-
го самоврядування ЛКА» і навіть ко-
ригування Статуту академії. 

З усього цього випливає, що нада-
лі доведеться жити у дещо інакших 
реаліях, і з імплементацією закону 
треба щось робити. Але, що саме і 
як? Ось тут потрібен був консенсус.  
Натомість у розмові, яка відбувалася 
у формі запитань і відповідей, сторо-
ни почали обговорювали наболілі, 
головно господарські, проблеми та 
висловили одна одній чимало непри-
ємних зауважень. 

Зокрема, студенти нарікали на стару 
сантехніку і поламані меблі в гуртожит-
ках, санітарний стан їдалень. Представ-
ники адміністрації натомість вказували 
(і переважно слушно) на недоліки в ро-
боті органів студентського самовряду-
вання: слабку взаємодію з деканатами 
і непоінформованість останніх щодо 
планів Студентського уряду чи профко-
му; нерівномірне розселення студентів 
по кімнатах та неналежний контроль за 
дотриманням порядку в гуртожитках; 
недбайливе ставлення до збереження 
майна академії; незадовільне інформу-
вання самих спудеїв про заходи, які ор-
ганізовує студентський актив. 

Закінчення – стор.2

Ситуація вимагає діалогу  
і Співпраці

Пояснення дає голова Студентського профкому ЛКА В. Німеровський
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Закінчення. Початок – стор. 1
«Хто знає про бал, що готується в 

академії?  – задав присутнім далеко 
не риторичне питання ректор проф. 
І. Копич. – А хто знає про майбутній 
КВК?» Він зазначив, що багато сту-
дентів торік навіть не відали, що у нас 
переобиратимуть Студентський уряд. 
Промовці від адміністрації у цьо-
му зв’язку розкритикували поспіх, з 
яким у грудні 2009 р. формували Сту-
дентський уряд, і те, що не було до-
тримано квот на рівномірне представ-
ництво у ньому всіх факультетів. На-
гадали студентам і про недопустимість 
розпивання пива та тютюнопаління, 
в тому числі в гуртожитках, що також 
має стати предметом турботи органів 
студентського самоврядування. 

Незважаючи на гостру критику, 
ректор пообіцяв і надалі сприяти ро-
боті органів студентського самовряду-
вання, планово робити в гуртожитках 
ремонти, замінювати меблі, перевіри-
ти якість їжі в студентських ідальнях. 
Але при цьому було наголошено, що 
студенти повинні берегти майно ака-
демії, бо, якщо його постійно псувати, 
то ніяких грошей не вистачить. Проф. 
І. Копич навіть висловив готовність 
віддати в розпорядження студентів 
кафе «Старе село» на вул. Тернопіль-
ській для влаштування там студент-
ського клубу. 

Слід відзначити, що ректорат ЛКА 
завжди йшов назустріч добрим ініціа-
тивам студентського самоврядування, 
не шкодуючи коштів і всілякої до-
помоги. Однак актив, який сьогодні 
представляє студентство, все одно за-
лишився невдоволений. Адже на на-
раді його було піддано критиці та ще й 
поставлено під сумнів легітимність ви-
борів! Підозри щодо реального само-
врядування студентів викликали, для 
прикладу, слова: «Тут дехто з тих, хто 
встиг прочитати закон, подумав, що 
нам дадуть гроші і, бажано, вчора». 

А як тоді бути з законом, що пе-
редбачає отой мінімум у 0,5 %? Інша 
річ, що цих грошей,  як кіт наплакав! 
Торік, для прикладу, в академії витра-
тили на підтримку студентських ініці-
атив значно більше – 1,3 %. Тож нехай 
студенти знають:  якщо у подальшому 
буде змога, ректорат зробить  для них 
(як це було й раніше) значно більше, 
ніж цього вимагає закон.  

Хлопці й дівчата були розгублені і 
розчаровані. «Нас покликали на нара-
ду, але перебивали виступи, і нікому 
не дали до кінця висловитись», – на-
рікали вони в розмові з редактором 
«СМ». І справді, якось неприємно 
різали слух слова на зразок: «Та сідай, 
Володю, сідай! Ми вже й так довго за-
сідаємо». Навряд чи хтось хотів сту-
дентів принизити. Просто проблем 
накопичилося стільки, що одним ма-
хом всіх їх не вирішиш. Але сталося 
так, як сталося. Очевидно, потрібне 
не одне таке засідання у різних фор-
матах, щоб відлагодити взаємодію.  

У представників органів самовря-
дування створилося враження, що їх 
роботою адміністрація раптом стала 
незадоволена і їх хочуть усунути, за-
мінивши новим, слухнянішим скла-
дом. А після того, як за підтримки 
деканатів почалися вибори студент-
ських органів на факультетах, ниніш-
ні керівники студентського самовря-
дування академії вдалися до демаршу, 
випустивши листівку, що починалася 
гаслом: «Свободу слова студентам!». 
У ній навіть закидали керівництву 
вишу небажання «позбуватися вла-
ди». 

Невже це був конфлікт інтересів? 
Гадаємо, радше вічний конфлікт по-
колінь. Дорослі наші діти нерідко 
мислять і чинять інакше, ніж батьки. 
Їм бракує досвіду, а нам часто бра-
кує терпіння.  Нас виховували у дусі 
патерналізму. Та все ж, стримуючи 
емоції, ми знаходимо з ними спільну 

мову, бо інакше не можна. До честі 
адміністрації академії, цього разу було 
досягнуто компромісу, і напругу зня-
то. Головне, щоби таких непорозумінь 
між адміністрацією і студентським са-
моврядуванням не було надалі.

Давати готові рецепти вирішення 
подібних проблем – справа невдяч-
на. Це – питання не однієї зустрічі 
і рутинної роботи всього науково-
педагогічного колективу Але, на нашу 
думку, саме «Положення про органи 
студентського самоврядування ЛКА» 
і структура цих органів мають бути 
продумані так, щоб спудеї чітко зна-
ли не лише про свої права, а й про 
обов’язки та відповідальність за дові-
рену їм ділянку роботи. І напрацюва-
ти ці документи легше з уже обраними 
студентськими лідерами, які мають 
поняття, чим доводиться займатися 
органам самоврядування студентів.           

Запровадження згаданого зако-
ну аж ніяк не означає послаблення 
впливу адміністрації і викладачів на 
студентство. Навпаки, зі студентами 
треба буде працювати систематично, 
приділяти більше уваги виховній ро-
боті, частіше відвідувати гуртожитки, 
куди куратори, за словами заступни-
ків деканів з виховної роботи, ходи-
ти не дуже полюбляють. Що значить 
лише один погляд шанованого викла-
дача на купу сміття, чи зламані меблі?! 
Тільки нині вплив Педагогів, напев-
но, має бути менш адміністративним 
і більше   партнерським. 

Питання організації сильного й 
ефективного студентського самовря-
дування дуже чутливе для таких ви-
шів, як наш. День прийдешній підка-
зує, що воно може стати однією з тих 
«родзинок», які формуватимуть пози-
тивний імідж академії та забезпечува-
тимуть набір студентів у майбутньому, 
попри платне навчання і складне де-
мографічне становище в країні. 

