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Звістка про те, що викладачам Львів-
ської комерційної академії – д. е. н., 
проф. Тарасу Григоровичу Васильці-
ву і к. е. н., ст. викладачеві Руслану 
Любомировичу Лупаку – присуджена 
премія Президента України для моло-
дих вчених 2012 року за цикл наукових 
праць «Стратегія та механізми забез-
печення економічної безпеки підпри-
ємництва в Україні», швидко розлеті-
лася редакційними коридорами. Перша 
реакція – домовитися про інтерв’ю і 
«на всіх парах» мчати у відрядження. 
Телефонний дзвінок до Львова і – о, 
приємність! – завтра ми зможемо зу-
стрітися. Тут, у Києві, бо саме того 
дня у Комітеті з Державних премій 
України в галузі науки і техніки мала 
відбутися урочиста церемонія вручен-
ня нагород. 

Одразу закцентую увагу читачів на 
тому, що Тарас Васильців і Руслан Лу-
пак – перші (!) лауреати президентської 
премії у багатій на здобутки 195-річній 
історії ЛКА. Тим дорожча ця висока ви-
нагорода для самих учених і тим значи-
міша – для престижу академії. 

Еліта нашої дЕржави

Можливо, ви вважаєте, шановний 
читачу, що забагато пафосу у винесе-
них в підзаголовок словах? Переконати 
вас у тому, що помиляєтеся, спробую не 
сухим теоретизуванням на задану тему, 
а ближчим знайомством зі своїми гос-
тями, які завітали до редакції в останні 
дні, тепер уже минулого, 2012-го, року. 
Року напруженої розумової праці, на-
укових пошуків і результативних до-
сліджень, року, який, безперечно, зали-
шить світлий слід у їхньому, ще такому 
молодому, житті. 

Без сумніву, природа щедро наділи-
ла їх талантом, а от наукове мислення, 
стратегічне бачення, високий інтелект 
— це те, що набувалося самотужки, 
прищеплювалося батьками, виховува-
лось, культивувалося. Сьогодні вони 
володіють тим потенціалом, тим бага-
жем необхідних знань, який дозволяє 
виходити зі своїми ідеями на держав-
ний рівень, пропонувати свою модель 
ведення підприємництва, впливати на 
бізнес-клімат в країні, дозволяє додати 
своє наукове слово до Програми по-
дальшого реформування споживчої ко-
операції України.

Не будемо заглиблюватись у непро-
сті економічні дефініції, представляючи 
премійований Президентом проект — 
це спеціалізована і дійсно складна для 
розуміння термінологія. Головна його 
цінність у тому, що викладені авторами 
рекомендації, методичні розробки вже 
знайшли своє практичне застосування. 
Вони використані Національним ін-
ститутом стратегічних досліджень при 
підготовці аналітичних матеріалів до 
Адміністрації Президента України та в 
експертних доповідях; ними послугову-
вався Державний комітет України з пи-
тань регуляторної політики та підпри-
ємництва і Державне агентство України 
з інвестицій та інновацій; а обґрунтовані 
інституційні засади та функціональні 
механізми зміцнення економічної без-
пеки підприємництва знайшли відобра-
ження у Регіональній програмі розвитку 
малого підприємництва Львівської об-
лдержадміністрації.

Навіть цей, далеко не повний порт-
фель наукового доробку -- досить со-
лідний, з огляду на вік учених: пану 
Васильціву щойно випов нилося 35, а 
пану Лупаку — 29. Вони — справжня 
гордість своїх батьків, гордість академії, 

гор дість усієї кооперативної спіль ноти. 
Це і є еліта суспільства — нашого, рід-
ного, українського, хоч і такого зболе-
ного.

їх поєднала наука

Вони знайомі давно, але по-справж-
ньому їх зблизила робота на кафедрі 
економіки підприємства і спільна на-
укова діяльність. У Львівську комер-
ційну академію кожен прийшов своїм 
шляхом.

Тарас Васильців — у 2004 році, як 
здобувач наукового ступеня кандидата 
економічних наук. За плечима уже мав 
Національний університет «Львівська 
політехніка» і диплом з відзнакою про 
його закінчення, п’ять років підприєм-
ницького стажу. Асистент, ст. викладач, 
доцент, професор — цей шлях умістив-
ся всього у вісім років. У свої 27 успішно 
захистив кандидатську; у 33 — доктор-
ську. «Цілком нормальний темп», — 
вважає Тарас Григорович. «Як для лю-
дини, котра має чіткі орієнтири, бачить 
мету і крок за кроком наближається до 
неї», — додамо від себе.

Закінчення – с.2, 3

...І Святая вІра  
у майбутнє Своїх дІтей

l Р. Лупак (зліва) і Т. Васильців (справа) обговорюють свою роботу
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Продовження. Початок – с. 1

Руслан Лупак, закінчивши із золотою 
медаллю Лішнянську середню школу, 
що у Дрогобицькому районі, у 2000-му 
став студентом ЛКА. Свій шлях у науці 
він теж називає стандартним. Хоча його 
старший колега інакшої думки: «Рус-
лан зробив дуже вдалий старт. Він до-
волі перспективний і цілеспрямований. 
Гадаю, що за кілька років зможе вийти 
на захист докторської».

Об’єктом дослідження при підго-
товці кандидатської дисертації Руслан 
Любомирович взяв підприємства Дро-
гобицької райспоживспілки. Робота 
вийшла ґрунтовна й отримала схвальні 
відгуки як серед науковців, так і серед 
кооператорів Галичини.

Творчий тандем виник приблизно 
рік тому, коли їх наукові інтереси зі-
йшлися на проблемі розвитку підпри-
ємництва в Україні, зокрема на його 
економічній безпеці. Для того, щоб у 
державі належним чином розвивалась 
підприємницька діяльність, необхід-
но створити відповідні умови. Однак з 
часів набуття незалежності ситуація в 
Україні не лише не зрушилася з місця, 
а стала такою, коли вже доводиться го-
ворити не про умови, не про підтрим-
ку малого бізнесу, а про безпеку цього 
виду діяльності, особливо економічну.

— Власне, цією проблематикою я за-
цікавився давно, — згадує п. Васильців. 
— Мій батько, Григорій Васильович, у 
90-х роках створив Львівську обласну 
асоціацію малого і середнього підпри-
ємництва і увесь цей час незмінно її очо-
лює. Підприємці до нього звертаються, 
він лобіює їх інтереси в органах держав-
ної влади. Можна сказати, що ця тема 
передалася мені у спадок. Вона ж лягла 
в основу докторської. В процесі роботи 
над дисертацією та після її захисту опу-
бліковано близько 70 наукових статей, 
видано одноосібну монографію і 14 — у 
співавторстві. Отож, коли ми дізналися 
про оголошений конкурс, об’єднали з 
Русланом Любомировичем свої праці і 
зрозуміли: щось із того може вийти.

коли «я» —  
важлива складова «ми»

—Той факт, що нам присуджена 
премія Президента України, крім ве-
ликого задоволення, викликає ще й по-
чуття патріотизму, — говорить Руслан 
Любомирович. — Слово це дещо приза-
буте і знівельоване, але поняття — ши-
роке і сильне. Своєю перемогою ми не 
тільки «засвітили» своє ім’я на держав-
ному рівні, а передусім представили 
академію. Саме це для нас первинно, а 
вже потім — особиста винагорода — як 
моральна, так і матеріальна.

