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Для мешканців Галичини 
притаманно не довіряти 
тим, кого вони не 
знають, або знають 
недостатньо добре. Не 
дивно, що у нас часом 
недостатньо добре. Не 
дивно, що у нас часом 
недостатньо добре. Не 

можуть запитати, чи 
ви із «правдивої галицької 
можуть запитати, чи 
ви із «правдивої галицької 
можуть запитати, чи 

родини». Наш край надто 
ви із «правдивої галицької 
родини». Наш край надто 
ви із «правдивої галицької 

довго перебував під 
родини». Наш край надто 
довго перебував під 
родини». Наш край надто 

владою різних держав. 
довго перебував під 
владою різних держав. 
довго перебував під 

У драматичному 
владою різних держав. 
У драматичному 
владою різних держав. 

калейдоскопі історичних 
У драматичному 
калейдоскопі історичних 
У драматичному 

подій окупанти змінювали 
калейдоскопі історичних 
подій окупанти змінювали 
калейдоскопі історичних 

один одного, відбираючи 
подій окупанти змінювали 
один одного, відбираючи 
подій окупанти змінювали 

у корінного населення і 
землю, і волю, і навіть 
рідну мову. Отож 
ідентифікаційний 
рідну мову. Отож 
ідентифікаційний 
рідну мову. Отож 

код «свій-чужий» 
ідентифікаційний 
код «свій-чужий» 
ідентифікаційний 

допомагав уникати 
код «свій-чужий» 
допомагав уникати 
код «свій-чужий» 

зайвих неприємностей, 
гуртуватися у 
відстоюванні власних 
гуртуватися у 
відстоюванні власних 
гуртуватися у 

інтересів. Але з появою 
«Кобзаря» галичани, як 
інтересів. Але з появою 
«Кобзаря» галичани, як 
інтересів. Але з появою 

свого, прийняли в своє 
серце Тараса Шевченка, 
портрети якого не 
раз розміщували під 
портрети якого не 
раз розміщували під 
портрети якого не 

рушниками на покутті, 
разом з іконами святих.

Глибоку народну 
любов до Т. Шевченка, 
непохитну віру у його 

правдиві, хоч нерідко й 
гіркі слова, підтверджують 
і цьогорічні урочистості 
до дня народження та дня 
смерті класика української 
літератури. В тому числі 
і урочиста академія, яка 
відбулася 11 березня ц. р. 
у Львівській комерційній 
академії. У святково 
прибраній залі нашого вишу 
зібралися сотні викладачів 
і студентів, співробітники 
і чисельні гості, щоб 
відзначити роковини поета, 
який надихав покоління 
українців на боротьбу за 
власну гідність і власну 
національну державу. 

Урочисте зібрання 
шевченковим «Заповітом» 
відкрила народна хорова 
капела академії «Мрія». 
Присутні в залі прослухали 
цей твір, як гімн, стоячи. 
По тому ведуча урочистої 
академії доц. Марія 
Флейчук надала слово 
академії доц. Марія 
Флейчук надала слово 
академії доц. Марія 

дійсному члену Наукового 
товариства імені Тараса 
Шевченка, проректорові 
ЛКА проф. Степану 
Гелею для доповіді «Тарас 
Шевченко – творець 
української національної 
ідеї». 

– Чому саме Т. 
Шевченко став улюбленцем 
галичан і духовним лідером 
нації, а не «свої» І. Франко, 
галичан і духовним лідером 
нації, а не «свої» І. Франко, 
галичан і духовним лідером 

М. Шашкевич або ж 
Л. Українка? – задав далеко 
не риторичне питання 
до аудиторії доповідач. 
– Не тільки тому, що 
він увійшов у літературу 
раніше за названих 
поетів і письменників. А 
насамперед тому, що він був 
перший, хто піднявся до 
усвідомлення української 
національної ідеї, і чітко 
окреслив її у безсмертних 
своїх творах.

Проректор академії 
провів у своїй доповіді 
також паралелі із сучасним 
станом українського 
суспільства і становища 
у нашій країні, де 
активізувалися сили, 
які хочуть переглянути 
статус української мови, 
витіснивши її на маргінес 
державного життя, які 
силкуються принизити 
значення ролі і творчості 
Т. Шевченка у визвольній 
боротьбі українського 
народу. Адже останнім 
часом ми стали свідками 
того, як на центральних 

телеканалах деякі так 
звані «шев ченкознавці» 
паплюжили постать 
Великого Кобзаря, 
то закидаючи його 
«ідолізацію» владі (в 
тому числі радянській!), 
«ідолізацію» владі (в 
тому числі радянській!), 
«ідолізацію» владі (в 

то зображаючи його 
представником світового 
масонства, то намагаючись 
приписати йому ниці 
«людські» пороки. 

Проф. С. Гелей визнав, 
що ком партія,  яка 
виявилася неспроможною 
викорінити всенародну 
любов до поета, і справді 
вдавалася до деякої 
«ідолізації» Т. Шевченка, 
одночасно замовчуючи 
і вилучаючи з його 
спадщини заклики до 
боротьби за незалежність 
України. За радянських 
часів його творів у 
повному обсязі просто 
не публікували. Але й 
нинішня влада, за словами 
промовця, має винести 
належні уроки з минулого. 
Особливо це стосується 
рідної нам української 
мови, з приниженням 
якої ми не маємо права 
миритися. 

Закінчення – стор.2

МИ ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАТИМЕМО ТЕБЕ, ТАРАСЕ!
 (до 150-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка)
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Продовження. 
Поч. – стор.1

Актуальність тез 
основної доповіді 
проілюстрував вірш 
Кобзаря «І мертвим , і 
живим, і не народженим…», 
який прочитала студентка 
Інституту економіки 
та фінансів Львівської 
комерційної академії 
Катерина Возіянова. 
По тому на сцену була 
запрошена солістка 
Львівського національного 
академічного театру опери 
та балету імені Соломії 
Крушельницької, лауреат 

міжнародного конкурсу,  
заслужена артистка 
України Любов Качала. У її 
виконанні прозвучали пісні 
на слова Т. Шевченка: «Ой, 
одна я, одна» та арія Оксани 
з опери «Гайдамаки». 
Після Л. Качали перед 
викладачами і студентами 
виступив відомий 
український письменник, 
публіцист, доктор 
історичних наук Петро 
Шкраб’юк. Він розповів 
про свою подорож до Форта 
Шкраб’юк. Він розповів 
про свою подорож до Форта 
Шкраб’юк. Він розповів 

Шевченка, де у посушливих 
казахських степах досі 
росте верба, посаджена 
поетом, і завершив свій 
виступ авторським віршем 
«Розмова з Кобзарем». 

Але чи міг вечір пам’яті 
Т. Шевченка обійтися 
без бандуристів?! Аж ось 
вони – Тарас Лазуркевич 
і Олег Созанський 
– лауреати міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів, 
заслужені артисти України, 
лауреати премії імені 
Станіслава Людкевича. 
Хлопці весело заспівали 
українську народну пісню 
«Вітер віє» в обробці Тараса 
Лазуркевича та Олега 
Созанського і твір на слова 
Т. Шевченка та музику 

Г. Китастого «Грай 
Кобзарю». По тому 
безсмертний шевченків 
твір «Розрита могила» 
натхненно прочитала 
перед аудиторією студентка 
Інституту економіки та 
фінансів Оксана Чухрай. 

Нарешті настав час 
хорової капели «Мрія» під 
керівництвом диригента 
Василя Долішнього і 
хормейстера  Оксани 
Долішньої. Хористи 
надовго заволоділи 
увагою зали. У їхньому 
виконанні лунали пісенні 
твори написані на слова 
Т. Шевченка. Серед них: 
«Сонце  заходить» (муз. 
В.  Іконника); «Садок  
«Сонце  заходить» (муз. 
В.  Іконника); «Садок  
«Сонце  заходить» (муз. 

вишневий коло хати» 
(муз. Б. Вахнянина); 
«Тече  вода  в синє море» 
(муз. Б. Лятошинського); 
жартівлива пісня «Утоптала  
стежечку» (муз.  Ф. Колеси); 
жартівлива пісня «Утоптала  
стежечку» (муз.  Ф. Колеси); 
жартівлива пісня «Утоптала  

«Барвінок  цвів» (музика 
стежечку» (муз.  Ф. Колеси); 
«Барвінок  цвів» (музика 
стежечку» (муз.  Ф. Колеси); 

М. Дацка) та інші. Виступи 
«Барвінок  цвів» (музика 
М. Дацка) та інші. Виступи 
«Барвінок  цвів» (музика 

хористів не раз переривали 
захоплені вигуки «Браво!». 

Завершився концерт 
величною піснею «Реве та 
стогне Дніпр широкий» в 
обробці А. Авдієвського. 
Та учасники урочистої 
академії з нагоди 150-

річчя з дня смерті Т. 
Шевченка розійшлися 
не відразу, бо у фойє до 
цієї дати було розгорнуто 
тематичну виставку «Тарас 
Шевченко – творець 
української національної 
ідеї». На одному з її стендів 
наведено слова геніального 
І. Франка, які найкраще 
характеризують Великого 
Кобзаря: «Він був сином 
мужика – і став володарем 
у царстві духа. Він був 
кріпаком – і став велетнем у 
царстві людської культури. 
Він був самоуком – і вказав 
нові, світлі і вільні шляхи 
професорам і книжним 
ученим».

Валерій Подолинний

На фото::
1. 
На фото:
1. 
На фото:

Промовляє д. і. н. проф. 
На фото:

Промовляє д. і. н. проф. 
На фото:

С. Гелей
2. Виставка, присвячена 
Шевченкові
3. Співає хор ЛКА «Мрія» 
4. Л. Качала виконує арію 
Оксани
4. Л. Качала виконує арію 
Оксани
4. Л. Качала виконує арію 

  
5. О. Чухрай читає 5. О. Чухрай читає 5
«Розриту могилу»
6
«Розриту могилу»
6
«Розриту могилу»

. На сцені – бандуристи 
«Розриту могилу»

. На сцені – бандуристи 
«Розриту могилу»
6. На сцені – бандуристи 6
«Розриту могилу»
6
«Розриту могилу»

. На сцені – бандуристи 
«Розриту могилу»
6
«Розриту могилу»

Лазуркевич та О. Созан-
. На сцені – бандуристи 

Лазуркевич та О. Созан-
. На сцені – бандуристи 

ський
7.  Глядачі захоплено 
аплодують виконавцям 

МИ ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАТИМЕМО ТЕБЕ, ТАРАСЕ!
 (до 150-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка)
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Протягом лютого 
– квітня 2011 року 
Протягом лютого 
– квітня 2011 року 
Протягом лютого 

відбулося кілька засідань 
– квітня 2011 року 
відбулося кілька засідань 
– квітня 2011 року 

Вченої ради Льлвівської 
відбулося кілька засідань 
Вченої ради Льлвівської 
відбулося кілька засідань 

комерційної академії, на 
Вченої ради Льлвівської 
комерційної академії, на 
Вченої ради Льлвівської 

яких розглянуто низку 
важливих і нагальних для 
яких розглянуто низку 
важливих і нагальних для 
яких розглянуто низку 

діяльності вишу питань. 
Серед найважливіших 
діяльності вишу питань. 
Серед найважливіших 
діяльності вишу питань. 

із них: про підсумки 
Серед найважливіших 
із них: про підсумки 
Серед найважливіших 

науково-дослідницької 
із них: про підсумки 
науково-дослідницької 
із них: про підсумки 

діяльності за 2010 р. і 
науково-дослідницької 
діяльності за 2010 р. і 
науково-дослідницької 

завдання вчених академії 
діяльності за 2010 р. і 
завдання вчених академії 
діяльності за 2010 р. і 

на 2011 р.; про фінансово-
господарську діяльність 
на 2011 р.; про фінансово-
господарську діяльність 
на 2011 р.; про фінансово-

академії у 2010 р. та 
господарську діяльність 
академії у 2010 р. та 
господарську діяльність 

напрями її здійснення 
академії у 2010 р. та 
напрями її здійснення 
академії у 2010 р. та 

у 2011 р.; обрання за 
напрями її здійснення 
у 2011 р.; обрання за 
напрями її здійснення 

конкурсом на посади 
у 2011 р.; обрання за 
конкурсом на посади 
у 2011 р.; обрання за 

завідувачів кафедр: 
конкурсом на посади 
завідувачів кафедр: 
конкурсом на посади 

аудиту, економічного 
завідувачів кафедр: 
аудиту, економічного 
завідувачів кафедр: 

прогнозування та ризику, 
міжнародних економічних 
прогнозування та ризику, 
міжнародних економічних 
прогнозування та ризику, 

відносин, товарознавства 
міжнародних економічних 
відносин, товарознавства 
міжнародних економічних 

продовольчих товарів, 
відносин, товарознавства 
продовольчих товарів, 
відносин, товарознавства 

фінансів і кредиту, 
продовольчих товарів, 
фінансів і кредиту, 
продовольчих товарів, 

фізичного виховання та 
фінансів і кредиту, 
фізичного виховання та 
фінансів і кредиту, 

спорту; про підсумки 
фізичного виховання та 
спорту; про підсумки 
фізичного виховання та 

екзаменаційної сесії за 
результатами навчання 
у першому семестрі 
2010-2011 навчального 
у першому семестрі 
2010-2011 навчального 
у першому семестрі 

року; про проведення 
профорієнтаційної роботи 
року; про проведення 
профорієнтаційної роботи 
року; про проведення 

щодо набору студентів у 
профорієнтаційної роботи 
щодо набору студентів у 
профорієнтаційної роботи 

2011 р. та інші.  
щодо набору студентів у 
2011 р. та інші.  
щодо набору студентів у 

Оскільки 
головним завданням 
кожного ВНЗ була і 
залишається підготовка 
висококваліфікованих 
фахівців, центральне 
місце, безумовно, займали 
проблеми, пов’язані з 
навчанням студентів. У 
першу чергу це стосується 
питання про підсумки 
екзаменаційної сесії за 
результатами навчання у 
першому семестрі 2010-

2011 навчального року, яке 
було заслухане 4 березня 
ц. р. (доповідач – перший 
проректор академії проф.
ц. р. (доповідач – перший 
проректор академії проф.
ц. р. (доповідач – перший 

П. Куцик).  
Доповідач зазначив, 

що в академії приділяють 
постійну  увагу 
вдосконаленню кредитно-
модульної системи 
навчання й оцінювання 
знань, впровадженню 
сучасних підходів до 
навчання, спрямованих 
на підвищення якості 

навчальних занять і 
поліпшення успішності 
студентів. Позитивні 
наслідки такої роботи 
проявилися в тому, що 
у першому семестрі 
зросли показники якісної 
успішності у студентів 
1-го і 4-го курсів на 
юридичному факультеті, 
факультетах менеджменту 
і міжнародних 
економічних відносин. 
Підвищилася і абсолютна 
успішність студентів 
факультету менеджменту. 
Студенти всіх курсів та 
спеціальностей цього 
факультету не отримали 
жодної незадовільної 
оцінки. 

Разом з тим, зросла 
кількість двійок, які 
отримали студенти 
денної форми 
навчання юридичного 
та товарознавчо-
комерційного факультетів, 
факультету МЕВ та 
Інституту економіки та 
фінансів. Вона збільшилася 
з 305 у 2009-2010 
навчальному році до 427  у 
цьому навчальному році, 
а це в свою чергу призвело 
до зниження показника 
абсолютної успішності 
на 5.5% (див. діаграму 
абсолютної успішності 
на 5.5% (див. діаграму 
абсолютної успішності 

успішності у 2010-2011 р.). 
на 5.5% (див. діаграму 
успішності у 2010-2011 р.). 
на 5.5% (див. діаграму 

Залишається дуже низькою 
успішності у 2010-2011 р.). 
Залишається дуже низькою 
успішності у 2010-2011 р.). 

успішність на окремих 
спеціальностях. Серед 
них: «Товарознавство та 
комерційна діяльність» 
(якісна успішність на ОКР 
«спеціаліст» –12,5%); 
(якісна успішність на ОКР 
«спеціаліст» –12,5%); 
(якісна успішність на ОКР 

«Економічна кібернетика» 
(якісна успішність 
на ОКР «спеціаліст» 
(якісна успішність 
на ОКР «спеціаліст» 
(якісна успішність 

– 14,3%);  «Менеджмент 
організацій» (якісна 
– 14,3%);  «Менеджмент 
організацій» (якісна 
– 14,3%);  «Менеджмент 

успішність на ОКР 
«спеціаліст» – 9,1%). 
успішність на ОКР 
«спеціаліст» – 9,1%). 
успішність на ОКР 

Кількість відрахованих 
протягом першого семестру 
студентів, щоправда, 
зменшилася у порівнянні з 
минулим роком на 9 осіб і 
становила 24 особи.

Перший проректор 
наголосив, що кожен 
викладач задля 
підвищення успішності 
повинен більше 
працювати зі студентами 
протягом семестру. Він 
назвав також прізвища 
деяких педагогів, які не 
приділяють достатньої 
уваги успішності, а то й не 
зовсім етично ставляться 
до студентів. 

«Ми маємо на 10-15 % 
до студентів. 

«Ми маємо на 10-15 % 
до студентів. 

гіршу успішність, ніж у 
іншому виші Укоопспілки 
в Полтаві, – розвинув цю 
думку ректор ЛКА проф. 
І. Копич. – І причина 
не у вимогливості – у 
вимогливих викладачів 
студенти часто складають 
іспити краще, бо 
серйозніше до них 
готуються. Викладачам 
просто треба працювати 
відповідальніше”. Ректор 
навіть пообіцяв викликати 
викладачів, предмети 
яких спудеї опанували 
найгірше, для звітів на 
засідання ректорату.   

В ухвалі Вченої ради 
із цього питання йшлося 
про те, що деканати всіх 
факультетів, дирекція 
ІЕФ та викладачі повинні 
факультетів, дирекція 
ІЕФ та викладачі повинні 
факультетів, дирекція 

виявляти причини 
неуспіхів у навчанні 
та надавати конкретну 
допомогу кожному 
студенту академії. 