Валерій ПОДОЛИННИЙ

Ситуація вимагає діалогу  
і Співпраці

18 березня 2010 року 
на факультеті МЕВ 
відбулися аспірантські 
читання. На них 
аспірантка 3-го року 
навчання Зоряна 
Щербата (на фото) 
презентувала наслідки 
своїх наукових 
досліджень, проведених 
в рамках виконання 
дисертаційної роботи 
на тему «Розвиток 
україно-китайських 
економічних відносин з 
позиції стратегічного 
партнерства». 
Ідея проведення аспі-

рантських читань нале-
жить проректору з науко-
вої роботи проф. В. Шев-
чуку. Такі заходи мають на 

меті ознайомлення всіх з 
попередніми результатами 

роботи аспіранта, напря-
мами його наукових до-
сліджень, а також форму-
лювання власної оцінки 
проведеної аспірантом ро-
боти та висловлення своїх 
рекомендацій щодо її по-
дальшого вдосконален-
ня. Ще одним позитивом 
аспірантських читань є 
можливість обміну досві-
дом аспірантів та молодих 
науковців, співставлення 
ними власних досягнень з 
результатами доповідача. 

На читаннях були при-
сутні викладачі кафедри 
МЕВ, зокрема її завідувач 
проф. В. Шевчук, науко-
вий керівник аспірантки 
З. Щербатої доц. Т. Яхно, 
а також інші аспіранти 

та молоді викладачі ка-
федри. Всі присутні від-
значили ґрунтовність та 
високий науковий рівень 
здійснених аспіранткою 
З. Щербатою досліджень. 
Беззаперечне досягнення 
аспірантки  8 одноосібних 
публікацій, з яких 3 над-
руковані в авторитетних 
загальноукраїнських на-
укових журналах. Аспі-
рантські читання практи-
куватимуться на кафедрі 
МЕВ і надалі. У наших 
планах  залучення до ор-
ганізації таких акцій всіх 
кафедр ЛКА.

Доц. О. Шайда,  
заступник завідувача  

кафедри МЕВ   
з наукової роботи

україна – кнр: чим не Стратегічні партнери?



3З alma mater

28 травня ц. р. відбулося чергове 
засідання Вченої ради Львівської 
комерційної академії. На 
ньому було розглянуто кілька 
визначальних для успішної роботи 
вищого навчального закладу 
питань.
Засідання розпочалося із того, що 

ректор академії проф. І. Копич при-
вітав усіх з успішною переакредита-
цією ЛКА за ІVрівнем в цілому. Він 
висловив особливу подяку першому 
проректорові доц. П. Куцику за ви-
конану ним у цій царині роботу. По 
тому Вчена рада одностайно підтри-
мала представлення к. ю. н. А. Со-
ловйова до присвоєння йому вченого 
звання доцента. 

Після цього почалися виступи й 
обговорення основних пунктів по-
рядку денного. Першим рада заслуха-
ла проректора з науково-педагогічної 
роботи проф. С. Скибінського про 
використання  професорсько-вик-
ла дацьким складом академії у на-
вчальному процесі результатів влас-
них наукових досліджень. Проф. С. 
Скибінський констатував, що від 50 
до 70 % об’єму методрозробок займа-
ють вимоги до оформлення студент-
ських робіт. Тим часом, магістранти 
не подають навіть посилань на пріз-
вища своїх наукових керівників. «Ми 
або не уміємо цього робити, або ж не 
надавали цьому належного значення,    
– сказав проректор. – Цим вимогам 
відповідає хіба що кафедра МЕВ». 

Обговоривши це питання члени 
Вченої ради прийняли ухвалу, в якій 
передбачено низку заходів, стосовно 
повнішого й ефективнішого викорис-
тання професорами й викладачами 
власних наукових досліджень. Серед 
них: виконання на кожній кафедрі 
комплексних і довгострокових на-
укових тем, які відповідали б профілю 
кафедри і мали державну реєстрацію; 

планування лекційного педнаванта-
ження викладачам кафедр із навчаль-
них дисциплін, що відповідають їхнім 
науковим інтересам; підвищення част-
ки власних праць лекторів у навчаль-
них програмах курсів до 25-30 %, тобто 
до 2-3 праць до кожної теми; включен-
ня до вибіркової частини навчального 
плану тільки тих навчальних курсів, 
які базуються на власній монографіч-
ній літературі лектора, тощо.

З 2-го питання порядку денного 
«Про роботу наукових шкіл Інститу-
ту економіки та фінансів і факуль-
тету міжнародних економічних від-
носин» виступив проректор ЛКА з 
наукової роботи проф. В. Шевчук. 
Доповідач розповів про сучасні ви-
моги до функціонування наукових 
шкіл. Вони повинні мати програмну 
концепцію, вченого-лідера, прапор і 
т. ін. Він відзначив, що з 11 наукових 
шкіл таким критеріям повністю від-
повідає школа проф. Г. Башнянина. 
Включившись до дискусії, яка роз-
горнулася з 2-го пункту порядку ден-
ного, проф. І. Копич звернув увагу на 
важливість функціонування у виші 

наукових шкіл. «Наша молодь пови-
нна йти цим шляхом, і альтернативи 
потужним науковим школам немає», 
– підкреслив ректор.

В ухвалі з цього питання названо 
кафедри, де ще достатньою мірою не 
налагоджена робота наукових шкіл, 
а також чинники, що цьому пере-
шкоджають. Вчена рада ухвалила 
вважати за доцільне: опрацювання та 
представлення в ректорат до жовтня 
2010 р. перспективної дослідницької 
програми для кожної з потенційних 
наукових шкіл; проведення з осені 
ц. р.  наукових колоквіумів та семі-
нарів з проблематики окремих шкіл; 
систематичне висвітлення поточних 
дослідницьких результатів наукових 
шкіл у «Віснику ЛКА»; проведення 
тематичних майстер-класів лідерів 
наукових шкіл під час щорічних на-
укових конференцій ЛКА.

На засіданні було підтримано та-
кож рекомендацію кількох молодих 
вчених академії на присудження їм 
обласної премії, обговорено інші пи-
тання.

Власна інформація

Щорічно у Львівській комерційній академії традиційно 
відбувається наукова конференція професорсько-
викладацького складу й аспірантів навчально-
наукового комплексу «Академія» за результатами 
наукових досліджень попереднього року. Не став 
винятком і рік 2010-й. Пленарне її засідання в 
актовій залі було присвячене проблемам становлення 
внутрішнього ринку України. 
Засідання відкрив проректор ЛКА з наукової роботи проф. 

В. Шевчук, після чого він виголосив розлогу і змістовну допо-
відь на тему «Монетарні передумови дестабілізації внутріш-
нього ринку у 2006 – 2009 р. р.». З доповідями перед колегами 
виступили також доц. Т. Васильців («Пріоритети забезпечен-
ня економічної безпеки підприємництва в системі економіч-
ної безпеки на посттрансформаційному етапі розвитку еко-
номіки України») і доц. С. Рутар із темою «Економічні та по-
літичні причини електоральної поразки правоцентристських 
політичних сил на президентських виборах 2010 р.». Доповіді 
викликали жвавий інтерес і чимало запитань присутніх.

Після цього впродовж кількох днів професори, викла-
дачі та аспіранти ділилися власним науковим доробком 
2009 р. на секційних засіданнях кафедр (про це читай ма-
теріал нижче).

