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Розпочалися святкові урочистості 
ще зранку, літургією за здоров’я про-
фесорсько-викладацького складу, 
співробітників і студентів у церкві 
Святої Трійці, яку провели студент-
ський капелан ЛКА о. Роман та свя-
щеник цієї церкви о. Юрій. До речі, 
під час літургії на хорах співала хоро-
ва капела нашої академії «Мрія».    

Після служби Божої «празникові» 
вервечкою потягнулися до головного 
корпусу по вул. М. Туган-Баранов-
ського, 10, де відбувалися основні 
урочистості. Але цього разу, урочистості. Але цього разу, урочистості. Але цього разу перш, 
ніж зайняти місця в актовій залі, 
присутні дістали можливість ознайо-
митися з виставкою «Мова – дар Бо-
жий», присвяченої Дню української 
писемності та мови, який щороку 

відзначається світовим українством 9 
листопада. Розгорнута в коридорі на 
другому поверсі експозиція студент-
ських плакатів, книг із багатої збірки 
бібліотеки академії, цитат про укра-
їнську мову із творів видатних наших 
співвітчизників і чужинців неабияк 
зацікавила присутніх і навіть спону-
кала декого вийняти записник та за-
нотувати їхні думки (фото  (фото  ( 2).

Рівно а 13-й годині під звуки «Ко-
зацького маршу» на сцену у свят-
кових мантіях піднімаються ректор 
ЛКА проф. І. Копич у супроводі про-
ректорів. Розпочинається урочиста 
академія з нагоди 193-ї річниці із дня 
заснування вишу. Вступним словом її 
відкрив ведучий, проректор з науко-
во-виховної роботи проф. С. Гелей. 
У тиші актової зали лунає Держав-

ний гімн України (фото (фото ( 1). По тому 
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проф. І. Копич. Він тепло привітав 
присутніх із днем народження ака-
демії, відзначив успіхи її колективу 
та побажав йому ще вагоміших звер-
шень у майбутньому. 

Після виступу ректора слово знову 
взяв ведучий, який оголосив про по-
чаток церемонії вручення диплому 
Почесного доктора Львівської ко-
мерційної академії «Honoris Causa». 
Цієї честі Вчена рада академії удосто-
їла напередодні доктора економічних 
наук, професора Тернопільського 
Національного економічного універ-
ситету, випускника нашої Alma Mater 
Степана Шкарабана. 

Закінчення – стор. 2-3

НАМ ВИПОВНИЛОСЯ 193!
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Продовження. Початок – стор.1
На сцену неквапом виходить неви-

сокий на зріст чоловік. Дві студентки  
Інституту економіки та фінансів ЛКА 
одягають номінанта у красиву док-
торську мантію. Всі присутні а залі 

встають. Проф. С. Гелей латиною за-
читує рішення ректора і Вченої ради 
про надання С. Шкарабану звання 
Почесного доктора «Honoris Causa». 
Ректор ЛКА І. Копич вручає йому 
диплом, а студентки букет червоних 
троянд (фото (фото ( 3). 

Після вручення диплому хор 
«Мрія» проспівав старовинний сту-
дентський Гімн «Гаудеамус».У корот-
кому слові-відповіді Почесний док-
тор «Honoris Causa» тепло подякував 
ректоратові і Вченій раді академії за 
високе пошанування його наукових 
заслуг. Він згадав, як колись навчав-
ся, а згодом і викладав у ЛКА, поки 
не переїхав до Тернополя. Проф. С. 
Шкарабан наголосив, що він тісно 
співпрацює із вченими нашого вишу 
та, що ця нагорода зобов’язує його 
ще більше співпрацювати з академі-
єю у майбутньому. 

По тому ведучий оголошує Поста-
нову  Правління  Укоопспілки про 
нагородження працівників академії 
почесною трудовою відзнакою «Знак 
Пошани» Центральної Спілки спо-
живчих товариств України. На сцену 
піднімаються начальник фінансово-
економічного відділу Л. Ясінська і  
доцент кафедри теорії держави і пра-
ва В. Передрієнко, яким ректор вру-
чає ці високі нагороди (фото (фото ( 4-5).  

Ведучий зачитує  Розпорядження 
Правління  Укоопспілки  про відзна-
чення «Подякою» Правління Уко-
опспілки та ЦК Профспілки праців-
ників споживчої кооперації. Ректор 
академії проф. І. Копич особисто 
вручив названі нагороди в. о. про-
фесора кафедри інформаційних сис-
тем у менеджменті В. Артеменкові 
та заступникові декана товарознав-
чо-комерційного факультету, доцен-
тові кафедри історії і політології Ю. 
Михальському.  Грамотою Правління 
Укоопспілки того дня були відзначе-
ні директор Інституту економіки та 
фінансів ЛКА доцент Т. Герасименко 
та доцент кафедри фінансів і кредиту 
С. Черкасова.

Далі слово для оголошення наказу 
ректора про нагородження праців-
ників академії надається першому 
проректорові доц. П. Куцику, який 
зачитав довгенький список осіб, ко-
трих було нагороджено преміями за 
сумлінну роботу у 2010 р. За ним до 
трибуни підходить проректор ЛКА з 
науково-педагогічної роботи проф. 
С. Скибінський. Він оголосив наказ 
ректора академії про нагородження 
викладачів за написання протягом 
навчального року підручників і на-
вчальних посібників. Заохочення 
всіх викладачів, які відзначилися 
у цій царині, Вчена рада вирішила 
проводити щорічно, і таке масове 
нагородження за останні роки було 
здійснено вперше. 

Але на цьому зорепад нагород не 
вщухає. Ведучий надає слово прорек-
тору академії з наукової роботи проф. 
В. Шевчуку для оголошення наказів 
про нагородження найуспішнішим 
спудеїв преміями Олени Степанів 
та Петра Франка. Того дня ректор І. 
спудеїв преміями Олени Степанів 
та Петра Франка. Того дня ректор І. 
спудеїв преміями Олени Степанів 

Копич вручив премію О. Степанів 

студентці юридичного факульте-
ту О. Білянській, студентці ІЕФ Ю. 
студентці юридичного факульте-
ту О. Білянській, студентці ІЕФ Ю. 
студентці юридичного факульте-

Безп’ятчук та голові Студентського 
наукового товариства ЛКА, студент-
ці факультету МЕВ Р. Джуган (фото 
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неджменту). 
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Перший проректор П. Куцик за-
читав наказ про оголошення подяки 
ректора ряду студентів академії. А 
тоді настав час деканів факультетів, 
які вручили кращим студентам імен-
ні премії від підприємців Львівщини. 
Зокрема студентка гр. 1043  факуль-
тету менеджменту О. Маруняк була 
удостоєна премії приватного під-
приємця О. Жилича; студент 4 курсу 
факультету МЕВ М. Маяковський 
отримав премію, призначену випус-
кником першого випуску магістрів 
Д. Яхваком; студенти ІЕФ С. Мель-
кником першого випуску магістрів 
Д. Яхваком; студенти ІЕФ С. Мель-
кником першого випуску магістрів 
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ректором ВАТ «Іскра» М. Костівом; 

. 462) 
ректором ВАТ «Іскра» М. Костівом; 

та О. 
Чухрай (гр. 662) – директором Львів-
студентки ІЕФ І. Борщ (гр
Чухрай (гр. 662) – директором Львів-
студентки ІЕФ І. Борщ (гр. 462) 
Чухрай (гр. 662) – директором Львів-

. 462) 

ського відділення ПАТ «Альфа банк» 
Чухрай (гр. 662) – директором Львів-
ського відділення ПАТ «Альфа банк» 
Чухрай (гр. 662) – директором Львів-

В. Скалкою; а О. Муравинець (гр. 
432) 
В. Скалкою; а О. Муравинець (гр
432) 
В. Скалкою; а О. Муравинець (гр

– від комерційного директора 
ТОВ «Галицька здоба» Н. Полідови-
432) 
ТОВ «Галицька здоба» Н. Полідови-
432) 

ча.
Останнім штрихом у зливі нагород 

стало відзначення спудеїв за кращі 
композиції у виставці квітів «Осінній 
квітковий вернісаж». Ведучий зачи-
тує наказ ректора про преміювання:

Гран-прі – «Осіннє дефіле» (ІЕФ
тує наказ ректора про преміювання:

Гран-прі – «Осіннє дефіле» (ІЕФ
тує наказ ректора про преміювання:

,
гр. 433, 

Гран-прі – «Осіннє дефіле» (ІЕФ
. 433, 
Гран-прі – «Осіннє дефіле» (ІЕФ

О. Полонська ) – 
Гран-прі – «Осіннє дефіле» (ІЕФ

О. Полонська ) – 
Гран-прі – «Осіннє дефіле» (ІЕФ

800 
Гран-прі – «Осіннє дефіле» (ІЕФ

800 
Гран-прі – «Осіннє дефіле» (ІЕФ

грн.;
І місце – «Квіти у волоссі» (ТКФ

О. Полонська ) – 
І місце – «Квіти у волоссі» (ТКФ

О. Полонська ) – грн.;
І місце – «Квіти у волоссі» (ТКФ

грн.;
,

гр. 1431, 
І місце – «Квіти у волоссі» (ТКФ
. 1431, 
І місце – «Квіти у волоссі» (ТКФ

М. Пастух ) – 
І місце – «Квіти у волоссі» (ТКФ

М. Пастух ) – 
І місце – «Квіти у волоссі» (ТКФ

600 
І місце – «Квіти у волоссі» (ТКФ

600 
І місце – «Квіти у волоссі» (ТКФ

грн.;
ІІ місце – «Меркурій – бог торгів-

лі та ремесел – талісман ЛКА» (МЕВ,
гр. 482, 
лі та ремесел – талісман ЛКА» (МЕВ

. 482, 
лі та ремесел – талісман ЛКА» (МЕВ

А. Будник) – 400 грн
лі та ремесел – талісман ЛКА» (МЕВ

А. Будник) – 400 грн
лі та ремесел – талісман ЛКА» (МЕВ

.;
ІІ місце – «Рай і пекло: дорогу оби-

раєш сам» (ТКФ
ІІ місце – «Рай і пекло: дорогу оби-

раєш сам» (ТКФ
ІІ місце – «Рай і пекло: дорогу оби-

, гр. 1421, С. Танчук) 
– 400 грн
раєш сам» (ТКФ
– 400 грн
раєш сам» (ТКФ

.;
ІІІ місце – «Фактор 

– 400 грн
ІІІ місце – «Фактор 

– 400 грн
12+1» (ФМ, 

гр. 121, М. Івасюк) – 200 гр.;
Закінчення – стор.3

гр. 121, М. Івасюк) – 200 гр.;
Закінчення – стор.3

гр. 121, М. Івасюк) – 200 гр.;
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Закінчення. Початок – стор. 1, 2
ІІІ місце – «Осінь золотава...» 

