
27 червня 2013 року урочиста і надзвичайно зворушлива подія у житті 
Львівської комерційної академії, якої немає у жодному календарі. Довга й 
терниста, та одночасно безтурботна нива знань тривалістю у п’ять літ, 
впресованих у короткий вік щасливої юності для хлопців і дівчат, підійшла 
до завершення.

ПОПРОЩАЛИСЬ ЗІ 
СТУДЕНТСЬКИМ ЖИТТЯМ

Осідають у святковій тиші 
Притишені дзвінкові позивні...
І на серці терпко, як ніколи: 
Ти ще студент й водночас – ні.

Осідають у святковій тиші 
Притишені дзвінкові позивні...
І на серці терпко, як ніколи: 
Ти ще студент й водночас – ні.

Об 11-й годині в актовій залі на-
став час “прощання” з академією для 
випускників факультету міжнародних 
економічних відносин. До мікрофону 
підходять ведучі урочистого заходу, 
цьогорічні випускники, Олена Сидір та 
Роман Медик. Вони вітають своїх ко-
лег зі зворушливим й довгоочікуваним 
святом та запрошують для відкриття 
урочистого засідання з нагоди випуску 
молодих фахівців декана факультету 
міжнародних економічних відносин, 
доцента Інну Бойчук (фото 1). 

Відкриваючи свято, Інна Володими-
рівна привітала випускників із закін-
ченням академії та отриманням вищої 
освіти. Побажала всім стати успішни-
ми людьми, далекоглядності у прийня-
ті рішень, високих професійних досяг-
нень та наукових звершень. Озвучивши 

вітальні слова та побажання ректора 
Львівської комерційної академії про-
фесора Івана Копича, вона зачитала 
наказ про присвоєння звання магістра 
і спеціаліста колишнім спудеям, які 
успішно завершили навчання.

Після виступу декана факультету до 
слова запрошено першого проректо-
ра академії, професора Петра Куцика 
(фото 2), який від імені ректорату при-
вітав молодих економістів із закінчен-
ням найдосвідченішого торговельно-
економічного вишу України. Від імені 
професорсько-викладацького складу 
академії Петро Олексійович попросив 
вибачення за можливі незначні непо-
розуміння, які виникали в них за час 
навчання.

П. Куцик побажав щасливої дорос-
лої дороги та закликав згадувати свою 

Alma-Mater лише з найкращих позицій 
та залишити у серці приємні спогади 
про студентське життя.

Перед випускниками виступив ав-
тор “біблії” для економістів-між на-
родників, проректор з наукової роботи, 
завідувач кафедри міжнародних еко-
номічних відносин, професор Віктор 
Шевчук (фото 3), який привітав ви-
пускників із закінченням вишу, знахо-
дячи при цьому підбадьорливі, сповне-
ні оптимізму слова.

Підвела підсумки студентського 
навчання від студентів спеціальності 
“Міжнародні економічні відносини” 
зразковий магістр Анастасія Брик, яка 
наголосила, що у стінах рідної академії 
отримала необхідний багаж знань, із 
якими впевнено можна йти у “подаль-
шу дорогу”. Молодий фахівець по-
бажала своїм колегам успіхів і щастя, 
та наголосила на необхідності обрати 
правильну трудову путь.

Продовження – стор. 2, 3, 4
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Також Анастасія відмітила, що най-
приємніші спогади студентського жит-
тя будуть пов’язані із кафедрою МЕВ. 
Вона подякувала викладачам за без-
сонні ночі, за підтримку і повагу, яку 
відчували студенти впродовж навчан-
ня. Подякувала батькам за вкладенні 
інвестиції та пообіцяла не підвести їх 
у майбутньому. 

З вітальним словом до випускників 
звернувся завідувач кафедри марке-
тингу, професор Юрій Дайновський 
(фото 4), який наголосив на особли-
вості сьогоднішнього дня, оскільки мо-
лоді люди стали на крок дорослішими і 
нестимуть вже іншу відповідальність з 
завтрашнього дня. Юрій Анатолійович 
побажав винуватцям свята здійснення 
всіх задумів і мрій та здобуття найбіль-
ших трудових висот.

ПОПРОЩАЛИСЬ ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ ЖИТТЯМ

Продовження. Початок – стор. 1 Молодий маркетолог Ірина Сер-
гійчук (фото 5) від імені своїх ко-
лег та від себе особисто подякувала 
професорсько-викладацькому складу 
за отриманий багаж знань із основ про-
фесії, яку опановували протягом цих 
прекрасних п’яти років. Своїм друзям 
вона побажала вдалого злету, високого 
польоту, а наставникам здоров’я та на-
снаги у нелегкій праці.

У святковій залі були присутні бать-
ки випускників, які доклали чимало 
зусиль у їх навчанні та вихованні. Зі 
словами подяки звернулась також ви-
пускниця нашої академії, провідна зір-
ка радіо- та телеефіру, мама випускни-
ці 2013 року, Діана Гайворонюк (фото 
6). Вона подякувала професорсько-
викладацькому колективу вишу та ви-
значила номінації для всіх виклада-
чів, які долучались для формування 

фахової майстерності у випускників 
2013 року. Пані Діана побажала моло-
дим фахівцям завжди бути людьми, а 
знання, які отримали в стінах академії, 
нести гордо упродовж життя.

З великою пошаною перед випускни-
ками та викладачами виступили Ірина 
Олексин та Ірина Ємченко, які працю-
ють в академії та навчають студентів на 
споріднених спеціальностях, а сьогодні 
випускають своїх дітей. Ірина Воло-
димирівна Ємченко у своєму виступі 
наголосила, що пишається тим, що їй 
доручили від іменні батьків побажати 
всім випускникам щастя, здоров’я та 
щасливої “трудової дороги”. Ірина Іва-
нівна Олексин від імені батьків вручи-
ла квіти другій мамі випускників 2013 
року декану факультету І. Бойчук за те, 
що протягом п’яти років ставилась до 
студентів, як до своїх дітей. ►

З ALMA MATER

11

44

22

55

33

66



3

► У свою чергу Інна Володимирів-
на подякувала батькам, що довірили 
своїх дітей та віддали їх на навчання 
до академії, та наголосила, що отри-
мані знання дадуть змогу молодим фа-
хівцям самостійно простеляти життєві 
стежки.

Урочисту зустріч супроводжували 
танці заслуженого ансамблю України 
“Юність” (фото 7), та музичні компо-
зиції у виконані гурту “Дикі серцем”.

* * *
0 13-й годині прийняв естафету від 

економістів-міжнародників Інститут 
економіки та фінансів, який в актово-
му залі академії проводив урочисту зу-
стріч з нагоди випуску своїх студентів.