Власна інформація

опиратиСя на Свій науковий доробок

Таємне голосування на Вченій раді

науковці відзвітувалиСя

Доповідає проф. В. Шевчук  
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15 та 16 квітня 2010 р. в рамках 
наукової конференції нашої 
академії відбулося секційне 
засідання кафедри іноземних 
мов «Філологічні та методичні 
дослідження та їх впровадження 
у практику викладання іноземних 
мов». Цей щорічний захід 
має на меті презентувати 
інтелектуальний потенціал і 
наукові досягнення педагогічного 
колективу кафедри, підтримати 
молодих, ініціативних науковців 
відповідно до їх дослідницьких 
інтересів. За наслідками 
наукових досліджень викладачів 
кафедри у 2009 р. на секційному 
засіданні було заслухано ґрунтовні 
доповіді за напрямами „Іноземна 
філологія» та „Методика 
викладання іноземних мов».  
У роботі конференції взяли участь 

усі викладачі кафедри. Під час сек-
ційних засідань було виголошено 19 
доповідей, тематика яких відповідала 
дисертаційним дослідженням в галу-
зі лінгвістики та питанням методики 
викладання іноземних мов у Львів-
ській комерційній академії. 

Доповідачі ознайомили з результа-
тами своїх досліджень, проведених на 
матеріалі англійської, французької, іс-
панської, німецької, польської та чесь-
кої мов, висвітлили чимало питань, 
пов’язаних з досягненням ефективнос-
ті освіти на сучасному етапі, опануван-
ням  іноземними мовами відповідно до 
потреб сьогодення, підвищенням заці-
кавлення студентів іноземними мова-
ми, організацією навчання та оціню-
вання згідно з вимогами Болонського 
процесу. Тематика та зміст виступів 
свідчать про творчий підхід викладачів 
до наукової роботи, всебічність та ста-

більність наукових інтересів молодого 
колективу кафедри.

На завершення конференції відбу-
лося активне обговорення доповідей, 
обмін думками і враженнями, ви-
словлення пропозицій та рекоменда-
цій. У заключному виступі завідувач 
кафедри доц. З. Данилова подякува-
ла її учасникам за цікаві й актуальні 
доповіді, наголосивши на тому, що 
наукові дослідження у галузі мо-
вознавства є тривалим та складним 
процесом, який потребує ґрунтовної 
філологічної підготовки, мовного до-
свіду, а також відповідального, сер-
йозного підходу. Вона побажала усім 
науковцям творчих успіхів у їхній по-
дальшій професійній діяльності.

Наталія Демчук,  
Андрій Степанов, 
викладачі кафедри  
іноземних мов ЛКА

29 квітня 2010р. Студентське 
наукове товариство Львівської 
комерційної академії у співпраці 
зі студентами факультету 
економіки та фінансів ЛНУ ім. 
І. Франка організувало науково-
практичну конференцію на 
тему: «Післякризовий розвиток 
України: тенденції, ризики, 
загрози». Актуальність цієї 
теми, обумовлена складним 
трансформаційним етапом 
економіки України у післякризовий 
період. Студентам ЛКА, як 
майбутнім спеціалістам у 
галузі економіки і права, було 
запропоновано розглянути 
найгостріші проблеми, з якими 
може зіткнутися Україна 
на шляху свого становлення, 
спрогнозувати тенденції 
розвитку, внести свої пропозиції 
та застереження.
Велелюдний захід відбувся у 

конференц-залі навчального корпу-
су № 2 по вул. Братів Тершаківців, 
2а. Всього було представлено понад 
20 наукових робіт, підготованих сту-
дентами факультетів: міжнародних 

економічних відносин, менеджменту, 
юридичного, товарознавчо-ко мер-
ційного, а також Інституту еконо-
міки та фінансів ЛКА. Свої доповіді 
на конференції представили і наші 
шановні гості: Войцех Ковальський 
(Вроцлав, Польща); Ярослав Гусар 
(директор ПП «Династар»); студент-
ка маґістратури ЛНУ ім. І. Франка 
Уляна Штибель (спеціальність «Бан-
ківська справа»).

Експертну оцінку та рекомендації 
учасникам конференції дали про-
фесори та викладачі нашої академії: 
проректор з наукової роботи проф. 
В. Шевчук, проректор з міжнарод-
них зв’язків проф. А. Мокій, проф. 
В. Артеменко, доц. М. Флейчук, доц. 
О. Шайда. За результатами круглого 
столу доповідачі отримали грамоти за 
активну участь у цьому заході. Най-
кращі студентські роботи було реко-
мендовано до майбутніх публікацій. 
Круглий стіл сту дентів науковців 
пройшов цікаво, у невимушеній 
творчій атмосфері.  

Любов Артеменко, 
голова Студентського наукового 

товариства ЛКА

наукові проблеми обговорили 
«іноземці»

Слово взяла викладач французької Н. Демчук
А. Степанов та завідувач кафедри іноземних мов 
доц. З. Данилова під час секційного засідання

Снт працює із творчим вогником 

Виступає Я. Гусар   
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Вона вперше в своєму 
житті написала 
наукову роботу та 
вперше поїхала її 
захищати на конкурс 
до Донецька. І відразу 
зайняла 3-тє місце! 
Дуже непогано, як 
на початківця! Про 
те, як ішла до успіху 
четвертокурсниця 
Людмила Моцьо (гр. 
4111), яка навчається 
на спеціальності 
«Маркетинг» 
факультету МЕВ нашої 
академії читайте в її 
інтерв’ю нашій газеті. 
– людмило, розкажи 

коротко про цей конкурс. 
– Це був ІІ тур Всеу-

країнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт 
зі спеціальності «Марке-
тинг», що відбувся в До-
нецькому Національному 
університеті. Я надіслала 
на цей конкурс свою ро-
боту, і її відібрали з-поміж 
200 робіт для участі у ІІ 
турі. У ньому брали участь 
30 учасників. Я серед ін-
ших презентувала цю ро-
боту і посіла 3-тє місце.

– з якою темою ти 
представляла академію?

– Моя тема називалася 
«Дослідження процесу 
прийняття рішення про 
купівлю індивідуальними 
покупцями на прикладі 
горілчаних виробів». Якщо 
конкретніше, то це дослі-
дження стосувалося горіл-
ки бренду «Nemiroff».

– а чому ти вибрала 
саме таку тему?

– Я вибрала її із списку 
наданих мені тем, тому 
що мене зацікавило до-
слідження процесу при-
йняття рішень у торгівлі 
горілкою. Цю тему мені, 
звичайно, допомагали 
опрацьовувати викладачі, 
доценти К. М. Прохоренко 
(науковий керівник) та 
Н. Р. Балук, яким я дуже 
вдячна. 

– і до яких висновків ти 
дійшла?

– Я опрацювала про-
позиції, що треба зро-
бити ТМ «Nemiroff» для 
збільшення продаж, про 
те, що впливає на попит. 
З цією метою я провела 
соціологічні дослідження, 
з’ясувавши, що на попит 
дуже впливає зовнішня 
реклама. Про це в анкетах 
сказали майже всі опитані. 