(ІЕФ, гр. 461, 462 і 463, О. Кондра-
тьєва) – 
(ІЕФ
тьєва) – 
(ІЕФ

200 грн.; 
ІІІ місце – «Львів – це моє місто» 

(ТКФ, гр. 343, О. Пакула) – 200 грн.
Окрім того учасники квіткового 

(ТКФ, гр
Окрім того учасники квіткового 

(ТКФ, гр О. Пакула) – 
Окрім того учасники квіткового 

О. Пакула) – 

вернісажу отримали премії у номіна-
ціях: «За символічність і образність 
мислення», «За мистецький смак і 
вишуканість», «За оригінальну ідею», 
«За творчу уяву та вміння втілити об-
раз у квітах», «За музику, передану 
квітами». Зачитав ведучий і прізвища 
студентів, які отримали заохочуваль-
ні премії у розмірі 100 гр. А всіх щас-
ливчиків виявилося чимало!

На цьому ведучий нарешті оголо-
сив про закриття урочистої акаде-
мії та початок святкового концерту. 
Його розпочала своїм виступом ла-
мії та початок святкового концерту. 
Його розпочала своїм виступом ла-
мії та початок святкового концерту. 

уреат міжнародного і національного 
конкурсів Народна хорова капела 
ЛКА «Мрія» під керівництвом  її го-
ловного диригента В. Долішнього  

(фото (фото ( 7). Вона, як завжди, майстер-
но виконала твори: «Барвінок цвів» 
(музика М. Дацка на слова Т. Шев-
ченка); українську народну пісню 
(музика М. Дацка на слова Т. Шев-
ченка); українську народну пісню 
(музика М. Дацка на слова Т. Шев-

в обробці А. Кушніренка «Місяць 
ченка); українську народну пісню 
в обробці А. Кушніренка «Місяць 
ченка); українську народну пісню 

ясний, місяченьку»; «Буковинські 
вечорниці» (музика А. Кос-Анатоль-
ського, слова І. Кутеня); «Ой коляда, 
вечорниці» (музика А. Кос-Анатоль-
ського, слова І. Кутеня); «Ой коляда, 
вечорниці» (музика А. Кос-Анатоль-

колядниця» (в обробці В. Калиню-
ського, слова І. Кутеня); «Ой коляда, 
колядниця» (в обробці В. Калиню-
ського, слова І. Кутеня); «Ой коляда, 

ка), а також інші пісні
колядниця» (в обробці В. Калиню-
ка), а також інші пісні
колядниця» (в обробці В. Калиню-

.
Після такого високопрофесійного 

ка), а також інші пісні
Після такого високопрофесійного 

ка), а також інші пісні

колективу нелегко було виступати 
учасникам художньої самодіяльнос-
ті. Однак і вони були були на висоті. 
Студентський звіт віршем В. Симо-
ненка «Україно, п’ю твої зіниці» роз-
почала студентка ІЕФ К. Возіянова. 
ненка «Україно, п’ю твої зіниці» роз-
почала студентка ІЕФ К. Возіянова. 
ненка «Україно, п’ю твої зіниці» роз-

«Осінній вальс» виконали студенти 
ТКФ Х. Стех і Б. Крохмальний. Та, 
«Осінній вальс» виконали студенти 
ТКФ Х. Стех і Б. Крохмальний. Та, 
«Осінній вальс» виконали студенти 

мабуть, найбільше оплесків дісталося 
дитячому ансамблю «Квінта данс», 
яким керує випускниця факультету 
МЕВ С. Сенюріна (фото (фото ( 8). Цей ко-
лектив, до речі, вже не вперше висту-
пає на сцені ЛКА. 

Небайдуже сприйняли глядачі і 
румбу «Танець кохання» у виконанні 
студентів ІЕФ О. Файчак та Д. Дми-
румбу «Танець кохання» у виконанні 
студентів ІЕФ О. Файчак та Д. Дми-
румбу «Танець кохання» у виконанні 

труша (фото (фото ( 9); «Східний танець» О. 
Білянської з юрфаку; виступи викла-

(
Білянської з юрфаку; виступи викла-

(фото 
Білянської з юрфаку; виступи викла-

фото (фото (
Білянської з юрфаку; виступи викла-

(фото ( 9)
Білянської з юрфаку; виступи викла-

9)

дачів кафедри фізвиховання із групи 
«Фрістайл» – переможців чемпіона-
дачів кафедри фізвиховання із групи 
«Фрістайл» – переможців чемпіона-
дачів кафедри фізвиховання із групи 

ту України «Зимова вишня – 2009»; 
учасників групи «Тріумф». Потішили 
публіку своєю піснею «Восьмий ко-
лір» студенти Р. Милян та А. Вешко 
із факультету МЕВ (зліва направо на (зліва направо на (
фото 10); У. Гілета із ТКФ («Танець 
із факультету МЕВ 

; У. Гілета із ТКФ («Танець 
із факультету МЕВ (

; У. Гілета із ТКФ («Танець 
(зліва направо на 

; У. Гілета із ТКФ («Танець 
зліва направо на (зліва направо на (

; У. Гілета із ТКФ («Танець 
(зліва направо на (

душі»); та Е. Ільницький із факульте-
фото 
душі»); та Е. Ільницький із факульте-
фото 10)
душі»); та Е. Ільницький із факульте-

10); У. Гілета із ТКФ («Танець 
душі»); та Е. Ільницький із факульте-

; У. Гілета із ТКФ («Танець 

ту менеджменту гуморескою на тему 
диплому.

Того дня святкування тривало і 
після концерту. У програмі свята були 
ще презентація підручників, посібни-
ків і монографій, написаних вченими 
академії протягом навчального року, 
зустрічі викладачів і випускників на 
факультетах та кафедрах за горнят-
ком кави тощо.

Василь Кутянин
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3 листопада ц. р. 
відбулося чергове 
3 листопада ц. р. 
відбулося чергове 
3 листопада ц. р. 

засідання Вченої ради 
відбулося чергове 
засідання Вченої ради 
відбулося чергове 

Львівської комерційної 
академії. На ньому 
Львівської комерційної 
академії. На ньому 
Львівської комерційної 

було розглянуто кілька 
академії. На ньому 
було розглянуто кілька 
академії. На ньому 

важливих для успішної 
було розглянуто кілька 
важливих для успішної 
було розглянуто кілька 

роботи нашого вищого 
важливих для успішної 
роботи нашого вищого 
важливих для успішної 

навчального закладу 
роботи нашого вищого 
навчального закладу 
роботи нашого вищого 

питань.
Засідання розпочалося 

із обговорення рекомен-
дації зав. кафедри екс-
пертизи товарів і послуг 
д. т. н. І. Ємченко і зав. 
кафедри фінансів і кре-
диту д. е. н. Т. Футало на 
кафедри фінансів і кре-
диту д. е. н. Т. Футало на 
кафедри фінансів і кре-

присвоєння їм вченого 
звання професор; а також 
д. е. н. Т. Васильціва – на 
присвоєння йому вченого 
звання доцент. В резуль-
таті обговорення усіх кан-
дидатур і таємного голо-
сування Вчена рада ЛКА 
ухвалила: клопотатися 
перед МОН України про 
присвоєння нашим пер-
спективним   науковцям і 
педагогам згаданих звань.

Другим на Вченій раді 
було розглянуто питання 
«Про ефективність ви-
користання комп’ютерної 
техніки у навчальному 
процесі». Докладну до-
повідь із цього питання 
зробив директор Навчаль-
но-наукового інформа-
ційного інституту доц. О. 
Швець (на фото). Він по-
інформував, що в академії 
Швець (на фото). Він по-
інформував, що в академії 
Швець (на фото). Він по-

здійснено переобладнан-
ня сучасною технікою 10 
комп’ютерних аудиторій 
та створено нову лекційну 
аудиторію з інтерактив-
ною дошкою, обладна-
но та переобладнано 14 
комп’ютерних аудиторій 
при випускових кафедрах, 
а також 3 бібліотечні зали. 
15 кафедр укомплекто-
вано новітнім мульти-
медійним обладнанням і 
ноутбуками.

У комп’ютерних ауди-
торіях встановлене сучас-
не загальне та спеціальне 
прикладне програмне 
забезпечення. В академії 
засобами оптико-воло-
конних технологій створе-
но єдину локальну мережу 
Інтернет зі швидкістю 
100 мегабіт за секунду, що 
об’єднує всі корпуси та 
гуртожитки.

Серед недоліків допові-
дач відзначив неефектив-
не використання низкою 
кафедр комп’ютерних 
аудиторій, де не прово-
дять пари, тренінги тощо. 
Окрім того, кафедри не-
регулярно наповнюють 
електронну бібліотеку 

академії якісними на-
вчально-методичними 
розробками. 

Під час обговорення 
ректор академії проф. І. 
Копич з цього приводу 
зауважив: «Нині Міністер-
ство науки і освіти Укра-
їни не вимагає більше 
відомостей про кількість 
комп’ютерів у ВНЗ. Їх 
відомостей про кількість 
комп’ютерів у ВНЗ. Їх 
відомостей про кількість 

вже достатньо. Питання 
полягає в тому, як їх вико-
ристовують у навчальному 
процесі».

В ухвалі Вченої ради,
тим не менше, зазначено, 
що до 1 березня 2011 р. у 
кімн. 122 (корпус по вул.. 
Туган-Барановського, 10) 

. 122 (
Туган-Барановського, 10) 

. 122 (

має бути створено ще одну 
лекційну комп’ютерну 
аудиторію, а у гуртожитку 
№ 2 (вул.. Тернопільська, 
8) – комп’ютерну читаль-
№ 2 (вул
8) – комп’ютерну читаль-
№ 2 (вул

ну залу. Деканів факульте-
8) – комп’ютерну читаль-
ну залу. Деканів факульте-
8) – комп’ютерну читаль-

тів і завідувачів кафедр до 
31 грудня ц. р. зобов’язано 
створити робочі комісії 
для впровадження у на-

вчальний процес сучас-
ного спеціального при-
кладного програмного 
забезпечення. Директору 
Навчально-наукового ін-
формаційного інституту 
слід подати інформацію 
щодо необхідності онов-
лення та придбання спе-
ціального програмного 
забезпечення (Project Ex-
pert, Бест-Про і т. п.). 
забезпечення (Project Ex-

Бест-Про і т. п.). 
забезпечення (Project Ex-

З питання «Стратегія 
Бест-Про і т. п.). 