Якщо говорити про наукову етику 
чи етику науки, то, на мій погляд, це 
не що інше, як готовність працювати 
не тільки на себе, на свій авторитет, а й 
на колективний результат; відповідати 
не лише за себе, а й за товариша, за ака-
демічну групу, за кафедру, факультет, 
академію. Я би сказав, що це прояв па-
тріотизму на мікрорівні. А на макрорів-

ні, тобто на державному, він уже набу-
ває стратегічного значення. Командний 
стиль роботи намагаюся впроваджува-
ти і на своїх заняттях, де «я» — важлива 
складова «ми».

У час, коли світ глобалізується, коли 
Інтернет стає доступним у найвідда-
леніших селах, заволодіти увагою сту-
дента стає все важче. Переконати його 
можна лише за умови, коли матеріал 
подається в руслі тих подій, які відбува-
ються в державі, тобто в онлайн-режи-
мі. Перша ознака того, що твоя наука 
зацікавила студентів — тиша в аудито-
рії. А оскільки аудиторне навантажен-
ня на студента останнім часом зменшу-
ється, а самостійне, навпаки, зростає, то 
тут важливо дати молодій людині той 
інструмент, за допомогою якого вона 
сама «ловитиме рибку» — у бібліотеці, 
у тому ж Інтернеті. Бажання дізнати-

ся більше згодом переростає у звичку. 
Створюється такий собі ланцюжок хо-
роших звичок. Цей ланцюжок і здатен 
змінити людину, вищу школу, освіту, 
країну.

— Важко не погодитись з колегою, 
— розвиває тему Тарас Васильців. — За 
великим рахунком, той студент, який 
хоче слухати — слухає. У мене, примі-
ром, немає якихось секретів викладан-
ня, але на моїх заняттях не є нецікаво. Я 
належу до викладачів-практиків, свого 
часу навіть мав свій бізнес. Розповідаю, 
як повинно бути і, як є насправді; яка 
формула працює в реальній економіці, 
а яка тільки задекларована на папері. 
Пам’ятаю, як мене, тоді ще асистента 
кафедри, включили у групу науковців, 
котрі читали лекції на науково-прак-
тичному семінарі в Укоопспілці для 
керівного складу. Моє ім’я тоді фігу-
рувало поряд з такими визнаними на-
уковцями як професор Ольга Григорів-
на Біла, професор Богдан Михайлович 
Мізюк та інші. Той факт закарбувався у 
моїй свідомості і переконав у тому, що 
мені є що донести до людей, є чим зди-
вувати і захопити, є чим поділитись.

лка — цЕ нЕ тільки  
місцЕ роботи...

Я попросила своїх візаві продовжи-
ти це речення і розвинути закладену у 
нього думку. Бачили б ви, як сподоба-
лася їм ця пропозиція, як засяяли очі!

тарас васильців:
— Ну звісно, це далеко не лише місце 

роботи. Це те коло інтересів, те середо-
вище, де ти можеш зреалізувати себе як 
науковець, як педагог, як особистість. 
При кафедрі у нас створено дві науко-
ві школи, одна з них — «Забезпечення 
економічної безпеки соціально-еко-
номічних систем» — моя. Вже можемо 
похвалитися кількома захищеними дис-
ертаціями та опублікованими моногра-
фіями.

Наш проректор з науки Віктор Олек-
сійович Шевчук, людина дуже прогре-
сивна, сповідує, демонструє і культивує 
західні принципи і підходи до навчаль-
ного процесу. Так-от, на Заході, не за-
питують, який контингент викладачів у 
вашому ВНЗ працює, а які наукові шко-
ли діють. У нас, в академії, практично 
кожен доктор наук має свою школу. 
Це та сфера прикладання твоїх звань, 
яка переростає у стиль життя. Саме у 
школах продукуються і поширюються 
наукові знання, ведеться підготовка на-
укової зміни з числа дослідників-почат-
ківців: студентів, аспірантів. Маємо свій 
кафедральний сайт, який, до речі, веде 
Руслан Любомирович. І коли подивиш-
ся, як пульсує життя кафедри, як про-
гресують твої колеги (в одного моно-
графія вийшла, в іншого — підручник, 
у когось дисертація на завершальній 
стадії), то тішишся за кожного. Зізна-
юся, у мене було багато пропозицій 
щодо працевлаштування в інших міс-
тах України, але я не пристав на жодну. 
І не пристану.

Закінчення – с.3

...І Святая вІра у майбутнє Своїх дІтей

l Свідоцтво про присудження нашим 
молодим науковцям премії Президента 
України

l Ректор ЛКА проф. І. Копич на засіданні 
Вченої ради академії вітає Р. Лупака з при-
судженням йому премії Президента Украї-
ни. 27 грудня 2012 р. 
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...І Святая вІра у майбутнє Своїх дІтей
Закінчення. Початок – с. 1

руслан лупак:
— А для мене академія — це моє жит-

тя. Тут я навчався, тут залишився пра-
цювати, захистився. А от ідейний по-
штовх до науки мені дав дядько, Ярос-
лав Дмитрович Качмарик. Саме йому 
я завдячую своїм приходом у науку та 
своїми успіхами. Академію закінчила 
моя дружина. Свого часу я навіть ви-
кладав у неї на курсі.

—А я Тетяні «п’ятірку» поставив з 
предмету «Інтелектуальна власність» — 
вставляє слово проф. Т. Васильців.

— Академія, а точніше, кафедра зве-
ла нас з Тарасом Григоровичем. Резуль-
татом цього тандему і стала Президент-
ська премія. Отож усіма своїми надбан-
нями я зобов’язаний нашій Alma Mater.

а що там, за кадром?

А там у кожного з них своє, приват-
не, життя. У чомусь воно навіть схоже. 
Приміром, і пан Васильців, і пан Лупак 
-- палкі прихильники Львівської фут-
больної команди «Карпати». Обидва за-
кохані у стародавній Львів. Хоча жити 
воліють за межами міста, ближче до 
природи.

У дитинстві Тарас Васильців серйоз-
но займався шахами: брав участь в об-
ласних турнірах. Зазвичай після кожно-

го туру визначався лідер, який далі про-
довжував гру за першим столиком. Біля 
нього збиралося найбільше вболіваль-
ників. Так-от: місце за цим першим сто-
ликом трималося за Васильцівим дов-
го. Якось після чергової перемоги його 
суперник, чоловік статечного віку, за-
питав: «Ти де живеш, хлопче?» І наступ-
ного дня привіз кілька перев’язаних 
коробок з книгами. «Ось тобі всі мої 
книжки про шахи, -- сказав він. -- Вчи-
ся». Те юнацьке захоплення своє зроби-
ло: шахи загартували характер, навчи-
ли мислити, аналізувати, прогнозувати.

...Розмова за філіжанкою кави добі-
гала кінця. До церемонії вручення Пре-
зидентської премії залишалося кілька 
годин. І, оскільки наша зустріч від-
бувалася наприкінці старого року і на 
порозі нового, як було не згадати свята, 
традиції, не поцікавитись надіями на 
прийдешнє.

В ієрархії житейських цінностей на 
першому плані у них — сім’я і благопо-
луччя рідних людей. Тарас Григорович 
— щасливий батько двох синів — 4-річ-
ного Остапа і першокласника Назара. 
Він уже встиг посадити не одне дерево, 
обзавестися будинком за містом. А Рус-
лан Любомирович — молодий сім’янин, 
його сімейному стажу лише два місяці. 
Разом з Тетяною тепер переймаються 
надто приємними турботами — об-
лаштовують свій побут. У цій поки що 

малознайомій для обох сімейній науці 
роль першої скрипки чоловік довірив 
коханій дружині. У неї це дуже добре 
виходить: ефектно, стильно, естетично.