Але цього року рекламу 
заборонили. Тому я за-
пропонувала цій компанії  
робити більше виставок 
і ярмарок, поставити 
дистриб’юторів на точки 
продажу горілчаних ви-
робів. Вони могли б допо-
магати покупцям у виборі 
саме цієї горілки. Також 
я радила дещо змінити й  
удосконалити упакування 
товару, оскільки, згідно з 
опитуваннями, найчас-
тіше горілку купують для 
святкового столу або в по-
дарунок.

– і як сприйняли цю ро-
боту в донецьку?

– Напевно, мої ідеї в 
Донецьку сподобалися, 
хоча й не всім. Дехто вва-
жає, що горілка – шкідли-
вий продукт, і маркетинг 
не повинен займатися 
її розповсюдженням. У 
відповідь я сказала, що 
цього не повинен робити 
соціально-етичний марке-
тинг, а маркетинг взагалі 
– це задоволення потреб 
споживача. І якщо він за-
довольняє ці потреби, то 
такі маркетингові дослі-
дження потрібні.

– а ти вивчала питан-
ня, як відбити бажання у 
покупців від алкогольної 
продукції? 

– Ні. Я проводила до-
слідження з погляду ін-
тересів компанії. До речі, 
статистика показує, що 
виробництво і споживання 
горілки з кожним 
роком зростає. 
І якщо не буде 
пропозиції на 
якісний продукт, 
який виробляє 
ТМ «Nemiroff», 
то збільшиться 
частка спо-
живання де-
шевих, менш 
якісних ал-
когольних 
напоїв. А це 
негативно 
позначиться 
на здоров’ї 
населення. 
У цьому 
й полягає 
соціальна 
корисність 
моєї робо-
ти.

– а 
практич-
не зна-
чення для 
компанії «Nemiroff»?

– За моїми підрахунка-
ми, для достовірних даних 

слід було опитати 117 осіб. 
Натомість я опитала 50, 
бо дослідження робила з 
навчальною метою. Мо-
їми респондентами були 
молоді люди, в основному 
студенти. З цього опи-
тування, звісно, можна 
зробити і невтішні висно-
вки для суспільства, зате 
для компанії вони можуть 
бути корисними. До речі, 
у кінці травня я побувала з 
цією ж темою і на конкурсі 
студентських наукових 
робіт під назвою «Молодь 
опановує маркетинг» у Ки-
ївському національному 
економічному універси-
теті ім. В. Гетьмана. Його 
спонсорами були Україн-
ська асоціація маркетингу, 
компанії TNS «Ukraine», 
«Богдан» і т. п. Там я отри-
мала приз від компанії ТД 
«Водна техніка». До речі, 
представник ТД «Водна 
техніка» заявив, що вони 
збираються запропонувати 
у цій компанії роботу кіль-
ком студентам, які їм спо-
добаються.

– чи хотіла б присвяти-
ти себе науковій роботі?

– Я не будувала далеких 
планів. Але мені сподоба-
лося займатися науковою 
роботою. Тому я хотіла би 
спробувати свої сили на 
цьому поприщі. Але спо-
чатку треба закінчити магі-
стратуру. 

Розмовляв  
Іван Сторонній 

л. моцьо: «напевно, мої ідеї  
в донецьку СподобалиСя…» 



21 квітня 2010 р. викладачі 
кафедри економіки підприємства 
спільно зі студентами цієї 
спеціальності відзначали своє 
професійне свято – День 
економіста. Під час святкування 
були визначені та нагороджені 
найкращі студенти спеціальності 
за різними номінаціями. 
Урочистості завершилися 
тривалою концертною 
програмою. 
Святкування Дня економіста від-

бувалося в два етапи. Кафедра еконо-
міки підприємства ще 19 квітня орга-
нізувала і провела в ауд. 314 по вул. Т. 
Барановського, 10 засідання круглого 
столу на тему «Забезпечення конку-
рентоспроможності вітчизняних під-
приємств в умовах економічних на-
слідків світової фінансової кризи». 
Його мета – визначення економічних 
проблем відтворення господарської 
системи вітчизняних підприємств 
щодо забезпечення власної конкурен-
тоспроможності в період подолання 
наслідків світової фінансової кризи.

У роботі круглого столу взяло участь 
35 осіб – як студенти спеціальності 
«Економіка підприємства», так і інших 
спеціальностей Інституту економіки та 
фінансів ЛКА. Безперечно, на засідан-
ні були присутні і викладачі кафедри 
економіки підприємства, котрі брали 
активну участь у його проведенні. Зо-
крема, головував на  засіданні круглого 
столу к. е. н., ст. викладач Р. Лупак.  А 
зі вступним словом виступив доц. Я. 
Качмарик, який звернув увагу на ак-
туальність теми круглого столу, окрес-
лив основні проблеми формування 
конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств та презентував практичні 
умови їх вирішення. 

Хід дискусії  скеровували інші ви-
кладачі кафедри економіки підпри-
ємства: доц. С. Дуда, асистенти А. 
Хомицький та О. Ільчук. Дієву участь 
у роботі круглого столу взяв і голова 
Студентського наукового товариства 
Інституту економіки та фінансів А. 
Антонюк, який долучав студентів до 
обговорення дискусійних питань.

Загалом на засіданні було заслу-
хано 27 доповідей. Доповідачі вико-
ристовували при цьому мульмедій-
ний проектор, що дало можливість 
наочно проілюструвати висвітлювані 
теоретичні питання доповідей. 

Учасники круглого столу обгово-
рили проблемні аспекти формуван-
ня економічної моделі управління 
системою забезпечення конкурен-
тоспроможності вітчизняних під-
приємств у взаємозв’язку зі змінами 
правового регулювання, кредитного 
портфелю, соціально-економічної 
політики держави, споживчого по-
питу, рівня добробуту населення та 
наслідків світової фінансової кризи. 
Йшлося і про здобутки європейської 
політики сприяння якості товарної 
пропозиції, що безпосередньо впли-
ває на соціальні стандарти й умови 
праці. Проаналізувавши досвід роз-
винутих країн, доповідачі зійшлися 
на думці, що найбільшого успіху у 

них досягають ті підприємства, які 
головним завданням ставлять перед 
собою не збільшення прибутку, а со-
ціальні цінності. 

Промовці висловилися за до-
цільність запровадження в Україні 
державних програм для мотивації 
підприємців до створення робочих 
місць, що гарантуватимуть справед-
ливу заробітну плату та належний 
рівень захисту працівників і членів 
їхніх сімей. Відзначено, що останнім 
часом у нас збільшується кількість 
підприємств, які усвідомлюють за-
лежність ефективності бізнесу та йо-
го конкурентоспроможності від ін-
вестицій у розвиток професійних на-
виків та інтелектуального потенціалу 
працівників і громади в цілому. Обго-
ворено також аспекти соціальної від-
повідальності українського бізнесу, 
де в більшості випадків завдання роз-
витку економіки держави розходять-
ся з інтересами  суспільства.