Закінчення – стор.4

У ЦЕНТРІ УВАГИ – УСПІШІСТЬ 
І НАБІР СТУДЕНТІВ

Виступає проф. П. Куцик
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У ЦЕНТРІ УВАГИ – УСПІШІСТЬ 
І НАБІР СТУДЕНТІВ

Продовження. 
Поч. – стор.3

Зокрема, керівництву 
факультетів слід 
спрямовувати зусилля 
викладачів та студентів на 
дотримання навчальної 
дисципліни, своєчасне 
та якісне проведення 
консультацій і модулів 
відповідно до розроблених 
та затверджених 
графіків, на організацію 
індивідуальної та 
самостійної роботи 
студентів; зобов’язати 
викладачів-кураторів 
індивідуальних навчальних 
планів студентів 
до 20 березня ц. р. 
проаналізувати результати 
зимової екзаменаційної 
сесії, активізувати роботу 
зі студентами, котрі 
навчаються незадовільно 
та мають велику кількість 
пропусків без поважних 
причин; подати свої 
пропозиції щодо 
поліпшення навчального 
процесу. 

Неабияке значення для 
подальшої долі академії мав 
і розгляд пункту порядку 
денного про проведення 
профорієнтаційної роботи 
із набору студентів у 2011 р. 
З огляду на демографічну 
кризу середини 90-х 

років ХХ ст. і напружену 
конкуренцію на ринку 
освітніх послуг, це питання, 
без перебільшення, 
архіважливе. «Набір 
студентів, – підкреслив 
ректор академії проф. І. 
Копич, це – наші робочі 
місця».

Про свої зусилля 
щодо посилення 
профорієнтаційної 
роботи на засідання 
говорили директор ІЕФ 
роботи на засідання 
говорили директор ІЕФ 
роботи на засідання 

та всі декани факультетів. 
Викладачі активніше 

стали агітувати за вступ до 
академії у школах, ліцеях, 
коледжах. Однак на Вченій 
раді було відзначено і 
той формалізм, який 
подекуди трапляється у 
профорієнтаційній роботі, 
коли насправді зустрічі 
з учнями у школах не 
організовують, а роблять 
лише відмітки про 
проводені заходи.  

Вчена рада 
рекомендувала 
працівникам факультетів, 
залученим до 

профорієнтаційної роботи, 
більше застосовувати 
індивідуальні підходи до 
агітації абітурієнтів. З 
цією метою вона ухвалила: 
«розглянути доцільність 
проведення агітаційно-
інформаційних зустрічей 
із батьками учнів шкіл, 
гімназій і ліцеїв під час 
проведення батьківських 
зборів, пов’язаних із 
випуском  11–х класів; 
зосередити увагу на 
вдосконаленні змісту, 
структури та наповнення 
електронних сторінок 
Інститутів, факультетів 
і кафедр академії, 
особливо випускових, 
з метою популяризації 
спеціальностей у 
середовищі потенційних 
абітурієнтів, які 
користуються мережею 
Інтернет», і т. п.

На своїх засіданнях 
Вчена рада розглядала 
також питання, пов’язані 
із представленням до 
вчених звань професора та 
доцента ряду викладачів 
ЛКА, і привітала 
викладачів, які отримали 
атестати Міністерства 
освіти, науки, молоді 
та спорту України про 
присвоєння їм таких звань.

Власна інформація

Зліва направо: професори І. Ємченко, В. Апопій і Т. Футало 

Високий авторитет 
Львівської комерційної 
академії, наукові здобутки 
Львівської комерційної 
академії, наукові здобутки 
Львівської комерційної 

нашого славетного 
вищого навчального 
закладу широко відомі 
і визнані в Україні та 
поза її межами. Вони 
формувалися впродовж 
двох століть науковими 
формувалися впродовж 
двох століть науковими 
формувалися впродовж 

школами, видатними 
двох століть науковими 
школами, видатними 
двох століть науковими 

вченими своєї епохи, 
творчими колективами 
різних шкіл і наукових 
спрямувань.

Саме у цьому виші 
основоположник 
економетричної науки П. 
Цьомпа апробував засади 
своєї теорії; Р. Золовецький 
вивів на передові позиції 
нафтохімічну науку; Е. 
Ромер і С. Павловський 
поглибив наукові основи 

географії та картографії; 
С. Гурняк і Ф. Томапек 
географії та картографії; 
С. Гурняк і Ф. Томапек 
географії та картографії; 

збагатили науку про 
бухгалтерський облік. 
Тут виплекана блискуча 
плеяда дослідників 
товарознавства: П. Ново-
дерьожкін, Д. Дмитрієв, 
О. Троян, П. Пономарьов, 
Б. Семак, І. Сирохман та 
інші. Вагомий внесок у 
розвиток теорії і практики 
економіки, організації 
сфери товарного обігу 
внесли С. Сіденко, 
Ш. Опельбаум, Л. 
Столмов, С. Курак, М. 
Богачевський, П. Томчук, 
В. Горелкін. Широко 
відомі наукові праці наших 
корифеїв суспільних наук 
– П. Свіжинського, О. 
Смолінчука, С. Гелея, Н. 
Горбача. Нині в академії 
успішно прогресує 

нова наукова генерація, 
представниками якої є 
доктори наук, професори: 
Г. Башнянин, Ф. Хміль, 
доктори наук, професори: 
Г. Башнянин, Ф. Хміль, 
доктори наук, професори: 

Б. Мізюк, А. Мокій, В. 
Шевчук, В. Рудницький, 
Ю. Дайновський, Т. 
Футало, І. Ємченко, Н. 
Доманцевич, Т. Васильців 
та інші.

Науковий фундамент, 
закладений багатьма 
поколіннями вчених, 
сприяв розширенню 
наукових шкіл академії, 
поглибленню досліджень, 
виконанню масштабних 
наукових тем, розквіту 
наукової творчості. Але 
вузьким місцем була і поки 
що залишається підготовка 
науково-педагогічних кадрів 
вищої наукової кваліфікації 
– докторів наук.

Закінчення – стор.5

ІСТОРИЧНА ПОДІЯ 
У НАУКОВОМУ ЖИТТІ АКАДЕМІЇ

Роботу ради відкриває 
ректор ЛКА проф. І. Копич
Роботу ради відкриває 
ректор ЛКА проф. І. Копич
Роботу ради відкриває 
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Продовження. 
Поч. – стор.4

Виходячи з того, 
що у нас створена 
фундаментальна наукова 
база, закладений 
потужний науковий 
потенціал (близько 
250 осіб кандидатів і 
потенціал (близько 
250 осіб кандидатів і 
потенціал (близько 

докторів наук), ректорат 
академії ініціював 
відкриття Спеціалізованої 
вченої ради із захисту 
докторських та 
кандидатських дисертацій. 
Цю ініціативу підтримали 
Західний науковий центр 
НАН України, провідні 
університети регіону, 
Інститут регіональних 
досліджень НАН України 
й Укоопспілка.

В липні 2010 р. Вища 
атестаційна комісія 
(ВАК) України своїм 
наказом дозволила 
відкрити у Львівській 
комерційній академії 
спеціалізовану вчену раду 
із захисту докторських і 
кандидатських дисертацій 
за спеціальностями: 
«Економіка та управління 
національними 
господарствами» й 
«Економіка та управління 
підприємствами». 
Відкриття цієї ради, 
беззаперечно, можна 
вважати історичною 
подією у житті академії.

До складу нової 
ради увійшло 15 осіб, 
серед яких відомі вчені 

академії – дослідники 
проблем мікроекономіки 
і макроекономічного 
розвитку (проф. В. Апопій 
(голова ради); проф. Б. 
розвитку (проф. В. Апопій 
(голова ради); проф. Б. 
розвитку (проф. В. Апопій 

Мізюк (заступник голови 
(голова ради); проф. Б. 
Мізюк (заступник голови 
(голова ради); проф. Б. 

ради), доц. М. Барна 
Мізюк (заступник голови 
ради), доц. М. Барна 
Мізюк (заступник голови 

(вчений секретар), проф. 
ради), доц. М. Барна 
(вчений секретар), проф. 
ради), доц. М. Барна 

Г. Башнянин, проф. 
(вчений секретар), проф. 
Г. Башнянин, проф. 
(вчений секретар), проф. 

О. Вовчак, проф. Ю. 
Дайновський, проф. В. 
Єлейко, проф. Т. Футало, 
Дайновський, проф. В. 
Єлейко, проф. Т. Футало, 
Дайновський, проф. В. 

проф. Ф. Хміль, проф. 
Єлейко, проф. Т. Футало, 
проф. Ф. Хміль, проф. 
Єлейко, проф. Т. Футало, 

В. Шевчук, а також 
представники інших 
наукових шкіл: Інституту 
економіки та економічного 
прогнозування НАН 
України (проф. В. Точилін); 
Інституту регіональних 
досліджень НАН України 
(проф. Є. Бойко); 
Донецького національного 
університету економіки 
і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського (проф. Л. 
Фролова); Львівського 
Барановського (проф. Л. 
Фролова); Львівського 
Барановського (проф. Л. 

інституту економіки і 
туризму (ректор, проф. І. 
Бочан); Національного 
туризму (ректор, проф. І. 
Бочан); Національного 
туризму (ректор, проф. І. 

університету «Львівська 
політехніка» (проф. О. 
Мних). Три члени нашої 
політехніка» (проф. О. 
Мних). Три члени нашої 
політехніка» (проф. О. 

ради носять почесне 
звання «Заслужений діяч 
науки і техніки».

Перше організаційне 
засідання Спеціалізованої 
вченої ради, на якому 
виступив ректор академії 
проф. І. Копич, відбулося 
ще 20 вересня 2010 
р. Він наголосив на 
важливості відкриття 
спеціалізованої вченої 
ради, окреслив основні 
завдання і висловив 
упевненість, що рада 
стане кузнею кадрів вищої 
наукової кваліфікації. 
На цьому ж засіданні був 
схвалений перспективний 
план роботи ради, що 
передбачає зміни в 
процедурах експертизи 
та організації захисту 

кандидатських і 
докторських дисертацій. 
Суттєво розширено 
повноваження і 
відповідальність експертів 
від ради. Особлива увага 
приділена актуалізації 
тематики дисертаційних 
робіт і фундаменталізації 
досліджень.

Перший прилюдний 

захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук Л. Кучер 
на тему «Формування 
економічних наук Л. Кучер 
на тему «Формування 
економічних наук Л. Кучер 

мотиваційного механізму 
управління персоналом 
торговельних підприємств» 
(науковий керівник д. 
е. н. проф. Ф. Хміль) 
(науковий керівник д. 
е. н. проф. Ф. Хміль) 
(науковий керівник д. 

відбувся 18 жовтня 2010 р. 
е. н. проф. Ф. Хміль) 
відбувся 18 жовтня 2010 р. 
е. н. проф. Ф. Хміль) 

Він пройшов в атмосфері 
наукової об’єктивності і 
доброзичливості, і Вища 
атестаційна комісія без 
вагань затвердила ухвалу 
нашої вченої ради. У 
березні 2011 р. успішно 
захищено ще 2 дисертації 

на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук В. 
Ящук і Н. Питуляк. Зараз 
на стадії розгляду у раді 
знаходяться 2 докторські і 6 
на стадії розгляду у раді 
знаходяться 2 докторські і 6 
на стадії розгляду у раді 

кандидатських дисертацій.
Таким чином, 

Спеціалізована 
вчена рада увійшла в 
режим нормального 
функціонування. Тому 
можна з упевненістю 
констатувати: по-перше, 
академія і Західний 
регіон України, на який 
орієнтована рада, має 
потужний науковий 
потенціал та молодих 
науковців для формування 
висококваліфікованого 
кадрового складу; і, 
по-друге, що науково-
теоретичний рівень і 
прикладні аспекти їхніх 
досліджень в цілому 
відповідають сучасним 
вимогам.

Слід особливо 
підкреслити, що роль 
Спеціалізованої вченої 
ради не обмежена лише 
підготовкою наукових 
кадрів. Вона набагато 
ширша: активізує 
наукові дослідження, 
сприяє опублікуванню 
фундаментальних 
монографій, стимулює 
розвиток наукових шкіл 
в академії і в Західному 
регіоні України, створює 
можливості для органічного 
поєднання та інтеграції 
науки, освіти із суспільною 
практикою. У тому і полягає 
її історичне значення для 
нашої академії.

Проф. В. Апопій, 
голова Спеціалізованої 

Проф. В. Апопій, 
голова Спеціалізованої 

Проф. В. Апопій, 

вченої ради із захисту 
докторських і 

вченої ради із захисту 
докторських і 

вченої ради із захисту 

кандидатських дисертацій, 
докторських і 

кандидатських дисертацій, 
докторських і 

доц. М. Барна, 
кандидатських дисертацій, 

доц. М. Барна, 
кандидатських дисертацій, 

вчений секретар Ради  
доц. М. Барна, 

вчений секретар Ради  
доц. М. Барна, 

ІСТОРИЧНА ПОДІЯ 
У НАУКОВОМУ ЖИТТІ АКАДЕМІЇ

У залі засідань під час захисту

Виступає науковий керівник 
Л. Кучер, професор ЛКА 
Виступає науковий керівник 
Л. Кучер, професор ЛКА 
Виступає науковий керівник 

Ф. Хміль
Л. Кучер, професор ЛКА 
Ф. Хміль
Л. Кучер, професор ЛКА 

Л. Кучер
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 Щороку з метою заохочення 
студентів до наукових досліджень 
 Щороку з метою заохочення 
студентів до наукових досліджень 
 Щороку з метою заохочення 

та виявлення молодих людей, 
студентів до наукових досліджень 
та виявлення молодих людей, 
студентів до наукових досліджень 

схильних до наукової творчості, 
у Львівській комерційній академії 
схильних до наукової творчості, 
у Львівській комерційній академії 
схильних до наукової творчості, 

влаштовуються конкурси наукових 
робіт. Не став винятком і нинішній 
влаштовуються конкурси наукових 
робіт. Не став винятком і нинішній 
влаштовуються конкурси наукових 

навчальний рік. Здається, ще зовсім 
робіт. Не став винятком і нинішній 
навчальний рік. Здається, ще зовсім 
робіт. Не став винятком і нинішній 

недавно в Інституті економіки 
навчальний рік. Здається, ще зовсім 
недавно в Інституті економіки 
навчальний рік. Здається, ще зовсім 

та фінансів ЛКА відбувався І 
недавно в Інституті економіки 
та фінансів ЛКА відбувався І 
недавно в Інституті економіки 

тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт. А 
тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт. А 
тур Всеукраїнського конкурсу 

навесні цього року низка студентів 
студентських наукових робіт. А 
навесні цього року низка студентів 
студентських наукових робіт. А 

інституту, відзначених у 1-му 
навесні цього року низка студентів 
інституту, відзначених у 1-му 
навесні цього року низка студентів 

турі, підтвердила високий рівень 
інституту, відзначених у 1-му 
турі, підтвердила високий рівень 
інституту, відзначених у 1-му 

своїх досліджень і в 2-му турі 
турі, підтвердила високий рівень 
своїх досліджень і в 2-му турі 
турі, підтвердила високий рівень 

загальноукраїнського змагання 
студентів-науковців.
загальноукраїнського змагання 
студентів-науковців.
загальноукраїнського змагання 

Відкрила 1-й тур конкурсу 
директор ІЕФ доц. Т. Герасименко. 

Відкрила 1-й тур конкурсу 
директор ІЕФ доц. Т. Герасименко. 

Відкрила 1-й тур конкурсу 

Вона зазначила, що такі заходи 
створюють належні умови для 
творчого зростання студентської 
молоді, сприяють підвищенню 
ефективності науково-дослідної 
роботи студентів академії.

Під час засідання було заслухано 
роботи студентів усіх напрямів 
підготовки. Зокрема, з напряму 
підготовки «Фінанси і кредит» 
підготовки. Зокрема, з напряму 
підготовки «Фінанси і кредит» 
підготовки. Зокрема, з напряму 

фахового спрямування «Банківська 
справа» свої теми висвітлили: 
Софія Войтіховська – «Механізм 
фінансового оздоровлення банків в 
сучасних умовах» (наук. кер., проф. 
О. Копилюк); Роксолана Пошивак – 
сучасних умовах» (наук. кер., проф. 
О. Копилюк); Роксолана Пошивак – 
сучасних умовах» (наук. кер., проф. 

«Банківська інвестиційна діяльність 
в Україні в сучасних умовах» (наук. 
кер., проф. О. Вовчак); Марія 
в Україні в сучасних умовах» (наук. 
кер., проф. О. Вовчак); Марія 
в Україні в сучасних умовах» (наук. 

Ревич – «Розвиток ринку, злиття 
і поглинання банків» (наук. кер., 
проф. С. Реверчук). 
і поглинання банків» (наук. кер., 
проф. С. Реверчук). 
і поглинання банків» (наук. кер., 

Із напряму підготовки 
«Фінанси і кредит» виступили 

Із напряму підготовки 
«Фінанси і кредит» виступили 

Із напряму підготовки 

Сергій Камінський – «Напрями 
реформування місцевих бюджетів 
в Україні» (наук. кер., доц. 
О. Юсипович); Юлія Хрупа 
в Україні» (наук. кер., доц. 
О. Юсипович); Юлія Хрупа 
в Україні» (наук. кер., доц. 

– «Соціальна політика: проблеми 
О. Юсипович); Юлія Хрупа 
– «Соціальна політика: проблеми 
О. Юсипович); Юлія Хрупа 

та шляхи вдосконалення» (наук. 
кер., доц. М. Мельник); Ірина 
та шляхи вдосконалення» (наук. 
кер., доц. М. Мельник); Ірина 
та шляхи вдосконалення» (наук. 

Борщ – «Податкова політика як 
інструмент державного регулювання 
економіки України» (наук. кер., доц. 
Т. Мединська).
економіки України» (наук. кер., доц. 
Т. Мединська).
економіки України» (наук. кер., доц. 