Святковий гамір молодих фахівців 
перервав останній дзвоник, який ви-
кликав ностальгічні емоції у вчорашніх 

студентів. А далі прозвучав прощаль-
ний вальс у виконанні лауреатів міжна-
родних та всеукраїнських конкурсів з 
бального та спортивного танцю Влади 
Голдій та Владислава Хатюшина. 

Для відкриття урочистих зборів та 
оголошення наказу про випуск студен-
тів Інституту економіки та фінансів 
академії 2013 року запрошується ди-
ректор Інституту, доцент Тамара Гера-
сименко (фото 8). 

Вона зачитує наказ ректора про при-
своєння звання магістра і спеціаліста 
молодим фахівцям, які успішно завер-
шили навчання в Інституті. При цьо-
му зала час від часу вибухає гучними 
оплесками.

Після зачитування наказу Тама-
ра Олегівна привітала випускників із 
присвоєнням кваліфікаційного рівня, 
та побажала успіхів у подальшій жит-

тєвій дорозі, зазначивши, що молоді 
економісти отримали високий рівень 
знань.

Далі до вітального слова запро-
шується перший проректор академії, 
професор Петро Куцик, який від іме-
ні ректорату привітав випускників із 
закінченням нашого вишу. Побажав 
людської долі, здійснення всіх мрій і 
задумів. Закликав гордо нести у світ 
ім’я випускника нашої академії та ви-
користовувати упродовж життя отри-
мані у стінах рідного вишу знання.

За традицією після вітального сло-
ва Петро Олексійович вручив грамоти 
за 1-3 місця за написання кращих ди-
пломних робіт (фото 9). 

Після нагородження переможців 
ведучі запрошують до слова капелана 
нашої академія о. Романа, який також 
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виголосив свої вітання молодим еко-
номістам. Після щирих напутніх слів і 
побажань священика перед учасника-
ми виступила Наталія Цибрій із піснею 
“Моя Україна”.

Вітання і життєві настанови випус-
кникам 2013 року пролунали з вуст за-
відувачів випускових кафедр академії: 
банківської справи – професора Ольги 
Вовчак, фінансів і кредиту – доцента 
Світлани Черкесової (фото 10), ауди-
ту – професора Костянтина Радченка, 
економіки підприємства – професора 
Наталії Міценко. 

Всім викладачам, які навчали на-
ших випускників, були для них други-
ми батьками, лунає пісня “Академія” у 
виконані Наталії Петришин (фото 11) 
(слова і музика – Н. Петришиної та 
Ю. Когут).

Також на святі були присутні і бать-
ки випускників, які доклали чимало зу-
силь у їх навчання та виховання. Еліна 

Секретарьова зголосилась виступити 
перед випускниками і щиро подякува-
ла педагогічному колективу академії за 
неоцінену працю і батьківську турбо-
ту, завдяки чому їхні діти стали моло-
дими фахівцями (фото 12). Зі сцени 
для батьків звучить пісня-подяка у 
виконанні Ірини Радюк “Мої батьки”, 
а також танці зразкового вокально-
хореографічного ансамблю “Викрута-
сики” (фото 13).

Оксана Кравець у пісні “Друзі” на-
голосила на тому, що упродовж сту-
дентського життя вона віднайшла у 
стінах академії багато друзів, з якими 
не хочеться прощатись після сьогод-
нішньої події. Потім слово надається 
самим випускникам Уляні Давид, Мар-
ті Капериз, Юлії Філь, Степану Кра-
євському та Данилу Білокурию, котрі 
представляють всі напрями підготовки 
в Інституті. Кожен із них висловив най-
щиріші слова подяки усім причетним 
до організації їхнього навчання та ви-
ховання. Для випускників у залі лунає 

пісня “А ми у двох” у виконані Олега 
Кобилецького.

Свято добігає кінця... За давньою 
традицією випускники академії, ви-
рушаючи у життєву дорогу, пройти під 
рушниками – символом щасливої долі 
і святої стежки до порогу академії. 

Цією символічною дорогою молоді 
економісти, окроплені перед тим свя-
тою водою, поволі покидають залу, 
куди вже ніколи не повернуться зі сту-
дентським квитком. Багато хто з них 
при цьому ледь стримує сльози – сльо-
зи радості, вдячності і… розлуки.

…Того літнього дня випускники ще 
довго не хотіли покидати свою другу 
рідну домівку, збиралися гуртками, 
веселились, намагались підкидати чо-
тирикутні шапки, та фотографувались 
на пам’ять. Нехай же набуті знання у 
стінах рідної Alma-Mater стануть для 
всіх них надійними дороговказом у 
далекій дорозі, яку величають “тру-
довим життям”.

Р. Марценюк

27 червня 2013 року на товарознавчому факультеті відбувся урочистий ви-
пуск магістрів, спеціалістів і бакалаврів товарознавчо-комерційного факуль-
тету академії.

ПОПРОЩАЛИСЬ ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ ЖИТТЯМ

тю та справжньою артистичністю вра-
зив виступ магістра Марії Бодник, яка 
виконала авторський вірш професора 
І. В. Сирохмана 

Слова щирої подяки за науку і знання 
професорсько-викладацькому колекти-
ву, а також – колегам-випускникам за 
незабутні студентські роки висловили 
магістр з товарознавства та комерцій-
ної діяльності Соломія Садловська; ма-
гістр з товарознавства та експертизи у 
митній справі Святослава Жовнір. Го-
лова студентського уряду ТКФ, третьо-
курсник Юрій Звір, по-доброму поза-
здрив старшим колегам-випускникам, 
побажавши усім доброї та грошовитої 
роботи й успішної кар’єри. 

Заступники декана О. В. Шумський 
та Ю. В. Михальський нагадали при-
сутнім випускникам про їх обов’язок 
– не забувати рідний факультет, а для 
“покращення пам’яті” нагадали про 
гарну традицію – зустрічі випускників, 
приурочених до “круглих дат”. А далі 
пролунала така довгоочікувана для 
всіх випускників мелодія останнього 
дзвоника, яку виконали майбутня сту-
дентка факультету Ксенія Челова та 
магістр Юрій Вовк.

Завершилось свято у найкращих 
традиціях європейського студентства – 
угору дружно злетіли магістерські
шапочки!

Соломія Садловська,
випускниця товарознавчо-

комерційного факультету 2013 року

З ALMA MATER

З словами привітань до випускни-
ків звернувся декан ТКФ, професор 
Я. П. Скоробогатий, після чого з ого-
лошенням наказу ректора про випуск 
студентів виступив заступник декана, 
доцент М. С. Беднарчук. 

Від імені ректорату, з побажаннями 
легкого шляху в житті та звершення 
всіх задумів і мрій, випускників при-
вітав проректор з навчально-виховної 
роботи, професор С. Д. Гелей.