Можете позаздрити мені, читачу. Бо 
хіба вам не мило було б провести кілька 
годин за бесідою у такому пристойному 
товаристві?! Хвала журналістській про-
фесії і нашій «вістянській» долі! Хвала 
моїм співрозмовникам — представни-
кам елітарної молоді, у якої високий по-
літ думки, широкий розмах крил і свята 
віра у майбутнє своїх дітей — народже-
них і тих, які скоро з’являться на світ, не 
виключено, що вже у цьому, дасть Бог, 
щасливому році!

Приймаючи з вдячністю привітан-
ня на адресу наших читачів зі святами, 
дозволяю й собі новорічно-різдвяні 
побажання своїм гостям. Щоб розши-
рювалися наукові горизонти школи 
професора Васильціва, щоб старший 
викладач Лупак поповнив когорту до-
центів ЛКА. Щоб у їхніх сім’ях домі-
нувала повага одне до одного, панував 
затишок і атмосфера доброзичливості. 
Щоб робота залишалася тим місцем, 
куди хочеться йти зранку, а сім’я — тим 
прихистком, до якого хочеться пригор-
нутися ввечері.

Людмила Шаповалова,  
кореспондент газети «Вісті»

Фото Валерія Подолинного

КроКуємо до аСоцІацІї з європою!
27 грудня 2012-го та 7 березня 2013-го 
років відбулися засідання Вченої ради 
Львівської комерційної академії.  
На них були обговорені питання, 
які, без сумніву, мають визначальне 
значення для подальшого розвитку 
вишу, його руху до європейського 
освітнього простору. 

Засідання 27 грудня за традицією 
розпочалося з урочистої події. Такою 
подією стало вручення ректором проф. 
І. Копичем премії Президента України 
для молодих вчених 2012 року. І цієї ви-
сокої нагороди були удостоєні минулого 
року викладачі нашої академії д. е. н. Т. 
Васильців і к. е. н. Р. Лупак за цикл праць 
«Стратегія та механізми забезпечення 
економічної безпеки підприємництва в 
Україні»! Ректор побажав молодим на-
уковцям академії подальших успіхів у 
їхній науково-педагогічній діяльності.   

Із 1-го питання порядку денного 
«Про результати участі академії у про-
екті «Модернізація та розвиток профе-
сіоналізованих дисциплін» під керів-
ництвом французького університету 
Овернь-Клермонт 1» виступив пер-
ший проректор ЛКА проф. П. Куцик. 
Промовець наголосив на важливості 
і корисності для нашого вишу та його 
студентів тісної співпраці із названим 
університетом. 

Заслухавши й обговоривши його 
доповідь, Вчена рада констатувала, 

що мети проекту – запровадження за-
гальних професійних курсів «Лісанс» 
(L3) та «Мастер» (M1 і M2) у сфері ме-
неджменту, адаптованих до потреб 
професійної підготовки – було досяг-
нуто. Як наслідок, наші студенти діста-
ли можливість отримати два дипломи 
(український – за спеціальністю «Ме-
неджмент» та французький -- за спеці-
альностями «Менеджмент приватного 
підприємства» і «Менеджмент держав-

ного підприємства»); забезпечено мо-
більність студентів і викладачів у відпо-
відності до вимог Болонського процесу; 
адаптовано до міжнародних стандартів 
навчальні програми напряму та спеці-
альності «Міжнародні економічні від-
носини»; запроваджено сучасні методи 
навчання із використанням наданого 
французькою стороною програмного 
та технічного забезпечення. У той же 
час, в академії бракувало достатньої 
кількості франкомовних спудеїв, здат-
них паралельно навчатися у французь-
кому університеті.

З огляду на згадане, Вчена рада ухва-
лила: активізувати діяльність академії 
у напрямі навчання наших студентів в 
університеті Овернь-Клермон 1 за до-
помогою дистанційних його форм (на 
підставі укладених угод); організувати 
масову профорієнтаційну роботу серед 
учнів випускних класів спеціалізованих 
шкіл Львова з поглибленим вивченням 
французької мови, лінгвістичних ліцеїв 
і коледжів з метою залучення якомога 
більшої кількості франкомовних абіту-
рієнтів; розмістити на сайті ЛКА і фа-
культетів інформацію про можливість 
одночасного навчання студентів акаде-
мії у навчальних закладах за кордоном; 
ефективніше використовувати у на-
вчальному процесі програмне і техніч-
не забезпечення, отримане в результаті 
реалізації проекту, тощо.

Закінчення – с. 4, 5

l Перший проректор проф. П. Куцик 
вручає атестат професора І. Галику



Продовження.  
Початок – с. 3

Наступний пункт поряд-
ку денного «Про планування 
видавничої діяльності ака-
демії на 2013 р.» Вчена рада 
обговорила, заслухавши ін-
формацію проректора з на-
уково-педагогічної роботи 
проф. С. Скибінського. До-
повідач зазначив, що на 2013 
р. в академії заплановано 
видання 30 монографій. Це 
відкриває шлях  для форму-
вання навчально-методич-
них комплексів дис циплін 
та оновлення лекційного ма-
теріалу, кращого інформу-
вання наукового середовища 
про досягнення академічної 
науки, як цього вимагають ін-
структивні матеріали Мініс-
терства освіти і науки, молоді 
та спорту України (наказ від 
30 листопада 2012 р. № 1360). 
Значна кількість із цих моно-
графій (15 позицій) свідчить 
про завершення авторами 
роботи над науково-дослід-
ними темами та про високу 
результативність виконання 
їхніх досліджень.

Але у цій царині вико-
ристано не всі резерви. Не 
практикуються презентації 
завершених монографічних 
досліджень, немає випадків 
представлення кращих моно-
графій для отримання пре-
стижних державних премій 
і нагород, доволі часто моно-
графія повторює дисерта-
ційне дослідження. А цього 
недостатньо, щоб позиціо-
нувати її як фундаментальне 
видання загальноукраїнсько-
го або й міжнародного рівня. 

Констатувавши викладене 
вище, з метою підвищення 
якості монографічних дослі-
джень та формування іміджу 
академії яв провідного ВНЗ IV 
рівня акредитації Вчена рада 
ухвалила: вважати за доцільне 

обговорення змісту поданих 
монографій на розширених 
за сіданнях науково-дослідної 
частини із залученням фа-
хівців Західного наукового 
центру НАН України та іно-
земних вишів, з якими під-
писані угоди про співпрацю; 

практикувати презентації  
за вер шених монографічних 
дослі джень за участю учених 
як академії, так і інших вишів 
країни та відповідних підроз-
ділів НАН України в рамках 
Всеукраїнського фестивалю 
науки (квітень-травень поточ-

ного року); завершити роботу 
зі створення україно- й англо-
мовного каталогів моногра-
фій, підручників та посібни-
ків вчених академії, виданих, 
починаючи з 2004 р.; відно-
вити практику складання ви-
давництвом ЛКА щорічних 
планів видавничої діяльності. 

Неабияке пожвавлення 
в залі викликало представ-
лення до присвоєння вчених 
звань: 

-- професора кафедри то-
варознавства непродтоварів 
к. т. н. І. Галика,

-- доцента кафедри продо-
вольчих товарів к. т. н. О. Да-
видович,

-- доцента кафедри ІС у 
менеджменті к. е. н. В. Ящук,

-- доцента кафедри екс-
пертизи товарів і послуг к. б. 
н. М. Гавриляк.