 Не менш актуальними 
були і доповіді студентів з 
напряму підготовки «Економіка 
підприємства». Марта Капериз 

виголосила доповідь на тему 
«Ефективність праці та її мотивації 
в системі кооперації України» 
(наук. кер., доц. О. Іляш І.); Олена 
Наумова – на тему «Діагностика 
техніко-технологічної бази в 
системі управління підприємством» 
(наук. кер., доц. Т. Городня); 
Христина Костак – на тему 
«Стратегія управління економічним 
потенціалом торговельного 
підприємства» (наук. кер., ст. викл. 
О. Ільчук). 
підприємства» (наук. кер., ст. викл. 
О. Ільчук). 
підприємства» (наук. кер., ст. викл. 

Та найтитулованіша компанія 
доповідачів представляла  напрям 
підготовки «Облік і аудит». Серед 
них: призери Всеукраїнських 
олімпіад і конкурсів: Наталія 
Куценко, яка виступила з темою 
«Бухгалтерський облік витрат 
на дослідження і розробки» 
(наук. кер., проф. П. Куцик) 
та Роман Марценюк з темою 
«Бухгалтерський облік активів 
в умовах інфляції» (наук. кер., 
проф. П. Куцик), а також Оксана 
в умовах інфляції» (наук. кер., 
проф. П. Куцик), а також Оксана 
в умовах інфляції» (наук. кер., 

Семків з доповіддю на тему 
проф. П. Куцик), а також Оксана 
Семків з доповіддю на тему 
проф. П. Куцик), а також Оксана 

«Стратегічний аналіз фінансових 
результатів діяльності промислових 
підприємств» (наук. кер., доц. 
Т. Герасименко).  
підприємств» (наук. кер., доц. 
Т. Герасименко).  
підприємств» (наук. кер., доц. 

Оцінювала роботи конкурсна 
Т. Герасименко).  

Оцінювала роботи конкурсна 
Т. Герасименко).  

комісія, до складу якої входили 
доценти Т. Герасименко, С. 
Гринкевич, О. Юсипович, Р. Бойко, 
О. Іляш та М. Корягін. Комісія 
визначила кожному учасникові 
номінацію за характером його 
дослідження. 

Закінчення – стор.7
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Р. Марценюк (зліва) з грамотою, 
яку вручив йому доц. М. Корягін 
Р. Марценюк (зліва) з грамотою, 
яку вручив йому доц. М. Корягін 
Р. Марценюк (зліва) з грамотою, 

(справа) 
яку вручив йому доц. М. Корягін 
(справа) 
яку вручив йому доц. М. Корягін 

Олена Наумова, студентка 
магістратури ІЕФ 
Олена Наумова, студентка 
магістратури ІЕФ 
Олена Наумова, студентка 

(спеціальність «Економіка 
магістратури ІЕФ 
(спеціальність «Економіка 
магістратури ІЕФ 

підприємства»)
(спеціальність «Економіка 
підприємства»)
(спеціальність «Економіка 

– Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт із 
дисципліни «Економіка 
підприємства» відбувався 
у 2 етапи. На 1-му етапі 
(до 15 січня) я відіслала 
свою наукову роботу в 
Житомирський державний 
технологічний університет. 
Там із числа надісланих 
робіт було відібрано кращі 

для 2-го етапу конкурсу, 
який відбувався 25-26 
для 2-го етапу конкурсу, 
який відбувався 25-26 
для 2-го етапу конкурсу, 

березня ц. р. в Житомирі. 
Він передбачав участь у 
конференції, де ми робили 
презентації своїх робіт. Ці 
роботи обговорювалися 
у присутності викладачів 
ВНЗ зі всієї України. А 
26 березня, коли було 
ВНЗ зі всієї України. А 
26 березня, коли було 
ВНЗ зі всієї України. А 

оголошено результати, я 
отримала диплом І ступеня. 

Моя робота мала назву 
«Діагностика техніко-
технологічної бази 
підприємств в умовах 
управління підприємством». 
Її я виконувала разом зі 
управління підприємством». 
Її я виконувала разом зі 
управління підприємством». 

своїм науковим керівником 
доц. кафедри економіки 
підприємства Тетяною 
Анатоліївною Городньою. 
Ми проводили діагностику 
на прикладі львівського ПП 
«Лином» – діагностували 
сучасний стан цього 
приватного підприємства і 
запропонували свої заходи 
для поліпшення його роботи 
саме у сфері використання 
техніко-технологічної бази. 

Члени журі звернули 
найбільшу увагу на те, що ми 

використали у діагностиці 
різні методики, зокрема 
методику Шеремета. Її 
різні методики, зокрема 
методику Шеремета. Її 
різні методики, зокрема 

використовують доволі 
рідко. Тим часом, це 
– відомий учений, 
який запропонував 
модель діагностики саме 
підприємства. За його 
моделлю ми і проводили 
свою діагностику. 
Комісії сподобалася 
також наша побудова 
економіко-математичної 
моделі діагностики 
техніко-технологічної 
бази підприємства. 
Вона основана на тому, 
що ми при діагностиці 
техніко-технологічної 
бази повинні враховувати 
цілий ряд факторів (попит, 
уподобання споживачів, 
собівартість продукції, 
прибуток), тобто, все, 
що впливає на роботу 
підприємства. 

Мені ж сподобалася 
організація конкурсу. Коли 
ми зайшли у приміщення, 
нас зустрів оркестр, який 
виконував класичну 
музику. Гра на скрипці і 

на клавішах дозволила за 
короткий час розслабитися 
і заспокоїтися. До складу 
журі входили авторитетні 
викладачі із Донецька, 
Житомира та інших міст. 
І, на мою думку, їхня 
оцінка поданих робіт була 
об’єктивною.

Своїм успіхом особливо 
завдячую доц. Т. А. Городній. 
Тетяна Анатоліївна була 
призначена керівником 
моєї дипломної роботи 
в магістратурі. І в нас 
відразу склалися дуже добрі 
взаємини. Мені подобається 
з нею працювати, оскільки 
вона має добрий підхід до 
студентів, уважна до нас, 
завжди пояснить, якщо 
щось комусь незрозуміло. 
Дякую і таким викладачам 
як О. Ільчук, Я. Качмарику, 
які були моїми науковими 
керівниками на 3-му 4-му 
курсах. Раніше я планувала 
присвятити своє життя 
практичній роботі. Та тепер, 
ймовірно, займатимусь 
наукою і вступатиму до 
аспірантури. Можливо, 
навчатимуся в ній заочно. 
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Наталія Куценко, 
студентка магістратури 
Наталія Куценко, 
студентка магістратури 
Наталія Куценко, 

ІЕФ (спеціальність 
студентка магістратури 
ІЕФ (спеціальність 
студентка магістратури 

«Бухгалтерський облік»)
ІЕФ (спеціальність 
«Бухгалтерський облік»)
ІЕФ (спеціальність 

– 1-й тур цьогорічного 
«Бухгалтерський облік»)

– 1-й тур цьогорічного 
«Бухгалтерський облік»)

конкурсу відбувався у 
вишах всієї України. Після 
цього відзначені роботи 
надсилали до Запорізького 
національного університету, 
де відбувався ІІ тур 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 
напряму «Бухгалтерський 
облік, аналіз і контроль». У 
цьому університеті засідала 
комісія, яка з 240 робіт 
відібрала 60 найкращих. 
комісія, яка з 240 робіт 
відібрала 60 найкращих. 
комісія, яка з 240 робіт 

Потім ці 60 учасників  
відібрала 60 найкращих. 
Потім ці 60 учасників  
відібрала 60 найкращих. 

отримали запрошення на 
конференцію до Запоріжжя 
безпосередньо на захист 
наукових робіт. 

Серед них була і я з 
роботою «Бухгалтерський 
облік витрат на дослідження 
і розробки в системі 
управління підприємством». 
Названа тема сьогодні мало 

досліджена науковцями. Ми 
з моїм науковим керівником 
ставили завдання визначити 
економічну суть цих витрат, 
їх класифікацію. На її 
основі ми організували 
систему бухгалтерського 
обліку на підприємстві, 
яка надавала б керівництву 
належну інформацію для 
прийняття ним правильних 
і ефективних управлінських 
рішень. Адже бухгалтерський 
облік і є власне 
інформаційною системою 
управління! 

Ми розробили 
класифікацію цих витрат, 
робочий план аналітичних 
рахунків, провівши 
дослідження на львівських 
ВАТ «Іскра» та в Науково-
дослідному інституті 
РЕМА. У нас є довідка про 
впровадження результатів 
свого дослідження на ВАТ 
«Іскра». Саме прикладне 
значення цієї роботи відіграло 
надзвичайно важливу роль  
у тому, що я була удостоєна 
1-го місця, бо впровадження 
в практику – основна мета 
наукових досліджень. На 
згаданих підприємствах 
запровадили запропоновані 
нами елементи організації 
та методики обліку. Це 
– і виділення певних 
центрів відповідальності, 
де формуються витрати 
на інновації, і розробка 
робочого плану рахунку та 
його використання, і сама 
методика обліку у вигляді 
схем. 

Науковою роботою я 
займаюся з кінця 2-го – поч. 
3-го курсу. І своїм успіхом 
насамперед завдячую моєму 
науковому керівникові  
Петру Олексійовичу Куцику. 
Це він мене повідомив про 
конкурс і певною мірою 
змусив на самі Різдвяні свята 
написати наукову роботу. 
А потім неодноразово її 
перевіряв, коригував… 
Словом, допомагав, як міг. 
Основна схема, методика 
– все було його ідеями, а 
моїм виконанням. Отож 
моє високе місце – наслідок 
нашої спільної праці над 
актуальною темою. 

До речі, це дослідження 
стане частиною моєї 
дипломної роботи. Та й 
власне дипломна буде 
написана на матеріалі 
згаданих підприємств. Чим 
займатимусь після закінчення 
академії, сказати точно не 
можу, але загалом сподіваюся 
на вступ до аспірантури.

Сергій Мельничук, студент 
3-го курсу спеціальності 
Сергій Мельничук, студент 
3-го курсу спеціальності 
Сергій Мельничук, студент 

«Бухгалтерський облік» (ІЕФ)
3-го курсу спеціальності 
«Бухгалтерський облік» (ІЕФ)
3-го курсу спеціальності 

– Із 21 по 25 березня 
ц. р. на економічному 
факультеті Київського 
Національного університету 
ім. Т.  Шевченка відбулася 
ІХ Міжнародна науково-
практична конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених 
«Шевченківська весна: 
ЕКОНОМІКА». Я надіслав 
туди свою доповідь і був  
запрошений взяти у ній 
участь. Як наслідок, мені 
пощастило зайняти 1-ше 
місце у своїй секції «Облік і 

аудит», де було обговорено 
актуальні питання, 
проблеми і перспективи 
обліку та інших напрямів 
економічних досліджень.

Науковою роботою я 
почав займатися з 2-го 
курсу. Спочатку моїм 
науковим керівником був 
Т. В. Рудницький, а зараз 
– перший проректор 
академії проф. П. О. Куцик. 
Під керівництвом Т. В. 
Рудницького я написав 3, 
а під керівництвом П. О. 
Куцика – 2 наукові роботи. 
Перша із цих двох робіт 
була удостоєна 2-го місця на 
міжнародній конференції 
у Луцькому національному 
технічному університеті, 
а друга на тему «Облік 
фінансових інвестицій» була 
відзначена 1-м місцем у 
стінах академії. 

Сьогодні ця тема вельми 
актуальна з огляду на 
«Євро-2012». Очікують, 
великого інвестування в 
економіку України. Якщо 
футбольний чемпіонат буде 
організовано належним 
чином, приплив туристів 
зросте на 13 відсотків. Та це 

може статися тільки тоді, 
коли буде вкладено серйозні 
інвестиції, з’являться 
готельні комплекси, буде 
налагоджене належне 
обслуговування гостей 
нашої країни.

У конференції в 
Шевченківському виші 
брали участь студенти 
й аспіранти з Польщі, 
Білорусії, Німеччини 
– всього 472 учасники. 
Конференція тривала 5 днів. 
Для нас була організована 
велика культурна програма, 
в тому числі екскурсії 
визначними місцями Києва. 
А на засіданнях ми захищали 
свої тези. Підбиття підсумків 
і нагородження відбувалося 
на 4-й день. Нагороджували 
за кращу доповідь та за 
активну участь. Мені 
дали грамоту за найкращу 
доповідь на секції. Такої 
нагороди були удостоєні 
лише 7 осіб. 

Успіх окрилює. 
Спочатку, на 1-му курсі, 
я відмовлявся займатися 
науковою роботою, але 
на 2-му зрозумів, що 
правильне економічне 

мислення дає великі 
можливості. Не кожна 
людина може похвалитися 
розумінням ситуації, що 
склалася в державі. А 
ось Петро Олексійович 
навчає нас аналізувати 
економічну ситуацію згідно 
з останніми досягненнями 
науки, і водночас ламати 
стереотипи, відступати від 
загальноприйнятої думки. 
Ти маєш проаналізувати 
чи воно і справді так, 
ознайомитися з певними 
матеріалами, виробити 
свою думку і в подальшому 
її розвивати. Але у своїх  
новаторських ідеях загалом 
не можна відходити від 
економічної теорії. 

28-29 квітня у нашій 
академії проходитиме 
міжвузівська науково-
практична конференція, в 
якій я також візьму участь. 
Окрім того, мене обрано 
заступником голови 
Студентського наукового 
товариства на 3-му курсі 
кафедри бухгалтерського 
обліку. Отож я і надалі 
займатимусь науковою 
роботою.                  

Продовження. 
Поч. – стор.6

Члени комісії вручили науковцям-
початківцям примірники «Наукового 
вісника ЛКА» та побажали успіхів 
у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу  
студентських наукових робіт. 

ІІ тур відбувався у різних базових 
ВНЗ України. І скрізь наші студенти 

були на висоті. Дипломами 1-го 
ступеня були відзначені роботи 
студентки магістратури Н. Куценко 
(спеціальність «Облік і аудит»), 
студента 3-го курсу цієї ж спеціальності 
(спеціальність «Облік і аудит»), 
студента 3-го курсу цієї ж спеціальності 
(спеціальність «Облік і аудит»), 

С. Мельничука, студентки 
магістратури О. Наумової (напрям 
підготовки «Економіка підприємства). 
магістратури О. Наумової (напрям 
підготовки «Економіка підприємства). 
магістратури О. Наумової (напрям 

Диплом 2-го ступеня отримав аспірант 
підготовки «Економіка підприємства). 
Диплом 2-го ступеня отримав аспірант 
підготовки «Економіка підприємства). 

кафедри бухгалтерського обліку ЛКА 
Р. Марценюк. Нижче подаємо інтерв’ю 
з учасниками Всеукраїнського етапу 
конкурсу, які гідно представили на 
ньому нашу академію. 

Доц. Світлана Гринкевич, заступник 
директора Інституту економіки та 
Доц. Світлана Гринкевич, заступник 
директора Інституту економіки та 
Доц. Світлана Гринкевич, заступник 

фінансів ЛКА з наукової роботи
директора Інституту економіки та 

фінансів ЛКА з наукової роботи
директора Інституту економіки та 

ВІДЗНАЧЕНО КРАЩИХ СТУДЕНТІВ-НАУКОВЦІВ



8 З ДОЗВІЛЛЯ

У нашій академії, якій 
зозуля накувала вже 
майже 200 років, є різні 
факультети. Деякі з них 
з’явилися не так давно і 
щороку відзначають точну 
дату свого «народження». 
А от спеціальності, яким 
зараз навчають майбутніх 
фахівців в Інституті 
економіки та фінансів, 
існували практично від дня 
заснування вишу. Та лише 
цього року в найбільшому 
навчальному підрозділі 
ЛКА вирішили відзначати 
День Інституту економіки 
та фінансів.  

Перший День ІЕФ 
та фінансів.  

Перший День ІЕФ 
та фінансів.  

відбувся в актовій залі 
головного корпусу 
27 квітня ц. р., де з 
цієї нагоди зібралися 
студенти, аспіранти, 
викладачі, керівництво 
академії. Під час свята 
виступили директор 
інституту доц. Т. 
Герасименко, перший 
проректор ЛКА проф. 
П. Куцик та проректор 
з навчально-виховної 

роботи проф. С. Гелей. 
Директор інституту 
нагородила велику групу 
студентів грамотами за 
активну участь і успіхи 
у навчальній, науковій, 
громадській роботі, а 
також у спорті. По тому на 
учасників урочистостей 
чекала велика й цікава 
розважальна програма, 
яку студенти підготували 
під керівництвом 
аспіранта кафедри 
банківської справи 
А. Шпаковського. 
Пропонуємо читачам 
«СМ» фоторепортаж про 
цю яскраву подію.   

1. Зі святом рідного 
інституту студентів і 

1. Зі святом рідного 
інституту студентів і 

1. Зі святом рідного 

викладачів вітає перший 
інституту студентів і 
викладачів вітає перший 
інституту студентів і 

проректор академії проф. 
викладачів вітає перший 
проректор академії проф. 
викладачів вітає перший 

П. Куцик
2. Директор Інституту 

П. Куцик
2. Директор Інституту 

П. Куцик

економіки та фінансів доц. 
2. Директор Інституту 

економіки та фінансів доц. 
2. Директор Інституту 

Т. Герасименко нагороджує 
економіки та фінансів доц. 
Т. Герасименко нагороджує 
економіки та фінансів доц. 

грамотою студентку 
Т. Герасименко нагороджує 
грамотою студентку 
Т. Герасименко нагороджує 

магістратури напряму 
підготовки «Економіка 
магістратури напряму 
підготовки «Економіка 
магістратури напряму 

підприємства» Х. Кіцак 

за досягнення у науковій 
роботі. 
за досягнення у науковій 
роботі. 
за досягнення у науковій 

3. Дмитро Дмитруш 
(гр.1341, спеціальність 

3. Дмитро Дмитруш 
(гр.1341, спеціальність 

3. Дмитро Дмитруш 

«Банківська справа») та 
(гр.1341, спеціальність 
«Банківська справа») та 
(гр.1341, спеціальність 

Ольга Файчак виконують 
«Банківська справа») та 
Ольга Файчак виконують 
«Банківська справа») та 

латиноамериканський 
танець «Ча-ча-ча» 

4. Ірина Андронік (гр. 
213, напрям підготовки 

4. Ірина Андронік (гр. 
213, напрям підготовки 

4. Ірина Андронік (гр. 