З теплими і щирими вітальними 
словами також виступили завідувач ка-
федри товарознавства непродовольчих 
товарів, професор Н. І. Доманцевич, 
професор цієї ж кафедри І. С. Галик 
Урочистості святу додав завідувач ка-
федри товарознавства продовольчих 
товарів, професор І. В. Сирохман – до 
новоспечених фахівців він звернувся 
із авторським віршованим вітальним 
словом (стор. 6)! Заслужений педагог 
не тільки побажав випускникам мате-
ріальних гараздів, але й наголосив на 
важливості сімейного щастя і добро-
буту, тому побажав кожному швидше 
знайти свою “другу половинку”…

Святковий настрій присутнім під-
тримала випускниця магістратури 
2012 року Мар’яна Стецьків, яка ви-
конала у супроводі бандури низку чу-
дових українських пісень в авторській 
обробці. Особливою теплотою, щиріс-

Закінчення. Початок – стор. 1, 2, 3.
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8 червня 2013 року в академії від-
булась урочиста зустріч з нагоди ви-
пуску спеціалістів і магістрів заочної 
форми навчання інституту економі-
ки та фінансів і факультету міжна-
родних економічних відносин.

До вітального слова та оголошення 
наказу про випуск студентів 2013 року 
були запрошені директор Інституту 
економіки та фінансів, доцент Тамара 
Герасименко, і декан факультету між-
народних економічних відносин, до-
цент Інна Бойчук.

Від імені ректорату виступив перший 
проректор академії, професор Петро 
Куцик. У вітальній промові він відзна-
чив, що незважаючи на те, що сьогод-
ні академія купається у сяйві квітів та 
принаряжена святковими мантіями, для 
вишу це все таки сумне свято, оскільки 
вона прощається зі своїми студентами. 
Адже протягом п’яти років навчання у 
її стінах кожен із випускників став рід-
ним. Петро Олексійович побажав усім 
молодим фахівцям прихильної долі та 
найвищих вершин кар’єрного росту. 
Також перший проректор попросив ні-
коли не забувати свою “Альма-матер”, 
яка завжди чекатиме своїх випускників 
із відчиненими дверима.

Священик церкви Святої Трійці, 
отець Юрій, привітав із закінченням 
вишу та благословив вчорашніх сту-
дентів у самостійне життя. До слова 

БЛАГОСЛОВИЛИ У “ЖИТТЄВУ ДОРОГУ”

також запрошувались завідувач кафе-
дри маркетингу, професор Анатолій 
Дайновський та завідувач кафедри 
бухгалтерського обліку, доцент Василь 
Бачинський.

Від імені випускників слова-подяки 
професорсько-викладацькому складу 
академії прозвучали від Катерини Та-
расової, Наталії Єрьоміної та Андрія 
Куліша.

Урочиста зустріч супроводжувалась 
художньою творчістю студентів Інсти-
туту економіки та фінансів, факультету 
міжнародних економічних відносин та 
зразкового вокально-хореографічного 
ансамблю “Викрутасики”. 

Любов Лукасевич,
заступник директора

Інституту економіки та фінансів
з виховної роботи

■ Фото на згадку у святкових академічних  мантіях

■ Вітальна промова директора ІЕФ, 
доцента Т.О. Герасименко

■ Вітальне слово декана факультету 
МЕВ, доцента І.В. Бойчук

■ Випускники 2013 року вручають квіти 
першому проректору академії
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ВРУЧИЛИ ДИПЛОМИ, АЛЕ НЕ ПОПРОЩАЛИСЬ
8 червня 2013 року у актовій залі академії відбулись урочистості з нагоди 

випуску студентів-бакалаврів факультету заочної освіти. 

З ALMA MATER

ВИПУСКНИКАМ 2013 РОКУ

■ Декан факультету, доцент
В. В. Гаврилишин отримує квіти
від вдячних студентів

■ Задоволені випускники з дипломами з відзнакою

■ Проректор з наукової  роботи, 
професор В. О. Шевчук вручає дипломи із 
відзнаками студентам-бакалаврам

Сьогодні випуск. Щиро вас вітаю.
Святковий настрій струнами бринить 
Добра, здоров’я, радощів бажаю 
Одних гараздів, щедрості розмаю
Величність долі й загадкову мить.

Усе найкраще ми вам прививали
Шукали разом обтічний кар’єр 
Тендітні мрії душу наповняли
Глибоких знань від вас завжди чекали
Не всі відразу брали той бар’єр.

Барвистий червень серце наповняє
Безжурні роки – ніби маяття
Сміливих кроків час від вас чекає
Шляхетні вчинки гідно осіняє
Змістовний спосіб зрілого життя.

Долайте вміло зустрічні вершини
Плекайте нові світлі почуття
Цінуйте силу зрілої зернини
Набутий досвід зміцнюйте щоднини
І вірте в долю й гідне майбуття.

І наостанок хочу побажати
Успішно направлятись до мети
Розумні вчинки вперто розвивати
Рясних здобутків вправно досягати
Стежину щастя в пошуках знайти.

Щасти вам у всьому!
З повагою, професор І. В. Сирохман

У вступному слові декан факультету 
заочної освіти, доцент Володимир Гав-
рилишин, привітав усіх студентів із на-
годи отримання дипломів кваліфікації 
бакалавра і наголосив на важливості 
здобуття повної вищої освіти у про-
цесі формування сучасних фахівців-
економістів, яких потребує наше сус-
пільство.

З вітаннями до спудеїв звернулись 
перший проректор академії, профе-
сор Петро Куцик, проректор з науко-
вої роботи, професор Віктор Шевчук, 
заступник декана факультету заочної 
освіти, доцент Ірина Олексин, та завід-
увач кафедри бухгалтерського обліку, 
доцент Василь Бачинський.

У 2012-2013 навчальному році на 
освітньо-кваліфікаційному рівні “бака-
лавр” факультету заочної освіти завер-
шили навчання 869 студентів, у тому 
числі: 22 – “Економіка підприємства”; 
225 – “Фінанси і кредит”, 166 – “Облік 
і аудит”; 213 – “Товарознавство і тор-
говельне підприємництво”; 67 – “Ме-
неджмент”; 64 – “Готельно-ресторанна 
справа”; 27 – “Маркетинг”; 85 – “Пра-
во”. Слід відзначити, що 60 спудеїв 
отримали дипломи із відзнакою

Від імені випускників виступили Та-
рас Возняк, Оксана Ковпак, Ростислав 
Довба, Остап Немелівський, Наталія 
Марко, Евеліна Мущинка, Олександра 
Пахолок, які подарували усім присут-
нім концертну програму.