За активну участь у засіданні круг-
лого столу з нагоди Дня економіста 
почесними грамотами були нагоро-
джені студенти: Ю. Чабан (гр. 431) 
за повідомлення «Інформаційно-ме-
тодичні моделі діагностики конку-
рентного середовища підприємства»; 
О. Таборовець (гр. 333) – «Параметри 
організаційної структури управління 
підприємством»; О. Муравинець (гр. 
332) – «Франчайзинг як модель роз-
витку малого бізнесу в умовах еконо-
мічних наслідків фінансової кризи»; 
С. Савуляк (гр. 631) – «Методичні 
підходи до оптимізації виробничої 
програми Сколівського хлібокомбі-
нату»; Л. Кондур (гр. 333) – «Пробле-
ми розвитку спільних підприємств в 
Україні та досвід Китаю». Почесних 
грамот були удостоєні також студен-
ти І. Божко, М. Марчишак та О По-
лонська (всі – гр. 333); І. Постна (гр. 
433); В. Добоні (гр. 131); С. Кулай (гр. 
632); А. Гумен (гр. 232); М. Биченко-
ва (гр. 332); В. Романюк (гр. 132).

Активна участь студентів спеці-
альності «Економіка підприємства» 
в обговоренні таких складних питань 
підтвердила їхнє вміння використо-
вувати у практичній діяльності влас-
ний запас знань з уже вивчених фахо-
вих дисциплін.

А 21 квітня о 15-й годині з нагоди 
Дня економіста розпочалася розва-
жальна програма в актовій залі. Од-
ночасно відбувався конкурс стінга-
зет, що їх презентувала кожна група 
спеціальності. Розпочала розважаль-
ну частину свята завідувач кафедри 
економіки підприємства доц. Н. Мі-
ценко. Вона тепло привітала студен-
тів та гостей свята, а також вручила 
нагороди найкращим студентам спе-
ціальності та переможцям і учасни-
кам круглого столу.

Найспівочішим виявився 2-й курс 
спеціальності «Економіка підпри-
ємства». Дві групи (232-га та 233-тя), 
які виступали разом, запропонували 
на суд глядачів номер у вигляді пісні. 
Зокрема, М. Кизик із гр. 232 викона-
ла свою авторську пісню.  Найбільшу 
активність та масовість у святкуванні 
Дня економіста проявили  студенти 
ІІІ та ІV курсу. Слід відзначити, що 
в розважальній частині взяли участь 
всі групи названої спеціальності.

Дотепними гумористичними мі-
ніатюрами розсмішили всіх студенти 
гр. 331. А от 432-га група виявилася 
найвинахідливішою та спостереж-
ливою, продемонструвавши на сце-
ні один день життя кафедри очима 
студентів. Цікавим був також виступ 
студентів гр. 333. Їм вдалося залучити 
до веселого дійства навіть викладачів! 
Зокрема, головну роль експромтом 
зіграв доц. Я. Качмарик.

Веселі та талановиті дівчата з гр. 
332 потішили публіку яскравими та 
запальними танцями, що перепліта-
лися із класичною музикою, викона-
ною на фортепіано. Своїм співом за-
чарувала присутніх студентка гр. 433 
Ю. Телепенько. 

По завершенні розважальної про-
грами директор Інституту економіки 
та фінансів ЛКА доц. Т. Герасимен-
ко нагородила також переможців та 
учасників цікавого і змістовного сце-
нічного дійства цінними подарунка-
ми та грамотами. Веселе та запальне 
свято Дня економіста закінчилося 
дискотекою у клубі «Fenoman».

С. Дуда, доцент кафедри 
економіки підприємства 

Р. Лупак, ст. викладач кафедри 
економіки підприємства 
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день економіСта: і наука, і розваги

Студенти-науковці зібралися в аудиторії № 314, де завжди засідає Вчена рада



22-23 квітня 2010 р. в Інституті 
економіки та фінансів 
Львівської комерційної академії 
відбулася V науково-практична 
конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених 
на тему «Бухгалтерський облік, 
аналіз і контроль в системі 
управління підприємства». 
Конференцію організували 
кафедра бухгалтерського 
обліку, кафедра аудиту, а 
також члени Студентського 
наукового товариства ЛКА, які 
навчаються на спеціальності 
«Облік та аудит».  
 Відкрив конференцію голова ор-

ганізаційного комітету конференції, 
перший проректор Львівської комер-
ційної академії доц. П. Куцик. Він 
відзначив як позитивну тенденцію 
збільшення кількості студентів, аспі-
рантів та молодих вчених, які щоріч-
но беруть активну участь у науковій 
діяльності як у нашій академії, так і 
в інших вищих навчальних закладах 
України. Вітаючи учасників конфе-
ренції, П. Куцик побажав її учасни-
кам успіхів у їх подальшій творчій та 
майбутній професійній діяльності.

Підтримавши тему, порушену пер-
шим проректором, завідувач кафедри 
аудиту ЛКА проф. В. Рудницький ак-
центував увагу на важливості участі 
молодих науковців, магістрантів і 
студентів у науковій діяльності. Адже 
саме на цьому етапі формуються осо-
бистості майбутніх вчених. 

Звернувся до учасників конферен-
ції також завідувач кафедри бухгал-
терського обліку доц. В. Бачинський. 
Промовець побажав слухачам кон-
структивної та ефективної роботи, 
актуальних тем виступів, а також ці-
кавого проведення вільного часу у м. 
Львові – відомому культурному цен-
трі України. 

На пленарному засіданні конфе-
ренції виступили 22 учасники, допо-
віді яких стосувалися проблем розви-
тку облікової системи за міжнарод-
ними і національними стандартами, 
питань аналізу діяльності підпри-
ємств та заходів з подолання еконо-

мічної кризи, аспектів аудиту госпо-
дарської діяльності підприємств, а 
також інших питань, що стосуються 
інформаційно-аналітичного забезпе-
чення системи управління сучасного 
підприємства. 

За результатами проведення кон-
ференції члени її організаційного 
комітету  визначили найкращі до-
повіді. Як наслідок, нагородами 
були відзначені студенти Київського 
торговельно-економічного універси-
тету, Луцького національного техніч-
ного університету, Львівської комер-
ційної академії, а також інших вищих 
навчальних закладів Львівщини.

Підбиваючи підсумки конферен-
ції, член організаційного комітету 
доц. М. Корягін наголосив  на ви-
сокому науковому рівні доповідей 
студентів, аспірантів та на цікавій 
дискусії, що їх супроводжувала. Він 
вручив почесні грамоти учасникам 
конференції, чиї доповіді були ви-
знані організаційним комітетом най-
змістовнішими.

Участь у конференції, яка вже 
уп’яте відбулася у стінах нашої ака-
демії, взяли 125 осіб: докторанти, ас-
піранти, маґістри та студенти. За ре-
зультатами конференції опубліковані 
матеріали доповідей учасників, які 
представляли ВНЗ Києва, Житомира, 
Луцька. Але найбільше серед учасни-
ків конференції було студентів та 
молодих науковців провідних вишів 
Львова, як от: Національний універ-
ситет «Львівська політехніка», Львів-
ський національний університет ім. 
І. Франка, Національний лісотехніч-
ний університет України, Львівський 
інститут банківської справи універ-
ситету банківської справи НБУ. 

Доповіді, які обговорювалися на 
пленарному та секційному засідан-
нях, опубліковані у Матеріалах V 
науково-практичної конференції 
студентів, аспірантів та молодих вче-
них «Бухгалтерський облік, аналіз і 
контроль в системі управління під-
приємства». Цей збірник  виданий 
коштом Львівської комерційної ака-
демії.