З питання «Стратегія 
Бест-Про і т. п.). 

викладання іноземних 
мов студентам академії» 
присутніх інформував 
перший проректор П. Ку-
цик. Промовець відзначив 
видання навчальних по-
сібників із грифом МОН; 
методичних рекомендацій 
та матеріалів для вивчення 
студентами англійської, 
німецької, іспанської, 
польської, чеської і ла-
тинської мов; створення 
аудіо- та відеотеки, інста-
ляцію на кафедрах ряду 
навчальних комп’ютерних 
програм тощо. 

Проте сьогодення ви-
магає нового ставлення 
до вивчення іноземних 
мов, підвищення його 
ефективності й інтегру-
вання іноземної мови у 
навчальний процес, як 
однієї з основних дисци-
плін. Особливу увагу при 
цьому треба приділяти ви-
користанню комп’ютерної 
техніки, вдосконаленню 
організації самостійної 
та індивідуальної роботи 
зі студентами, залученню 
їх до участі в наукових 
конференціях, олімпіадах 
з використанням іно-
земної мови, вивченню 
вибіркового курсу «Ділова 
іноземна мова» з метою 
вдосконалення та погли-
блення загальномовної і 
професійної підготовки 
студентів.

В ухвалі Вченої ради 
з цього питання визна-
чено основні пріоритети 
у викладанні іноземних 
мов. Це – і використання 
комп’ютерних технологій 
та мережі Інтернет, і за-
безпечення викладачами 
студентів власними під-
ручниками та навчаль-
ними посібниками з іно-
земних мов, і написання 
анотацій для дипломних 
робіт іноземною мовою. 

На особливу увагу пре-
тендує п. 4 цієї ухвали. 
У ньому зазначено: «Для 
забезпечення належного 
рівня опанування іно-
земної мови доцільно ви-
вчення іноземних мов на 
всіх напрямах підготовки 
(крім «Міжнародних 
економічних відносин») 
(крім «Міжнародних 
економічних відносин») 
(крім «Міжнародних 

проводити у два етапи: 
1-й етап для студентів І-ІІ 
курсів – основний курс 
«Іноземна мова» (норма-
тивна дисципліна); 2-й 
«Іноземна мова» (норма-
тивна дисципліна); 2-й 
«Іноземна мова» (норма-

етап для студентів ІІ-ІІІ 
курсів – вибірковий курс 
«Ділова іноземна мова». 
Затвердити єдину кіль-
кість аудиторних занять 
на усіх напрямах підго-
товки. Студенти напряму 
підготовки «Міжнародні 
економічні відносини» 
повинні вивчати іноземну 
мову у декілька етапів: 
1-й етап – «Іноземна 
мова» (для студентів І-ІІ 
курсів); 2-й етап – «Діло-
мова» (для студентів І-ІІ 
курсів); 2-й етап – «Діло-
мова» (для студентів І-ІІ 

ва іноземна мова» (дшля 
курсів); 2-й етап – «Діло-
ва іноземна мова» (дшля 
курсів); 2-й етап – «Діло-

студентів ІІІ-IV курсів); 
ва іноземна мова» (дшля 
студентів ІІІ-IV курсів); 
ва іноземна мова» (дшля 

3-й етап – «Друга іно-
студентів ІІІ-IV курсів); 
3-й етап – «Друга іно-
студентів ІІІ-IV курсів); 

земна мова» (на ІІ-IV 
курсах)»
земна мова» (на ІІ-IV 
курсах)»
земна мова» (на ІІ-IV 

.
Вчена рада обговорила 

на своєму засіданні також 
інші важливі питання.          

Власна інформація

КУРС НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
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22-24 вересня 2010 р. у 
нашій академії відбувся 
22-24 вересня 
нашій академії відбувся 
22-24 вересня р. у 
нашій академії відбувся 

р. у 
17-й 

статистичний семінар «Сучасні 
нашій академії відбувся 
статистичний семінар «Сучасні 
нашій академії відбувся 

проблеми трансформаційного 
статистичний семінар «Сучасні 
проблеми трансформаційного 
статистичний семінар «Сучасні 

процесу в країнах Центральної 
і Східної Європи» за участю 
процесу в країнах Центральної 
і Східної Європи» за участю 
процесу в країнах Центральної 

провідних вчених з України, Польщі 
і Східної Європи» за участю 
провідних вчених з України, Польщі 
і Східної Європи» за участю 

та Словаччини. Цей щорічний 
провідних вчених з України, Польщі 
та Словаччини. Цей щорічний 
провідних вчених з України, Польщі 

захід, започаткований у 
та Словаччини. Цей щорічний 
захід, започаткований у 
та Словаччини. Цей щорічний 

1993 
та Словаччини. Цей щорічний 

1993 
та Словаччини. Цей щорічний 

р., має на меті активізацію 
досліджень економічних процесів 
р
досліджень економічних процесів 
р

за допомогою сучасних економіко-
досліджень економічних процесів 
за допомогою сучасних економіко-
досліджень економічних процесів 

статистичних методів. Семінар 
за допомогою сучасних економіко-
статистичних методів. Семінар 
за допомогою сучасних економіко-

почергово проводиться в одному 
статистичних методів. Семінар 
почергово проводиться в одному 
статистичних методів. Семінар 

з ВНЗ названих країн. У Польщі 
почергово проводиться в одному 
з ВНЗ названих країн. У Польщі 
почергово проводиться в одному 

– це Економічний університет 
у м. Кракові, а у Словаччині 
– це Економічний університет 
у м. Кракові, а у Словаччині 
– це Економічний університет 

– Економічний університет у 
м. Братиславі. Вчені Львівської 
комерційної академії беруть 
м. Братиславі. Вчені Львівської 
комерційної академії беруть 
м. Братиславі. Вчені Львівської 

активну участь в семінарі з кінця 
90-
активну участь в семінарі з кінця 
90-
активну участь в семінарі з кінця 

х років ХХ ст., однак
активну участь в семінарі з кінця 

 однак
активну участь в семінарі з кінця 

, однак, однак  вперше 
приймали його у своєму виші.   
Зі вступним словом перед вченими 

приймали його у своєму виші.   
Зі вступним словом перед вченими 

приймали його у своєму виші.   

трьох сусідніх держав виступив рек-
тор Львівської комерційної академії 
проф. Іван Копич, котрий брав осо-
бисту участь у попередніх семінарах, а 
торік підтримав ініціативу польських 
та словацьких колег про проведен-
ня чергового українсько-польсько-
словацького семінару у стінах ЛКА. 
Вітаючи учасників семінару, проф.
Іван Копич нагадав, що науковці 
академії неодноразово представля-
ли результати власних досліджень 
під час зібрань у Кракові (Польща), 
Братиславі (Словаччина), а також у 
під час зібрань у Кракові (Польща), 
Братиславі (Словаччина), а також у 
під час зібрань у Кракові (Польща), 

Києві й Одесі (Україна). Він висло-
Братиславі (Словаччина), а також у 
Києві й Одесі (Україна). Він висло-
Братиславі (Словаччина), а також у 

вив упевненість у тому, що участь в 
семінарі сприятиме зростанню рів-
ня академічних досліджень у нашо-
му ВНЗ, вдосконаленню методоло-
гії та використанню найсучасніших 
статистичних методів, підвищенню 
якості навчального процесу, форму-
ванню іміджу академії як сучасного 
навчального закладу, що плекає єв-
ропейські стандарти освіти.

Ректор ЛКА, якого з керівниками 
кафедр статистики провідних вишів 
України та сусідніх країн (проф. Іго-
рем Манцуровим – зав. кафедри ста-
України та сусідніх країн (проф. Іго-
рем Манцуровим – зав. кафедри ста-
України та сусідніх країн (проф. Іго-

тистики Київського національного 
університету ім. В. Гетьмана; проф. 
Юзефом Поцєхою – зав. кафедри 
статистики Економічного універ-
ситету у м. Кракові; доц. Євою Со-
домовою – зав. кафедри статистики 
Економічного університету в м. Бра-
тиславі) пов’язує тривала академічна 
співпраця,  зазначив, що 17-
тиславі) пов’язує тривала академічна 

17-
тиславі) пов’язує тривала академічна 

й Україн-
сько-польсько-словацький науковий 
семінар стане корисним не тільки 
для його учасників. Ця непересічна 
подія – своєрідний майстер-клас від 
провідних вчених для ширшого кола 
вчених академії, які спеціалізуються 
на дослідженнях актуальних еконо-
мічних проблем з використанням 
економіко-статистичних методів.

Першу доповідь на семінарі виго-
лосив проф. Юзеф Поцєха (фото (фото ( 1),
який оприлюднив результати дослі-
дження процедур банкрутства поль-
ських компаній до та після фінансової 
кризи 2008-2009 р. р.. Вони виявили-
ся дещо несподіваними – ймовірність 
банкрутства під час кризи практично 
не відрізняється від докризового пе-
ріоду! Річ у тім, що криза змушує до 
реструктуризації підприємств, а це 
знижує ймовірність  банкрутства. 
Проте використовувані статистич-
ні моделі підтверджують існування 
значних регіональних відмінностей 
щодо кількості банкрутств, а це пе-
редбачає вивчення даного феномену 
в ширшому аналітичному контексті 
регіональної економіки.

Доц. Єва Содомова разом зі сво-
єю колегою Сонею Кос (фото (фото ( 2) ви-
клали методологію та стислий аналіз 
порівняно нового підходу аналізу 
господарських одиниць, що отри-
мав назву «демографії бізнес-струк-
тур». Низка статистичних критеріїв 
дозволяє простежити фази розвитку 
окремих підприємницьких структур 
та їхнє поширення у регіональному 
розрізі. А це дає змогу узагальнити 
позитивний досвід та ідентифікувати 
ті регіони, де немає належних пере-
думов для розвитку підприємницької 
діяльності.

Особливий інтерес викликала до-
повідь проф. Анни Маліни (фото (фото ( 3) 
на тему «Порівняльна характеристи-
ка економічного зростання в Польщі 
та Україні після 1990 р.». Польська 
дослідниця дуже ретельно проаналі-
зувала відповідні риси та подібні ха-
рактеристики обох країн у часовому 
розрізі, зосередившись на питанні 
чинників економічного зростання 
та їх синхронізації у часі. Вона ді-
йшла висновку, що сучасна Україна 
повторює траєкторію економічного 
зростання у Польщі з відставанням 
у 5-6 років, головним чином за раху-
зростання у Польщі з відставанням 
у 5-6 років, головним чином за раху-
зростання у Польщі з відставанням 

нок тривалішого трансформаційного 
спаду виробництва. 