Охочих виступити із цьо-
го питання було більше, ніж 
це дозволяв регламент. Піс-
ля таємного голосування всі 
кандидатури на присвоєння 
вчених звань були схвалені 
членами Вченої ради. 

Закінчення – с.5

4 З AlmA mAter

КроКуємо до аСоцІацІї з європою!

l  Члени Вченої ради голосують за проект однієї з ухвал 

 l Член лічильної комісії доц. Н. Ковалик роздає бюлетені для 
голосування

l Перший проректор проф. П. Куцик вручає диплом доктора філософії О. Тимченку



5З AlmA mAter

КроКуємо до аСоцІацІї з європою!
Закінчення.  
Початок – с. 3, 4

Від імені представлених 
до вчених звань викладачів із 
щирими словами подяки за 
високу оцінку їхньої праці ви-
ступив к. т. н. І. Галик, який не 
одне десятиліття свого життя 
віддав невтомній роботі на 
благо рідної академії, вихо-
вання багатьох її студентів, 
якими зараз справедливо гор-
диться наш виш.

На цьому засіданні були 
заслухані також питання про 
виконання  наказів ректора 
щодо запровадження у на-
вчальний процес та діяльність 
академії нових форм доку-
ментів з підготовки кадрів у 
вищих навчальних закладах 
(доповідач -- перший прорек-
тор академії, проф. П. Куцик), 
про рекомендацію до вчених 
звань професора і доцента 
інших викладачів ЛКА (секре-
тар Вченої ради, доц. Л. Мед-
відь) та про рекомендацію 
до видання нових навчаль-
них посібників і монографій 
(проф. С. Скибінський). На-
самкінець ректор академії 
проф. І. Копич привітав усіх 
присутніх з прийдешнім Но-
вим, 2013 роком, побажавши 
членам Вченої ради їм та їхнім 
родинам щастя, здоров’я та 
ще більших успіхів у роботі.

Засідання Вченої ради 7 бе-
резня 2013 р. також розпоча-
лося з приємних миттєвостей 
цьогорічної весни. Перший 
проректор ЛКА проф. П. Ку-
цик вручив атестат професо-
ра І. Галику; диплом доктора 
філософських наук -- завід-
увачу кафедри філософії та 
культури О. Тимченку; а та-
кож атестати доцентів – ще 
кільком викладачам академії. 
По тому відбулося представ-
лення до вченого звання про-
фесора кафедри теорії держа-
ви і права д. ю. н. В. Канціра 
та до вченого звання доцента 
кафедри цивільного права та 
процесу – к. ю. н. О. Котухи. 
В результаті таємного голосу-
вання члени Вченої ради під-
тримали їхні кандидатури. 

Затвердивши одностай-
но план роботи Вченої ради 
на 2-ге півріччя 2012—2013 
навчального року, рада роз-
почала розгляд наступного 
питання порядку денного: 
«Підсумки науково-дослід-
ницької роботи у 2012 році та 
завдання вчених академії на 
2013 рік» (доповідач -- прорек-
тор з наукової роботи проф. 
В. Шевчук). Як виявилося, у 
цій царині є чим похвалитися. 
Досягнуто істотне збільшення 
кількості публікацій у загаль-

ноукраїнських та іноземних 
наукових журналах. Торік 
опубліковано близько 780 на-
укових праць, в тому числі 
19 монографій. В академії за-
хищено 30 кандидатських і 
3 докторські дисертації, що 
майже втричі перевищує се-
редній показник за 2004-2007 
роки. На кінець року в акаде-
мії виконувалося 165 канди-
датських та 15 докторських 
дисертацій, функціонують 
14 наукових шкіл, велися до-
слідження 54 науково-дослід-
них тем. Студенти ЛКА взяли 
участь у ІІ турі всеукраїнських 
студентських олімпіад у різ-
них галузях знань та конкур-
сах наукових і дипломних 
робіт, отримавши за їх під-
сумками 10 дипломів І, ІІ та ІІ 
ступенів.

У рамках відзначення Між-
народного року кооперативів 
2-4 квітня 2012 р. проведено 
наукову конференцію «Коо-
перативна модель економіч-
ного розвитку в умовах глоба-
лізації», за результатами якої 
підготоване тематичне ви-
дання Вісника ЛКА. Загалом 
у минулому році в академії 
відбулося 15 конференцій, 9 з 
яких – студентські. Визнанням 
особистих заслуг наших уче-
них стало присудження Дер-
жавної премії України в галузі 

науки і техніки 2011 р. проф. 
С. Скибінському за комплекс 
підручників у семи книгах з 
маркетингу (у співавторстві) 
та Премії Президента Укра-
їни для молодих вчених у га-
лузі науки і техніки – проф. Т. 
Васильціву і к. е. н. Р. Лупаку.

Проте наукова робота в 
академії не позбавлена і не-
доліків. Вчена рада ухвалила 
низку заходів щодо їх подо-
лання. В ухвалі із цього пи-
тання Інститут економіки та 
фінансів ЛКА, факультети і 
кафедри зобов’язано: започат-
кувати параметричне оціню-
вання академічного доробку 
вчених, що відповідає уста-
леній міжнародній практиці; 
запровадити систематичне 
обговорення на засіданнях 
Вчених рад факультетів пи-
тань про інтенсивність на-
укової діяльності працівників 
і використання результатів 
досліджень у навчальному 
процесі; виробити підходи до 
популяризації індивідуально-
го досвіду найбільш продук-
тивних науковців; забезпечи-
ти систематичне розміщення 
наукових публікацій на інтер-
нет-сторінці та в електронній 
бібліотеці академії; подати 
кожній із випускових кафедр 
щонайменше одну заявку на 
отримання особистого або 

колективного гранту на про-
ведення наукових досліджень 
і т. п. 

Наступним пунктом по-
рядку денного було питання 
«Про роботу аспірантури у 
2012 р. та основні напрями її 
діяльності у 2013 р.», допові-
дав з якого проф. В. Шевчук. 
Він констатував, що торік 
було збережено кількісний 
показник навчання аспірантів 
на комерційній формі під-
готовки – 124 особи. Близько 
50 відсотків вступників до ас-
пірантури мали по 2 і більше 
публікацій з обраної темати-
ки дослідження. Свідчення 
поліпшення роботи з талано-
витою молоддю – збільшення 
кількості захистів кандидат-
ських дисертацій аспірантами 
і працівниками академії до 30 
(у 2010 р. – 17). Але є і вузькі 
місця у цій роботі. Зокрема, 
понад 78 відсотків аспірантів 
зосереджені на кафедрах ІЕФ 
і факультету МЕВ. 

Вчена рада доручила ди-
ректору ІЕФ, деканам факуль-
тетів та завідувачам кафедр 
підготувати уточнений план-
графік завершення дисерта-
ційних робіт у 2013-2014 р. р. і 
їх представлення у спеціалізо-
вані вчені ради, проаналізува-
ти причини зменшення кіль-
кості аспірантів на окремих 
кафедрах, організувати аспі-
рантські читання і створити 
електронну базу тематичних 
публікацій аспірантів. Було 
визнано за необхідне: вдо-
сконалити форму регуляр-
ного – не рідше двох разів на 
рік – семінару для аспірантів 
і пошукувачів з підготовки та 
порядку захисту дисертацій; 
посилити наголос на враху-
ванні рейтингових публікацій 
в загальноукраїнських і чужо-
земних виданнях, передусім у 
тих, що зареєстровані у науко-
метричній базі SCOPUS; роз-
робити систему стимулів для 
заохочення участі молодих 
учених у конкурсах науко-
вих робіт, що відбуваються в 
Україні і за кордоном. 