«Облік і аудит») заспівала 
213, напрям підготовки 
«Облік і аудит») заспівала 
213, напрям підготовки 

пісню «Мальви»
5. Н. Гайдук (гр. 311, 

«Облік і аудит») та Олег 
5. Н. Гайдук (гр. 311, 

«Облік і аудит») та Олег 
5. Н. Гайдук (гр. 311, 

Новосад під час виконання 
«Облік і аудит») та Олег 
Новосад під час виконання 
«Облік і аудит») та Олег 

експресивного танцю у 
стилі контемпорері 

 6. Студентка 
стилі контемпорері 

 6. Студентка 
стилі контемпорері 

спеціальності «Фінанси» 
 6. Студентка 

спеціальності «Фінанси» 
 6. Студентка 

Ю. Безп’ятчук (гр. 463) 
співає пісню Ані Лорак «Без 
Ю. Безп’ятчук (гр. 463) 
співає пісню Ані Лорак «Без 
Ю. Безп’ятчук (гр. 463) 

тебе»
співає пісню Ані Лорак «Без 
тебе»
співає пісню Ані Лорак «Без 

7. Виступ студентів 
– призерів універсіади 

7. Виступ студентів 
– призерів універсіади 

7. Виступ студентів 

Львівщини 2010-2011 р. із 
– призерів універсіади 
Львівщини 2010-2011 р. із 
– призерів універсіади 

секції спортивної аеробіки 
Львівщини 2010-2011 р. із 
секції спортивної аеробіки 
Львівщини 2010-2011 р. із 

кафедри фізвиховання ЛКА. 
секції спортивної аеробіки 
кафедри фізвиховання ЛКА. 
секції спортивної аеробіки 

Тренер – В. Іваночко 
8.  К. Гайдук (гр. 412, 

Тренер – В. Іваночко 
8.  К. Гайдук (гр. 412, 

Тренер – В. Іваночко 

«Облік і аудит») виконує 
8.  К. Гайдук (гр. 412, 

«Облік і аудит») виконує 
8.  К. Гайдук (гр. 412, 

пісню «The best day»
«Облік і аудит») виконує 

The best day»
«Облік і аудит») виконує 

9. Сестри з ансамблю 
The best day»

Сестри з ансамблю 
The best day»

«Тайм-аут» Зоряна та 
Ярина Горлай (гр. 432, 
«Тайм-аут» Зоряна та 
Ярина Горлай (гр. 432, 
«Тайм-аут» Зоряна та 

ІЕФ) продемонстрували 
Ярина Горлай (гр. 432, 
ІЕФ) продемонстрували 
Ярина Горлай (гр. 432, 

ровесникам складні 
ІЕФ) продемонстрували 
ровесникам складні 
ІЕФ) продемонстрували 

акробатичні вправи
ровесникам складні 
акробатичні вправи
ровесникам складні 

  
10. 

акробатичні вправи
10. 

акробатичні вправи
О. Семен (4-й курс, 

акробатичні вправи
О. Семен (4-й курс, 

акробатичні вправи

«Облік і аудит») та І. Семен 
О. Семен (4-й курс, 

«Облік і аудит») та І. Семен 
О. Семен (4-й курс, 

танцюють аргентинський 
танець «Маламбо»
танцюють аргентинський 
танець «Маламбо»
танцюють аргентинський 

11. О. Харченко та 
Ю. Лещишин із гр. 365 

О. Харченко та 
Ю. Лещишин із гр. 365 

О. Харченко та 

(спеціальність «Фінанси і 
Ю. Лещишин із гр. 365 
(спеціальність «Фінанси і 
Ю. Лещишин із гр. 365 

кредит») у ролях Заучки і 
(спеціальність «Фінанси і 
кредит») у ролях Заучки і 
(спеціальність «Фінанси і 

Штучки 
12. На сцені – 

Штучки 
12. На сцені – 

Штучки 

популярний ВІА «Hostel 
Band» з ІЕФ (зліва направо: 
популярний ВІА «Hostel 
Band» з ІЕФ (зліва направо: 
популярний ВІА «Hostel 

І. Дзіковський, солістка 
М. Капериз, С. Ляшок і В. 
Харук)
М. Капериз, С. Ляшок і В. 
Харук)
М. Капериз, С. Ляшок і В. 

13. Студенти 
Харук)

13. Студенти 
Харук)

спеціальності «Економіка 
підприємства» А. Гумен (гр. 
332), О. Тишкевич (гр. 431), 
підприємства» А. Гумен (гр. 
332), О. Тишкевич (гр. 431), 
підприємства» А. Гумен (гр. 

Т. Іздебський (гр. 431) і Д. 
332), О. Тишкевич (гр. 431), 
Т. Іздебський (гр. 431) і Д. 
332), О. Тишкевич (гр. 431), 

Драйнич (гр. 431) розіграли 
Т. Іздебський (гр. 431) і Д. 
Драйнич (гр. 431) розіграли 
Т. Іздебський (гр. 431) і Д. 

гумористичну сценку про 
складання іспитів
гумористичну сценку про 
складання іспитів
гумористичну сценку про 

14. Виступи учасників 
концерту часто викликали 
у залі «приступи» сміху і 
захоплення.

ПЕРШЕ СВЯТО ІЕФ ВДАЛОСЯ!

11

22 33

44 55
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ПЕРШЕ СВЯТО ІЕФ ВДАЛОСЯ!

66 77 8

99 1010

1111 1212

14141313



10 НАУКА

Життя ставить серйозні 
і складні завдання 
Життя ставить серйозні 
і складні завдання 
Життя ставить серйозні 

перед керівниками 
і працівниками 
господарчих суб’єктів. 
і працівниками 
господарчих суб’єктів. 
і працівниками 

Це і впровадження 
господарчих суб’єктів. 
Це і впровадження 
господарчих суб’єктів. 

нових технологій, і 
організація виробництва 
конкурентноспроможних 
товарів, і вирішення 
цілого комплексу 
соціально-економічних 
проблем. Розв’язання 
цих завдань неможливе 
проблем. Розв’язання 
цих завдань неможливе 
проблем. Розв’язання 

без досягнень науково-
технічного прогресу та 
поглиблених наукових 
технічного прогресу та 
поглиблених наукових 
технічного прогресу та 

досліджень.
поглиблених наукових 
досліджень.
поглиблених наукових 

За свою багатовікову 
історію людство 
розробило і з успіхом 
використовує різні методи 
наукових досліджень. В 
українському суспільстві 
зростає інтерес до 
науки, до усвідомлення 
необхідності наукових 
досліджень, наукових 
розробок. Доказом цього 
є робота наукових гуртків 
та проведення наукових 
конференцій у Львівській 
комерційній академії.

Для прикладу, 28 - 29 
квітня 2011 р. в академії 
було проведено VI 
міжвузівську науково-
практичну конференцію 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених на 
тему «Бухгалтерський 
облік, аналіз і контроль 
в системі управління 
підприємством». До 
організаційного комітету 
конференції входили: 
перший проректор ЛКА, 
проф. П. Куцик (голова); 
завідувач кафедри аудиту 
проф. П. Куцик (голова); 
завідувач кафедри аудиту 
проф. П. Куцик (голова); 

нашої академії проф. В. 
Рудницький; завідувач 
кафедри бухгалтерського 
обліку проф. В. 
Бачинський; професор 
кафедри бухгалтерського 
обліку В. Озеран; доцент 
цієї ж кафедри М. 
Корягін; доцент кафедри 
аудиту ЛКА З. Душко; 
асистент кафедри аудиту 
Т. Мельник; студент 
магістратури спеціальності 
«Облік і аудит», голова 
Студентського наукового 
товариства цього напряму 
підготовки М. Костів; 
студентка магістратури 
спеціальності «Облік і 
аудит» Н. Куценко.                

28 квітня 2011р. 
відбулося відкриття 
конференції та виступи 

учасників на секційних 
засіданнях. 29 квітня 
тривало заслуховування 
виступів на секційних 
засіданнях та підведення 
підсумків конференції. 
Усього тези доповідей 
підготували 164 учасники. 
Серед них:

– Львівська комерційна 
академія – 121 учасник;

– Національний 
університет «Львівська 
політехніка» - 9;

– Луцький 
національний технічний 
університет – 8;

– Волинський 
національний університет 
ім. Лесі Українки – 24;

– Житомирський 
державний технологічний 
університет – 2;

– Київський 
національний 
економічний університет 
ім. Вадима Гетьмана –3;

– Вінницький 
національний аграрний 
університет – 1;

– Севастопольський 
національний технічний 
університет – 5;

– Київський 
національний 
торговельно-економічний 
університет – 4;

– Дніпропетровський 
університет економіки та 
права ім. А. Нобеля – 4;

– Донецький 
національний університет 
економіки та торгівлі 
ім. Михайла Туган-
Барановського – 1;

– Слов’янський коледж 
Національного авіаційного 
університету – 2;

– Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет – 1;

– Українська академія 
банківської справи 
Національного банку 
України – 1.

У виступах та в їх 
обговоренні на засіданнях 
взяли участь 34 учасники. 
За рішенням журі 
конференції першого 
місця були удостоєні: К. 
Нагірська, аспірантка 
Луцького національного 
технічного університету 
за доповідь на тему 
«Позиціонування звітності 
в інформаційному 
забезпеченні управлінні 
підприємством» (науковий 
керівник – д. е. н., 

проф., академік УААН 
М. Дем’яненко); та Н. 
Куценко, студентка 
магістратури ЛКА, за 
доповідь «Облік витрат і 
доходів майбутніх періодів: 
організаційний аспект» 
(науковий керівник – к. е. 
н., проф. П. Куцик).
(науковий керівник – к. е. 
н., проф. П. Куцик).
(науковий керівник – к. е. 

Друге місце на 
конференції зайняли: О. 
Бортнікова, аспірантка 
Луцького національного 
технічного університету, 
яка зробила доповідь на 
тему «Вимоги до обліку 
в контексті управління 
підприємством» (науковий 
керівник – к. е. н., проф. І. 
підприємством» (науковий 
керівник – к. е. н., проф. І. 
підприємством» (науковий 

Садовська; і студент ЛКА 
С. Краєвський з доповіддю 
«Пакет соціальних послуг: 
фінансовий і податковий 
облік» (науковий 
керівник – к. е. н., доц. С. 
облік» (науковий 
керівник – к. е. н., доц. С. 
облік» (науковий 

Головацькі).
Третє місце посіли: 

студентка Національного 
університету «Львівська 
політехніка» Н. 
Комарницька, яка 
досліджувала тему: 
«Вибіркові дослідження в 
аудиторських перевірках: 
методичні прийоми, 
їх переваги і недоліки» 
(науковий керівник – В. 
Чубай); а також студентка 
(науковий керівник – В. 
Чубай); а також студентка 
(науковий керівник – В. 

магістратури ЛКА М. 
Чубай); а також студентка 
магістратури ЛКА М. 
Чубай); а також студентка 

Дупнак за висвітлення 
теми: «Класифікація 
основних засобів 
підприємства в умовах 
нового податкового 
законодавства» (науковий 
керівник – к. е. н., доц. Т. 
Герасименко). 

За результатами 
Герасименко). 

За результатами 
Герасименко). 

конференції ці учасники 
отримали грамоти. 
Крім них, 20 учасникам 
висловлено подяку за 
активну участь у цьому 
форумі молодих науковців. 
Серед них: Р. Козик, Н. 
Бурда, О. Агопова, А. 
Филик, С. Гринявський, 
Бурда, О. Агопова, А. 
Филик, С. Гринявський, 
Бурда, О. Агопова, А. 

Р. Сахарчук, О. Бойко, 
О. Банах, Н. Нижник, Т. 
Паска, І. Шматлай, О. 
Трофимчук, М. Попович, 
М. Цимбаліста, Ю. Вірт, 
Г. Галамай, І. Галух, К. 
Душна, І. Красноступ. 

Закінчення – стор.11

НАШІ СТУДЕНТИ-НАУКОВЦІ ПРИЙНЯЛИ 
КОЛЕГ ІЗ РІЗНИХ ВИШІВ 

Президія конференції

Ой, нелегко ж це виступати 
перед незнайомою 
Ой, нелегко ж це виступати 
перед незнайомою 
Ой, нелегко ж це виступати 

аудиторією!
перед незнайомою 
аудиторією!
перед незнайомою 
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НАШІ СТУДЕНТИ-НАУКОВЦІ ПРИЙНЯЛИ 
КОЛЕГ ІЗ РІЗНИХ ВИШІВ 

Продовження. 
Поч. – стор. 1
Продовж
Поч. – стор. 1
Продовж

0
Керівник пред-

ставництва «Баланс-клуб» 
у Львівській області 
Олена Назарець вручила 
студентам, які зайняли 
перші призові місця, 
по одному примірнику 
Податкового кодексу 
України. Окрім того, 
на конференції були 

відзначені роботи й 
доповіді таких студентів: 
Н. Нижник. «Особливості 
організації обліку 
орендних операцій» 
(науковий керівник 
– проф. П. Куцик); І. 
(науковий керівник 
– проф. П. Куцик); І. 
(науковий керівник 

Галух. «Вдосконалення 
організації контролю 
дебіторської 
заборгованості» (науковий 
керівник – доц. З. 
заборгованості» (науковий 
керівник – доц. З. 
заборгованості» (науковий 

Душко); І. Красноступ. 
«Нормативно-правове 
регулювання формування 
витрат на дослідження 
та розробки» (науковий 
керівник – доц. С. 
та розробки» (науковий 
керівник – доц. С. 
та розробки» (науковий 

Головацька); О. Агопова. 
«До питання класифікації 
Головацька); О. Агопова. 
«До питання класифікації 
Головацька); О. Агопова. 

фінансових результатів 
діяльності підприємства» 
(науковий керівник – доц. 
Т. Герасименко).
(науковий керівник – доц. 
Т. Герасименко).
(науковий керівник – доц. 

Після підбиття підсумків 
конференції її учасники 
були ознайомлені з 
історичними пам’ятками 
нашого старовинного 
міста. Шановні студенти, 
бажаємо вам успіхів на 
науковій ниві!

З. Душко, М. Костів, 
Т. Мельник, 

організатори студентської 
конференції в ЛКА 

організатори студентської 
конференції в ЛКА 

організатори студентської 

У другій половині 
березня 2011 р. 
У другій половині 
березня 2011 р. 
У другій половині 

Львівська комерційна 
академія вкотре 
Львівська комерційна 
академія вкотре 
Львівська комерційна 

приймала регіональний 
етап Всеукраїнського 
молодіжного конкурсу 
етап Всеукраїнського 
молодіжного конкурсу 
етап Всеукраїнського 

«Новітній інтелект 
України», який цьогоріч 
уже вп’яте проводив 
України», який цьогоріч 
уже вп’яте проводив 
України», який цьогоріч 

Фонд «Україна 3000». 
уже вп’яте проводив 
Фонд «Україна 3000». 
уже вп’яте проводив 

Всього на цей конкурс 
з усіх куточків нашої 
держави було подано 1318 
з усіх куточків нашої 
держави було подано 1318 
з усіх куточків нашої 

робіт! І приємно, що серед 
держави було подано 1318 
робіт! І приємно, що серед 
держави було подано 1318 

переможців виявилися 
представники нашої Alma 
переможців виявилися 
представники нашої Alma 
переможців виявилися 

Mater.

Змагання конкурсантів 
на регіональному етапі 
відбувалося у двох 
секціях, кожна з яких 
була розподілена на три 
вікові категорії (учні шкіл 
та ліцеїв; студенти вищих 
навчальних закладів; молоді 
науковці. Журі економічної 
секції очолював д. е. н., 
проф. В. Борщевський, а 
гуманітарної – проректор 
ЛКА з науково-
педагогічної роботи 

проф. С. Скибінський.  
Координаторами заходу 
були представник Фонду 
Координаторами заходу 
були представник Фонду 
Координаторами заходу 

«Україна 3000» у Львівській 
області Орест Микита 
і виконавчий директор 
Благодійного фонду ім. 
Туган-Барановського ЛКА 
доц. Л. Медвідь. 

Виступи учасників обох 
секцій були змістовними 
й актуальними. А, що в 

аудиторіях, де проходили 
засідання, зібралися 
зацікавлені і добре 
підготовані конкуренти, 
то запитань до доповідачів 
і дискусій не бракувало. 
Знаменно, що наприкінці 
всі учасники регіонального 
етапу конкурсу зібралися в 
одній залі, в якій зазвичай 
відбуваються засідання 
Вченої ради академії. Там 

в урочистій атмосфері 
переможцям  вручили 
дипломи, а тим, хто 
завоював 1-ше місце – ще 
й примірник книги С. Гелея 
«Львівська комерційна 
академія. Нарис історії». 

Серед посідачів перших 
місць були і представники 
нашого вишу. Зокрема, 
у 2-й віковій категорії 
перше місце з економічної 
тематики зайняв студент 
магістратури факультету 
міжнародних економічних 
відносин А. Вешко за 
доповідь «Які 10 основних 
пріоритетів економічної 
політики ви можете 
запропонувати українській 
владі». З гуманітарної 
тематики першого місця 
була удостоєна студентка 
магістратури Інституту 
економіки та фінансів ЛКА 
Х. Кіцак, яка виступала з 
актуальною нині темою 
«Волонтерський рух 
і благодійництво: як 
підвищити громадську 
активність українського 
суспільства?». 

Закінчення – стор.12

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РОДУ 
НЕМА ПЕРЕВОДУ!

Студенти оплесками вітають гостей – провідних учених різних 
вишів УкраїниВідзначили? Не забудь почитати податковий кодекс! 