У виступі доктора Марціна Сала-
маги з Економічного університету в 
Кракові було розглянуто іншу макро-
економічну проблему: моделювання 
впливу прямих модемних інвестицій 
на вертикальну і горизонтальну між-
галузеву торгівлю країн «Вишеград-
ської групи». Згадані ним держави 
(Польща, Чехія, Словаччина, Угор-
щина) поки що не досягли належного 
(Польща, Чехія, Словаччина, Угор-
щина) поки що не досягли належного 
(Польща, Чехія, Словаччина, Угор-

рівня горизонтальної торгівлі, яка за-
галом характеризує вищий техноло-
гічний рівень зовнішньоторговельних 
зв’язків, але у них помітні позитивні 
тенденції. Прямі інвестиції дозволя-
ють істотно прискорити цей процес. 

Підвищену зацікавленість викли-
кала і доповідь молодого словацького 
дослідника Еріка Шолтеса, який на 
основі багатомірної статистичної мо-
делі довіри досліджує проблеми авто-
мобільного страхування. Його доволі 
делі довіри досліджує проблеми авто-
мобільного страхування. Його доволі 
делі довіри досліджує проблеми авто-

складні математичні викладки було 
підкріплено розгорнутим статистич-
ним матеріалом, а вдало побудована 
презентація дозволила оцінити всі 
переваги сучасного стилю наукових 
доповідей.

Використання кількісних методів 
у дослідженні соціально-економіч-
них процесів продемонстрували Ян 
Болгач (Братислава), д.  е. н. Анто-
ніна Сидорова (Донецький держуні-
Болгач (Братислава), д.  е. н. Анто-
ніна Сидорова (Донецький держуні-
Болгач (Братислава), д.  е. н. Анто-

верситет) та Михал Майор (Краків). 
ніна Сидорова (Донецький держуні-
верситет) та Михал Майор (Краків). 
ніна Сидорова (Донецький держуні-

Учасників семінару не залишив бай-
дужими історичний огляд Я. Болгача 
про переписи населення на території 
Словаччини. А проф. А. Сидорова 
зосередила увагу на проблемі струк-
турних деформацій у сфері послуг в 
Україні. Якщо країни Центральної та 
Східної Європи активно розвивають 
індустрію послуг, що стала одним із 
«двигунів» економічного зростання, 
то у нас наразі домінують прихиль-
ники традиційної індустріальної мо-
делі розвитку. Критичний перегляд 
усталеної економічної стратегії до-
зволить матеріалізувати філософію 
інноваційно-інвестиційної моделі. 

Закінчення – стор. 6

МІЖНАРОДНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС 
ДЛЯ НАУКОВЦІВ

Нотатки із 17-го українсько-польсько-словацького 
статистичного семінару 

го українсько-польсько-словацького 
статистичного семінару 

го українсько-польсько-словацького 
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Закінчення. Початок – стор. 5
Її ще у 
Закінчення. Початок – стор. 5
Її ще у 
Закінчення. Початок – стор. 5

2002 - 2003 р. р. пропону-
вали як визначальний орієнтир для 
економічної політики в Україні, але 
вона так і не була реалізована. 

Проф. Вєра Пацакова з Еконо-
мічного університету у Братиславі 
розвинула тематику ймовірнісних 
моделей фінансових вимог. Цей на-
прям досліджень порівняно новий 
для колишніх соціалістичних країн, 
які перебувають на етапі становлен-
ня сучасного фінансового сектора. 

Доцент Сергій Ващаєв з Київсько-
го національного економічного уні-
верситету ім.  В. Гетьмана представив 
результати першого етапу досліджен-
ня ефективності функціонування 
малих промислових підприємств з 
використанням виробничої функції. 
Такі дослідження поширені у світо-
вій практиці, однак, в Україні здійс-
нені вперше. Їх метою повинно стати 
вій практиці, однак
нені вперше. Їх метою повинно стати 
вій практиці, однак,
нені вперше. Їх метою повинно стати 

, в Україні здійс-
нені вперше. Їх метою повинно стати 

 в Україні здійс-

повніше вивчення можливостей під-
вищення ефективності вітчизняної 
економіки на основі докладної ін-
формації про внесок окремих чин-
ників виробництва у його загальний 
обсяг.  

З великим інтересом учасники се-
мінару прослухали доповідь доцента 
Львівського національного універси-
тету імені І. Франка Романа Копича 
Львівського національного універси-
тету імені І. Франка Романа Копича 
Львівського національного універси-

на тему «Емпіричне тестування фіс-
кальної стійкості країн Центральної 
і Східної Європи (ЦСЄ)». Молодий 
науковець дуже кваліфіковано про-
і Східної Європи (ЦСЄ)». Молодий 
науковець дуже кваліфіковано про-
і Східної Європи (ЦСЄ)». Молодий 

аналізував сучасні проблеми країн 
ЦСЄ, які намагаються запобігти спа-
ду економічної активності, збільшу-
ючи дефіцит бюджету та державного 
боргу. За допомогою декількох аль-
тернативних статистичних методів 
він оцінив здатність економік ЦСЄ 
до своєчасного обслуговування влас-
ного державного боргу або фіскальну 
стійкість досліджуваних економік. 
Використані ним методи переконли-
во засвідчили наявність фіскальних 
проблем в Угорщині, тоді як решта 
країн виглядають достатньо надійно, 
навіть із врахуванням значного анти-
кризового збільшення дефіциту бю-
джету та державного боргу. 

Проблематика фіскальної полі-
тики дістала подальший розвиток 
у доповіді проф. Віктора Шевчука 
з Львівської комерційної академії, 
який представив результати власного 
дослідження зв’язку між фіскальною 
політикою та потоками капіталу в 
країнах ЦСЄ. Основні висновки по-
лягають у тому, що обмежене в часі 
збільшення дефіциту бюджету мож-
на використовувати для міжчасової 
оптимізації приватного споживан-
ня, але за умови сприятливого до-
ступу до світових фінансових ринків. 
Якщо таких можливостей бракує, то 
на приплив капіталу доцільніше ре-
агувати симетричним поліпшенням 
сальдо бюджету. Емпірично доведе-
но, що коригування сальдо бюджету 
відбувається головним чином за ра-
хунок урядових видатків. 

Під час статистичного семінару 
вчені нашої академії виголосили ще 
4 доповіді. Підсумки дослідження су-
часних проблем банківської системи 
в Україні оприлюднили проф. Василь 
Єлейко та доценти Марія Демчишин 
і Роман Бондар. Виявлено зростан-
ня обсягів кредитування, що супро-
воджується підвищеним ризиком та 
збільшенням кількості протерміно-
ваних позик. А проф. Анатолій Пи-
лявський, використавши сучасний 
метод DEA, продовжив тематику фу 
нкціонування української банків-
ської системи результатами власного 
дослідження порівняльної ефектив-
ності вітчизняних банків. 

Отримані нашими науковцями 
результати актуальні в контексті ві-
домих проблем української банків-
ської системи, яка виявилася вкрай 
неефективною під час кризи 2008 

- 2009 р. р. Якби Україна мала міц-
нішу банківську систему, як у Поль-
щі чи Словаччині (остання у розпал 
світової фінансової кризи навіть за-
щі чи Словаччині (остання у розпал 
світової фінансової кризи навіть за-
щі чи Словаччині (остання у розпал 

провадила у себе єдину євровалюту 
– євро), це з певністю дозволило б 
нам у 2009 
– євро), це з певністю дозволило б 

2009 
– євро), це з певністю дозволило б 

р. уникнути рекордного 
спаду виробництва.

Під час завершальної дискусії ви-
ступила доц. Любов Гальків (ЛКА), 
яка досліджувала чинники деградації 
людського капіталу в Україні. Тема 
актуальна, адже і без того невисо-
кий рівень доходу наших країн через 
гостру фінансову кризу 2008-2009 р. 
р. знизився ще більше. Сподівання 
на краще логічно пов’язати зі сти-
мулюванням платоспроможного по-
питу, яке вже кілька років досліджує 
молодий науковець Мирослава Чех. 
У центрі її зацікавлення – проблема 
неінфляційного збільшення сукуп-
ного попиту. 

Такому збільшенню, на слушну 
думку М. Чех, можуть сприяти зміц-
нення грошової одиниці,  підтримане 
одночасним поліпшенням сальдо бю-
джету та обмеженням грошової емі-
сії. Доповідач наголосила, що спроби 
реалізації в Україні іншого підходу до 
стимулювання платоспроможного 
попиту – на основі підвищення дефі-
циту бюджету, збільшення грошової 
маси та девальвації гривні – призве-
ли до цілком протилежних наслідків, 
а саме: прискорення інфляції, зни-
ження попиту, звуження внутріш-
нього ринку, а в підсумку – зубожін-
ня населення. 

Для закордонних та українських 
вчених – учасників семінару було 
організовано екскурсію замками 
Львівщини (фото (фото ( 4 – у Золочівському 
замку)замку)замку , яка дозволила гостям акаде-
мії ближче познайомитися з історією 
Галичини, помилуватися мальовни-
чими краєвидами нашого краю. 

Проф. Віктор Шевчук, Віктор Шевчук, Віктор Шевчук
проректор ЛКА 

Віктор Шевчук
проректор ЛКА 

Віктор Шевчук

з наукової роботи
проректор ЛКА 

з наукової роботи
проректор ЛКА 

МІЖНАРОДНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС 
ДЛЯ НАУКОВЦІВ
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На початку нинішнього навчального 
року у Львівській комерційній  
академії відкрито Спеціалізовану 
року у Львівській комерційній  
академії відкрито Спеціалізовану 
року у Львівській комерційній  

Вчену раду із захисту дисертацій 
академії відкрито Спеціалізовану 
Вчену раду із захисту дисертацій 
академії відкрито Спеціалізовану 

на здобуття наукового ступеня 
Вчену раду із захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня 
Вчену раду із захисту дисертацій 

кандидата технічних наук зі 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук зі 
на здобуття наукового ступеня 

спеціальності «Товарознавство». 
Ця знакова подія стала заслуженим 
спеціальності «Товарознавство». 
Ця знакова подія стала заслуженим 
спеціальності «Товарознавство». 