Під час засідання 7 березня 
2013 р. члени Вченої ради за-
слухали також питання «Про 
фінансово-господарську ді-
яльність академії у 2012 р. та 
напрями її здійснення у 2013 
р.», про рекомендацію до дру-
ку підручників і навчальних 
посібників, написаних викла-
дачами академії та ін. У перед-
день жіночого свята 8-березня 
від імені Вченої ради про-
ректори ЛКА професори С. 
Гелей та В. Шевчук вручили 
присутнім на засіданні жін-
кам букети тюльпанів.

Валерій Подолинний

l  Проф. В. Шевчук демонструє монографію зав. кафедри 
економічної теорії ЛКА проф. Г. Башнянина, перекладену 
англійською мовою.
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17 грудня у Львівській комерційній 
академії за ініціативою кафедри іс-
торії і політології було проведено 
круглий стіл на тему «Парламент-
ські вибори 2012: тенденції політич-
ного розвитку в Україні». Дебати 
продемонстрували великий інтерес 
студентської молоді до функціону-
вання  вітчизняної виборчої системи 
та глибоке розуміння нею проблем, 
пов’язаних з останніми виборчими 
кампаніями.

У вступному слові завідувач кафедри 
проф. С. Гелей наголосив на важливос-
ті парламентських виборів з точки зору 
трансформації чинної політичної ін-
ституційної моделі та формування су-
часної політичної демократичної еліти. 
Парламентські вибори, на думку про-
фесора, мало відповідали стандартам 
вільних, чесних і прозорих виборів, а 
тому перспектива на демократичний 
розвиток України виглядає не дуже 
оптимістичною. З доповідями-презен-
таціями під час круглого столу виступи-
ли студенти 3 курсу МЕВ: А. Волошин 
-- «Основні тенденції виборчого про-
цесу 2012»; О. Гриньків -- «Оцінка пар-
ламентських виборів в Україні міжна-
родними спостерігачами»; О. Нижник 
-- «Правопорушення під час виборів і 
шляхи їх інституційного усунення»; М. 
Гнатюк -- «УДАР, як партія ліберально-
го спрямування».

Студентка А. Волошин охарактери-
зувала такі позитивні тенденції вибор-
чого процесу, як орієнтація виборців на 
партії, а не на впливових осіб, перемогу 
опозиційних сил за партійними списка-
ми, програш у багатьох мажоритарних 
округах місцевих олігархів, які викорис-
товували адмінресурс, силові структури 
і підкуп виборців.

О. Гриньків, ґрунтуючись на експерт-
них оцінках як міжнародних організа-
цій, так і окремих авторитетних осіб, 
зробила висновок про значний регрес у 
демократичному розвитку України по-
рівняно із попередніми парламентськи-
ми виборами.

О. Нижник підкреслила ряд правопо-
рушень, які мали місце ще під час прези-
дентських виборів 2004 року. На цій під-
ставі вона зробила висновок, що масш-
табні правопорушення під час вибор-

чих кампаній безпосередньо пов’язані з 
посиленням авторитаризму.

М. Гнатюк охарактеризувала ідеоло-
гічні, організаційні та іміджеві параме-
три партії «Удар». Особливу увагу вона 
акцентувала на тому, що завдяки її ліде-
ру В. Кличку, який декларує прихиль-
ність до ліберальних цінностей і має ви-
сокий моральний авторитет, партія має 
великий потенціал для зростання свого 
впливу.

В обговоренні доповідей взяли участь 
проф. С. Гелей, доц. С. Рутар, доц.  
В. Кухар та студенти Ю. Лаба, О. Лега,  
Я. Отчич, О. Клин, М. Карвацька. Ши-
рока дискусія розгорнулася навколо 
проблеми інституційного забезпечення 
умов, при яких можливі справді вільні, 
чесні та прозорі вибори. 

Підсумок дискусії підвів медіатор 
круглого столу С. Рутар. На його думку, 
вільні і чесні вибори залежать в першу 
чергу від інституційної моделі політич-
ної влади, а також від виборчої та пар-
тійної системи. Політична монополія 
влади, виражена у надто широких по-
вноваженнях президента, прагне до її 
розширення і збереження монопольних 
позицій будь-якою ціною. В такій ситуа-
ції вибори завжди будуть супроводжува-
тися істотними правопорушеннями. 

Учасники круглого столу ухвалили 
резолюцію, в якій сформулювали осно-
вні рекомендації щодо забезпечення 
вільних, чесних та прозорих виборів. Їх 
суть зводиться до таких політико-право-
вих заходів: 

демонтажу авторитарно-олігархічної 
моделі політичної влади шляхом закрі-
плення в новій конституції парламент-
ської форми правління;

запровадження пропорційної вибор-
чої системи із відкритими регіональни-
ми списками;

встановлення жорсткого механізму 
державного і громадського контролю за 
фінансами політиків і партій загалом та 
суб’єктів виборчого процесу, зокрема.

Степан Рутар, доцент кафедри 
історії та політології ЛКА

На фото: 1. Учасники дискусії за кру-
глим столом в ауд. 314 головного корпусу 
академії. 2. Доповідає студентка 3-го курсу 
факультету МЕВ О. Нижник. 3. Дискусію 
студентів скеровували у потрібне русло 
проф. С. Гелей і доц. С. Рутар 

Чи можливІ в уКраїнІ вІльнІ вибори?
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6 березня 2013 р. викладачі кафедри 
іноземних мов під керівництвом завід-
увача кафедри доц. Н. Ковалик органі-
зували цікавий і корисний навчально-
пізнавальний захід -- Мовні дебати. 
До участі у цьому заході-змаганні 
було запрошено найкращих студентів 
І - ІV курсів факультету міжнародних 
економічних відносин. Метою заходу 
було продовження активної роботи з 
проведення інтерактивних засідань, 
які сприяють удосконаленню мовної 
поведінки студентів. 

Дебати -- це також інтелектуальна гра 
для молоді. Найважливішим їх завдан-
ням є формування у молодих людей осо-
бистих думок, поглядів, навчання ора-
торській майстерності, яка може стати в 
нагоді майбутнім лідерам. Дебати також 
впливають на розвиток вмінь логічно та 
критично мислити, організацію своїх 
думок, зосередження на суті проблеми, 
прийняття швидкого та оптимального 
рішення. Разом з тим, дебати є спробою 
об’єктивного погляду на актуальні про-
блеми нашого суспільства. 

Підготовленість студентів до веден-
ня дискусії -- необхідна умова такого 

виду заходів, оскільки істотно підви-
щує творчий рівень студентів, формує 
мовний етикет, допомагає знайомитись 
з такими видами ораторських навичок 
як спір, діалог, дискусія, полеміка, на-
вчає уникати бездоказової критики та 
некоректних прийомів спілкування. З 
підвищенням рівня обізнаності у тако-
му виді роботи зі студентами зростає 
терпимість і увага до позиції меншос-
ті, до людей які думають інакше, адже 
існування різних тверджень, супереч-
ностей, боротьба поглядів завжди були 
й будуть узвичаєними для людського 
спілкування. Вони є обов’язковою умо-
вою прямування до істини, до прогресу 
у будь-якій загальнокорисній справі.