Родзинкою свята стали номери 
зразкового вокально-хореографічного 
ансамблю “Викрутасики” та музичні 
вітання випускниці 2012 року факуль-
тету Оксани Ільчишин.
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ДНІ НАУКИ В АКАДЕМІЇ

У рамках тижня науки в акаде-
мії 3 – 4 квітня 2013 року проведено 
наукову конференцію професорсько-
викладацького складу та аспірантів 
навчально-наукового комплексу “Ака-
демія” на тему “Актуальні проблеми 
післякризового відновлення економі-
ки України”.

Мета заходу – пожвавлення науково-
дослідницької роботи вчених Академії, 
розширення тематики та кола учасни-
ків науково-дослідних розробок, кра-
щого інформування стосовно результа-
тів проведених досліджень, створення 
належних умов для творчого зростання 
кадрів вищої кваліфікації (кандидатів 
наук, доцентів, докторантів), апробації 
результатів кращих наукових дослі-
джень, а також узагальнення теоретич-
ного і практичного доробку наукових 
шкіл академії.

На пленарному засіданні було пред-
ставлено доповідь, д.т.н., професора ка-
федри товарознавства непродовольчих 
товарів Л. В. Пелик “Інноваційні тек-
стильні матеріали у ринкових еколого-
економічних системах”. У презентації 
автором розглянуто нові інноваційні 
тенденції у промисловому фільтруван-
ні та значний економічний ефект для 
економіки України. Естафету перейняв 
к.е.н., доцент кафедри економічної те-
орії Б. М. Шевчик, який презентував 
доповідь на тему “Ментальні моделі 
економічного розвитку: стійкість до 
кризових явищ”. Актуальні макро-
економічні результати, отримані вна-
слідок наукового дослідження на тему 
“Перспективи досягнення докризового 
рівня доходу в економіці України”, пре-
зентував проректор з наукової роботи, 
д.е.н., професор В. О. Шевчук. Допо-

відь на тему “Комплексна економічна 
оцінка діяльності підприємств на осно-
ві показників управлінської звітності” 
презентував перший проректор акаде-
мії, к.е.н., професор П. О. Куцик.

Учасники пленарного засідання 
прийняли активну участь в обгово-
ренні заслуханих доповідей. Від-
так, було піднято актуальні питання 
інноваційно-інвестиційних процесів в 
Україні, проблемні аспекти і напрями 
економічного розвитку України, ді-
яльність суб’єктів господарювання у 
період посткризових трансформацій в 
економіці України.

Після завершення пленарного засі-
дання роботу конференції продовжено 
на 19 секціях відповідно до проблема-
тики дослідницької діяльності кафедр 
та наукових шкіл академії.

Власна інформація

■ Презентація доповіді д.т.н., професора кафедри 
товарознавства непродовольчих товарів Л. В. Пелик

■ Проректор з наукової роботи, д.е.н., професор В. О. Шевчук
під час доповіді

■ У залі під час пленарного засідання

■ У науковій дискусії активну участь
приймає завідувач кафедри бухгал-
терського обліку, доцент В. І. Бачинський
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НАВЧАННЯ І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
НА ПЕРШОМУ МІСЦІ

5 і 29 квітня 2013 року відбулись засідання Вченої ради академії, на яких 
було розглянуто та обговорено низку важливих і нагальних для діяльності 
вишу та успішного завершення поточного навчального року.

З ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

ми академії, деканатами факультетів 
та адміністрацією інституту проведена 
значна робота щодо підвищення якості 
дипломних робіт, які відповідають на-
уковому рівню та сучасним вимогам 
діяльності підприємств і організацій. 
Також виділено ряд недоліків, які при-
зводять до неналежного виконання та 
якості робіт, серед них: недостатній 
зв’язок окремих робіт із практичним 
матеріалом, неналежне ставлення 
окремих студентів і викладачів кафедр 
академії до організації виконання та 
якості дипломних робіт. З метою усу-
нення зазначених недоліків, забез-
печення належного рівня виконання 
дипломних робіт Вчена рада ухвали-
ла: активізувати роботу професорсько-
викладацького складу випускових ка-
федр задля постійного удосконалення 
методичного забезпечення виконання 
дипломних робіт та вимог розвитку 
науки і практики, а також посилити 
відповідальність завідувачів кафедр 
та наукових керівників за актуальність 
обраної тематики, якість змісту, ре-
зультати дослідження, їх використання 
у практичній роботі та у навчальному 
процесі академії.

З 3-го питання порядку денного 
“Про заходи з підготовки ЛКА до від-
значення 200-річчя від дня народження 
Т. Г. Шевченка” Вчена рада заслуха-

На засіданні від 5 квітня були роз-
глянуті питання: стосовно результатів 
профорієнтаційної роботи щодо набо-
ру студентів у 2013 році; стосовно ходу 
виконання дипломних і магістерських 
робіт студентами академії; та про за-
ходи з підготовки академії до відзна-
чення 200-річчя від дня народження 
Т. Г. Шевченка.

Про результати профорієнтаційної 
роботи щодо набору студентів у 2013 
році заслухано доповіді директора Ін-
ституту економіки та фінансів та де-
канів факультетів. Вченою радою від-
значено, що відповідальними особами 
проведена значна профорієнтаційна 
робота між випускниками шкіл й на-
вчальних закладів І і ІІ рівнів акреди-
тації. Після обговорення даного питан-
ня Вчена рада ухвалила: активізувати 
профорієнтаційну діяльність у травні 
та червні із метою активного залучен-
ня абітурієнтів на навчання в академії.

Заслухавши та обговоривши наступ-
ний пункт порядку денного “Про хід 
виконання дипломних і магістерських 
робіт студентами академії”, Вчена рада 
відзначила, що випусковими кафедра-

ла доповідь проректора з навчально-
виховної роботи, професора С. Д. Ге-
лея. При обговоренні даного питання 
прийнято рішення затвердити заходи 
ректорату та Вченої ради академії при-
свячені 200-річчю від дня народження 
Т. Г. Шевченка та відповідальних осіб 
за їх проведення. ►

■ Члени Вченої ради обговорюють проект однієї з ухвал

■ Про заходи з підготовки академії до
відзначення 200-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченка доповідає проректор з
навчально-виховної роботи,
професор С. Д. Гелей

■ Про результати профорієнтаційної 
роботи розповідає ректор академії, 
професор І. М. Копич
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► Значне пожвавлення у залі засі-
дань виникло при розгляді 4-го питан-
ня порядку денного щодо представлен-
ня до присвоєння вчених звань:

- професора кафедри міжнарод-
них економічних відносин, д.е.н. 
Л. А. Яремко;

- професора кафедри аудиту, к.е.н. 
Б. В. Гриніва.

За результатами проведеного та-
ємного голосування кандидатури на 
присвоєння вченого звання професора 
були схвалені членами Вченої ради.