Власна інформація  
оргкомітету конференції
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на конференцію з обліку – до лка!

Оргкомітет конференції (при мікрофоні доц. М. Корягін) 

Перший проректор ЛКА доц. П. Куцик відкриває засідання

Доповіді викликали великий інтерес у студентів і чимало запитань з місця  
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У квітні у стінах 
Львівської комерційної 
академії відбулося 
свято студентів 
спеціальності «Облік 
і аудит» під девізом 
«Ми пишаємося 
своєю професією». 
Під час свята своїми 
артистичними 
здібностями 
публіку потішили 
близько півсотні 
учасників практично 
з усіх курсів цього 
напряму підготовки. 
«СМ» пропонує 
своїм читачам 
фоторепортаж 
із цього  веселого 
дійства.

1. Весь вечір на сцені 
були ведучі: студенти 
магістратури М. Клімчик 
та Р. Марценюк

2. Студентів та 
викладачів спеціальності 
вітають зав. кафедри 
бухобліку доц. В. 
Бачинський та зав. 
кафедри аудиту проф. В. 
Рудницький

3. Сценка «Як 
навчалися наші батьки?» 

4. Фрагмент із казки 
«Муха цокотуха» в 
інтепретації аудиторів 
та бухгалтерів

5. Танцюристи 
привітали глядачів 
запальним народним 
танком

6. Так в ЛКА 
«студентів-салаг» до 
служби у війську готують

«вони пишаютьСя Своєю профеСією…»

1

2

3 4

5 6
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«вони пишаютьСя Своєю профеСією…»
А потім прийшла «Катя Осадча», і в залі таке почалось…
7. Першому проректору академії П. Куцику довелося до-

водити економічну вигоду бренду ЛКА над іншими вишами 
у програмі «Світське життя» у ролі К. Осадчої  – сту-
дентка магістратури М. Купчин 

8. К. Осадча «домовляється» про захист задач з фінансо-
вого аналізу із ас. Т. Мельником 

9. Учасники сценки про навчання батьків в академії у 

виконанні студентів 3-го курсу ІЕФ
10.  Під час сесії у комерційній іспити складав навіть 

Остап Бендер у ролі великого махінатора майбутній спеці-
аліст у галузі обліку й аудиту О. Семен

11. Від пісні у виконанні Н. Гайдук хлопці просто падали 
до її ніг. 

12. Цьогорічні випускники дякують всім своїм виклада-
чам за незабутнє навчання у Alma Mater 

7 8

9 10

11 12
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20 травня ц. р. студенти 
Інституту економіки та фінансів 
провели у своєму гуртожитку 
вечір на відзначення Дня Матері. 
У ньому взяли участь студенти 
1- 4 курсів Інституту. Того дня 
зі сцени актової зали лунали вірші 
та пісні, присвячені найдорожчим 
людям на Землі – матерям. 
У травні пробуджена після зимо-

вого сну природа буяє свіжими бар-
вами, додає нових сил, підносить на-
стрій, звеселяє серця. А ще цей місяць  
посвячений Пречистій Діві Марії. Не 
випадково саме у 2-гу неділю травня 
весь світ відзначає День Матері. 

Ця традиція започаткована 1910 р. у 
США, дуже легко прижилася в Украї-
ні, де споконвіків шанували жінку і 
матір. До нас це свято прийшло через 
Канаду. Там у 1928 р. його його впер-
ше відзначив Союз Українок Канади. 
А вже наступного року День Матері 
святкували у Львові. Ініціатором уро-
чистостей стала письменниця і редак-
тор тижневика «Жіноча доля» О. Ки-
сілевська. Відтоді понад 10 років свято 
широко відзначали в усій Галичині. 

Український народ врочистими мо-
леб нами вшановує Матір Божу, котру 
вважає своєю небесною покровитель-
кою. З’являється на світ немовлятко 
– і лине до Бога мамина молитва. Ось 
і наше свято розпочалося молебнем у 
відкритій в гуртожитку № 3 каплиці. 
Молебен радо провів студентський 
капелан ЛКА о. Р. Довгань. 

Згодом дівчата та хлопці перейшли 
до зали в гуртожитку № 4 на світську 
частину дійства. Першою ведуча М. 
Юзьків (гр. 1331) оголосила виступ 
гості вечора – учениці 2-го класу 
ППШ «Альфа» м. Львова З. Блажків. 
Зорянка наче акторка спокійно взяла 
до рук мікрофон та прочитала вірші 
про маму англійською та німецькою 
мовами, зірвавши оплески студентів.

Після неї на сцену одна за одною 
виходять дівчата: О. Чухрай (гр. 463) 
з віршем «Дві сестри»; Ю. Безп’ятчук 
(гр.363) з піснею «Ніби вчора»; І. 
Андроняк (гр. 113) з піснею «Чорно-
бривці»; А. Корж (гр. 163) з віршем 
«Про маму» та інші учасниці, і линуть 
з їхніх уст слова:

– Мама… В усі часи всі народи 
пов’язували з нею найсокровенніше, 
возвеличували її як найбільшу свя-
тиню. Вона – корінь життя, береги-
ня роду людського, вона – та квітка, 
промінь якої ніколи не в’яне. 

Можна у світі багато зробити – 
Перетворити зиму на літо. 
Можна море й океани здолати, 
Гору найвищу штурмом узяти, 
Можна пройти крізь пустелі і хащі, 
Тільки без мами не можна нізащо, 
Бо найдорожче стоїть за словами – 
«В світі усе починається з мами!»

Наше життя починається з матері. 
Кожне її слово, мудрі поради і добрі 
діла – це книга життя, з якою ви ви-
рушаєте в дорогу. Скільки безсонних 
ночей провела вона над вашими лі-
жечками, коли ви були маленьки-
ми?! Скільки сил віддала вона, коли 
ви підросли?! Подумайте, як бага-

то зробила для вас ваша мати! Адже 
мама готова пожертвувати всім, аби її 
доньці чи синові було добре.

Найкращі дні для наших матерів – 
Це дні, коли щасливі їхні діти.
Від нас залежить, скільки днів таких
Ми можемо для матері зробити.
Даруймо ж радість нашим матерям, 
Бо їм турбот і горя вистачає!

Слово «мама» росте разом з нами тихо, 
як тихо ростуть дерева, сходить сонце, 
розцвітає квітка, як гладить дитину по 
голівці рідна рука. І так само тихо воно 
приходить на уста – промінцем мами-
ної усмішки і ласкавістю її очей. Немає 
сильнішої любові, як любов материн-
ська. Усі любові цвітуть і перецвітають, а 
любов материнська вічна. А. Корж роз-
повіла про неї давню легенду: 

– Колись на узбережжі Чорного 
моря жили люди. Вони орали землю, 
випасали худобу, рибалили. Восени, 
коли закінчувалися польові роботи, 
люди виходили на берег моря і вла-
штовували веселі свята, ігри, які за-
кінчувалися пусканням стріл щастя. 
Дивитися на ці ігри виходив сам цар 
морських глибин Нептун – страшний 
і сердитий володар морської стихії.

– Хоч як люди хваляться своєю си-
лою, а мене бояться. Ніхто не пускає 
стріл у мій бік.

Та одного разу вийшли до вогнища 
три юнаки і пустили в бік Нептуна 
три стріли.