Тематикою мовних дебатів стали ак-
туальні теми сьогодення: «Чи можна за 
гроші купити щастя?» (Сan Money Buy 
Happiness?); «Лідерами народжуються 
чи стають?» (Are Leaders Born or Made?); 
«За і проти глобалізації»  (Pros and Cons 
of Globalization); «Як соціальні мережі 
змінили світ: арабська весна та її наслід-
ки для немусульманського світу?» (How 
Social Networks Changed the World: the 
Arab Spring and its Consequence for the 
Non-MuslimWorld?).

До слова, організатором та модера-
тором заходу була викладач кафедри 
іноземних мов, заступник завідувача ка-
федри з виховної роботи О. Онуфрик, 
головою журі – завідувач кафедри іно-
земних мов доц. Н. Ковалик. До складу 
журі входили доц. О. Ванівська, стар-
ші викладачі Н. Зайшла, Л. Тимочко, 
А. Степанов і О. Бенцак. Активними 
учасниками заходу були студенти фа-
культету МЕВ: Р. Труш, С. Дзюба (обоє 
-- із гр. 181), Катерина Бадюкевич, Яніна 
Отчич, Тимур Алам, Олег Лега (гр. 381), 
С. Шевчук та О. Іванишин (гр. 481).

Переможців мовного змагання ви-
значали за такими критеріями:

-- здатність сприймати і породжува-
ти іншомовне мовлення відповідно до 
умов мовленнєвої комунікації, ситуації 
спілкування з урахуванням адресата та 
характеру взаємодії партнерів;

-- стилістична правильність та логіч-
ність висловлювань, вміння планувати 
дискурс і керувати ним з метою здій-
снення мовленнєвого впливу на адре-
сата, використання наявних у мові екс-
пресивно-емоційних засобів та правил 
мовленнєвого етикету;

-- володіння риторичною компетен-
цією, культурою вербального спілку-
вання, які сприяють адекватному орієн-
туванню студентів у визначених умовах 
спілкування та дозволять їм застосувати 
закони логічного мислення для досяг-
нення мети комунікації.

Члени журі ухвалили своє рішення 
щодо переможців Мовних дебатів ко-
легіально. Ними стали студенти Роман 
Труш, Катерина Бадюкевич, Соломія 
Шевчук, Ольга Іванишин. 

Оксана Онуфрик,  
викладач кафедри  

іноземних мов ЛКА

На фото: 1. Дебати в одній зі спеціалі-
зованих аудиторій кафедри іноземних мов.

2. Студенти-учасники мовних змагань 
також оцінювали вміння і навички своїх 
товаришів. 

мовнІ дебати — 2013
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В умовах глобалізації світових соці-
ально-економічних процесів з руйнів-
ними атрибутами фінансово-еконо-
мічних криз та організаційних війн, 
життєво актуальною для Української 
держави стає вироблення, формаліза-
ція та впровадження української наці-
ональної ідеї як основи довготривалої 
національної ідеології, яка може ціліс-
но об’єднати всі прошарки українсько-
го громадянського суспільства. Гасел 
«незалежності» та «самостійності» 
часів 1991 р. р. зараз уже недостатньо, 
щоб виконувати функції стратегічно-
го національно-державницького орієн-
тиру. Але вони і надалі можуть ефек-
тивно виконувати свою суспільно-по-
літичну роль, коли виступатимуть в 
контексті цілісної і конструктивної 
національної ідеології. 

Національна ідея ще не стала у нас 
теоретичним стрижнем державотворен-
ня і подальшого розвитку. Ні керманичі 
держави, ні суспільство досі не збагну-
ли сакральної глибини й актуальності 
Української національної ідеї – основи 
формування дієвої ідеології життя усьо-
го (в т.ч. закордонного) українства, фор-
мули єднання усіх життєвих принципів, 
засад і настановлень особистісного про-
яву, спільних дій і самореалізації для 
усіх спроможних на коструктив людей. 
Всебічно обґрунтована національна ідея 
об’єктивно стала би сутнісним ядром 
здорової і офіційної для усього світу на-
ціональної ідеології української нації, 
її правильно розбудованих суспільних 
відносин, а також конкретного функці-
онування нашої держави в сенсі дієвого 
механізму їх реалізації. 

Але, щоб оволодіти масами, будь-яка 
ідея потребує, аби сама концепція та осно-
вні її елементи були ретельно опрацьовані 
експертами й обговорені громадськістю.  
Цьому і було присвячене перше пленар-
не засідання круглого столу «Українська 
національна ідея», який  відбувся у Львів-
ській комерційній академії 7 лютого 2013 
р. і який в майбутньому, за задумом ініці-
аторів, має стати постійним. Його учасни-
ками були представники наукової, ділової 
і творчої інтелігенції м. Львова (у більшос-
ті -- викладачі нашої академії).

На порядок денний першого засідан-
ня були винесені такі питання:

-- про встановлення формату ведення 
роботи колективних учасників «Кругло-
го столу» у день зустрічі та в майбутньо-
му;

-- про встановлення регламенту і по-
рядку виступів; 

-- про організаційні аспекти подаль-
шої роботи.

Роботу круглого столу колективно до-
ручили координувати доценту кафедри 
економічної теорії ЛКА П. Мисловсько-
му. За його пропозицією вирішили орга-
нізувати обговорення тематики  кругло-
го столу «Українська національна ідея» 
поетапно: з початковим встановленням 
загальної тематики і подальшим при-
значенням її ведучих та наступним збо-
ром під їхнім керівництвом попередніх 
матеріалів, а також  встановленням дати 
і порядку обговорення та підготовки тео-
ретичних розробок до публікації.

Далі було узгоджено регламент висту-
пів (10-15 хвилин) та відповіді на запитан-
ня присутніх (у межах 5 хвилин). Зініцію-
вали свої виступи: 

1. Проф. Б. Колос – «Організаційні 
основи раціональної реорганізації сус-
пільства»;

2. Б. Максимович (співзасновник това-
риства «Просвіта», учасник товариства 

«Вашінгтон») – «Релігійна духовність як 
основа оздоровлення суспільства»;

3. Доц. М. Сергеєв – «Провіденціона-
лізм національних ідей у долях націй»;

4. Доц. Б. Заблоцький – «Застановлен-
ня «Конституційного кодексу» основою 
оздоровлення української влади»;

5. Доц. Б. Шевчик – «Проблеми проза-
хідної парадигми соціуму та напрями їх 
вирішення»;

6. Доц. В. Пасічник – «Життєва ваго-
мість для України застановлення й усві-
домлення широким загалом її досконалої 
національної ідеї»;

7. Доц. М. Мацко – «Правова пробле-
матика раціонального функціонування 
Української держави»;

8. Доц. Я. Занік – «Окреслення кола 
головних національних інтересів та ви-
значення можливих суспільних сил їх 
осягнення»;

9. Доктор філософських наук Я. Ду-
бров – «Механіка раціонального форму-
вання взаємовпливів і відносин україн-
ської нації»;

10. Доц. Л. Лиско – «Необхідність впро-
вадження раціонального «націогенезу» в 
«етногенез»»;

11. С. Чекін (психолог, засновник цен-
тру «Живиця») – «Механізми формуван-
ня і технології досягнення ідей».