Зліва направо: Р. Андрусів, доц. ЛКА Л. Медвідь, К. Ющенко 
і Р. Лупак після церемонії нагородження. 15 квітня 2011 р., 
Зліва направо: Р. Андрусів, доц. ЛКА Л. Медвідь, К. Ющенко 
і Р. Лупак після церемонії нагородження. 15 квітня 2011 р., 
Зліва направо: Р. Андрусів, доц. ЛКА Л. Медвідь, К. Ющенко 

м. Київ
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Руслан Лупак, 
к. е. н., старший викладач 
Руслан Лупак, 
к. е. н., старший викладач 
Руслан Лупак, 

кафедри економіки 
к. е. н., старший викладач 
кафедри економіки 
к. е. н., старший викладач 

підприємства ЛКА
кафедри економіки 
підприємства ЛКА
кафедри економіки 

– Я взяв участь у 
конкурсі «Новітній 
інтелект України», тому 
що хотів  реалізувати себе 
як молодого науковця, 
гідно представити 
свою кафедру, Інститут 
економіки та фінансів 
і нашу академію на 
всеукраїнському конкурсі. 
У мене є певний, хоч і 

невеликий педагогічний 
досвід, який я хотів 
реалізувати у своїх ідеях 
для громадськості, для 
конкурсної комісії і для 
учасників конкурсу з 
усієї України. Прагнув, 
аби вони зрозуміли мою 
ідею й ідею тих людей, 
які допомагали мені її 
відтворити.  

Після моєї перемоги 
на регіональному 
відбірковому етапі 
конкурсу в нашій 
академії, моя доповідь, 
як і доповіді переможців 
з інших регіонів, була 
надіслана до Києва. Із 
них було відібрано шість 
найкращих, в тому числі 
й моя. По тому відбулося 
повторне голосування, в 
якому взяли участь уже 
й учасники конкурсу, які 
були доповідачами. Кожен 
відзначав рейтингові місця 
як себе, так і суперників 
з допомогою Інтернету. 
Так я потрапив до трійки, 
отримав запрошення до 
столиці на церемонію 
нагородження і лише 
там довідався, що посів 2 
місце.

Тема моєї роботи 
– «Якою має бути система 
освіти в Україні» – 

заслухана на гуманітарній 
секції. Основна 
причина, що спонукала 
мене обрати цю  тему 
– бажання висвітлити свої 
пропозиції щодо зміни 
системи освіти України. 
Метою дослідження 
було обгрунтування 
відповідності освіти 
України параметрам 
Болонського процесу, 
що відображає 
готовність до здійснення 
послідовного та 
виваженого реформування 
економічної і соціальної 
сфер. 

У дослідженні 
визначено цільові 
орієнтири розвитку 
вітчизняної системи 
освіти. Головні із них: 
загальнонаціональне 
усвідомлення 
пріоритетності освітнього 
(наукового) розвитку 
держави, а також 
науково-технологічні 
зміни системи організації 
навчального процесу. 
Освіта має бути 
доступною, спиратися 
на потужну державну і 
громадську підтримку. 

Що таке національне 
усвідомлення 
пріоритетності освіти? На 

мою думку, це – ідея, яка 
спонукає націю втілювати 
свої переконання 
в організованій 
діяльності, прагнення 
самовиразитися та 
зміцнити державу, 
територіальну громаду, 
сім’ю і т. п. Кожен 
український студент і 
громадянин повинен 
розуміти прямий 
обов’язок виконання 
поставлених завдань, 
власну мотивацію (до речі, 
не завжди матеріальну). 
власну мотивацію (до речі, 
не завжди матеріальну). 
власну мотивацію (до речі, 

Таким чином, система 
розвитку освіти в Україні 
вимагає: а) ідеологічного 
(націоналістичного) 
вимагає: а) ідеологічного 
(націоналістичного) 
вимагає: а) ідеологічного 

підходу; б) розуміння 
(націоналістичного) 
підходу; б) розуміння 
(націоналістичного) 

важливості освіти 
широким загалом і 
громадського контролю; 
в) «командної гри 
корпоративного 
уболівальника» у державі ( 
громаді, сім’ї).             
уболівальника» у державі ( 
громаді, сім’ї).             
уболівальника» у державі ( 

Саме ці пропозиції 
громаді, сім’ї).             

Саме ці пропозиції 
громаді, сім’ї).             

я і хотів донести до 
громадськості. І, судячи з 
усього, моя ідея отримала 
схвалення. Результат 
є, кафедру представив, 
інститут також. Отож 
я дуже задоволений 
своєю участю у цьому 
престижному конкурсі.

Продовження. 
Поч. – стор.11

Найкращі доповіді 
регіонального етапу 
конкурсу були надіслані 
до Києва, де проходив 
національний відбірковий 
етап. Учасники конкурсу в 
номінації «Спудейські ессеї» 
надсилали свої роботи до 
столиці окремо, оминувши 
регіональний етап. 

І ось 15 квітня ц. р. у 
приміщенні Міського 
Будинку вчителя м. 
Києва відбулася урочиста 
церемонія нагородження 
переможців Всеукраїнського 
молодіжного конкурсу 
«Новітній інтелект України». 
З приємністю констатуємо, 
що серед них також 
виявилися два представники 
Львівської комерційної. 

2-ге місце у ІІІ віковій 
категорії було присуджено 
ст. викладачеві кафедри 
економіки підприємства 
Р. Лупаку (гуманітарна 
тематика), а 3-те місце у 
Р. Лупаку (гуманітарна 
тематика), а 3-те місце у 
Р. Лупаку (гуманітарна 

номінації «Спудейські ессеї» 
тематика), а 3-те місце у 
номінації «Спудейські ессеї» 
тематика), а 3-те місце у 

(економічна тематика) 
виборола асистент кафедри 
(економічна тематика) 
виборола асистент кафедри 
(економічна тематика) 

міжнародних економічних 
відносин Р. Андрусів. 
Переможців національного 

етапу конкурсу у 
ІІІ віковій категорії 
нагородила дипломами 
Голова Наглядової ради 
Фонду «Україна 3000» К. 
Голова Наглядової ради 
Фонду «Україна 3000» К. 
Голова Наглядової ради 

Ющенко. Крім дипломів, 
вони отримали також 
грошові премії за творчу 
й наполегливу працю в 
ім’я майбутнього нашої 
держави. 

В. Кутянин    

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РОДУ 
НЕМА ПЕРЕВОДУ!

Говорять переможці конкурсу:Говорять переможці конкурсу:Г

У своїй правоті поважне 
журі переконує А. Вешко
У своїй правоті поважне 
журі переконує А. Вешко
У своїй правоті поважне 

Засідання гуманітарної секції регіонального етапу конкурсу

Можливо, ця юна учениця, 
яку дипломом за 1-ше місце 
Можливо, ця юна учениця, 
яку дипломом за 1-ше місце 
Можливо, ця юна учениця, 

в регіональному етапі 
конкурсу нагороджує проф. 
в регіональному етапі 
конкурсу нагороджує проф. 
в регіональному етапі 

С. Скибінський, колись 
конкурсу нагороджує проф. 
С. Скибінський, колись 
конкурсу нагороджує проф. 

стане студенткою нашої 
академії
стане студенткою нашої 
академії
стане студенткою нашої 
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Роксолана Андрусів, 
асистент кафедри 
Роксолана Андрусів, 
асистент кафедри 
Роксолана Андрусів, 

міжнародних економічних 
асистент кафедри 
міжнародних економічних 
асистент кафедри 

відносин ЛКА 
міжнародних економічних 
відносин ЛКА 
міжнародних економічних 

– Я вже вдруге брала 
участь у конкурсі «Новітній 
інтелект України» в 
номінації «Спудейські 
ессеї». Торік, на жаль, 
не потрапила у фінал, 
хоча робота увійшла в 
національний відбірковий 
етап, і я також їздила до 
Києва. А от цього року 
зайняла 3-тє місце.

Такі конкурси можна 
порахувати на пальцях. 
Його особливість  полягає 
порахувати на пальцях. 
Його особливість  полягає 
порахувати на пальцях. 

в матеріальному заохоченні 
учасників. Практично 
всі науковці стикаються 
з проблемою, коли 
їхня діяльність ніяк не 
винагороджується і не 
мотивує до подальших 
досягнень. А «Новітній 
інтелект України» 
покликаний знаходити 
таланти в науці, мотивуючи 
їх далі працювати і 
розвиватися.

У номінації «Спудейські 
ессеї» кожен обирав тему з 
економіки, яка є предметом 
його власного наукового 
зацікавлення. Ця номінація 
започаткована тільки торік. 
Вона з’явилася, мабуть, 
тому, що всі роботи, що 
їх подавали на конкурс, 
були обмежені 8-ми 
аркушами формату А-4. 
А для того, щоб показати 
щось більше, особливо у 
прикладній науці, цього 
замало. Через це і створили 
номінацію, в якій обсяг не 
повинен перевищувати 24 

аркуші того ж формату. Це 
– більша робота, більше 
опрацьованих джерел та 
літератури, грунтовніші 
дослідження, висновки, 
рекомендації тощо. 

Я почала досліджувати 
зовнішній борг на 5-му 
курсі, коли навчалася 
в магістратурі. Тоді я 
обрала собі цю тему 
дипломної і під час 
написання магістерської 
роботи вирішила глибше 
у ній розібратися. Тепер 
вона стала і темою моєї 
кандидатської дисертації. 
Отож моя участь у конкурсі 
пов’язана насамперед з 
апробацією отриманих 
результатів, а, з іншого боку 
– з оцінкою тієї роботи, яку 
я вже зробила. 

Основний висновок, 
який я зробила в ессеї, 
це те, що, по-перше, у 
світі немає країни, яка не 
мала б зовнішнього боргу. 
Всі держави позичають, 
тому що у них є потреби. 
які постіійно зростають. 
Щоб задовільнити ці 
потреби, держава бере 
в борг, на молодіжному 
слензі «халявні гроші». 
Однак ці гроші можуть 
використовуватися 
раціонально, як 
от в Японії та 
Британії, а можуть 
використовуватися, 
як в Україні. Гроші ми 
позичаємо, але для чого і 
куди вони спрямовуються 
ніхто не знає. 

Загальними словами, 
вони йдуть на споживчі 
витрати держави: на 
погашення раніше 
накопичених боргів, 
на латання «дірок» у 
бюджеті і т. п. Але їх не 
вкладають у реальну 
економіку (виробництво, 
розвиток інфраструктури, 
економіку (виробництво, 
розвиток інфраструктури, 
економіку (виробництво, 

ноу-хау і т. ін.). Темою 
моєї роботи власне і є 
дослідження ризиків, 
що виникають у зв’язку 
із великими кредитами. 
У найгіршому випадку 
може статися  дефолт, 
коли країна не в стані їх 
виплачувати і відмовляється 
обслуговувати  борг. 
Така ситуація була вже 
у Мексиці у 1980 р. та в 
Греції – у 2009 р. Греція 
– яскравий і наочний 
приклад, що може статися, 
коли позичати багато 

грошей і нераціонально їх 
використовувати. 

Великий зовнішній 
борг загрожує у першу 
чергу економічній 
безпеці. Країна, яка багато 
позичає, стає залежною від 
міжнародних фінансових 
організацій, як от МВФ, 
міжнародних фінансових 
організацій, як от МВФ, 
міжнародних фінансових 

що диктує нам, що і 
як нам треба робити, а 
також від інших країн. 
Аби не сталося дефолту, 
державі насамперед треба 
створювати інституційну 
базу. Міжнародний 
досвід підказує, що 
ефективною інституцією 
може бути агентство з 
управління зовнішньою 
заборгованістю, яке є в 
Португалії та в Британії. 

В Україні такого 
агентства немає. А шкода, 
бо і нам варто створити 
структуру, яка займалася 
б моніторингом коштів, 
які ми позичаємо; галузей, 
куди вони скеровуються; 
за раціональністю й ефек-
тивністю їх використання. 
Це потребує і змін у 
вітчизняному законодавстві. 
Цю тему ми із моїм науковим 
керівником збираємося 
розвивати і дійти до якогось 
логічного завершення. 
Хочемо не тільки зробити 
висновки (що таке борг 
і чим він небезпечний), 
висновки (що таке борг 
і чим він небезпечний), 
висновки (що таке борг 

а й надати рекомендації 
органам державного 
управління щодо уникнення 
найпесимістичнішого 
сценарію із державним 
боргом або щодо 
врегулювання ситуації із 
зовнішніми запозиченнями.  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ!

«КОРУПЦІЯ – ЦЕ ПОЗБАВЛЕННЯ 
МАЙБУТНЬОГО НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ»

Відомо, що у рейтингу за 2010 р., 
підготованому антикорупційною 
неурядовою організацією «Transparency 
International», наша країна за рівнем 
хабарництва посіла 134 місце зі 178 
країн світу. Що таке корупція, наскільки 
важливою і складною є боротьба з нею 
та чи сприяє цій боротьбі новий закон 
України «Про боротьбу з корупцією» ми 
попросили розповісти доцента кафедри 
міжнародних економічних відносин 
академії М. Флейчук, яка недавно 
захистила докторську дисертацію на 
тему «Теоретико-методологічні засади 
детінізації економіки та протидії корупції 
в Україні в умовах глобалізації» 

Закінчення – стор.14

Говорять переможці конкурсу:Говорять переможці конкурсу:Г
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«КОРУПЦІЯ – ЦЕ ПОЗБАВЛЕННЯ 
МАЙБУТНЬОГО НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ»

Продовження. 
Поч. – стор. 1
Продовж
Поч. – стор. 1
Продовж

3

– Маріє Ігорівно! Чому 
ви обрали таку не зовсім 

– Маріє Іго
ви обрали таку не зовсім 

– Маріє Ігорівно! Чому 
ви обрали таку не зовсім 

рівно! Чому 

економічну, здавалося б, 
ви обрали таку не зовсім 
економічну, здавалося б, 
ви обрали таку не зовсім 

тему?
економічну, здавалося б, 
тему?
економічну, здавалося б, 

– Зацікавилася я 
тему?

– Зацікавилася я 
тему?

цією проблемою ще у 
студентські часи. Тоді 
на пропозицію мого 
наукового керівника 
проф. А. Мокія, який 
став моїм проводарем, 
науковим батьком та 
людиною, здатною 
підтримати і допомогти 
у будь-який час, я 
написала курсову. У 
ній ми досліджували 
тіньову економіку у 
зовнішньоекономічних 
відносинах України. 

Моя кандидатська 
дисертація теж стосувалася 
протидії тінізації 
української економіки 
в умовах глобалізації. 
Студентам, котрі хочуть 
займатися науковою 
діяльністю, раджу обирати 
займатися науковою 
діяльністю, раджу обирати 
займатися науковою 

напрям досліджень, яким 
діяльністю, раджу обирати 
напрям досліджень, яким 
діяльністю, раджу обирати 

вони могли б займатися у 
напрям досліджень, яким 
вони могли б займатися у 
напрям досліджень, яким 

дальшій перспективі.
вони могли б займатися у 
дальшій перспективі.
вони могли б займатися у 

 При 
цьому хочу наголосити, 
що, насамперед, важливо 
зустріти керівника-
однодумця (мене доля 
звела з А.І.Мокієм, у 
однодумця (мене доля 
звела з А.І.Мокієм, у 
однодумця (мене доля 

співпраці з яким наука 
видається цікавою 
та потрібною для 
суспільства). 

Повертаючись до теми 
докторського дослідження, 
зауважу, що після захисту 
кандидатської, коли я 
частково опрацювала 
тематику тіньової 
економіки, мені стало 
цікаво, яким чином 
корупція пов’язана з 
економікою загалом та 
з тіньовою економікою, 
зокрема. Адже досі 
тривають дискусії що 
є первинним: тіньова 
економіка, чи корупція. У 
дисертації ми намагалися 
виявити цей зв’язок 
та його українські 
особливості. 

– Може, у наших 
умовах ці явища якось 
сприяють функціонуванню 
економіки? 
сприяють функціонуванню 
економіки? 
сприяють функціонуванню 

– На жаль, у 
пострадянських 
суспільствах побутує 
стереотип, що тіньова 
економіка, як і 
корупція, можуть бути 
навіть корисними для 
суспільства, що вони є 

певним амортизатором, 
який дозволяє малим і 
середнім підприємствам 
розвиватися у жорстких 
конкурентних умовах. 
Але в нашому дослідженні 
доведено, що такі наслідки 
мають місце лише в 
короткочасній перспективі, 
а у тривалій – як тіньова 
економіка, так і корупція 
є архізагрозливими для 
соціально-економічного 
розвитку. Вони не лише 
деформують структуру 
соціально-економічної 
системи, а й призводять 
до вичерпування ресурсів, 
які необхідно зберегти 
та передати майбутнім 
поколінням. Обидва явища 
не мають нічого спільного 
з інноваціями, розвитком 
новітніх технологій, освіти, 
оскільки головна мета 
корупціонерів – спожити 
якомога більше і то, 
корупціонерів – спожити 
якомога більше і то, 
корупціонерів – спожити 

негайно. 
– Що ви відносите до 

поняття «корупція»?
– Це слово походить 

від латинського соrruptio 
(підкуп, підкупність) або 
ж від латинського слова 
corrumpere, що означає 
«нищення за допомогою 
грошових активів». 
Корупція та підкуп були 
поширені ще у Давньому 
Римі та в інших країнах. 
Про неї є згадки у  Біблії, 
в Корані, в класичній 
літературі всіх часів 
і народів. У вужчому 
розумінні поняття 
«корупція» ототожнюють 
з хабарництвом. 