– Я вас поховаю у морській безод-
ні, – заревів Нептун.

Матері замислилися. Цар морів і 
справді може це зробити. Подумали 
вони і вирішили віддати свою силу 
синам. Юнаки стали такими дужими, 
що могли вистояти навіть під ударом 
величезної хвилі. А матері, які відда-
ли свої сили дітям, стали слабкими.

Ти бачив коли-небудь слабких, не-
мічних жінок? Якщо зустрінеш їх, не 
насміхайся. То вони віддали свої сили 
своїм дітям.

Розлючений Нептун вигукнув:
– Хай вони вистояли проти мене 

на березі, але в морі я порву їм руки!

Жінки знову зажурилися. Раптом 
на поверхню води вийшли некрасиві 
дочки морського царя. 

– Жінки, віддайте нам свою красу, 
і ми врятуємо ваших синів. З мор-
ської трави сплетемо для них жили, і 
руки у них будуть такі ж сильні, як у 
нашого батька.

Жінки погодилися. 
Якщо ти побачиш десь невродливу 

жінку, не смійся. Знай: вона пожерт-
вувала своєю красою заради дітей. 

Коли морський цар дізнався про 
вчинок своїх доньок, він страшенно 
розгнівався і перетворив їх у чайок.

Ти чув, як плачуть чайки над мо-
рем? Вони просяться додому, але 
жорстокий батько їх не пускає. А мо-
ряки на чайок не надивляться. Тому 
що вони красиві, як їхні матері.

От, нарешті юнаки, ставши силь-
ними, вийшли у море. Вийшли та й 
не повернулися.

Голосно зареготав Нептун: 
– Не діждатися вам своїх синів. 

Вони заблукали. Забули дорогу, бо у 
морі немає доріг.

Тоді матері вигукнули:
– Нехай у наших очах буде менше 

світла, але хай над землею яскравіше 
світять зорі, щоби сини наші зна-
йшли шлях до рідних берегів.

Тільки-но матері це сказали, як на 
небі яскраво-яскраво засяяли зірки…

– Минуть роки, – романтично за-
вершує вечір М. Юзьків. – Мов леле-
ки у вирій, розлетимося ми з теплого 
маминого гнізда. Та щасливої пого-
жої днини збере нас матуся, як чайка 
чаєнят, до рідної світлиці. І защебе-
че, заговорить, заплаче мамина пісня 
у наших серцях. Озветься вона чер-
воною калиною в лузі, стрункою то-
полею в полі, кучерявою вербою над 
водою, солов’їною мовою, пахощами 
трав. І де б ми не були, нехай завжди 
до нас прилітають легкокрилі лебеді 
материнської любові.

Любов Лукасевич,  
заступник директора ІЕФ  

з виховної роботи 

про матерів не забуваймо!

У 1-му ряду зліва направо: З. Блажків, організатор заходу – Л. Лукашевич,  
доц. З. Росінська 
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Видавнича активність викладачів 
Львівської комерційної академії 
пожвавлюється із року в рік. Ось 
і цьогоріч науковий доробок вчених 
нашої Alma Mater поповнився низ-
кою нових монографій, підручників 
і навчальних посібників. Нижче 
подаємо найсвіжіші їхні публіка-
ції, які, сподіваємося, стануть в 
пригоді студентам, аспірантам, 
науковцям не лише нашого вишу, 
а й інших ВНЗ в Україні та за її 
межами.   

l 001.8(075.8)  Дайновський Ю.А.
Д-12 Товарна інноваційна по-

літика: навч. посіб./ Дайновський 
Ю.А.-Львів: Новий Світ-2000, 
2010.-244с.50пр.

l 347.731.1(075.8) Соловйов А.В.
С-60   Біржове право: навч.посіб./ 

А.В.Соловйов.-Львів: Новий Світ-
2000,2010.-628с.70пр.госп.пр.

l 1(01)(075.8)  Філософія( філосо-
фія, релігієзнавство,логіка):[навч. по-
сіб.]/ Укоопспілка, Львів.комерц.акад.; 
[під заг. ред.Тімченко О.П.].-Львів: 
Вид-во ЛКА, 2010.-200с.200пр. філ.

l 347.731.1(075.8) Соловой А.В.
С-60   Біржове право: навч.посіб./ 

А.В.Соловйов.-Львів: Новий Світ-
2000,2010.-300с.100пр.госп.пр.

l 336.221(075.8) Мединська Т.В.
М-42   Податкова система: навч. 

посіб./ Мединська Т.В., Власюк Н.І.-
2-ге вид.,переробл. та допов.-Львів: 
Магнолія-2006,2010.-276с

l 657.1:568(075.8) Куцик П.О.
К-95   Бухгалтерський облік у тор-

гівлі та ресторанному господарстві: 
навч. посіб. Для студ.спец.»Облік 
і аудит» / Куцик П.О., Коваль Л.І., 
Макарук Ф.Ф.-Львів: Магнолія-
2006,2010.-504с.

l 130/2(075/8) Культурологія( 
культурологія, етика, естетика):[навч.
посіб]/ Укоопспілка, Львів. ко-
мерц. акад;[Тімченко О.П., Сис-
люк Я.Г., Козій І.В. та ін.; за заг. 
ред.О.П.Тимченка].-Львів: Вид-во 
ЛКА, 2010.-152с.

l 620.2:64.06(075.8) Полікарпов І.С.
П-50 Товарознавство. Непродо-

вольчі товари: електропобутові ма-
шини: посібник / І.С.Полікарпов, 
І.І.Шийко, Л.Г.Ніколайчук.-Львів: 
Магнолія-2006, 2010.-403с.

l 519.87(075.8) Копич І.М.
К-65 Математичні моделі в ме-

неджменті та маркетингу: навч.по-
сіб./ Копич І.М., Сороківський В.М., 
Стефаняк В.І.; Укоопспілка, Львів.

комер. акад.-Львів: Вид-во ЛКА, 
2010.-268с.

l 658.4(075)  Масленніков О.Ю.
М-31 Економіка підприємства: 

навч. посіб. для самостійної роботи 
студ. / Масленніков О.Ю. ; Укооп-
спілка, Львів. комерц. акад.- Львів: 
Вид-во ЛКА, 2010.-152с.

l 332.12(477)(075.8) Андрушкін І.П.
А-66 Інвестування регіональної 

економіки та його ефективність в 
Україні: монографія / Андрушків 
І.П., Вовчак О.Д., Рущишин Н.М.; 
Укоопспілка, Львів. комерц. акад.- 
Львів: Вид-во ЛКА, 2010.-192с.

l 657.1(075.8) Рудницький В.С.
Р-83 Організація обліку, контро-

лю та аналізу: навч.-наочний посіб./ 
Рудницький В.С., Стеців І.І., Сте-
ців Р.І.; Укоопспілка, Львів. комерц. 
акад.-Львів: Вид-во ЛКА, 2010.-316с.

l 32.01(075.8) Політологія : навч. 
посіб /Гелей С.Д., Рутар С.М., Про-
кіп А.В., Кендус О.З.; Укоопспілка, 
Львів. комерц. акад.- Львів: Вид-во 
ЛКА, 2010.-152с.