За пропозицією доц. П. Мисловського 
учасники круглого столу ухвалили орга-
нізувати роботу у секціях:

-- «Можливі сили і порядок реоргані-
зації суспільних відносин» (координатор 
– доц. Б. Заблоцький);

-- «Раціоналізація соціально-еконо-
мічних механізмів українського соціуму» 
(координатор – доц. П. Мисловський);

-- «Провідна роль системи освіти і ви-
ховання в застановленні недоторканності 
природних прав, свобод, безпеки і пріо-
ритету інтересів людини» (координатор 
– проф. Б. Колос);

-- «Метасистемний та системний ана-
ліз складних об’єктів державного управ-
ління» (координатор – С. Чекін);

-- «Формування державної політики 
національної безпеки України на засадах 
української національної ідеї» (коорди-
натор – полковник ВКА П. Письменний).

Окрім того, поважне зібрання дору-
чило доц. П. Мисловському організувати 
відкриття спеціалізованої інтернетсторін-
ки із висвітлення роботи круглого столу 
«Українська національна ідея» у форматі 
«конференцспілкування» з умовою її ко-
лективного фінансування. В ухвалі також 
зазначено, що подальша організація засі-
дань, публікація матеріалів та висвітлення 
роботи круглого столу в мас-медіа оплачу-
ватимуться за рахунок колективних внесків 
його учасників, залежно від їхніх інтересів.

Петро Мисловський,  
доцент кафедри економічної теорії ЛКА

На фото: 1. П. Мисловський відкриває за-
сідання. 2. Найбільше прихильників україн-
ської національної ідеї виявилися виклада-
чами нашої академії. 3. Національна ідея 
об’єднала львівських учених, які представля-
ли різні галузі науки та різні виші.

яКа нацІональна Ідея згуртує 
уКраїнцІв?
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Львів, завдяки кількості і 
різноманіттю своїх вишів, 
справедливо має   репутацію 
великого студентського 
міста. Відтак Львівська 
комерційна академія, яка є 
правонаступницею колиш-
нього торговельно-еконо-
мічного інституту, успіш-
но продовжує традицію 
підготовки фахівців, котрі 
по її закінченні обіймають 
високі посади у структурах 
та інституціях Львова, 
Львівського регіону, нашої 
та інших країн.   

Не останнє місце в успіхах 
академії та її випускників ві-
діграє чинна угода між ЛКА 
та Університетом Овернь-
Клермон 1 (м. Клермон-Фер-
ран, Франція). Згідно з нею, 
студенти паралельно із здо-
буттям знань в академії, на-
вчаються за європейською 
системою й отримують ще 
й диплом європейського, (у 
нашому випадку французь-
кого) університету. Як по-
казує досвід, студенти, котрі 
мають можливість навчатись 
або ж стажуватись на підпри-
ємствах європейських країн, 
набувають не лише квалі-
фікації, але й отримують 
більшу впевненість у своїх 
знаннях та навичках, що в 
майбутньому, без сумніву, 
позначається на ефективнос-
ті пошуку ними місця праці 
та подальшій професійній 
кар’єрі.  

Отож у грудні 2012 р., у 
рамках запланового візиту 
до Львова, до   Львівської ко-
мерційної академії завітали 
аташе з питань університет-
ського і наукового співробіт-
ництва Посольства Франції 
в Україні пан Тьєрі Дорн,  
та пані Ольга Дорош, ко-

ординатор програм мере-
жі CampusFrance в Україні. 

В перебігу зустрічі гос-
тей з першим проректором 
академії проф.  Петром Ку-
циком, начальником відділу 
міжнародних зв’язків і стра-
тегічного розвитку Тетяною 
Штанько та директором 
центру європейських мов 
ЛКА, старшим викладачем 
кафедри іноземних мов На-
талією Демчук  було обго-
ворено вже запроваджені та 
бажані спільні французь-
ко-українські навчально-
освітні проекти. Пан Дорн, 
зокрема, відзначив актив-
ну участь нашої академії у 
проекті європейського сою-
зу TEMPUS MODEP, коорди-
натором якої від ЛКА є пані 
Т. Штанько, та позитивні ре-
зультати його реалізації. Піс-
ля відвідин нашої академії 

аташе пообіцяв наступного 
разу повернутися до неї з ін-
шими цікавими програмами 
для студентів-економістів. 

Професор П. Куцик, зі 
своєї сторони, запевнив ви-
сокого гостя у великих по-
тенційних можливостях ака-
демії у сфері міжнародного 
співробітництва. Він висло-
вив бажання керівництва 
нашого вишу й надалі під-
тримувати та розвивати пер-
спективний напрямок співп-
раці з Посольством Франції 
в Україні та навчальними за-
кладами Франції.  

Додамо, що напередодні ві-
зиту представники львівсько-
го відділення CampusFrance, 
яке функціонує при органі-
зації Альянс Франсез у Льво-
ві, влаштували презентацію 
сучасної освіти у Франції  та 
стипендіальних  програм для 

студентів Львівської комер-
ційної академії. На презента-
ції студенти старших курсів 
академії ознайомилися з ни-
нішніми можливостями, що 
дозволяють обрати для себе 
освітню програму та підшу-
кати джерела фінансування 
для її реалізації. Йшлося, се-
ред іншого, і про стипендії, 
які надає французький уряд 
українським студентам для 
їхнього навчання на магістер-
ських програмах, що їх про-
понують виші Франції.

До, речі, наприкінці ми-
нулого року відбувся і візит 
делегації Львівської комерцій-
ної академії до Вищої еконо-
мічної школи  ALMAMER у 
Варшаві (Республіка Польща) 
– давнього партнера нашої 
академії. Там, на урочистому 
засіданні Сенату Вищої еконо-
мічної школи, ректору ЛКА 
проф. Івану Копичу було вру-
чено диплом Почесного про-
фесора за «Великий внесок в 
організацію освіти в Україні, 
дбаючи про високі стандарти 
в галузі викладання та розви-
ток наукових контактів між 
Польщею та Україною».

Тетяна Штанько,  
начальник відділу 

міжнародних зв’язків  
і стратегічного  

розвитку ЛКА

На фото: 1 (зліва направо): 
П. Куцик, Т. Штанько, Н. Дем-
чук, Т. Дорн та О. Дорош під 
час перемовин в академії   

2. Ректор Вищої економічної 
школи ALMAMER проф. Януш 
Мерський (зліва) вручає диплом 
Почесного професора ректору 
ЛКА проф. І. Копичу (справа) 

аКадемІю вІдвІдав французьКий аташе 
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Березень в Україні -- час цвітіння про-
лісків. І є щось символічне у тому, що 9 
березня 1814 р. зробив свій перший по-
дих Тарас Шевченко – провісник укра-
їнського  національного відродження, 
пробудження свідомості й гідності 
українства, натхненник його ви-
звольних змагань за власну Українську 
державу. День народження Кобзаря, 
безсмертні твори, сповнені бунтар-
ським духом і праведним гнівом до 
гнобителів стали для нашого народу 
не просто об’єктом благоговійного 
поклоніння, замилування простотою 
і красою його поезії. Шевченківські 
дні викликають у душі справжнього 
українця глибокі роздуми про минулу і 
майбутню долю нашої талановитої і 
працьовитої нації, змушують звіряти 
свої погляди із заповітами поета, а, 
головне, спонукають до дії.