визнанням досягнень учених і 
Ця знакова подія стала заслуженим 
визнанням досягнень учених і 
Ця знакова подія стала заслуженим 

педагогів нашого вишу, їхнього 
визнанням досягнень учених і 
педагогів нашого вишу, їхнього 
визнанням досягнень учених і 

вагомого внеску у цю галузь науки.   
Львівська наукова школа това-

рознавства – одна з найстаріших у 
Східній Європі. За останні 60 
рознавства – одна з найстаріших у 

60 
рознавства – одна з найстаріших у 

років 
випускники аспірантури кафедр то-
варознавства Львівського торговель-
но-економічного інституту (а з 1991 
р. – Львівської комерційної академії) 
но-економічного інституту (а з 
р. – Львівської комерційної академії) 
но-економічного інституту (а з 

стали відомими вченими провідних 
вищих навчальних закладів в Украї-
ні та за її межами: Київського націо-
нального торговельно-економічного 
університету, Донецького Націо-
нального університету економіки і 
торгівлі, Полтавського університету 
економіки і торгівлі, Російського уні-
верситету кооперації (м. Москва), Бі-
лоруського торговельно-економічно-
го університету споживчої кооперації 
(м. Гомель), Білгородського універ-
ситету споживчої кооперації (Росія),  
(м. Гомель), Білгородського універ-
ситету споживчої кооперації (Росія),  
(м. Гомель), Білгородського універ-

Карагандинського економічного уні-
верситету Казспоживспілки (Казах-
стан), Кооперативно-торговельного 
верситету Казспоживспілки (Казах-
стан), Кооперативно-торговельного 
верситету Казспоживспілки (Казах-

університету Молдови та ін.
 Після 1990 р. товарознавча наука в 

академії розвивалася у двох основних 
напрямах. Проф. І. Сирохман, Заслу-
жений діяч науки і техніки України, 
академік Української технологічної 
академії, котрий майже 40 років пра-
цює на кафедрі товарознавства про-
довольчих товарів ЛКА, очолює на-
укову школу, яка вивчає проблеми 
якості та шляхи поліпшення спожив-
них властивостей жирових і конди-
терських продуктів. Він має понад 300 
наукових праць, у т. ч. 4 монографії, 9 
підручників і 3 навчальні посібники 
з грифом МОН, патенти. У науковій 
школі проф. І. Сирохмана підготова-
но 1 доктора та 6 кандидатів наук
школі проф. І. Сирохмана підготова-
но 1 доктора та 6 кандидатів наук
школі проф. І. Сирохмана підготова-

. Цей 
відомий учений є членом спеціалі-
зованих вчених рад Д 26. 055. 02 Ки-
ївського національного торговельно-
економічного університету, а також Д 

26.058.04 Національного університету 
харчових технологій (м. Київ).

У той же час Заслужений діяч на-
харчових технологій (м. Київ).

У той же час Заслужений діяч на-
харчових технологій (м. Київ).

уки і техніки України, академік Укра-
їнської технологічної академії проф. 
Б. Семак, який майже 50 років не-
втомно трудиться на кафедрі това-
рознавства непродовольчих товарів, 
очолює наукову школу текстильно-
го товарознавства. У його доробку 
понад 770 наукових праць, у т. ч. 12 
монографій, 8 підручників з грифом 
МОН, 1 патент. У науковій шко-
лі проф. Семака Б. Д. підготовано 2 
доктори і 12 кандидатів наук. Проф. 
Б. Семак був членом спеціалізованих 
вчених рад Д 26. 055. 02 
Б. Семак був членом спеціалізованих 

26. 055. 02 
Б. Семак був членом спеціалізованих 

Київського 
національного торговельно-еконо-
мічного університету, Д 063. 62. 67 
національного торговельно-еконо-

063. 62. 67 
національного торговельно-еконо-

Московського інституту народного 
господарства ім. Г. Плєханова, Д 513. 
002. 01 Російського кооперативного 
університету, Д 26. 102. 04 

Російського кооперативного 
26. 102. 04 

Російського кооперативного 
Київського 

технологічного університету легкої 
промисловості. 

Завдяки існуванню цих потужних 
шкіл, викладачі кафедр товарознав-
ства за останні 5 років захистили 2 до-
кторські і 3 кандидатські дисертації. 
Сьогодні над виконанням докторсь-
ких дисертацій працюють доценти Л. 
Пелик, Т. Лозова, М. Беднарчук. 

На кафедрах товарознавства нашої 
академії успішно функціонує аспі-
рантура. – на цей час розглянуто на 
міжкафедральних семінарах та реко-
мендовано до захисту 5 кандидатсь-
ких дисертацій. Завершують роботу 
над своїми дисертаціями 4 аспіранти, 
а ще 19 аспірантів і здобувачів вико-
нують дисертаційні дослідження від-
повідно до затверджених графіків.

Плідна наукова діяльність, належ-
ний науковий потенціал, необхід-
ність успадкування напрацювань та 
подальшого розвитку наукових шкіл 
товарознавства Львівської комерцій-
ної академії, підвищення ефективно-
сті їх діяльності давно потребували 
відкриття спеціалізованої вченої ради 
із захисту кандидатських дисертацій 
із напряму «Товарознавство». Окрім 
того, моніторинг навчальних закла-
дів Західних і Південно-Західних об-

ластей України та їхнє забезпечення 
науково-педагогічними кадрами по-
казав, що в регіоні існує об’єктивна 
потреба у наукових кадрах (передусім 
– у кандидатах наук) з товарознав-
потреба у наукових кадрах (передусім 
– у кандидатах наук) з товарознав-
потреба у наукових кадрах (передусім 

ства для ВНЗ II-IV рівнів акредита-
– у кандидатах наук) з товарознав-
ства для ВНЗ II-IV рівнів акредита-
– у кандидатах наук) з товарознав-

ції. Необхідність відкриття в академії 
такої ради підтверджують Західний 
науковий центр та Правління Укооп-
спілки.

І ось 28 вересня 2010 р. у навчаль-
ному корпусі по вул. У. Самчука, 9 
відбулося перше організаційне засі-
дання Спеціалізованої Вченої ради 
К 35.840.02 Львівської комерційної 
академії із захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня канди-
дата технічних наук зі спеціальності 
05.18.15 «Товарознавство». Її голо-
дата технічних наук зі спеціальності 

«Товарознавство». Її голо-
дата технічних наук зі спеціальності 

вою ВАК Міністерства освіти і на-
уки України затвердила завідувача 
кафедри товарознавства продоволь-
чих товарів ЛКА проф. І. Сирохмана 
(фото (фото ( 1, справа)справа)справа ; заступником голо-
ви – професора кафедри товарознав-
(
ви – професора кафедри товарознав-
(фото 
ви – професора кафедри товарознав-
фото (фото (

ви – професора кафедри товарознав-
(фото ( справа
ви – професора кафедри товарознав-

справа)
ви – професора кафедри товарознав-

)справа)справа
ви – професора кафедри товарознав-

справа)справа

ства непродовольчих товарів ЛКА 
Б. Семака (фото (фото ( 2); вченим секрета-
рем – доцента кафедри товарознав-

(
рем – доцента кафедри товарознав-

(фото 
рем – доцента кафедри товарознав-

фото (фото (
рем – доцента кафедри товарознав-

(фото ( ); вченим секрета-
рем – доцента кафедри товарознав-

); вченим секрета-

ства продовольчих товарів ЛКА Т. 
Лозову (фото (фото ( 1, зліва)зліва)зліва .

Членами новоствореної спеціалі-
зованої вченої ради стали ще 5 викла-
дачів ЛКА: завідувач кафедри това-
рознавства непродовольчих товарів 
д. т. н. Н. Доманцевич, доцент кафе-
дри товарознавства непродовольчих 
товарів Л. Пелик, доцент кафедри 
товарознавства непродовольчих то-
варів М. Беднарчук, доцент кафедри 
товарознавства продовольчих това-
рів В. Гаврилишин, завідувач кафе-
дри експертизи товарів та послуг, д. 
т. т. т н. І. Ємченко. Крім цього, у складі 
ради дали згоду працювати завідувач 
кафедри технології м’яса, м’ясних та 
олійножирових виробів Львівського 
національного університету ветери-
нарної медицини та біотехнологій 
ім. С. Ґжицького д. т. н. І. Ощипок і 
нарної медицини та біотехнологій 
ім. С. Ґжицького д. т. н. І. Ощипок і 
нарної медицини та біотехнологій 

доцент кафедри технології молока і 
молочних продуктів цього вишу д. т. 
н Ю. Білонога. 

На засіданні Спеціалізованої Вче-
ної ради К 35.840.02 було заслухано 
висновок комісії (проф. Б. Семак, д.
т.т.т  н. Н. Доманцевич, доц. М. Беднар-
чук) про допуск до захисту дисертації 
на тему «Формування асортименту та 
чук) про допуск до захисту дисертації 
на тему «Формування асортименту та 
чук) про допуск до захисту дисертації 

якості фільтрувальних нетканих ма-
теріалів на основі термостійких воло-
кон». Її виконала і подала на здобуття 
теріалів на основі термостійких воло-
кон». Її виконала і подала на здобуття 
теріалів на основі термостійких воло-

вченого ступеня кандидата технічних 
наук асистент кафедри товарознав-
ства непродовольчих товарів ЛКА Ю.
Харук. Отож, сподіваємося, що нова 
вчена рада невдовзі запрацює у, вчена рада невдовзі запрацює у, вчена рада невдовзі запрацює у так 
би мовити, штатному режимі.

ДоцДоцД . Микола Беднарчук, Микола Беднарчук, Микола Беднарчук заступник 
декана товарознавчо

Микола Беднарчук
декана товарознавчо

Микола Беднарчук
-комерційного 

факультету ЛКА з наукової роботи 
декана товарознавчо

факультету ЛКА з наукової роботи 
декана товарознавчо комерційного 

факультету ЛКА з наукової роботи 
комерційного 

Доц. Тетяна Лозова, Тетяна Лозова, Тетяна Лозова вчений 
секретар Спеціалізованої Вченої ради 
із захисту кандидатських дисертацій 
секретар Спеціалізованої Вченої ради 
із захисту кандидатських дисертацій 
секретар Спеціалізованої Вченої ради 

зі спеціальності «Товарознавство»

ВІДТЕПЕР ТОВАРОЗНАВЦІ 
ЗАХИЩАТИМУТЬСЯ У НАС! 
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У жовтні 2010 р. за підтримки 
кафедри фінансів та кредиту ЛКА 

р. за підтримки 
кафедри фінансів та кредиту ЛКА 

р. за підтримки 

та за участі страхового брокера, 
кафедри фінансів та кредиту ЛКА 
та за участі страхового брокера, 
кафедри фінансів та кредиту ЛКА 

ТОВ «Експерт» відбувся науково-
та за участі страхового брокера, 
ТОВ «Експерт» відбувся науково-
та за участі страхового брокера, 

практичний семінар Cтудентського 
ТОВ «Експерт» відбувся науково-
практичний семінар Cтудентського 
ТОВ «Експерт» відбувся науково-

наукового товариства Інституту 
економіки та фінансів  академії. 
наукового товариства Інституту 
економіки та фінансів  академії. 
наукового товариства Інституту 

Тема семінару – «Посередницька 
економіки та фінансів  академії. 
Тема семінару – «Посередницька 
економіки та фінансів  академії. 