Насправді ж це 
не зовсім коректно, 
оскільки хабарництво є 
компонентою корупції, 
а корупція – значно 
ширше поняття. Воно 
насамперед передбачає 
зловживання службовим 
становищем, при цьому, 
не лише державних 
службовців. Хочу 
наголосити, що всі 
суб’єкти господарювання 
(фізичні чи юридичні 
суб’єкти господарювання 
(фізичні чи юридичні 
суб’єкти господарювання 

особи), які намагаються 
(фізичні чи юридичні 
особи), які намагаються 
(фізичні чи юридичні 

неправомірно заволодіти 
особи), які намагаються 
неправомірно заволодіти 
особи), які намагаються 

матеріальними, фінансо-
неправомірно заволодіти 
матеріальними, фінансо-
неправомірно заволодіти 

вими або іншими благами 
матеріальними, фінансо-
вими або іншими благами 
матеріальними, фінансо-

через хабарництво та 
інші протиправні дії, 
через хабарництво та 
інші протиправні дії, 
через хабарництво та 

можуть розглядатися 
інші протиправні дії, 
можуть розглядатися 
інші протиправні дії, 

як корупціонери, що не 
повною мірою передбачено 
як корупціонери, що не 
повною мірою передбачено 
як корупціонери, що не 

в ухваленому Законі 
повною мірою передбачено 
в ухваленому Законі 
повною мірою передбачено 

України «Про боротьбу з 
в ухваленому Законі 
України «Про боротьбу з 
в ухваленому Законі 

корупцією», який набрав 
України «Про боротьбу з 
корупцією», який набрав 
України «Про боротьбу з 

чинності з 1 січня 2011 р. 
корупцією», який набрав 
чинності з 1 січня 2011 р. 
корупцією», який набрав 

– Ви кажете, що винні в 
корупції не тільки державні 
чиновники. А хто ж іще?
корупції не тільки державні 
чиновники. А хто ж іще?
корупції не тільки державні 

– Для вчинення 
корупційних дій повинно 
бути два суб’єкти: той, 
на кого спрямована 
корупційна дія; і той, 
ким спричинений той чи 
інший вид корупції. Тому 
винні обидві сторони, 
оскільки вони здійснюють 
протиправну діяльність і 
отримують зиск від такої 
діяльності, а втрачає все 
суспільство. Корупціонери 
позбав ляють кожного 
грома дянина держави 
матеріальних, соціальних, 
моральних, культурних 
благ. У чому полягає 
різниця між корупцією і 
кримінальним злочином, 
коли завдають шкоди 
здоров’ю або позбавляють 
життя людини? У другому 
випадку ми бачимо 
безпосередній наслідок 
злочину і можемо 
притягти злочинця до 
відповідальності. У 
корупційних же діях 
наслідки віддалені у часі 
і більш опосередковані. 
Багато хто й не підозрює, 
що стає жертвою корупції, 
недотримуючи кошти 
і блага із бюджетних та 
небюджетних фондів. Зате 
люди, котрі отримують 
корупційні прибутки, 
користуються цими 
благами сповна.

– Які види корупції ви 
досліджували у дисертації?

– Які види корупції ви 
досліджували у дисертації?

– Які види корупції ви 

– Найрозповсю-
дженіший із них 
– винагорода у вигляді 
фінансових або 
матеріальних активів. 
Але зараз є набагато 
загрозливіша корупція, 
яку ми недооцінюємо і, 
загрозливіша корупція, 
яку ми недооцінюємо і, 
загрозливіша корупція, 

яка особливо поширена 
яку ми недооцінюємо і, 
яка особливо поширена 
яку ми недооцінюємо і, 

в Україні. У потоці т. 
зв. клептократії, коли 
корупція пронизує все 
суспільство знизу догори, 
корупція пронизує все 
суспільство знизу догори, 
корупція пронизує все 

найнебезпечнішою є 
суспільство знизу догори, 
найнебезпечнішою є 
суспільство знизу догори, 

корупція політична, що 
перевершує звичайне 
хабарництво.
перевершує звичайне 
хабарництво.
перевершує звичайне 

 Це не 
лише лобіювання 
законів, що часто 
шкодить національній 
безпеці. Корупція – це 
продаж національних 
інтересів, матеріальних 
ресурсів, позбавлення 
майбутнього наступних 
поколінь. Крім ресурсів, 
країну позбавляють 
інтелектуального, 
наукового потенціалу, 

бо кошти, які мали б 
спрямовуватися в охорону 
довкілля чи в охорону 
здоров’я, на розвиток 
інновацій, зміцнення 
конкурентних позицій 
України в глобальному 
середовищі, ідуть на 
особисте споживання, 
точніше збагачення 
окремих осіб та членів 
їхніх сімей. Ці кошти не 
стимулюють соціально-
економічний розвиток. За 
нашими дослідженнями 
від 10 до 15 відсотків 
громадян України 
розпоряджаються 90 
відсотками ВВП нашої 
держави! 

– А як щодо непотизму?
– Непотизм прита-

манний головно 
пост ра  дянським, 
постсоціалістичним 
країнам. В окремих 
розвинених державах 
подекуди зустрічаються 
прояви непотизму у 
вигляді легального 
лобізму. У них родичам 
дозволено обіймати певні 
посади, проте позитивні 
наслідки для суспільства 
будуть лише у тому 
випадку, якщо ці особи 
мають належні фахові 
знання та отримують 
відповідну посаду у 
процесі прозорого 
конкурсного відбору. 
Але є держави, в яких 
не дозволяється, щоби 
родичі займали певні 
пости і розпоряджалися 
визначеними законом 
ресурсами. 

У нас непотизм набув 
форми «кумівських 

У нас непотизм набув 
форми «кумівських 

У нас непотизм набув 

зв’язків». З одного 
форми «кумівських 
зв’язків». З одного 
форми «кумівських 

боку, влада начебто 
відсторонена від бізнесу, а 
боку, влада начебто 
відсторонена від бізнесу, а 
боку, влада начебто 

родичі – від наслідування 
відсторонена від бізнесу, а 
родичі – від наслідування 
відсторонена від бізнесу, а 

влади. Та, з іншого боку, 
родичі – від наслідування 
влади. Та, з іншого боку, 
родичі – від наслідування 

«кумівство», пронизало 
всю владну вертикаль.
«кумівство», пронизало 
всю владну вертикаль.
«кумівство», пронизало 

Згідно з дослідженням 
всю владну вертикаль.
Згідно з дослідженням 
всю владну вертикаль.

авторитетного журналу 
«Тиждень», практично всі 
політичні сили тією чи 
іншою мірою пов’язані 
між собою родинними 
зв’язками (кровними, 
кумівськими і т. п.). Це не 
зв’язками (кровними, 
кумівськими і т. п.). Це не 
зв’язками (кровними, 

є пряма корупція, тому 
що не завжди має місце 
передача матеріальних 
благ, але забезпечення 
«вигідним» місцем праці 
гарантує незаконне 
збагачення родичів і 
близьких політиків та 
держслужбовців. 

Закінчення – стор.15
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Закінчення. 
Поч. – стор. 13, 14

– Чи ухвалений 
нещо давно у нас закон 
сприятиме подоланню 
корупції? 
сприятиме подоланню 
корупції? 
сприятиме подоланню 

– Найдискусійнішою 
позицією нового закону, 
яка зводить нанівець 
благі намагання наших 
законодавців, є те, що 
декларації про доходи 
повинні подавати 
лише посадові особи та 
їхні найближчі родичі 
(дружина або чоловік, 
а також діти). І то із  
(дружина або чоловік, 
а також діти). І то із  
(дружина або чоловік, 

зауваженням, що ці 
родичі проживають за 
однією з посадовцем 
адресою! А от у 
розвинених країнах 
декларації про доходи 
подають близькі й далекі 
родичі посадовців, 
незалежно від їхнього 
місця проживання. Така 
норма у нас, на жаль, 
не передбачена, як і 
обов’язок декларації 
не лише доходів, а й 
видатків. 

– Деякі представники 
Партії регіонів 
запевняють, що вимоги 
декларувати видатки 
у європейському 
законодавстві немає.

– Вона є в усіх 
розвинених країнах, 
зокрема Євросоюзу. 
У Швеції, яка 
найефективніше бореться 
із тіньовою економікою 
та корупцією, навіть 
королівська родина не має 
та корупцією, навіть 
королівська родина не має 
та корупцією, навіть 

права зробити жодної 
королівська родина не має 
права зробити жодної 
королівська родина не має 

масштабної покупки 
права зробити жодної 
масштабної покупки 
права зробити жодної 

без інформування про 
масштабної покупки 
без інформування про 
масштабної покупки 

це суспільства. Там 
декларують і доходи, і 
це суспільства. Там 
декларують і доходи, і 
це суспільства. Там 

видатки. 
декларують і доходи, і 
видатки. 
декларують і доходи, і 

При цьому, у 
розвинених державах діє 
принцип «зворотного 
доказу» – не держава має 
доводити, що державний 
службовець украв 
або ж був учасником 
корупційних дій, а сам 
чиновник. Тому він 
збирає всі документи та 
докази, які свідчать про 
легальність його доходів 
і видатків. Зате у нас 
багато чиновників, які 
не мають можливості 
обґрунтувати свої 
видатки, неприховано 
хизуються незаконно 
нажитими статками. 
І це тоді, коли більша 
частина суспільства живе 
на межі зубожіння!

– Та і внести таку 
вимогу у законодавство, як 
виглядає, не бажають.
вимогу у законодавство, як 
виглядає, не бажають.
вимогу у законодавство, як 

– Авжеж! У розвинених 
державах первинне 
джерело відмивання 
доходів шукають до 
найпершої ланки. У 
нас же відслідковують 
потенційно 
кримінальний ланцюжок 
лише у стосунку до 
найближчого родича, і 
все. А якщо чиновник 
заявить, що одержав 
коштовний дарунок, 
то у «дарувальника» 
не з’ясовують чи міг 
він заробити ці кошти, 
чи заплатив податки 
з одержаних доходів 
і т. ін. Крім того, у 
більшості розвинених 

Крім того, у 
більшості розвинених 

Крім того, у 

держав юридичні особи 
більшості розвинених 
держав юридичні особи 
більшості розвинених 

несуть повну кримінальну 
відповідальність за 
несуть повну кримінальну 
відповідальність за 
несуть повну кримінальну 

корупційні дії усім своїм 
майном. А в Україні за 
корупційні дії усім своїм 
майном. А в Україні за 
корупційні дії усім своїм 

звинуваченням у корупції 
судять винятково 
звинуваченням у корупції 
судять винятково 
звинуваченням у корупції 

фізичних осіб. Судять, 
судять винятково 
фізичних осіб. Судять, 
судять винятково 

перепрошую, «цапів-
відбувайлів», а компанії 
перепрошую, «цапів-
відбувайлів», а компанії 
перепрошую, «цапів-

повної відповідальності не 
відбувайлів», а компанії 
повної відповідальності не 
відбувайлів», а компанії 

несуть. 
– Що ще заважає 

нам зробити боротьбу з 
корупцією ефективнішою?
нам зробити боротьбу з 
корупцією ефективнішою?
нам зробити боротьбу з 

– Найбільшою 
корупцією ефективнішою?

– Найбільшою 
корупцією ефективнішою?

проблемою в Україні, 
на яку вказують 
представники розвинутих 
держав та міжнародних 
інституцій, є неефективна 
норма депутатської 
недоторканості. Ні для 
кого не секрет, що у нас 
окремі особи, котрі мали 
кримінальне минуле, 
можуть потрапляти 
до парламенту і 
фактично користуються 
необмеженим імунітетом. 
Це є першопричиною, 
яка ніколи не дозволить 
ефективно боротися 
з корупцією. На 
нашу думку, закон 
мав передбачити, 
нашу думку, закон 
мав передбачити, 
нашу думку, закон 

якщо не ліквідацію, 
мав передбачити, 
якщо не ліквідацію, 
мав передбачити, 

то хоча б зменшення 
рівня депутатської 
недоторканості, 
рівня депутатської 
недоторканості, 
рівня депутатської 

оскільки певний імунітет 
повинен зберігатися. 
оскільки певний імунітет 
повинен зберігатися. 
оскільки певний імунітет 

Проте, у жодній країні 
повинен зберігатися. 
Проте, у жодній країні 
повинен зберігатися. 

світу немає імунітету 
від кримінальної 
світу немає імунітету 
від кримінальної 
світу немає імунітету 

відповідальності. У 
від кримінальної 
відповідальності. У 
від кримінальної 

нас же депутата 
Верховної Ради України 
нас же депутата 
Верховної Ради України 
нас же депутата 

не можуть притягнути 
до відповідальності без її 
не можуть притягнути 
до відповідальності без її 
не можуть притягнути 

згоди.

– А чи новації міносвіти, 
спрямовані на зменшення 
ролі зовнішнього 
незалежного оцінювання 
знань, не розв’язують руки 
корупціонерам?
знань, не розв’язують руки 
корупціонерам?
знань, не розв’язують руки 

– За нашими 
корупціонерам?

– За нашими 
корупціонерам?

дослідженнями, 
незалежне тестування 
різко знизило рівень 
корупції в освітній сфері, 
принаймні на етапі вступу 
до ВНЗ. Запровадження 
додаткових іспитів 
видається нам 
неефективним 
та недостатньо 
обґрунтованим. 
Як показують досвід 
і дослідження в галузі 
Як показують досвід 
і дослідження в галузі 
Як показують досвід 

психології, будь-який 
і дослідження в галузі 
психології, будь-який 
і дослідження в галузі 

особистий контакт з 
психології, будь-який 
особистий контакт з 
психології, будь-який 

викладачем, суб’єктивна 
думка, яка виникає 
викладачем, суб’єктивна 
думка, яка виникає 
викладачем, суб’єктивна 

при такому контакті, 
збільшують ймовірність 
при такому контакті, 
збільшують ймовірність 
при такому контакті, 

корупції. А от 
збільшують ймовірність 
корупції. А от 
збільшують ймовірність 

системи тестування і 
рейтингування дають 
системи тестування і 
рейтингування дають 
системи тестування і 

можливість прозоро 
і дуже ефективно 
можливість прозоро 
і дуже ефективно 
можливість прозоро 

відслідковувати рівень 
і дуже ефективно 
відслідковувати рівень 
і дуже ефективно 

розвитку студента. 
відслідковувати рівень 
розвитку студента. 
відслідковувати рівень 

Отож детінізувати 
розвитку студента. 

Отож детінізувати 
розвитку студента. 

сферу освіти і зменшити 
кількість випадків 
корупції, на наш погляд, 
допоможе запровадження 
тестування як під 
час вступу, так і 
під час навчання 
(хоча, безумовно, не 
можна відмовитися 
і від аналітичних 
завдань у комплексі 
оцінювання знань), а 
також рейтингування 
вишів, що має місце в 
розвинених країнах. Там 
складають навіть «чорні 
рейтинги» корумпованих 
ВНЗ, дипломи яких 
неприйнятні для 
роботодавців. 

– А як щодо врахування 
при вступі середнього балу 

А як щодо врахування 
при вступі середнього балу 

А як щодо врахування 

атестата?
при вступі середнього балу 
атестата?
при вступі середнього балу 

– Гадаю, що це 
нормальна практика. 
Але є побоювання, 
щоб корупція не 
перемістилася з вишів 
у школи на етапі 
отримання учнями 
атестатів про середню 
освіту.

– Які найперші кроки 
слід було б здійснити в 

Які найперші кроки 
слід було б здійснити в 

Які найперші кроки 

Україні для приборкання 
слід було б здійснити в 
Україні для приборкання 
слід було б здійснити в 

корупції та звуження 
сектору тіньової 
економіки?
сектору тіньової 
економіки?
сектору тіньової 

– Насамперед 
необхідно знищити 

фінансовий базис 
корупційної 
діяльності і тінізації 
(провести фінансову 
і майнову люстрацію 
держслужбовців, 
ліквідувати їхній імунітет 
від кримінального 
переслідування). 
Можлива часткова 
амністія тіньового 
капіталу. Але, якщо ми 
дозволимо тотально 
амністувати весь капітал, 
то нічого доброго з 
цього не вийде. За 
умови ж, якщо частина 
детінізованого капіталу 
вкладатиметься у 
пріоритетні для держави 
сфери (охорона довкілля, 
здоров’я нації, розвиток 
сфери (охорона довкілля, 
здоров’я нації, розвиток 
сфери (охорона довкілля, 

освіти й інновацій), 
його часткова амністія 
буде виправдана. Проте 
легалізації кримінальним 
чином накопичених 
коштів дозволяти не 
можна. Найважливішим 
елементом боротьби з 
корупцією та тінізацією 
є вдосконалення 
корупцією та тінізацією 
є вдосконалення 
корупцією та тінізацією 

інституційної основи 
ведення господарської 
інституційної основи 
ведення господарської 
інституційної основи 

діяльності (заохочення 
ведення господарської 
діяльності (заохочення 
ведення господарської 

до функціонування 
діяльності (заохочення 
до функціонування 
діяльності (заохочення 

в офіційному 
до функціонування 
в офіційному 
до функціонування 

правовому полі) при 
в офіційному 
правовому полі) при 
в офіційному 

одночасному посиленні 
правовому полі) при 
одночасному посиленні 
правовому полі) при 

каральних заходів до 
одночасному посиленні 
каральних заходів до 
одночасному посиленні 

правопорушників.
Для успіху боротьби з 

корупцією надзвичайно 
велике значення 
має активізація 
громадянського 
суспільства. Виховувати 
громадян, які не 
бажають брати участь 
у хабарництві, інших 
корупційних діях та 
працювати в тіньовій 
економіці, треба із 
дитсадка, бо нині, на 
превеликий жаль, істотна 
частка економічно 
активного населення 
тією чи іншою мірою 
залучені до корупційних 
дій. А загалом, доки 
держава не сформує 
масштабної стратегії 
детінізації економіки 
і протидії корупції, а 
використовуватиме 
часткові заходи, як 
сьогодні, ми не зможемо 
добитися позитивних 
та відчутних для усього 
суспільства результатів.