Особливого звучання набувають по-
етичні рядки Т. Шевченка зараз, коли 
вже в незалежній Україні невгамовні 
українофоби за згоди байдужих кос-
мополітів паплюжать і спотворюють 
ідеї та творчість генія, які давно ста-
ли надбанням всього людства. Ці, як 

сказав би поет, супостати силкуються 
звузити до «простору кухні» вживання 
української мови, замовчують і нищать 
історичну і культурну спадщину, хо-
чуть перетворити наш народ в убогого, 
безпам’ятного сліпця, якому, крім хліба 
з салом та вишиванки, нічого мати і не 
треба. І до цього, на жаль, долучаються 
«не так тії вороги, як ті добрі люде…». 

Та марні їхні зусилля. Зрослі протест-
ні настрої продемонструвало цьогоріч-
не вшанування пам’яті Т. Шевченка 
як у стінах нашої академії (урочистий 
вечір 18 березня 2013 р., присвячений 
199-й річниці від дня народження Коб-
заря), так і біля пам’ятника Т. Шевчен-
ку у Львові, де 9 березня відбулося віче, 
у якому взяли участь і викладачі ЛКА. 
Нижче пропонуємо читачам «СМ» ко-
роткий фоторепортаж про ці події.

Фото В. Подолинного

На фото:
1. Біля пам’ятника Кобзареві зібралися 

сотні людей. 9 березня 2013 р.
2. Промовляє лауреат Шевченківської 

премії мистецтвознавець В. Откович. 9 
березня 2013 р.

3. Одним з організаторів заходу був 
проректор ЛКА проф. С. Гелей (другий 
зліва).  9 березня 2013 р.

4. Зі словом про Т. Шевченка в академії 
виступив к. ф. н., директор Інституту 
франкознавства ЛНУ ім. І. Франка С. 
Пилипчук. 18 березня 2013 р.

5. Баладу Т. Шевченка «Утоплена» 
декламує четвертокурсниця М. Дзвонік. 
18 березня 2013 р.

6. Студент IV курсу факультету МЕВ Д. 
Благий вразив своїм артистизмом, читаючи 
вірш «Перебендя». 18 березня 2013 р. 

7. Народна хорова капела ЛКА «Мрія» 
під керівництвом Руслана Ляшенка 
виконала ряд вокальних творів на вірші 
Кобзаря. 18 березня 2013 р.

8. Студенти-учасники Шевченківського 
вечора на головній сцені академії. 18 
березня 2013 р.

9. Викладачі і студенти ЛКА під час 
Шевченківського вечора 18 березня 2013 р.

10.  Проф. С. Гелей в костюмі хориста 
капели «Мрія» дякує учасникам за 
старанно і цікаво організований вечір.  
18 березня 2013 р. 

11. Присутні на вечорі стоячи 
слухають пісню «Реве та стогне Дніпр 
широкий».

шевЧенКо вЧить, шевЧенКо заКлиКає!
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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

 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 
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шевЧенКо вЧить, шевЧенКо заКлиКає!
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12 З ДОЗВІЛЛя

13 березня 2013 року наші студенти  
та викладачі відзначали День 
Інституту економіки та фінансів, 
який є одним із найбільших та 
найдавніших структурних підрозділів 
Львівської комерційної академії.  
У святковій переповненій залі 
академії панувало особливе, небуденне 
піднесення (фото 1). Тут зібралися 
студенти всіх спеціальностей -- 
напрямів підготовки ІЕФ: «Облік і 
аудит», «Економіка підприємства», 
«Фінанси і кредит», «Банківська 
справа», а також професорсько-
викладацький склад кафедр та 
керівництво Інституту й академії.

З теплим привітанням до студентів, 
викладачів та гостей свята звернулася ди-
ректор Інституту економіки та фінансів 
доц. Т. О. Герасименко. У своїй промові 
вона відзначила, що Інститут є найбіль-
шим в академії не тільки за кількісним 
складом викладачів і студентів, але й за 
вагомістю їхніх здобутків. Особливої ува-
ги заслуговують досягнення студентів у 
навчальній і науковій роботі. Зокрема, у 
2012 р. студенти Інституту економіки та 
фінансів мають близько 300 публікацій 
за результатами участі у міжнародних та 
всеукраїнських конференціях. Випускові 
кафедри разом зі студентами на високо-
му рівні провели міжнародну і всеукраїн-
ську наукові студентські конференції та 
міжвузівський студентський семінар. 

Окрім того, торік студенти спеціаль-
ностей «Облік і аудит» та «Економіка 
підприємства» стали переможцями Все-
українського конкурсу студентських 
нау кових робіт. Вже другий рік поспіль 
студенти спеціальностей «Облік і аудит», 
«Економіка підприємства» та «Фінанси 
і кредит» ЛКА здобувають перемогу на 
Всеукраїнському конкурсі дипломних 
робіт. А студенти спеціальності «Облік і 
аудит» ще й традиційно перемагають у 
другому турі Всеукраїнської студентської 
олімпіади! Директор Інституту вручила 
студентам грамоти за успіхи у навчаль-
ній і науковій роботі та за перемогу у 
першому турі студентської олімпіади з 
фахових дисциплін та спеціальностей.

Свої вітання з нагоди Дня Інституту ви-
словив учасникам свята і перший прорек-
тор академії проф. П. О. Куцик. Він у 2001 
– 2004 роках працював першим заступни-
ком декана факультету (пізніше Інститу-
ту економіки та фінансів), а згодом, у 2005 
– 2007 роках, очолював Інститут. Петро 
Олексійович наголосив, що 10 років функ-
ціонування Інституту – це лише роки від 
дня реорганізації економічного факуль-
тету в Інститут. Насправді ж економічний 
факультет, а пізніше Інститут, має багато-
літню історію, адже фахівців економічно-
го напряму готували фактично з часів за-
снування Львівської комерційної академії. 
Перший проректор побажав викладачам і 
студентам Інституту творчих здобутків у 
науковій і навчальній роботі та збережен-

ня і примноження гарних традицій нашої 
Alma Mater.

Родзинкою та музичним відкрит-
тям того пам’ятного вечора став гурт 
«CADILLAC» (фото 2). Учасники гурту 
зарядили шаленим драйвом та енергі-
єю позитиву всіх присутніх. 

Під час святкування Дня Інституту від-
бувся конкурс між студентами його спеці-
альностей, а саме: «Облік і аудит», «Еконо-
міка підприємства». «Фінанси і кредит» та 
«Банківська справа». Конкурсну програму 
оцінювало журі у складі: В. А. Колеснікова 
(голова журі), Р. М. Джуса, Н. М. Довбуша, 
Ю. В. Андрушків, М. І. Яцківської, Т. Л. Ко-
вальчук, С. М. Широких (фото 3). 

У цьому змаганні перемогла найкміт-
ливіша й найбільш артистична команда, 
яка складалася зі студентів спеціальнос-
ті «Економіка підприємства» (фото 4). 
Другу сходинку підкорили студенти 
спеціальності «Облік та аудит». Третє 
місце дісталося студентам об’єднаної 
команди спеціальностей «Фінанси і кре-
дит» та «Банківська справа». 

Фінальною частиною вечора було 
нагородження команд кубками та гра-
мотами за участь у конкурсі. Але, не-
зважаючи на присуджені у ньому місця, 
всі хлопці і дівчата відчували себе пере-
можцями, тому що вони -- студенти Ін-
ституту економіки та фінансів!

Доц. Тамара Герасименко,  
директор Інституту економіки  

та фінансів ЛКА

вмІємо І працювати й гарне Свято 
влаштувати!
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