Наталія Долгих,  
провідний бібліограф 

інформаційного відділу 
бібліотеки ЛКА

книга – найкраще джерело знань

Декан товарознавчо-комерційного 
факультету проф. Я. Скоробогатий 
(зліва) та перший проректор ЛКА 
П. Куцик (справа) біля виставки 
друкованих видань наших викладачів. 

Завідувач відділу методичного забезпечення акредитації ЛКА Л. Курилець 
викладає підручники викладачів академії на виставці «Сучасна освіта в Україні 
– 2010», що відбулася в м. Києві
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Завершення нинішнього 
навчального року ознаменувалося 
блискучими успіхами спортсменів 
академії. Переможець багатьох 
турнірів з армспорту студент 
гр. 331 Інституту економіки 
та фінансів Ігор Іваницький 
прогнозовано став чемпіоном 
України, а студентка гр. гр. 111 
ІЕФ Тетяна Лазнєва завоювала 
срібну медаль з легкої атлетики у 
змаганнях «Універсіади Львівщини 
2010 р.». Та найбільшим 
сюрпризом були перемоги на 
рингу боксера у категорії до 60 
кг з факультету міжнародних 
економічних відносин Михайла 
Бохенка (гр. 182). Він був першим 
у змаганнях найкращих боксерів 
країни, у юнацькому чемпіонаті 
України,  на міжнародному 
турнірі в Німеччині… Всіх звитяг 
і не перелічити.
«Вже не знаю, як відзначити хлоп-

ця, – не нахвалиться завідувач кафе-
дри фізичного виховання та спорту 
доц. І. Блащак. – П’ять перемог за 
останні півроку!». З огляду на такий 
тріумф спудея з ЛКА на вітчизняному 
та європейському рингу, пропонуємо 
читачам «СМ» інтерв’ю з молодим 
талановитим спортсменом.

– михайле, скільки років ти за-
ймаєшся боксом і на яких змаганнях 
перемагав?

– Я займаюся спортом близько 8 
років, ще зі школи. А перемог було 
багато і на міжнародних турнірах, і 
в чемпіонаті України. Вигравав, для 
прикладу, на міжнародному турні-
рі у Кам’янці Подільському, де були 
білоруси, росіяни, поляки, німці. 
На міжнародному турнірі в Івано-
Франківську, що відбувався нещодав-
но, теж брали участь хлопці не лише 
з України, а й з Білорусії, Польщі, 
Угорщини, Молдавії. Але чи не най-
важливіше змагання – турнір най-
сильніших боксерів України, який 
був одночасно відбором до чемпіона-
ту світу серед молоді. Це було на збо-
рах в Алушті.

– розкажи, будь ласка, про це 
змагання докладніше.

– Всього я провів там 4 бої з дуже 
добре підготованими суперниками. У 
моїй ваговій категорії їх було близь-
ко 30: з Києва, Миколаєва, Севасто-
поля, Харкова, Херсона… Найпер-
ше мені випало зустрітися зі своїм 
давнім суперником із Києва. Це був 
найскладніший і найважливіший 
для мене двобій, бо я йому колись 
програв. А цього разу я взяв реванш. 
Однак на чемпіонат у Баку я не по-
трапив, через те, що головний тренер 
збірної України відібрав свого під-
опічного спортсмена з Донецька.  

– а як щодо фіналу?
– У фіналі мені довелося зустріча-

тися з боксером із Севастополя. Доти 
я його не знав, навіть не бачив як він 
працює на турнірах. Тож у 1-му раун-
ді я провів розвідку. А потім, у 2-му 
– 3-му раундах, додав, працюючи, як 

завжди, першим номером, що й при-
несло мені перемогу.

– нещодавно ти з перемогою по-
вернувся і з турніру з німеччини…

– О, так! Ці змагання відбувалися 
в середині травня 2010 р. у м. Аль-
цай поблизу Франкфурта на Майні. 
Там виступали боксери із Франції, 
Чехії, Німеччини та Польщі. Мені 
випало боксувати з двома німцями. 
Щоправда, перший бій я провів із 
темношкірим німцем. Цікаво було з 
ним боксувати, але бій був для мене 
нескладний. У другому ж, фінально-
му, бою мені довелося попрацювати 
більше. В результаті переміг супер-
ника за очками. 

– а чому не нокаутом? немає «за-
лізця в руках», як кажуть боксери?

– Та ні, «залізце» є! Просто судді 
не дали закінчити бій достроково. 
Раніше я достроково закінчував ко-
жен другий двобій. Та останнім часом 
нокаутом перемагати стало важче – 
суперники ретельніше готуються до 
зустрічей зі мною. А, якщо бачать, 
що не подолають, то… багато хто від-
мовляється битися зі мною. От на V 
літніх молодіжних іграх Львівщини, 
де мені також присудили 1-ше місце, 
я мав провести 4 двобої, але не провів 
жодного, тому що суперники повід-
мовлялися.  

– чи тренер із спортклубу лка о. 
бодня впливає на твій тренувальний 
процес? і як допомагає тобі академія 
у спортивній кар’єрі? 

– Ну, звісно ж! Він часто підка-
зує, як будувати бій. Хоча особисто 
мене тренує А. Кальва, із спортив-
ного клубу «Керамік», де я зараз за-
ймаюся. Окрім того, є ще головний 
тренер – О. Комар, якому я завдячую 
своїми успіхами. Керівництво нашої 

академії теж сприяє моїм заняттям 
боксом, допомагаючи морально і ма-
теріально. Це дуже важливо, з огляду 
на мої часті поїздки на змагання.

– яке значення відіграє заняття 
спортом для твого навчання?

– Поєднувати спорт із навчанням, 
безумовно, важко. Але я стараюся – 
зимову сесію склав без трійок. Хочу 
закінчити академію з червоним ди-
пломом. Інколи беру з собою на зма-
гання підручники, іншу літературу, 
оскільки вважаю, що і спорт, і освіта 
однаково важливі.

– а чому ти обрав спеціальність 
міжнародні економічні відносини, 
яка пов’язана не лише з економікою, 
а і з політикою?

– У школі у мене була мрія стати 
учителем. Але в останніх класах шко-
ли я побачив, що зараз відбувається в 
Україні, і вирішив для себе, що треба 
щось у ній міняти. Словом, прийняв 
політику близько до серця. 

– Хочеш взяти приклад з віталія 
кличка? 

– Можливо, і так. 
– до речі, хто твій кумир у боксі?
– Кумирів у мене є багато, але у 

кожного з них різна техніка. Муха-
мед Алі, приміром, дуже добре пра-
цював на ногах, а Майк Тайсон пра-
цював першим номером, безстрашно 
ішов уперед. Я намагаюся перейняти 
у кожного зі знаменитих боксерів те 
найкраще, що у них є або було. 

– як ти вважаєш, чи інтелект, вища 
освіта впливає якось на успіхи, манеру 
ведення бою, техніку боксера?

– Безперечно. Коли люди кажуть, 
що у боксі не потрібно думати, то 
вони помиляються. Ось і мій тренер 
завжди робить мені настанови, що 
на рингу слід ніби грати у шахи, біль-
ше думати. Освіта всебічно розвиває 
спортсмена.

Спілкувався  
Валерій ПОДОЛИННИЙ     

м. боХенок: «…багато Хто 
відмовляєтьСя битиСя зі мною»