* * *
На засіданні Вченої ради 29 квітня 

2013 року було продовжено розгляд 
питань, які відносяться до навчально-
наукової роботи студентів академії.

При розгляді 1-го питання порядку 
денного “Про результати проведен-
ня ректорських контрольних робіт 
студентами всіх напрямів підготовки 

академії” заслухано доповідь першо-
го проректора академії, професора 
П. О. Куцика. У виступі Петро Олек-
сійович відзначив, що загалом у виші 
має місце зниження успішності за ре-
зультатами ректорського контролю 
якості навчання студентів у порівнянні 
з результатами семестрових іспитів. 
Проте вони є неоднаковими та відріз-
няються за напрямами підготовки, кур-
сами та окремими дисциплінами.

З метою забезпечення належного 
рівня якісної підготовки фахівців усіх 
напрямів і спеціальностей Вчена рада 
ухвалила: директору Інституту еконо-
міки та фінансів, деканам факультетів 
і завідувачам кафедр предметно про-
аналізувати результати ректорських 
контро льних робіт, виявити причини 
низької успішності з окремих дисци-
плін та запропонувати відповідні захо-
ди щодо їх усунення.

Про стан наукової роботи студентів 
академії та напрями її стимулювання 
(2-ге питання порядку денного) до-
повів перший проректор, професор 
П. О. Куцик. Петро Олексійович на-
голосив, що в академії осучаснено ор-
ганізаційний стиль інформування сту-
дентів про діяльність факультетських 
наукових товариств ЛКА та важливі 
наукові події через соціальні мережі, 
що дає змогу здійснювати оператив-
ний та швидкий обмін актуальною 
інформацією. Також, проректор від-
мітив, що у виші радикально змінено 
підходи щодо поширення інформації 
через Інтернет-сторінку, яка розширює 
можливості для активізації профорієн-
таційної роботи.

Заслухавши та обговоривши інфор-
мацію, подану доповідачем стосовно 
2-го питання порядку денного, Вчена 
рада ухвалила: інтенсивніше практи-
кувати проведення студентських ака-
демічних заходів за участю студентів 
інших вузів м. Львова; постійне про-
ведення тематичних зустрічей з відо-
мими постатями політичного та еко-
номічного життя Львова й України; 
використання кращих студентських 
публікацій у навчальному процесі ака-
демії. 

Також на засіданні Вченої ради від-
булось представлення до присвоєння 
вчених звань: 

- доцента кафедри банківської спра-
ви, к.е.н. М. Б. Шморгая, 

- доцента кафедри менеджменту, 
к.е.н. Н. І. Фединець. 

Після таємного голосування канди-
датури на присвоєння вченого звання 
були схвалені членами Вченої ради.

Роман Марценюк

■ Під час засідання Вченої ради академії

■ Про результати проведення ректорських 
контрольних робіт студентами академії 
доповідає перший проректор, професор 
П. О. Куцик

■ Член лічильної комісії доцент Я. М. Антонюк роздає бюлетені для голосування
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У травні-червні 2013 року в академії серед студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр проводилась державна атестація за напрямами підготовки і 
спеціальностями. Редакція СМ пропонує фоторепортаж з місця подій.

ДЕК

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ

1. Студенти-бакалаври спеціальності “Міжнародні еко-
номічні відносини” в процесі написання відповідей на питан-
ня державного іспиту.

2. Студентка бакалаврату демонструє свої знання перед 
державною екзаменаційною комісією. 

3. Державна екзаменаційна комісія спеціальності “Між-
народні економічні відносини” – проректор з наукової роботи 
академії, завідувач кафедри МЕВ, професор Віктор Шевчук, 
завідувач кафедри світового господарства і міжнародної 
економічної інтеграції Українського державного універси-
тету фінансів та міжнародної торгівлі, професор, академік 
Віктор Андрійчук, заступник декана факультету МЕВ ака-
демії, доцент Юлія Полякова.

4. На запитання ДЕКу відповідає Орест-Іван Миколаєвич.
5. Студенти-міжнародники готуються до захисту ди-

пломних робіт.
6. Державна екзаменаційна комісія спеціальності “Мар-

кетинг” (зліва-направо) – доцент Лариса Бук, проректор з 
науково-педагогічної роботи, професор Станіслав Скибін-
ський, декан факультету МЕВ, доцент Інна Бойчук, профе-
сор кафедри маркетингу Богдан Семак.

7. Магістр-маркетолог Назарій Гайдук презентує допо-
відь за результатами написання дипломної роботи.

8. Майбутні маркетологи уважно слухають доповідача.
9. Секретар ДЕКу, асистент кафедри маркетингу Анна 

Дмитрів.
10. “Останні” консультаційні поради наукового керівни-

ка професора Станіслава Скибінського перед захистом ди-
пломної роботи.

11. Представники ДЕКу спеціальності “Облік і аудит” 
професор Богдан Гринів та доцент Світлана Головацька.

11

22

33

44

55

66 77
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12. Результати дипломної роботи 
презентує студентка-магістрантка 
спеціальності “Облік і аудит” Галина
Краєвська.

13. Людмила Кловата, Ольга Кара-
люс, Марина Попович, Наталія Ниж-
ник та Зоряна Мальчин зі своїми ди-
пломними роботами після їх захисту.

14. Старший викладач кафедри 
аудиту Ольга Мазуренко зі своїми ди-
пломниками Соломією Горошко та 
Ольгою Ткач у переддень захисту.

Вікторія Івасенко, 
спеціаліст з міжнародних економічних
відносин

Протягом навчального року я працювала 
над написанням дипломної роботи, яка ви-
конана на актуальну тематику, що відмітили 
представники державної екзаменаційної ко-
місії. Перед захистом я трішки переживала, 
а зараз задоволена, оскільки впевнено від-
повідала на поставленні запитання комісії 
внаслідок  чого успішно пройшла захист. 
Тепер я зможу краще сконцентруватись на 
підготовці до нашого випускного вечора. 
Хотілося б подякувати своєму науковому ке-
рівнику, доценту Оксані Євдокимівні Шай-
ді за консультації при написанні дипломної 
роботи та всім викладачам, які мене навча-
ли у стінах нашої академії.

Оксана Плотиця, 
магістр спеціальності “Маркетинг”

Моя дипломна робота на тему “Застосуван-
ня маркетингової стратегії товару на ринку 
м’ясопродуктів із наповнювачами і харчовими 
добавками” була відмічена державною комісією 
як одна з найкращих на потоці. Цим досягненням 
я завдячую своєму науковому керівнику, прорек-
тору з науково-педагогічної роботи, професору 
Станіславу Володимировичу Скибінському. Саме 
завдяки його науковим консультаціям протягом 
навчального року я багато чого засвоїла з теоре-
тичного матеріалу своєї майбутньої професії. 