Спілкувався 
Іван Сторонній 

Спілкувався 
Іван Сторонній 

Спілкувався 

«КОРУПЦІЯ – ЦЕ ПОЗБАВЛЕННЯ 
МАЙБУТНЬОГО НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ»
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Навчання дає найкращі 
результати тоді, коли 
Навчання дає найкращі 
результати тоді, коли 
Навчання дає найкращі 

студенти відразу після 
результати тоді, коли 
студенти відразу після 
результати тоді, коли 

закінчення вишу можуть 
влаштуватися на роботу 
закінчення вишу можуть 
влаштуватися на роботу 
закінчення вишу можуть 

за обраним фахом. Отож 
влаштуватися на роботу 
за обраним фахом. Отож 
влаштуватися на роботу 

навесні Кадрова агенція 
за обраним фахом. Отож 
навесні Кадрова агенція 
за обраним фахом. Отож 

Львівської комерційної 
академії організувала 
Львівської комерційної 
академії організувала 
Львівської комерційної 

низку тренінгів 
«Секрети успішного 
низку тренінгів 
«Секрети успішного 
низку тренінгів 

працевлаштування», 
в якому взяли участь 
випускники спеціальностей 
«Економіка підпри-
випускники спеціальностей 
«Економіка підпри-
випускники спеціальностей 

ємства», «Міжнародні 
«Економіка підпри-
ємства», «Міжнародні 
«Економіка підпри-

економічні відносини» 
ємства», «Міжнародні 
економічні відносини» 
ємства», «Міжнародні 

та «Маркетинг». Мета 
тренінгу – надати 
та «Маркетинг». Мета 
тренінгу – надати 
та «Маркетинг». Мета 

студентам навички 
тренінгу – надати 
студентам навички 
тренінгу – надати 

самопрезентації та 
успішного проходження 
самопрезентації та 
успішного проходження 
самопрезентації та 

співбесіди.
успішного проходження 
співбесіди.
успішного проходження 

Тренінг проводився 
у формі рольової гри-
симуляції співбесіди. У ній 
хлопці й дівчата виступали 
в ролі претендентів 
на вакантні посади 
менеджера зі збуту відомої 
автомобільної компанії 
та менеджера з туризму у 
туристичній фірмі. Ролі 
вимогливих працедавців 
виконували працівники 
кадрової агенції, яких 
консультували самі 
працедавці. Спудеї мали 
змогу скласти резюме  

та пройти співбесіду на 
відкриту вакансію.

Під час тренінгу було 
використано відеокамеру 
та мультимедійний про-
ектор. З метою аналізу 
поведінки претендентів 
і їхніх відповідей на про-
вокаційні запитання спів-
бесіда записувалась на 
відеокамеру. Неабиякий 
інтерес учасників гри-
симуляції викликав перегляд 
відеоматеріалів. За ними 
можна було оцінити всі їхні 
сильні сторони і потенційні 
помилки на співбесіді, 
мовні огріхи, вербальну та 
невербальну комунікацію 
співрозмовників.

Ті, хто відвідували наші 
тренінги, мали нагоду 
дізнатися як грамотно 
скласти резюме; як 
виграшно представити 
себе на співбесіді та 
аргументувати доцільність 
прийому себе на роботу 
в ту чи іншу компанію; 
про навички потрібні 
для працевлаштування, 
структуру і складові 
процесу співбесіди; як 
уникнути стандартних 
помилок при спілкуванні 
з роботодавцем; про 
«пастки», що очікують 
молодих спеціалістів при 
влаштуванні на роботу. 
Учасники тренінгів 

отримали також корисні 
рекомендації та відповіді 
на актуальні питання 
пошуку роботи і побудови 
власної кар’єри. 

Ми впевнені у тому, що 
тренувальні співбесіди з 
пра цівниками Кадрової 
аген ції, нові знання та 
відпрацювання навичок 
під час тренінгу «Секрети 
успішного працевлаштуванн
я»  допоможуть випускникам 
Львівської комерційної 
академії кра ще підготуватись 
до майбутнього кар’єрного 
зростання.

Доц. І. Лапшина, 
завідувач Кадрової 

агенції ЛКА 
завідувач Кадрової 

агенції ЛКА 
завідувач Кадрової 

17 березня 2011 р. на 
кафедрі менеджменту 
17 березня 2011 р. на 
кафедрі менеджменту 
17 березня 2011 р. на 

Львівської комерційної 
академії було 
Львівської комерційної 
академії було 
Львівської комерційної 

організовано зустріч 
теоретиків, практиків 
та майбутніх фахівців 
теоретиків, практиків 
та майбутніх фахівців 
теоретиків, практиків 

у цій сфері. Зустріч 
та майбутніх фахівців 
у цій сфері. Зустріч 
та майбутніх фахівців 

відбулася у формі 
у цій сфері. Зустріч 
відбулася у формі 
у цій сфері. Зустріч 

круглого столу і була 
відбулася у формі 
круглого столу і була 
відбулася у формі 

присвячена обговоренню 
круглого столу і була 
присвячена обговоренню 
круглого столу і була 

проблем підприємництва 
та менеджменту 
проблем підприємництва 
та менеджменту 
проблем підприємництва 

в Україні в умовах 
сьогодення. 
в Україні в умовах 
сьогодення. 
в Україні в умовах 

Учасники круглого столу 
виступали з доповідями, 
які стосувалися актуальних 
питань управління 
підприємствами. Зокрема, 
завідувач кафедри 

менеджменту, д. е. н., проф. 
Федір Хміль детально 
менеджменту, д. е. н., проф. 
Федір Хміль детально 
менеджменту, д. е. н., проф. 

зупинився на вітчизняній 
моделі менеджменту. 
Приватний підприємець 
Василь Марущак визначив 
нинішні проблеми 
малого підприємництва у 
сфері торгівлі. Директор 
департаменту торгівлі 
ТзОВ ТВК «ЛьвівХолод» 

також охоче поділився 
своїми думками і досвідом 
організації комерційної 
діяльності торговельних 
підприємств.

Зустріч відбулася в 
режимі гострої дискусії 
про злободенні проблеми 
підприємництва та 
менеджменту. В обговоренні 
доповідей взяли активну 
участь також викладачі 
кафедри менеджменту, 
студенти 4 та 5 курсів 
однойменного факультету. 
Студенти, як майбутні 
молоді фахівці, могли 
задати питання практикам, 
пов’язані з перспективою 
працевлаштування, 
з особливостями 
функціонування бізнесу в 
сучасних, кризових умовах 
розвитку економіки.

Власна інформація

На фото: Основні допо ві-
да чі круглого столу (зліва-
На фото: Основні допо ві-
да чі круглого столу (зліва-
На фото: Основні допо ві-

направо: Ф. Хміль, В. Мару -
да чі круглого столу (зліва-
направо: Ф. Хміль, В. Мару -
да чі круглого столу (зліва-

щак, М. Гонський, Л. Валова)
направо: Ф. Хміль, В. Мару -
щак, М. Гонський, Л. Валова)
направо: Ф. Хміль, В. Мару -

ЯК РОЗМОВЛЯТИ З ПРАЦЕДАВЦЯМИ?

ТЕОРІЯ БЕЗ ПРАКТИКИ ПУСТА

Магістри академії під час гри-симуляції «Співбесіда у туристичній компанії».

ЧОРНОБИЛЬ :  ЖАЛОБА 
Й ОСТОРОГА
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26 квітня 1986 р. на 
Чорнобильській атомній 
26 квітня 1986 р. на 
Чорнобильській атомній 
26 квітня 1986 р. на 

електростанції ім. В. 
І. Леніна у Київській 
області сталася 
І. Леніна у Київській 
області сталася 
І. Леніна у Київській 

аварія, яка виявилася 
найбільшою техногенною 
аварія, яка виявилася 
найбільшою техногенною 
аварія, яка виявилася 

катастрофою в історії 
ядерної енергетики. 
катастрофою в історії 
ядерної енергетики. 
катастрофою в історії 

Цьогоріч в усьому світі 
відзначали 25-ті роковини 
Цьогоріч в усьому світі 
відзначали 25-ті роковини 
Цьогоріч в усьому світі 

Чорнобильської трагедії. 
відзначали 25-ті роковини 
Чорнобильської трагедії. 
відзначали 25-ті роковини 

Згадували про те 
Чорнобильської трагедії. 
Згадували про те 
Чорнобильської трагедії. 

жахіття з думкою, аби 
Згадували про те 
жахіття з думкою, аби 
Згадували про те 

воно не повторювалося 
віднині, і прісно, і на віки 
воно не повторювалося 
віднині, і прісно, і на віки 
воно не повторювалося 

вічні. 

1 година 23 хвилини 
ночі. На 4-му реакторі 
Чорнобильської АЕС 
в результаті пожежі та 
вибуху стався могутній 
викид радіоактивних 
речовин. Аварія призвела 
до забруднення понад 
145 тис. кв. км території 
України, а також сусідніх 
із нею Білорусії та 
Російської Федерації. 
із нею Білорусії та 
Російської Федерації. 
із нею Білорусії та 

Від Чорнобильської 
катастрофи постраждало 
майже 5 млн. 
людей, забруднено 
радіоактивними нуклідами 
близько 5 тис. міст і 
сіл, з яких в Україні 
– 2293 населених пункти з 
населенням близько 
2,6 млн. осіб! 

Оскільки Чорнобиль 
більшою чи меншою 
мірою торкнувся кожного 
з нас, жалобні заходи 
відбулися 19 квітня 
і в нашій академії. У 
головному корпусі було 
розгорнуто виставку 
«Чорнобиль – біль наш 
довічний», а в другій 
половині дня до студентів 
і викладачів академії з 
літературно-мистецькою 
композицією на цю 
тему завітали артисти 
Львівської державної 
філармонії. 

Ведуча реквієму Інна 
Павлюк у вступному слові 
зауважила, що у пісенній 
спадщині українського 
народу приблизно 90 
відсотків усіх пісень 
–сумні, і лише 10 відсотків 
припадає на веселі пісні. 
А все тому, що надто 
багато горя і страждань 
пережив наш народ за 
багато століть свого буття. 
Чорнобиль же додав нам 
і страждань, і скорботних 
пісень. 

Саме сумні твори, що 
цілком слушно, було 
включено до репертуару 
артистів. Першою 
дует співаків Оксана 
Мацигора та Володимир 
Пономаренко виконали 
популярну народну 
пісню «Місяць на небі» 
(партія фортепіано 
– Олена Владиславська). 
(партія фортепіано 
– Олена Владиславська). 
(партія фортепіано 

Потім вони виступали 
ще не раз удвох і соло, 
виконавши пісні 
«Під твою милість» та 
«Страждальна мати» 
Ігоря Соневицького, 
«Не забудь» знаного 
львівського композитора 
Богдана Янівського, 
а також молитву 
Андрія з опери Семена 
Гулака-Артемовського 

«Запорожець за Дунаєм» 
(В. Пономаренко).

Пісенну частину 
вечора-реквієму 
блискуче доповнив 
поетичними творами 
Олег Батов. Він прочитав 
поезію Ліни Костенко 
«Чорнобильська мадонна», 
а також «Чорнобиль у 
ХХІ столітті». Глядачі, 
які зібралися в актовій 
залі академії, щедро 
нагородили талановитих 
виконавців тривалими 
оплесками. Після 
виступів артистів вони 
мали змогу переглянути 
виставку, присвячену 
Чорнобильській трагедії та 
її згубним наслідкам. 

Від аварії на 
Чорнобильській АЕС нас 

відділяє чверть століття. 
Сьогодні в українських 
містах і селах вже не 
фіксують такого високого 
радіоактивного фону, як 
у 1986 р. Але Чорнобиль 
радіоактивного фону, як 
у 1986 р. Але Чорнобиль 
радіоактивного фону, як 

назавжди повинен бути  
пересторогою перед 
бездумним захопленням 
енергією мирного 
атома, який, як показала 
недавня аварія на 
японській АЕС Фукусіма-
недавня аварія на 
японській АЕС Фукусіма-
недавня аварія на 

1, може за певних 
обставин звільнятися 
з-під контролю, неначе 
зловісний джин із 
пляшки.

Насправді наслідки 
вибуху в Чорнобилі далеко 
не подолані і десятками 
тисяч жертв померлих 
ліквідаторів атомний 
джин, найвірогідніше, не 
насититься. Незадовго 
до 25-річчя катастрофи у 
Відні збирався Науковий 
комітет ООН із дії атомної 
радіації (UNІCEAR). 
Члени комітету подали 
новий звіт, опрацьований 
після багаторічних 
спостережень за станом 
здоров’я осіб, котрі 
зазнали радіоактивного 
опромінення після 
Чорнобильської аварії. 
Головний висновок, що 
міститься в документі на 
173-х сторінках – досі 
неможливо спрогнозувати 
рівень ракових 
захворювань серед людей, 
які отримали незначні 
дози опромінення у квітні 
1986 р. 
дози опромінення у квітні 
1986 р. 
дози опромінення у квітні 

Закінчення – стор.18

ЧОРНОБИЛЬ :  ЖАЛОБА 
Й ОСТОРОГА

Присутні вшановують пам’ять загиблих хвилиною мовчання
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Закінчення. 
Поч. – стор. 13, 14

«Ми досліджували 
насамперед вплив радіації  
на здоров’я, – сказав 1 
березня ц. р. у інтерв’ю 
DEUTSCHE 
березня ц. р. у інтерв’ю 
DEUTSCHE 
березня ц. р. у інтерв’ю 

WELLE
березня ц. р. у інтерв’ю 

WELLE
березня ц. р. у інтерв’ю 

Михайло Балонов із 
Санкт-Петербурзького 
Інституту радіаційної 
гігієни. – Латентний 
період, який триває від 
моменту опромінення і 
до розвитку раку, у деяких 
випадках, може тривати 
десятиліття». Цезій-137, 
період напіврозпаду 
якого близько 30 років, 
а також стронцій-90, 
ізотопи плутонію та інші 
радіонукліди ще мають 
зіграти свою роль. Тому 
є підстави припускати, 
що кількість онкохворих 
збільшуватиметься, і то 
суттєво.  Так вважають 
більшість російських і 
частина західних фахівців. 

Згідно з однією з 
таких західних оцінок, 
загальна кількість випадків 
раку, викликаних дією 
чорнобильського цезію-
137 за весь час його 
впливу, складе для всіх 
постраждалих країн 
приблизно 950 тис. Хоча 
експерти ВООЗ кажуть, 
що це зростання не буде 
таким значним. Хто 
правий, стане ясно років 
через 10, коли закінчиться 
латентний період багатьох 
ракових захворювань. 
А хто спрогнозує, 
яким буде генетичний 
удар Чорнобиля по 
здоров’ю наступних 
поколінь, які походять з 
районів радіоактивного 
забруднення? 

Чорнобильська аварія, 
а за нею й аварія на 

Фукусімі-1, що сталася 11 
березня ц. р., довели, що 
як самі технології побудови 
реакторів, так і системи їх 
захисту наразі залишаються 
дуже небезпечними для 
всього живого. Це зараз 
визнали і в Японії, і в 
Німеччині, де призупинили 
будівництво нових 
ядерних енергоблоків та 
почали закривати старі 
АЕС. Але у нас вже після 
аварії на Фуксімі та у дні 
АЕС. Але у нас вже після 
аварії на Фуксімі та у дні 
АЕС. Але у нас вже після 

відзначення 25-річчя 
Чорнобильської трагедії 
на телебаченні можна 
було спостерігати зухвалу 
контратаку лобістів 
атомної енергетики. 
За їхніми словами, 
ніякої альтернативи їй 
немає, і нам обов’язково 
потрібні ще 6 російських 
немає, і нам обов’язково 
потрібні ще 6 російських 
немає, і нам обов’язково 

енергоблоків, до того 
ж, застарілих проектів. 
І ніхто з цих лобістів не 
потрудився економічно 
обгрунтувати доцільність 
їхнього спорудження 
в країні, яка і так не 
має куди збувати свою 
електроенергію. А Україна 
ж – не Японія!

Вражає й інший 
феномен. Кому як не нам, 
українцям, треба уважно 
прислухатися до тривожних 
дзвонів Чорнобиля, а тепер і 
дзвонів Фукусіми? Але, тоді, 
дзвонів Чорнобиля, а тепер і 
дзвонів Фукусіми? Але, тоді, 
дзвонів Чорнобиля, а тепер і 

як німці, японці, мешканці 
інших держав провели 
багатолюдні марші протесту 
проти бездумного розвитку 
атомної енергетики, у нас 
не було жодної подібної 
акції. Невже у нас, 
отруєних радіонуклідами, 
відбулися такі мутації 
громадянської свідомості 
і відповідальності, які 
притуплюють навіть 
почуття самозбереження?!

Іван Сторонній

ЧОРНОБИЛЬ :  ЖАЛОБА 
Й ОСТОРОГА

Дорога біля Фукусіми відразу після аварії і через 6 днів по 
тому 

О. Мацигора та В. Пономаренко Виступає О. Батов 



19АНЕКДОТИ, ФОТОЕТЮДИ

ГАЗЕТА «СТУДЕНТСЬКИЙ МЕРИДIАН»
Свiдоцтво про державну реєстрацiю 

№ 688 (серiя ЛВ) вiд 15 квiтня 2005 р.
Перiодичнiсть виходу газети — щомiсяця

Засновник — Львiвська комерцiйна академiя
Головний редактор Валерiй ПОДОЛИННИЙ
Засновник — Львiвська комерцiйна академiя
Головний редактор Валерiй ПОДОЛИННИЙ
Засновник — Львiвська комерцiйна академiя

 Вiддруковано у ТзОВ «Поліграфсервіс»
 Замовлення №

Наклад 1000 примiрникiв
Розповсюджується безкоштовно

АДРЕСА РЕДАКЦIЇ: 
Львiв, вул. Тершакiвцiв, 2а 

Телефон: 239-96-73 

Редакцiя не повертає рукописiв авторам. 
Редакцiя залишає за собою право лiтературного редаґування, 

скорочення текстiв. За правдивiсть наведених фактiв 
вiдповiдають автори матерiалiв. Редакцiя не завжди подiляє 

позицiю авторiв публiкацiй.

Цьогоріч на День Львова відновлено 
давню традицію – на міській 
Цьогоріч на День Львова відновлено 
давню традицію – на міській 
Цьогоріч на День Львова відновлено 

ратуші з’явилися сурмачі Біля головного корпусу нашої академії цвіте сакура

– Поясни мені, що ото таке ваша 
кредитно-модульна система, – 
просить дідусь в онука- студента. 
кредитно-модульна система, – 
просить дідусь в онука- студента. 
кредитно-модульна система, – 

– А це, діду, як зараз у банках. Щоб 
просить дідусь в онука- студента. 

– А це, діду, як зараз у банках. Щоб 
просить дідусь в онука- студента. 