діяльність на ринку фінансових 
Тема семінару – «Посередницька 
діяльність на ринку фінансових 
Тема семінару – «Посередницька 

послуг України». Засідання 
діяльність на ринку фінансових 
послуг України». Засідання 
діяльність на ринку фінансових 

завершилося пропозиціями, 
що поклали початок співпраці 
студентів СНТ Інституту 
що поклали початок співпраці 
студентів СНТ Інституту 
що поклали початок співпраці 

економіки та фінансів зі знаною   
студентів СНТ Інституту 
економіки та фінансів зі знаною   
студентів СНТ Інституту 

страховою брокерською компанією. 
економіки та фінансів зі знаною   
страховою брокерською компанією. 
економіки та фінансів зі знаною   

З метою максимального підви-
щення ефективності цього заходу 
його було проведено безпосередньо 
на «виробництві»  – у приміщенні 
ТОВ «Експерт». Під час засідання 
провідні фахівці ринку страхових і 
кредитних послуг із ТОВ «Експерт» 
Ірина Камінська, Христина Черев-
ко, Марія Пучніна (на фото 7888 злі-
ва-направо) ознайомили студентів з 
ко, Марія Пучніна (на фото 
ва-направо) ознайомили студентів з 
ко, Марія Пучніна (на фото 

проблемами вибору страхової компа-
нії та банку. Зокрема, студенти отри-
мали цінні практичні рекомендації 
щодо того, як слід  обирати банк для 
кредитування та надійну страхову 
компанію. 

Отож, щоб обрати банк для креди-
тування треба дотримуватися таких 
правил: 

1. Отримайте рекомендації – при-
слухайтеся до думки знайомих, які 
вже мали справу з обраним банком 
(особливо важливо те, як повівся цей 
банк з позичальниками в період кри-
зи). Поради знайомих можуть бути 
корисними;   

2. З огляду на велику кількість за-
реєстрованих банків (близько 160), 

2. З огляду на велику кількість за-
160), 

2. З огляду на велику кількість за-

важлива також репутація  банківської 
установи (наскільки і як часто банк 
змінює розміри ставок та інші умо-

ви). Слід звертати увагу на банки з 
високими позиціями в оприлюдне-
них рейтингах НБУ. 

КРЕДИТНУ ПРОГРАМУ ДЛЯ СЕБЕ ВАРТО 
ОБИРАТИ ТАК:  

1. Оцінити власну платоспромож-
ність, порахувати свої майбутні до-
ходи (особливо при довготривалих 
кредитних зобов’язаннях);
ходи (особливо при довготривалих 
кредитних зобов’язаннях);
ходи (особливо при довготривалих 

2. Визначитися з оптимальним 
кредитних зобов’язаннях);

2. Визначитися з оптимальним 
кредитних зобов’язаннях);

терміном кредитування, щоб місяч-
ний платіж не був обтяжливим;

3. Провести моніторинг банків, які 
пропонують саме потрібні вам кре-
дитні програми , їх фінансові умови; 

4. Особисто обійти банки або звер-
нутися за такою інформацією до бро-
кера, оскільки інформацію в теле-
фонному режимі надають не завжди 
об’єктивно;

5. Дізнатися про вимоги банку до 
платоспроможності клієнтів і вимоги 
щодо необхідних документів;

6. Врахувати всі супутні витрати, 
щодо необхідних документів;

6. Врахувати всі супутні витрати, 
щодо необхідних документів;

пов’язані з отриманням кредиту (по-
слуги нотаріу са, агентств нерухомос-
ті, страхування, комісійні банку);

7. Зібрати необхідні документи і 
ті, страхування, комісійні банку);

7. Зібрати необхідні документи і 
ті, страхування, комісійні банку);

заповнити заявки для кредиту в об-
раному  банку;

8. Проаналізувати кредитний до-
говір та договір застави перед його 
підписанням.

А ЩО РОБИТИ, КОЛИ ВИ ХОЧЕТЕ 
ЗАСТРАХУВАТИСЯ? В ТАКОМУ ВИПАДКУ 
ФАХІВЦІ «ЕКСПЕРТА» РЕКОМЕНДУЮТЬ:

1. Переконайтеся, що страхова 
компанія (далі – СК) є в реєстрі та 
має всі необхідні ліцензії на право 
здійснювати ті види страхування, що 
вас цікавлять;

2. Оцініть стійкість страхової ком-
панії (розмір статутного капіталу, 
рейтингові позиції, фінансові показ-
панії (розмір статутного капіталу, 
рейтингові позиції, фінансові показ-
панії (розмір статутного капіталу, 

ники з річних звітів);

3. Зберіть інформацію від знайо-
мих, які мали справу з обраною СК (у 
комплексі з іншими методами порада 
знайомих може бути корисною);

4. Обирайте найрейтинговіші ком-
знайомих може бути корисною);

4. Обирайте найрейтинговіші ком-
знайомих може бути корисною);

панії, зважаючи на велику кількість 
зареєстрованих СК (близько 400). 
Слід звертати увагу на ті з них, про 
зареєстрованих СК (близько 
Слід звертати увагу на ті з них, про 
зареєстрованих СК (близько 400). 
Слід звертати увагу на ті з них, про 

400). 

які є доступна та поширена інфор-
мація, тобто на СК з високими по-
зиціями в оприлюдненних страхових 
рейтингах;

5. Оцініть рівень виплат (співвід-
ношення страхових виплат до стра-
хових премій за певний період часу).

а) якщо рівень виплат менший за 
хових премій за певний період часу).

а) якщо рівень виплат менший за 
хових премій за певний період часу).

40%, 
а) якщо рівень виплат менший за 

40%, 
а) якщо рівень виплат менший за 

це може свідчити про те, що 
компанія відносно нова або у її стра-
ховому портфелі переважають менш 
ризикові види страхування, або є за-
тримка з виплатами;

б) якщо ж рівень виплат більший 
60%, 

б) якщо ж рівень виплат більший 
60%, 

б) якщо ж рівень виплат більший 
то в страховому портфелі пере-

б) якщо ж рівень виплат більший 
то в страховому портфелі пере-

б) якщо ж рівень виплат більший 

важають високоризикові види стра-
хування або об’єм платежів за зга-
даний період різко зменшився, або у 
компанії невірна політика із форму-
вання тарифів.

Опираючись на ці рекомендації, 
можна швидко та ефективно обрати 
банківський чи страховий продукт. 
До речі, по закінченні семінару керів-
ництво ТОВ «Експерт» запропонува-
ло нашим студентам пройти 3-денне 
безкоштовне навчання з можливістю 
подальшого працевлаштування ви-
пускників у цій cтраховій брокер-
ській компанії.

Додаткову інформацію можна отри-
мати за тел.: (032) 

Додаткову інформацію можна отри-
: (032) 

Додаткову інформацію можна отри-
255-00-05 (

Додаткову інформацію можна отри-
255-00-05 (

Додаткову інформацію можна отри-
Ірина 

Камінська)
Андрій Антонюк, Андрій Антонюк, Андрій Антонюк

голова СНТ Інституту 
Андрій Антонюк

голова СНТ Інституту 
Андрій Антонюк

економіки та фінансів 
голова СНТ Інституту 

ки та фінансів 
голова СНТ Інституту 
економіки та фінансів економі

Христина Черевко, Христина Черевко, Христина Черевко
асистент кафедри 
Христина Черевко
асистент кафедри 
Христина Черевко

фінансів і кредиту ЛКА
асистент кафедри 

фінансів і кредиту ЛКА
асистент кафедри 

І НАУКА, І ПРАКТИКА ОДНОЧАСНО
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Цієї осені у Львівській комерційній 
академії відбулося XV засідання 
Цієї осені у Львівській комерційній 
академії відбулося XV засідання 
Цієї осені у Львівській комерційній 

Ради ректорів кооперативних 
академії відбулося XV засідання 
Ради ректорів кооперативних 
академії відбулося XV засідання 

вищих навчальних закладів країн 
Ради ректорів кооперативних 
вищих навчальних закладів країн 
Ради ректорів кооперативних 

СНД. Вони обмінялися досвідом 
вищих навчальних закладів країн 
СНД. Вони обмінялися досвідом 
вищих навчальних закладів країн 

організації різних напрямів 
діяльності сучасних вишів, підписали 
організації різних напрямів 
діяльності сучасних вишів, підписали 
організації різних напрямів 

угоди про співпрацю, які серед іншого 
діяльності сучасних вишів, підписали 
угоди про співпрацю, які серед іншого 
діяльності сучасних вишів, підписали 

включають обмін студентами та 
угоди про співпрацю, які серед іншого 
включають обмін студентами та 
угоди про співпрацю, які серед іншого 

викладачами, затвердили плани 
включають обмін студентами та 
викладачами, затвердили плани 
включають обмін студентами та 

роботи на майбутнє і навіть 
викладачами, затвердили плани 
роботи на майбутнє і навіть 
викладачами, затвердили плани 

створили Міжнародну громадську 
роботи на майбутнє і навіть 
створили Міжнародну громадську 
роботи на майбутнє і навіть 

організацію «Рада ректорів 
створили Міжнародну громадську 
організацію «Рада ректорів 
створили Міжнародну громадську 

кооперативних ВНЗ».   
організацію «Рада ректорів 
кооперативних ВНЗ».   
організацію «Рада ректорів 

Нинішнє соціально-економічне 
становище в Україні створило вкрай 
несприятливі умови для розвитку 
кооперативної освіти. Глибока де-
мографічна криза 90-х років ХХ ст., х років ХХ ст., х років ХХ ст з 
одного боку,одного боку,одного боку  позбавила кооперативні 
виші значної кількості вступників, а з 
іншого, мізерна фінансова підтримка 
держави поставила їх на грань вижи-
вання. Адже на відміну від державних 
ВНЗ, які готують значну частину фа-
хівців за держзамовленням, коопера-
тивним вишам доводиться поклада-
тися головно на оплату студентів за 
навчання. А це вимагає від них ви-
сокої якості навчання, ліпшого ма-
теріально-технічного забезпечення 
навчального процесу, кращої орга-
нізації дозвілля, побуту і всіх сторін 
студентського життя. 