Незважаючи на незначні переживання, які 
мене охоплювали до і під час захисту дипломної, 
я все-таки отримала задоволення від “дискусії” 
з членами екзаменаційної комісії. Хотілося б та-
кож подякувати усім викладачам академії, які на-
вчали нас протягом цих незабутніх п’яти років, 
та своїм рідним і близьким за підтримку.

88
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РОЗВИТОК ТА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

25 – 26 квітня 2013 року в академії відбулась Всеукраїнська 
науково-практична конференція “Внутрішня торгівля: розвиток 
та механізми регулювання на макро- і мікрорівнях”. Організато-
рами наукового заходу виступили науковці Львівської комерційної 
академії та Регіонального філіалу Національного інституту стра-
тегічних досліджень у м. Львові, представники Центральної спілки 
споживчих товариств України та Львівської обласної ради.

Слід відмітити, що учасниками кон-
ференції стали більше 100 викладачів 
та аспірантів Львівської комерційної 
академії, Київського національного 
торговельно-економічного університе-
ту, Харківського державного універси-
тету харчування та торгівлі, ВНЗ Уко-
опспілки “Полтавського університету 
економіки і торгівлі”, Міжрегіональної 
академії управління персоналом, Укра-
їнської академії друкарства, Донецького 
національного університету економіки 
і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 
Інституту регіональних досліджень 
НАНУ, Первомайського політехнічного 
інституту Національного університету 
кораблебудування ім. адм. Макарова. 

Відкриваючи пленарне засідання 
конференції з вітальним словом до 
учасників звернувся д.е.н., професор, 
завідувач кафедри комерційної ді-
яльності та підприємництва академії 
В. В. Апопій, який підкреслив актуаль-
ність проблеми розвитку внутрішньої 
торгівлі України в умовах сьогодення, і 
презентував присутнім збірник матері-
алів конференції.

Вітаючи учасників конференції, 
проректор з наукової роботи академії, 
д.е.н., професор В. О. Шевчук, від імені 
оргкомітету, навів приклади ефектив-
них торговельних відносин у країнах 
Європейського Союзу та запропонував 
переймати досвід цих країн для вдо-
сконалення функціонування вітчизня-
них підприємств торгівлі. 

Директор Регіональ-
ного філіалу Національно-
го інституту стратегічних 
дос лід жень у м. Львові 
к.е.н., В. І. Волошин наго-
лосив на важливості про-
цесів роз витку внутріш-
ньої тор гівлі та їх впливі 
на такі скла дові без пеки 
на ці ональ ної еко номіки, 
як про до воль ча, соціаль-
на, макроекономічна, фі-
нансова та ін вес тиційна. 

На пленарному засіданні було заслу-
хано доповідь В. В. Апопія “Пріорите-
ти інноваційного розвитку внутрішньої 
торгівлі”. Віктор Володимирович у ви-
ступі наголосив, що актуальність про-
блем інноваційного розвитку зумовлена 
зростаючими масштабами сфери то-
варного обігу, її глобалізацією та інтер-
націоналізацією, які вимагають якісно 
нового укладу внутрішньої торгівлі.

Завідувач кафедри економічної тео-
рії та конкурентної політики КНТЕУ, 
д.е.н., професор В. Д. Лагутін ви-
ступив із доповіддю “Структурно-
інституційний механізм забезпечення 
розвитку внутрішньої торгівлі в Укра-
їні”, у якій наголосив, що для забезпе-
чення стійкого розвитку внутрішньої 
торгівлі необхідно визначити загрози, 
дослідити їх взаємодію, співвідношен-
ня пріоритетності тощо. 

Завідувач кафедри економіки під-
приємства академії, к.е.н., професор 

Н. Г. Міценко презентувала доповідь 
на тему “Функції і роль підприємств 
торгівлі та ресторанного господарства 
як учасників інтегрованих систем спо-
живчої кооперації”. Вона підкреслила 
особливості сучасного етапу розвитку 
кооперативних підприємств торгівлі та 
ресторанного господарства, необхід-
ність їх взаємозв’язку з іншими учас-
никами інтегрованих систем спожив-
чої кооперації як ланки, що забезпечує 
завершення технологічного циклу 
“заготівлі-переробка-реалізація”.

Завідувач кафедри маркетингу ака-
демії, д.е.н., професор Ю. А. Дайнов-
ський у своїй доповіді “Врахування 
мотивів поведінки покупців в управ-
лінні торговельною діяльністю” наго-
лосив, що для ефективної організації 
торговельної діяльності важливо мати 
достовірну інформацію про мотиви 
споживача, які схиляють його до рі-
шень щодо купівлі товару чи відмови 
від його придбання. 

Професор кафедри економіки під-
приємства академії, д.е.н. Т. Г. Василь-
ців презентував доповідь “Проблеми та 
напрями підвищення ефективності регу-
лювання роздрібної торгівлі в Україні”. 
У ній йшлося про проблеми та напрями 
підвищення ефективності регулювання 
роздрібної торгівлі в Україні. 

Робота конференції завершилась
обговоренням рекомендацій учас-
ників щодо вирішення проблемних
аспектів розвитку внутрішньої тор-
гівлі України на сучасному етапі 
та його механізмів регулювання на
макро- та мікрорівнях.

Оргкомітет конференції

ОЧИМА НАУКОВЦІВ

■ Оргкомітет конференції (зліва на право): проректор з 
наукової роботи академії, д.е.н.,професор В. О. Шевчук; 
завідувач кафедри комерційної діяльності та підпри ємництва 
академії, д.е.н. професор, В. В. Апопій; завідувач кафедри 
економіки підприємства, к.е.н. професор Н. Г. Міценко; 
директор Регіонального філіалу Національного інституту 
стратегічних досліджень у м. Львові к.е.н. В. І. Волошин.
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НАУКОВА 
ДИСКУСІЯ 
СПІЛЬНО З 
ВЛАДОЮ

31 травня в академії відбулось засідання “круглого столу” на тему “Видобування сланцевого газу у контексті енер-
гоефективності та енергетичної безпеки держави”. Організатори заходу – Львівська комерційна академія, Регіональ-
ний філіал Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України у місті Львові та громад-
ська рада при Львівській обласній державній адміністрації.

КРУГЛИЙ СТІЛ

У “науковій зустрічі” прийняли 
участь народний депутат України, го-
лова Комітету Верховної Ради України 
з питань екологічної політики, приро-
докористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи, Ірина Сех, 
народний депутат Ігор Васюник, деле-
гації Львівської обласної державної ад-
міністрації та обласної ради, перший се-
кретар генерального консула Словацької 
Республіки в м. Ужгороді Александер 
Шкурла, провідні вчені Національної 
академії наук України та представники 
громадських організацій Львова.