заплатити за всі кредити, боржникам 
– А це, діду, як зараз у банках. Щоб 

заплатити за всі кредити, боржникам 
– А це, діду, як зараз у банках. Щоб 

нерідко валюти бракує. 
заплатити за всі кредити, боржникам 
нерідко валюти бракує. 
заплатити за всі кредити, боржникам 

--------------------------------
Зустрічаються В. Путін з Б. Оба-

мою. 
– Давайте говорити відверто, 

– запропонував Обамі Путін – Роз-
– Давайте говорити відверто, 

– запропонував Обамі Путін – Роз-
– Давайте говорити відверто, 

міщуючи ракети-перехоплювачі у 
Східній Європі, ви хочете на нас 
міщуючи ракети-перехоплювачі у 
Східній Європі, ви хочете на нас 
міщуючи ракети-перехоплювачі у 

напасти, чи не так? 
– Що ви?! Це виключено. 
– А, якби ми на заклик наших 

братніх народів ввели війська в Україну 
та Грузію? 
братніх народів ввели війська в Україну 
та Грузію? 
братніх народів ввели війська в Україну 

– І тоді не нападемо! 
та Грузію? 

– І тоді не нападемо! 
та Грузію? 

– І навіть, якби ми, захищаючи 
свої інтереси, захопили, скажімо, 
Польщу?! 

– Я ж сказав, що вторгатися в 
Росію ми не збираємося. 

– Я ж сказав, що вторгатися в 
Росію ми не збираємося. 

– Я ж сказав, що вторгатися в 

– А якими аргументами ви можете 
Росію ми не збираємося. 

– А якими аргументами ви можете 
Росію ми не збираємося. 

підкріпити свої слова? 
– А якими аргументами ви можете 

підкріпити свої слова? 
– А якими аргументами ви можете 

– Безглуздо воювати з країною, де 
підкріпити свої слова? 

– Безглуздо воювати з країною, де 
підкріпити свої слова? 

ваш Іван Сусанін і той заблудився. 
– Безглуздо воювати з країною, де 

ваш Іван Сусанін і той заблудився. 
– Безглуздо воювати з країною, де 

--------------------------------
Державна Дума Російської Феде-

рації ухвалила закон про протидію 
Державна Дума Російської Феде-

рації ухвалила закон про протидію 
Державна Дума Російської Феде-

фальсифікації вітчизняної історії, про-
рації ухвалила закон про протидію 
фальсифікації вітчизняної історії, про-
рації ухвалила закон про протидію 

довживши тим самим тривалу історію 
фальсифікації вітчизняної історії, про-
довживши тим самим тривалу історію 
фальсифікації вітчизняної історії, про-

її фальсифікації.
довживши тим самим тривалу історію 
її фальсифікації.
довживши тим самим тривалу історію 

--------------------------------
Викладач спортсменові, котрий 

прийшов на іспит з хімії після довгих 
Викладач спортсменові, котрий 

прийшов на іспит з хімії після довгих 
Викладач спортсменові, котрий 

зборів і змагань:
прийшов на іспит з хімії після довгих 
зборів і змагань:
прийшов на іспит з хімії після довгих 

– Ну, що ж вам ставити, як ви 
нічого не знаєте?! Може назвете хоч 

– Ну, що ж вам ставити, як ви 
нічого не знаєте?! Може назвете хоч 

– Ну, що ж вам ставити, як ви 

формулу води?
– А якої: простої чи з сиропом?

формулу води?
– А якої: простої чи з сиропом?

формулу води?

--------------------------------
 Дружина докоряє чоловікові за 

те, що у того мала зарплата, і він 
неспроможний прогодувати свою сім’ю. 
те, що у того мала зарплата, і він 
неспроможний прогодувати свою сім’ю. 
те, що у того мала зарплата, і він 

Коли у чоловіка забракло аргументів, 
неспроможний прогодувати свою сім’ю. 
Коли у чоловіка забракло аргументів, 
неспроможний прогодувати свою сім’ю. 

він вигукнув:  
– Ну, ти й лайно!

він вигукнув:  
– Ну, ти й лайно!

він вигукнув:  

– Бачиш, любий, людина є те, 
– Ну, ти й лайно!
– Бачиш, любий, людина є те, 
– Ну, ти й лайно!

що вона їсть, – уїдливо парирувала 
жінка.

--------------------------------
– Що ж ти нічого не кажеш, що твоя 

дівчина вагітна, і треба готуватися 
до весілля? – питає тато сина. 
дівчина вагітна, і треба готуватися 
до весілля? – питає тато сина. 
дівчина вагітна, і треба готуватися 

– Що, Сніжана сказала? А клялася, 
що триматиме нашу таємницю за 
сімома замками.  

– Ні, вона промовчала. Але жінки 
уміють тримати таємниці аж 
за сорока замками! Тобто, вони 
уміють тримати таємниці аж 
за сорока замками! Тобто, вони 
уміють тримати таємниці аж 

зберігають їх групами – чоловік по 
за сорока замками! Тобто, вони 
зберігають їх групами – чоловік по 
за сорока замками! Тобто, вони 

сорок.
--------------------------------

На іспиті професор помітив, як 
студент шарудить руками під партою. 

На іспиті професор помітив, як 
студент шарудить руками під партою. 

На іспиті професор помітив, як 

Швидко підійшовши до підозрюваного 
студент шарудить руками під партою. 
Швидко підійшовши до підозрюваного 
студент шарудить руками під партою. 

спудея, він попросив його встати і 
Швидко підійшовши до підозрюваного 
спудея, він попросив його встати і 
Швидко підійшовши до підозрюваного 

вийняв з-під парти… надкушений 
спудея, він попросив його встати і 
вийняв з-під парти… надкушений 
спудея, він попросив його встати і 

гамбургер.
вийняв з-під парти… надкушений 
гамбургер.
вийняв з-під парти… надкушений 

– Навіщо ви забрали, це ж не шпори? 
гамбургер.

Навіщо ви забрали, це ж не шпори? 
гамбургер.

– запитав, облизуючись, хлопець. 
Навіщо ви забрали, це ж не шпори? 

– запитав, облизуючись, хлопець. 
Навіщо ви забрали, це ж не шпори? 

Е, юначе, голодний голодному не 
– запитав, облизуючись, хлопець. 

Е, юначе, голодний голодному не 
– запитав, облизуючись, хлопець. 

товариш.
--------------------------------

Із пояснювальної записки студент-
ки:

– Для підтримання фізичної форми я 
вирішила щоранку качати прес. Вчора 
встала раненько, розстелила на підлозі 
вирішила щоранку качати прес. Вчора 
встала раненько, розстелила на підлозі 
вирішила щоранку качати прес. Вчора 

килимок, лягла і… несподівано заснула. 
встала раненько, розстелила на підлозі 
килимок, лягла і… несподівано заснула. 
встала раненько, розстелила на підлозі 

В результаті я запізнилася на пари і 
пропустила фізкультуру.
В результаті я запізнилася на пари і 
пропустила фізкультуру.
В результаті я запізнилася на пари і 
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У Борисполі приземлився літак, 
що вивозив українців з Японії після 
землетрусу. Але замість півтори сотні 
що вивозив українців з Японії після 
землетрусу. Але замість півтори сотні 
що вивозив українців з Японії після 

пасажирів прикордонний контроль 
землетрусу. Але замість півтори сотні 
пасажирів прикордонний контроль 
землетрусу. Але замість півтори сотні 

пройшли лише зо два десятки.
пасажирів прикордонний контроль 
пройшли лише зо два десятки.
пасажирів прикордонний контроль 

– А де решта? – питають 
пройшли лише зо два десятки.

– А де решта? – питають 
пройшли лише зо два десятки.

прикордонники пілотів.
– А де решта? – питають 

прикордонники пілотів.
– А де решта? – питають 

– Решта? Решта, дізнавшись, 
прикордонники пілотів.

– Решта? Решта, дізнавшись, 
прикордонники пілотів.

що у нас зникли гречка і борошно, 
повискакували з парашутами ще над 
що у нас зникли гречка і борошно, 
повискакували з парашутами ще над 
що у нас зникли гречка і борошно, 

Китаєм! 
повискакували з парашутами ще над 
Китаєм! 
повискакували з парашутами ще над 

--------------------------------
Студентка студентові:
– Найбільше цієї сесії боюся завалити 
Студентка студентові:
– Найбільше цієї сесії боюся завалити 
Студентка студентові:

логіку. Нічого в ній не розумію.
– Ну, що ти?! Немає нічого 

логіку. Нічого в ній не розумію.
– Ну, що ти?! Немає нічого 

логіку. Нічого в ній не розумію.

простішого. Ну, ось тобі два судження: 
– Ну, що ти?! Немає нічого 

простішого. Ну, ось тобі два судження: 
– Ну, що ти?! Немає нічого 

торік наша викладачка ходила лиса, 
простішого. Ну, ось тобі два судження: 
торік наша викладачка ходила лиса, 
простішого. Ну, ось тобі два судження: 

як Тарас Шевченко, а цього року  із 
зачіскою, як  у Лесі Українки. Який 
можна зробити умовивід?
зачіскою, як  у Лесі Українки. Який 
можна зробити умовивід?
зачіскою, як  у Лесі Українки. Який 

– Не знаю.   
Ну, ти й нетямуща! Це означає, що 

номінал потрібної для заліку банкноти 
Ну, ти й нетямуща! Це означає, що 

номінал потрібної для заліку банкноти 
Ну, ти й нетямуща! Це означає, що 

збільшився вдвічі.
номінал потрібної для заліку банкноти 
збільшився вдвічі.
номінал потрібної для заліку банкноти 

--------------------------------
 «Продвинутий» старшокурсник 

першокурсникові: 
– Знаєш, старий, мене вже 

першокурсникові: 
– Знаєш, старий, мене вже 

першокурсникові: 

задовбали ті іспити. Пошвидше 
– Знаєш, старий, мене вже 

задовбали ті іспити. Пошвидше 
– Знаєш, старий, мене вже 

відкинутися б!
– Соррі, сер! Я провтикав.

відкинутися б!
– Соррі, сер! Я провтикав.

відкинутися б!

--------------------------------
Дружина, запізнившись додому на 

три години, пояснює чоловікові:
Дружина, запізнившись додому на 

три години, пояснює чоловікові:
Дружина, запізнившись додому на 

– Ото, любий, вийшла я від Галі 
три години, пояснює чоловікові:

– Ото, любий, вийшла я від Галі 
три години, пояснює чоловікові:

тай їду додому, як раптом мені 
зателефонувала Леся. Мусіла зайти 
тай їду додому, як раптом мені 
зателефонувала Леся. Мусіла зайти 
тай їду додому, як раптом мені 

на хвильку до неї. Вийшла від Лесі, а 
добратися вже нічим, хоч плач. Сіла у 
на хвильку до неї. Вийшла від Лесі, а 
добратися вже нічим, хоч плач. Сіла у 
на хвильку до неї. Вийшла від Лесі, а 

перший-ліпший трамвай, проїхала дві 
добратися вже нічим, хоч плач. Сіла у 
перший-ліпший трамвай, проїхала дві 
добратися вже нічим, хоч плач. Сіла у 

зупинки, а потім дуже довго чекала 
перший-ліпший трамвай, проїхала дві 
зупинки, а потім дуже довго чекала 
перший-ліпший трамвай, проїхала дві 

свого. Коли нарешті підійшла до 
зупинки, а потім дуже довго чекала 
свого. Коли нарешті підійшла до 
зупинки, а потім дуже довго чекала 

будинку, зупинилася з Вірою, яка гуляла 
свого. Коли нарешті підійшла до 
будинку, зупинилася з Вірою, яка гуляла 
свого. Коли нарешті підійшла до 

з собакою. Думала, на кілька слів. А він 
будинку, зупинилася з Вірою, яка гуляла 
з собакою. Думала, на кілька слів. А він 
будинку, зупинилася з Вірою, яка гуляла 

все лащиться до мене, говорить та й 
з собакою. Думала, на кілька слів. А він 
все лащиться до мене, говорить та й 
з собакою. Думала, на кілька слів. А він 

говорить... 
– Хто цей «він»?! – не дав їй 

говорить... 
– Хто цей «він»?! – не дав їй 

говорить... 

договорити чоловік.
– Хто, хто?! Кажу ж тобі: собака!

договорити чоловік.
– Хто, хто?! Кажу ж тобі: собака!

договорити чоловік.

--------------------------------
 На стовпі висить написане від руки 

оголошення:
– Знайшли величезного білого пса з 

ошийником. Телефонувати за номером 
776-00-13. 
ошийником. Телефонувати за номером 
776-00-13. 
ошийником. Телефонувати за номером 

Нижче приписка іншою ручкою: 
– От і добре. Тепер годуйте!
Нижче приписка іншою ручкою: 
– От і добре. Тепер годуйте!
Нижче приписка іншою ручкою: 

--------------------------------
Зустрілися студентка-оптимістка 

і студентка-песимістка.  
Зустрілися студентка-оптимістка 

і студентка-песимістка.  
Зустрілися студентка-оптимістка 

– Що ти ні з ким не гуляєш? Хоч би 
і студентка-песимістка.  

– Що ти ні з ким не гуляєш? Хоч би 
і студентка-песимістка.  

на дискотеку пішла, познайомилася б.  
– Що ти ні з ким не гуляєш? Хоч би 

на дискотеку пішла, познайомилася б.  
– Що ти ні з ким не гуляєш? Хоч би 

Невже чекаєш принца на білому коні? 
на дискотеку пішла, познайомилася б.  
Невже чекаєш принца на білому коні? 
на дискотеку пішла, познайомилася б.  

– питається перша.
– Принци тепер перевелися, 

– скривилася песимістка. – Для нас 
лишились тільки коні.

– Зате з’явилися тупі мажори на 
мерсах і бумерах!

– Зате з’явилися тупі мажори на 
мерсах і бумерах!

– Зате з’явилися тупі мажори на 

--------------------------------
Розмова викладача зі студентом:
– Чому ви пропускаєте заняття з 

нарисної геометрії?
– Чому ви пропускаєте заняття з 

нарисної геометрії?
– Чому ви пропускаєте заняття з 

– Та…, навіщо вона майбутньому 
нарисної геометрії?

– Та…, навіщо вона майбутньому 
нарисної геометрії?

менеджерові?
– Та…, навіщо вона майбутньому 

менеджерові?
– Та…, навіщо вона майбутньому 

– Помиляєтеся, милий мій! Одному 
з наших випускників вона дуже навіть 

– Помиляєтеся, милий мій! Одному 
з наших випускників вона дуже навіть 

– Помиляєтеся, милий мій! Одному 

знадобилася – йому поталанило 
з наших випускників вона дуже навіть 
знадобилася – йому поталанило 
з наших випускників вона дуже навіть 

працевлаштуватися на цвинтарі.
--------------------------------

Начальник митниці інструктує мо-
лодого працівника:

Начальник митниці інструктує мо-
лодого працівника:

Начальник митниці інструктує мо-

Собака нюхом чує лише наркотики й 
лодого працівника:

Собака нюхом чує лише наркотики й 
лодого працівника:

інший контрабандний товар, а добрий 
Собака нюхом чує лише наркотики й 

інший контрабандний товар, а добрий 
Собака нюхом чує лише наркотики й 

митник – гроші.
--------------------------------

Дві подруги – блондинка й брюнетка 
– прогулювалися джунглями, коли на 

Дві подруги – блондинка й брюнетка 
– прогулювалися джунглями, коли на 

Дві подруги – блондинка й брюнетка 

них напав тигр. Брюнетка жбурнула 
– прогулювалися джунглями, коли на 
них напав тигр. Брюнетка жбурнула 
– прогулювалися джунглями, коли на 

звіру в очі піском і, допоки той був 
них напав тигр. Брюнетка жбурнула 
звіру в очі піском і, допоки той був 
них напав тигр. Брюнетка жбурнула 

засліплений, залізла на дерево. Тим 
звіру в очі піском і, допоки той був 
засліплений, залізла на дерево. Тим 
звіру в очі піском і, допоки той був 

часом блондинка, як вкопана, стояла 
засліплений, залізла на дерево. Тим 
часом блондинка, як вкопана, стояла 
засліплений, залізла на дерево. Тим 

під деревом. 
– Швидше залізай до мене, на дерево, 

під деревом. 
– Швидше залізай до мене, на дерево, 

під деревом. 

а то оговтається і з’їсть! – крикнула 
брюнетка блондинці.  
а то оговтається і з’їсть! – крикнула 
брюнетка блондинці.  
а то оговтається і з’їсть! – крикнула 

– А навіщо? – відповіла блондинка. 
брюнетка блондинці.  

– А навіщо? – відповіла блондинка. 
брюнетка блондинці.  

– Я ж йому пісок в очі не сипала. 
--------------------------------

Діалог заробітчанина, який повернув-
ся в Україну, з родичами.

Діалог заробітчанина, який повернув-
ся в Україну, з родичами.

Діалог заробітчанина, який повернув-

– Чому так шалено подорожчала 
ся в Україну, з родичами.

– Чому так шалено подорожчала 
ся в Україну, з родичами.

капуста?
– Чому так шалено подорожчала 

капуста?
– Чому так шалено подорожчала 

– «Капусту» олігархи викупили і на 
Кіпр вивезли. 

– А чому ніде лопати купити?
Кіпр вивезли. 

– А чому ніде лопати купити?
Кіпр вивезли. 

– Їх «маленькі» українці за розпоря-
– А чому ніде лопати купити?
– Їх «маленькі» українці за розпоря-
– А чому ніде лопати купити?

дженням прем’єра скупили, щоб весною  
– Їх «маленькі» українці за розпоря-

дженням прем’єра скупили, щоб весною  
– Їх «маленькі» українці за розпоря-

дружно городину посадити.
дженням прем’єра скупили, щоб весною  
дружно городину посадити.
дженням прем’єра скупили, щоб весною  

– Ну, і що, посадили?
дружно городину посадити.

– Ну, і що, посадили?
дружно городину посадити.

Посадили! Декого навіть, не чекаючи 
– Ну, і що, посадили?
Посадили! Декого навіть, не чекаючи 
– Ну, і що, посадили?

весни.

А у Стрийському парку рясно цвіли магнолії 