Схожі труднощі, очевидно, відчу-
вають і кооперативні ВНЗ інших по-
страдянських країн. Отож до нас заві-
тали порадитися як жити далі ректори 
та проректори дев’яти ВНЗ із шести 
держав: Білоруського торговельно-
економічного університету спожив-
чої кооперації (м. Гомель); Білго-
родського університету споживчої 

кооперації (РФ); Карагандинського 
економічного університету Казспо-
живспілки (Казахстан); Коопера-
тивно-торговельного університету 
Молдови (м. Кишинів); Російського 
університету кооперації (м. Москва); 
Молдови (м. Кишинів); Російського 
університету кооперації (м. Москва); 
Молдови (м. Кишинів); Російського 

Сибірського університету споживчої 
університету кооперації (м. Москва); 
Сибірського університету споживчої 
університету кооперації (м. Москва); 

кооперації (м. Новосибірськ, РФ); 
Сибірського університету споживчої 
кооперації (м. Новосибірськ, РФ); 
Сибірського університету споживчої 

Таджицького університету комерції 
(м. Душанбе); Полтавського універ-
ситету економіки і торгівлі та Львів-
ської комерційної академії (на фото (на фото (
1 – у залі засідань)– у залі засідань)– у залі засідань . 

Пленарне засідання 7 жовтня від-
крила голова Ради ректорів коопера-
тивних ВНЗ країн СНД, ректор Біло-
руського торговельно-економічного 
університету споживчої кооперації 
проф. Алла Наумчик (до речі, випус-
книця Львівської комерційної акаде-
мії). Першим слово для привітання 
учасників засідання було надано рек-
тору ЛКА проф. Івану Копичу (фото (фото (
2). Коротко розповівши про слав-
ну історію найстарішого в Україні 
економічного ВНЗ, який незабаром 
відзначатиме свою 193-тю річницю, 
проф. І. Копич поінформував і про 
досягнення нинішнього колективу 
академії. 

Сьогодні в ЛКА готують фахів-
ців на п’яти факультетах: в Інституті 
економіки та фінансів, менеджменту, 
міжнародних економічних відносин, 
товарознавчо-комерційному і юри-
дичному. Окрім того, студенти мають 
змогу навчатися на заочному факуль-
теті та отримати другу вищу освіту в 
Інституті післядипломної освіти. До 
послуг спудеїв – бібліотека на пів-
мільйона книг, сучасні комп’ютерні 
класи, в тому числі нещодавно об-
ладнану аудиторію з інтерактивною 
дошкою, гуртожитки, база відпочин-
ку «Латориця» у Закарпатті і т. ін.

Гордість академії – її висококвалі-
фіковані кадри, в тому числі 24 док-
тори і 199 кандидатів наук та їхній 
вагомий науковий доробок. Проф. І. 
Копич похвалився розгорнутою у залі 
засідань великою виставкою наукової 
і навчально-методичної літератури, 
виданої з 2000 по 2010 р. р. Цьогоріч 
в ЛКА відкрито ще дві спеціалізова-
ні Вчені ради: із захисту докторських 
дисертацій з питань економіки та із 
захисту кандидатських дисертацій у 

галузі товарознавства. Тож перед ви-
кладачами академії відкриються нові 
можливості для професійного зрос-
тання.    

Зупинився ректор і на суттєвій 
допомозі академії з боку Правління 
Укоопспілки. Він відзначив, що під-
тримка Укоопспілки полягає насам-
перед у забезпеченні кооперативних 
навчальних закладів державним за-
мовленням, яке вони понад 10 років 
отримують через Міністерство освіти 
й науки України. Держзамовлення на 
підготовку в академії спеціалістів для 
системи споживчої кооперації остан-
нім часом складає 12-15 відсотків 
набору.  «Незважаючи ні на що, у ма-
теріальному і науковому плані ми по-
чуваємо себе впевнено і впевнено ди-
вимося у майбутнє, – завершив свою 
промову проф. І. Копич. – Гадаємо, 
що ці труднощі нам вдасться подо-
лати. І саме завдяки тому науковому 
потенціалу і науково-викладацькому 
складу, який ми маємо».

По тому на засіданні виступила 
начальник Управління кадрової по-
літики, кооперативниї освіти і нау-
ки Укоопспілки Лідія Войнаш. Вона 
розповіла про 90-літній шлях, який 
пройшла спілка, її сьогоднішні здо-
бутки і завдання. Голова Ради ректо-
рів кооперативних ВНЗ А. Наумчик 
проаналізувала у своїй доповіді реа-
лізацію планів Ради за останній рік, 
відзначивши співпрацю коопера-
тивних вишів у проведенні науково-
практичних конференцій, спільну 
публікацію наукових праць, участь 
науковців одних ВНЗ у роботі спеці-
алізованих Вчених рад із захисту дис-
ертацій в інших вишах, обмін студен-
тами тощо. 

Величезну увагу привернула пре-
зентація зав. кафедри інформацій-
них систем у менеджменті ЛКА в. 
о. проф. Віктора Артеменка на тему 
«Експериментальне впровадження 
дистанційних освітніх технологій у  
Львівській комерційній академії». У 
тому, наскільки серйозно займають-
ся комп’ютеризацією в академії, ке-
рівники кооперативних вишів могли 
наочно переконатися, оглянувши 
найновішу комп’ютеризовану ауди-
торію. 

Закінчення – стор.10
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Ректор Білгородського університету 
споживчої кооперації (
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Ректор Білгородського університету 
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Ректор Білгородського університету 

проф. Віталій Теплов (
(
(
(
фото 
(
фото 
( ) 
фото 

) 
(фото (
(
(
(
фото 
(
(
(

4)
– Такі зустрічі наближують наші 

виші і колективи один до одного. Що-
разу ми дізнаємося щось нове. Одні 
вирвалися вперед в якомусь напрямі 
роботи, інші – в іншому. Це дозволяє 
обмінюватися інформацією і пере-
ймати досвід. Ми приїздимо додому 
і відразу починаємо запроваджувати 
його у себе. Зараз найважливіша про-
блема для нашого університету – його 
подальша інформатизація. А Львів, 
на моє переконання, є лідером у цьо-

му напрямі, і ми сьогодні попросили, 
аби на базі Львівської комерційної 
академії зібрати до Нового року на-
ших проректорів з інформатизації та 
провести для них навчання. 

Я також в захваті від вашої вистав-
ки квітів і від тих студентів, котрі її 
підготували. Ми все сфотографува-
ли і я сказав своїм проректорам, щоб 
така виставка була організована на-
ступної осені і в Білгороді, де теж є 
що перейняти. У нас, для  прикладу, 
добре вивчена проблема і поставлена 
робота з духовного і морального ви-
ховання студентів, у чому ми співп-

рацюємо з Білгородсько-Староос-
кольською єпархією. І цим досвідом 
ми могли б поділитися з іншими коо-
перативними ВНЗ. 

Завідувач відділу міжнародних зв’язків 
Таджицького Державного університету 
комерції доц. Рустам Ісаєв (
Таджицького Державного університету 

(
Таджицького Державного університету 

на(на( фото 
Таджицького Державного університету 

фото 
Таджицького Державного університету 

5, крайній справа).
Рустам Ісаєв

).
Рустам Ісаєв

крайній справа).крайній справа
– Тут укладено важливі угоди і ви-

значено чіткий порядок роботи на 
найближчу перспективу, що дасть 
сильний поштовх до взаємної співп-
раці. Наш університет вже має угоди 
із понад 20 університетами держав 
Європи й Азії. В основному підтри-
муємо зв’язки з вишами Ірану й Аф-
ганістану, з якими здійснюємо обмін 
студентами за програмою «Ерастус/
ганістану, з якими здійснюємо обмін 
студентами за програмою «Ерастус/
ганістану, з якими здійснюємо обмін 

Мундус». Співпрацюємо також із 
студентами за програмою «Ерастус/
Мундус». Співпрацюємо також із 
студентами за програмою «Ерастус/

університетами Євросоюзу у питанні 
підвищення якості освіти і зв’язків із 
виробництвом за програмою «Тем-
пус».

Однак ми тільки починаємо ак-
тивну міжнародну співпрацю. Цього 
року вже близько 15 студентів поїха-
ли навчатися у виші Іспанії, Італії, і, 
звісно ж, країн СНД: Білорусія (Го-
мель), Україна (Полтава). Обмін сту-
звісно ж, країн СНД: Білорусія (Го-
мель), Україна (Полтава). Обмін сту-
звісно ж, країн СНД: Білорусія (Го-

дентами – велика допомога для нас у 
підготовці кадрів, бо у маленькій рес-
публіці неможливо готувати кадри за 
всіма потрібними спеціальностями. 
Тому ми хотіли би  скеровували своїх 
студентів на навчання і до вашої ака-
демії.

КООПЕРАТИВНІ ВИШІ СНД ГУРТУЮТЬСЯ

10 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
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Закінчення. Початок  – стор. 9

Гості Львівської комерційної мали 
змогу не тільки ознайомитися з ака-
демією, а і з історичними пам’ятками 
міста та знаменитими замками Львів-
щини, послухати високомистецькі 
пісенні твори у виконанні Народної 
хорової капели ЛКА «Мрія». Та, чи не 
найбільше їх вразив щорічний квіт-

ковий вернісаж, який влаштували 
студенти всіх факультетів у головно-
му корпусі вишу. У розмаїтих квіт-
кових композиціях, національному 
одязі віночках на головах дівчат не-
мов було зібрано всі барви львівської 
осені. Студенти піднесли кошечки з 
квітами і гостям академії (фото (фото ( 3).