Відкриваючи засідання, перший про-
ректор академії, професор Петро Куцик 
привітав учасників у стінах найстарішо-
го торговельно-економічного вузу Укра-
їни та  акцентував увагу на актуальності 
теми зібрання, що потребує нагального 
науково-практичного вирішення як у по-
літичному так і в правовому полі. Також 
вітальні слова прозвучали від заступни-
ка директора регіонального філіалу На-
ціонального інституту стратегічних до-
сліджень у м. Львові, професора Тараса 
Васильціва та голови Громадської ради 

при Львівській обласній державній ад-
міністрації Зеновія Бермеса.

На засіданні круглого столу було за-
слухано доповіді народного депутата 
України Ірини Сех “Міф про енергетич-
ну незалежність чи корупційні схеми 
під час реалізації сланцевого проекту в 
Україні”; проректора з наукової роботи 
академії, професора Віктора Шевчука 
“Революція сланцевого газу в США та 
її українське відлуння”; керівника гро-
мадської організації “Спілка консуль-
тантів “Експерт-група” Андріяна Фітьо 
“Політичні, геополітичні та економічні 
наслідки “сланцевої революції”; вико-
навчого директора Міжнародної бла-
годійної організації “Екологія-Право-
Людина” “Виклики процесу буріння та 
експлуатації сланцевого газу у США й 
екологічні ризики буріння та експлуата-
ції сланцевого газу на Одеській площі”; 
старшого наукового співробітника від-
ділу геології нафти і газу Інституту гео-
логії і геохімії горючих копалин НАНУ 
Ярослава Лазарука “Ресурси сланцевого 
газу Одеської ділянки і екологічні ризи-
ки його видобування”, старшого науко-

вого співробітника відділу прогнозуван-
ня та розвитку сільських територій ІРД 
НАНУ Інни Куліш “Економічна ефек-
тивність використання сланцевого газу 
як альтернативного джерела енергії”; 
старшого наукового співробітника Ін-
ституту регіональних досліджень НАН 
України Євгенія Матвєєва “Інституцій-
ні механізми попередження екологіч-
них проблем (на прикладі видобування 
сланцевого газу)”; студентки факульте-
ту міжнародних економічних відносин 
академії, переможця ІІ-го етапу форму 
“Новітній інтелект України 2013” у но-
мінації “Спудейські есеї” “Практичні 
питання організації видобутку сланце-
вого газу в Україні”.

Учасниками засідання при дискусії 
та підведенні підсумків активно обго-
ворювалися проблеми правових колі-
зій, економічні, екологічні, соціальні, 
політичні аспекти щодо доцільності 
видобування сланцевого газу в Украї-
ні; зарубіжний досвід у сфері енерго-
ефективності та енергоощадності; ри-
зики та загрози, а також ефективність 
видобування сланцевого газу як аль-
тернативного джерела електроенергії; 
інституціоналізація процесу видобу-
вання сланцевого газу в Україні та у 
Львівській області зокрема.

При підведенні підсумків засідання 
Ірина Сех запевнила усіх учасників, 
що пропозиції та зауваження, які про-
лунали при “науковому обговоренні” 
актуальних питань щодо проблемних 
аспектів видобування сланцевого газу 
в Україні будуть враховані не лише у 
комітеті, який вона очолює, а й у Вер-
ховній Раді України при розгляді зако-
нопроектів з даного питання, оскільки 
вони враховують енергетичну безпеку 
та національні інтереси країни.

Роман Марценюк

■ Народний депутат Ігор Васюник ■ Народний депутат Ірина Сех
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18–19 квітня 2013 року в академії відбулася VІІІ Всеукраїн-
ська науково-практична конференція студентів, аспірантів 
і молодих учених “Проблеми і перспективи розвитку бухгал-
терського обліку, аналізу і контролю діяльності підприємств в 
умовах глобалізаційних трансформацій”. Співорганізаторами 
наукового заходу також були Національна академія статис-
тики, обліку та аудиту і Полтавський університет економіки 
і торгівлі. 

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ

Відкриваючи пленарне засідання, голова оргкомітету, перший 
проректор академії, професор Петро Куцик привітав всіх учас-
ників конференції в одному з найстаріших навчальних закладів 
України економічного напряму та закликав до наукової дискусії 
з метою формування наукової позиції щодо перспектив розвитку 
системи обліку, аналізу та контролю в сучасних умовах господа-
рювання.

З привітаннями до учасників конференції звернулись про-
ректор з наукової роботи академії, професор Віктор Шевчук, ди-
ректор Інституту економіки та фінансів академії, доцент Тамара 
Герасименко, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, доцент 
Василь Бачинський.

На пленарному засіданні були заслухані доповіді учасників за 
результатами проведених наукових досліджень з проблем і пер-
спектив розвитку бухгалтерського обліку, економічного аналізу 
та контролю. 

В обговоренні були підняті актуальні питання організації та 
методики фінансового і управлінського обліку, аналізу госпо-
дарської діяльності та аудиту. Зокрема, досить дискусійними 
виявилися проблеми: обліку факторингових операцій в Україні, 

особливостей організаційного аспекту бухгалтерського 
обліку біологічних активів, значимості ризику менедж-
менту при обґрунтуванні управлінських рішень. 

У роботі конференції взяли участь 194 представники 
з 23 вишів України.

При підведенні підсумків роботи конференції про-
фесор Петро Куцик наголосив, що доповіді учасників 
були на високому науковому рівні, а також акцентував 
увагу на цікаві дискусійні положення, що виникали у 
роботі наукового форуму.

За результатами презентації результатів наукових 
досліджень учасникам конференції, чиї роботи були 
визнані організаційним комітетом найзмістовнішими, 
вручено дипломи:

Навчальний заклад Кількість 
учасників

Львівська комерційна академія 78
Вінницький фінансово-економічний університет 29
Полтавський університет економіки і торгівлі 12
Українська академія банківської справи
Національного банку України 1

Донецький національний університет 1
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського 1

Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу 2

Київський національний торговельно-економічний
університет 3

Луцький національний технічний університет 2
Львівська державна фінансова академія 5
Львівський національний університет імені Івана Франка 3
Мукачівський державний університет 2
Національна академія статистики, обліку та аудиту 21
Національний університет “Львівська політехніка” 1
Національний університет харчових технологій 3
Одеський національний політехнічний університет 1
Первомайський політехнічний інститут Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова 2

Полтавська державна аграрна академія 11
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки 4

Тернопільський національний економічний університет 2
Ужгородський національний університет 1
Херсонський національний технічний університет 8
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича 1

МОЛОДА НАУКА

Фото на пам’ять учасників конференції
- І ступеня – Марія Пономаренко (Полтавський уні-

верситет економіки і торгівлі), Мар’яна Новосільська 
(Львівська комерційна академія); 

- ІІ ступеня – Каріна Турянчик (Мукачівський ко-
оперативний торговельно-економічний коледж), Анна 
Будник (Полтавська державна аграрна академія), Люд-
мила Климчук, Тетяна Савченко (Львівська комерційна 
академія);

- ІІІ ступеня – Тетяна Паляниця, Віктор Устимчук (На-
ціональний університет харчових технологій), Марія Лі-
тута (Київський національний торговельно-економічний 
університет), Наталія Нижник, Анастасія Севрюкова, 
Ірина Шевчук (Львівська комерційна академія).