Наприкінці ректори кооператив-
них вишів держав СНД підписали 

низку угод про співпрацю, погодили 
річний план подальшої роботи і до-
мовилися зустрітися наступного року 
в Караганді (Казахстан). А головним 
підсумком наради стало створення 
ними Міжнародної громадської орга-
нізації «Рада ректорів кооперативних 
ВНЗ» та затвердження її Статуту

.
Іван Сторонній

КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ ЗАСІДАННЯ
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В останню суботу листопада 
громадяни нашої держави 
В останню суботу листопада 
громадяни нашої держави 
В останню суботу листопада 

відзначали річницю Голодомору 
громадяни нашої держави 
відзначали річницю Голодомору 
громадяни нашої держави 

1932-1933 
відзначали річницю Голодомору 
1932-1933 
відзначали річницю Голодомору 

р. р. в Україні, який 
забрав щонайменше 7 мільйонів 

р. р. в Україні, який 
забрав щонайменше 7 мільйонів 

р. р. в Україні, який 

людських життів. Напередодні 
забрав щонайменше 7 мільйонів 
людських життів. Напередодні 
забрав щонайменше 7 мільйонів 
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людських життів. Напередодні 
цієї трагічної дати
людських життів. Напередодні 

, 26 
людських життів. Напередодні 

, 26 
людських життів. Напередодні 
цієї трагічної дати, 26 цієї трагічної дати
людських життів. Напередодні 
цієї трагічної дати
людських життів. Напередодні 

, 26 
людських життів. Напередодні 
цієї трагічної дати
людських життів. Напередодні 

листопада, 
людських життів. Напередодні 

листопада, 
людських життів. Напередодні 
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мітинг-реквієм пам’яті  знищених 
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голодом співвітчизників відбувся і у 
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ньому взяли участь ректор академії 
Львівській комерційній академії. У 
ньому взяли участь ректор академії 
Львівській комерційній академії. У 

проф. І. Копич, проректори і декани, 
ньому взяли участь ректор академії 
проф. І. Копич, проректори і декани, 
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викладачі і студенти, а також 
проф. І. Копич, проректори і декани, 
викладачі і студенти, а також 
проф. І. Копич, проректори і декани, 

представники львівської інтеліґенції 
викладачі і студенти, а також 
представники львівської інтеліґенції 
викладачі і студенти, а також 

та громадських організацій міста. 
представники львівської інтеліґенції 
та громадських організацій міста. 
представники львівської інтеліґенції 

Відкрив мітинг проректор ЛКА з 
навчально-виховної роботи проф. 
С. Гелей (фото 1). У своєму виступі 
він підкреслив, що голодомор був 
зумисно організованою більшовиць-
ким режимом злочинною акцією, 
яка мала на меті вслід за українською 
інтеліґенцією знищити і багатоміль-
йонне селянство. Адже воно тоді го-
ловно представляло той чисельний 
і незалежний середній клас країни, 
який був носієм української мови і 
культури, цінностей і традицій. При 
цьому традицій як світських, так і 
релігійних, що їх плекала Українська 
Автокефальна Православна Церква. 

З огляду на це, а також на впертий 
опір селянства, найжорстокіший го-
лодомор, за словами С. Гелея, було 
вчинено саме на територіях, населе-
них етнічними українцями в Україні 
і в ряді інших республік колишнього 

СРСР. Раніше про це заборонялося 
навіть говорити. Зате тепер ми зна-
ємо: той злочин проти українського 
народу має всі визнані міжнародною 
спільнотою ознаки геноциду. Тому 
його заперечення рівнозначне запе-
реченню Голокосту.  

Наступний промовець, професор 
Львівського Національного універси-
тету ім. І. Франка  В. Лизанчук висло-
Львівського Національного універси-
тету ім. І. Франка  В. Лизанчук висло-
Львівського Національного універси-

вив жаль з приводу невизнання гено-
циду українців владими колами Росії 
та інших країн СНД. Адже вони тією 
чи іншою мірою теж стали жертвами 
штучного голоду! Та ще більш непри-
пустиме, на його думку, ігнорування 
факту геноциду громадянами України. 
«Американська астронавтка Гайдемарі 
Пфайфер-Стефанишин,  під час відвід-
ин с. Якимів на Львівщині сказала, що 
вона – американка українського похо-
дження, – констатував гість з ЛНУ ім. 
І. Франка. – Тож я мрію про той час, 
дження, – констатував гість з ЛНУ ім. 
І. Франка. – Тож я мрію про той час, 
дження, – констатував гість з ЛНУ ім. 

коли наші громадяни з гордістю каза-
тимуть, що вони є українці російсько-
го чи якогось іншого походження». 

Директор ГО «Інститут національ-
ної пам’яті» В. Парубій звернув увагу 
на те, що голодомор згубно вплинув 
не лише на фізичне здоров’я людей, 
які його пережили, а й на їхнє психічне 
здоров’я й ментальність. «Тривале від-
чуття голоду привчає людину насам-
перед цінувати того (нехай навіть оку-
панта чи іншого гнобителя), хто дав їй 
перед цінувати того (нехай навіть оку-
панта чи іншого гнобителя), хто дав їй 
перед цінувати того (нехай навіть оку-

шматок хліба, і забути про людські чес-
ноти і власну гідність», – сказав він. 
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Ілля Витанович народився 9 серп-
ня 1899 року у містечку Бурштині 
Рогатинського повіту на Галичині. 
Він був четвертою, наймолодшою 
дитиною у незаможній селянській 
сім’ї. Навчався спочатку у семи-
класній школі в Бурштині, а згодом 
у знаменитій своїм соборницьким 
українським духом Рогатинській 
гімназії, де вчився краще за своїх 
багатших товаришів, а закінчував 
середнью освіту – у львівській Ака-
демічній гімназії. 

Під час Першої світової війни І. 
Витанович воював у корпусі Укра-
їнських Січових Стрільців, опісля 
навчався в Українському таємному 
університеті та в Університеті Яна 
Казимира у Львові. Отримавши ди-
плом історика, вчителював у приват-
ній торговельній школі Товариства 
«Просвіта» і став одним з найактив-
ніших членів НТШ. Наприкінці Дру-
гої світової війни емігрував за кор-
дон, де видав найзначніші свої праці, 
зокрема «Історію українського коо-
перативного руху». Помер історик і 
теоретик вітчизняної кооперації 30 
грудня 1973 року у США.

До дослідження кооперації вчено-
го підштовхнули безсумнівні її досяг-
нення в Україні і за кордоном. У нас 
вона була не лише засобом вирішен-
ня соціально-економічних проблем, 

а й засобом національного визволен-
ня. Не дивно, що у 1917 – 1921 роках 
українська кооперація розвинулася у 
могутню організацію на чолі з «Дні-
просоюзом», який уже на початку ре-
волюції досяг торговельних оборотів 
у 70 млн. крб. Він об’єднував близько 
14 тисяч низових кооперативів. 

Кооперативний «Центробанк» 
створив 120 обласних кас та 8 тис. 
кредитних кооперативів. Він був 
центральним органом сільгоспко-
операції і організував на тільки чи-
сельні виробничі підприємства й за-
купівельно-збутові спілки, а й коопе-
ратив праці «Труд-Союз». Видавничу 
справу в Україні налагодила «Кни-
госпілка», страхування – «Страхо-
Союз» і т. д. Досвід української коо-
перації допоміг радянській владі від-
будувати у період НЕПу зруйновану 
економіку. 

Ось де було джерело самофінансу-
вання та розвитку економіки країни 
і водночас підгрунтя для формування 
середнього класу! До 1931 року част-
ка кооперації у роздрібній торгівлі 
становила вже 75 відсотків, але біль-
шовики розгромили та розграбували 

її! Зате кооперація у Західній Укра-
їні і далі процвітала. Перед Другою 
світовою війною вона об’єднувала 4 
тис. кооперативів, до яких належали 
1,5 людей. Кооперативами тут фак-
тично було охоплено 80 відсотків се-
лянських господарств, але пізніше і 
їх спіткала така сама доля.

Як зазначає С. Гелей, І. Витанович 
зауважив, що у працях Фукета і Ля-
верня, які з’явилися ще перед Дру-
гою світовою, доведено, що коопера-
тизм не простий компроміс між капі-
талізмом і комунізмом, а самостійна 
доктрина, одна з акцій суспільної 
реформи.  І хоча проводити її непро-
сто, вона бере до уваги і вроджену 
людську натуру, й етичний постулат 
соціального ладу, добра та справедли-
вості. «Це найближча до правди асо-
ціація індивідуальних і громадських 
потреб людини, реалізована в умо-
вах свободи згідно з голосом Божим 
у її душі», – наводяться у монографії 
слова І. Витановича. 

Автор грунтовного досліджен-
ня про І. Витановича підкреслює: 
«Учений першим переконливо до-
вів, що крім соціально-класової та 
національно-визвольної боротьби 
була ще й боротьба за єднання до 
спільної праці заради утвердження 
державності». Це зауваження вида-
ється особливо актуальним. Відомо, 
що запорукою успіхів американців (а 
для них віддавна характерний інди-
відуалізм!) була риса об’єднуватися 
для вирішення спільних проблем чи 
подолання загроз. Риса, яка сьогодні 
майже відсутня у нас!

У праці С. Гелея можна знайти ба-
гато інших цікавих фактів і оцінок, 
що стосуються не лише творчості і 
діяльності І. Витановича як видатно-
го ідеолога кооперації, а й про його 
погляди на історичні події, видат-
них особистостей, про його зв’язки 
з провідними науковцями, освітніми 
й культурними діячами тощо. Кни-
га містить покликання на джерела й 
літературу, велику бібліографію, по-
кажчик згаданих у ній імен. І водно-
час вона доступна для широкого кола 
читачів. 

Валерій Подолинний

ВЕЛИКИЙ НАТХНЕННИК 
УКРАЇНСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ
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кредиту О. Біла наголосила, що заде-
кларована мета про суцільну колек-
тивізацію і механізацію сільського 
господарства не може виправдати ті 
садистські засоби, до яких вдалася 
радянська влада, забравши в селян 
не лише хліб, а й інші харчі. «Ви самі 
могли бачити, яка була та механіза-
ція, – зауважила професор. – Та най-
гірше те, що у нас і нині відбувається 
спроба ліквідувати середній клас та 

позбавити його засобів для існуван-
ня». Вона закінчила виступ закликом 
до молоді пам’ятати про чисельні 
жертви голодомору 1932-1933 років і 
не допустити, щоб таке коли-небудь 
повторилося.  

Настала кульмінаційна хвилина 
мітингу-реквієму – служба Божа за 
невинними жертвами голодомору, 
яку перед входом в академію відслу-
жили студентський капелан ЛКА о. 
Роман та священик церкви Св. Трій-
ці у Львові о. Юрій. Сотні свічок, 

принесених студентами й виклада-
чами, загорілися майже одночасно,
як символ вічної пам’яті про мільйо-
ни наших співвітчизниківь, яким не 
вдалося вирватися з тенет голодної 
смерті. (фото 2). На завершення жа-
лобних урочистостей під захмареним 
осіннім небом тужно залунала пісня 
«Чуєш, брате мій, товаришу мій?...», 
яку виконали учасники хорової капе-
ли «Мрія». 

Валерій Подолинний 
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