Після завершення конференції для учасників оргко-
мітетом організовано екскурсію історичними та куль-
турними пам’ятками міста Лева. 

Оргкомітет конференції
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14-15 березня 2013 року на базі 
економічного факультету Київсько-
го національного університету іме-
ні Т. Шевченка відбулась підсумкова 
науково-практична конференція ІІ 
туру Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт у галузі на-
уки “Бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит” за 2012-2013 навчальний рік, у 
якій прийняли участь студенти академії 
Н. Нижник та К. Фрідман.

Слід зазначити, що на І етапі Всеу-
країнського конкурсу було подано 176 
наукових робіт із різних вишів України. 
Галузева конкурсна комісія відібрала 
на другий тур конкурсу лише 44 най-
кращі наукові роботи із 34 навчальних 
закладів України.

Відкриваючи засідання конферен-
ції, голова комісії, член-кореспондент 
НАН України, професор Віктор Бази-
девич, привітав учасників конкурсу та 
побажав всім гідно продемонструвати 
результати своїх творчих пошуків.

14-16 травня 2013 р. на базі Терно-
пільського національного економіч-
ного університету проходив ІІ етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
зі спеціальності “Облік і аудит” серед 
студентів вищих навчальних закладів 
ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

У науковому конкурсі прийняли 
участь 121 учасник із 64 провідних ви-
шів України. Від академії для участі в 
олімпіаді делеговано студентів Людми-
лу Климчук та Степана Краєвського.

Під час проведення конкурсу учасни-
ки розв’язували письмові практичні та 
тестові завдання, що охоплювали дис-
ципліни “Фінансовий облік”, “Управ-
лінський облік”, “Організація та мето-
дика економічного аналізу”, “Аудит”. 
Тестові завдання виконувалися студен-
тами у залі електронних ресурсів із ви-
користанням комп’ютерної техніки. 

За результатами написання конкурс-
них завдань С. Б. Краєвський нагоро-
джений дипломом другого ступеня 
(науковий керівник доцент Головацька 
Світлана Іванівна), Л. В. Климчук наго-
роджена грамотою за шосте місце (нау-
ковий керівник професор Куцик Петро 
Олексійович). Крім дипломів та грамот 
переможці олімпіади отримали цінні 
призи, нагороди та відзнаки від пред-
ставників міжнародної мережі фірм 
KPMG та всеукраїнської професійної 
газети “Все про бухгалтерський облік”. 

При врученні дипломів та цінних 
призів переможцям олімпіади голова 
оргкомітету, проректор з наукової ро-
боти Тернопільського національного 
економічного університету професор, 
Задорожний Зеновій-Михайло Васи-
льович відмітив, що Львівська комер-
ційна академія в неофіційному рейтин-
гу команд-учасниць наукового заходу 
посіла І-ше загальнокомандне місце.

Власна інформація
На фото: Член журі олімпіади, перший 
проректор академії, професор Петро 
Куцик, Степан Краєвський та Людми-
ла Климчук з науковими відзнаками

ЕВРИКА

ЗМАГАННЯ З ФАХОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ У ПРАВНИКІВ
16-19 квітня 2013 року в місті Харкові на базі 

НУ “Юридична академія України імені Ярос-
лава Мудрого” відбувся ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади за спеціальністю “Пра-
вознавство”, який відповідно до вимог Поло-
ження про проведення Всеукраїнської студент-
ської олімпіади становив змагання з теоретичної 
та практичної фахової підготовки студентів-правників старших курсів. 

Участь в олімпіаді прийняли студенти, які стали переможцями І етапу олімпіа-
ди, що проводився на базі вищих навчальних закладів України. Для участі в ІІ ета-
пі олімпіади Львівською комерційною академією було делеговано студентів 4 кур-
су юридичного факультету – Савку Тараса та Ільницького Назарія (на фото).

Олімпіада проводилась у два тури: командний тур та індивідуальний тур,які 
проводились у формі тестування з окремих навчальних дисциплін, за якими здій-
снюється підготовка фахівців за напрямом “право” у вишах України.

За результатами сформованого рейтингу команд-учасниць Львівська комер-
ційна академія зайняла 20 місце серед 56 учасників.

Всім студентам-учасникам вручено відповідні сертифікати. Крім того, сту-
денти мали можливість прийняти участь в екскурсіях по визначних та історич-
них місцях міста Харкова, а також відвідати музей кафедри криміналістики НУ 
“Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”.

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ МАЙБУТНІХ ОБЛІКОВЦІВ
На науковому конкурсі Наталія 

Нижник презентувала результати до-
слідження на тему “Бухгалтерський 
облік зовнішньоекономічної діяльнос-
ті підприємства”. Науковий керівник  
перший проректор академії, професор 
Куцик Петро Олексійович.

Катерина Фрідман представила на-
укове дослідження на тему “Харак-
теристика бухгалтерського балансу в 
історичному аспекті та коефіцієнтний 
аналіз його основних показників”. На-
уковий керівник директор Інституту 
економіки та фінансів ЛКА, доцент Ге-
расименко Тамара Олегівна.

При підведенні підсумків кон-
ференції голова конкурсної комісії,
В. Базилевич за науковий підхід до ви-
рішення актуальних проблем теорії та 
практики бухгалтерського обліку, ана-
лізу та аудиту вручив диплом ІІ ступеня
Нижник Наталії, а Фрідман Катерині –
диплом ІІІ ступеня.

Вітаючи студентів академії, Віктор 
Дмитрович відмітив, що Львівська ко-
мерційна академія  один із небагатьох 
вишів, які представлені на конкурсі 
двома учасниками, що свідчить про 
високий теоретичний та науковий рі-
вень підготовки фахівців торговельно-
економічного напряму.

Роман Марценюк
На фото (зліва-направо): Наталія 
Нижник, заступник голови галузевої 
конкурсної комісії професор В. Г. Швець 
(Київський національний університет 
ім. Т. Шевченка), Катерина Фрідман
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Протягом навчання в академії 
важливу роль у формуванні твор-
чого потенціалу майбутніх еконо-
містів відіграє активна участь в 
організованій і систематичній на-
уковій роботі. З метою ефективної 
координації такої діяльності осно-
вним завданням вишу є створення 
наукового середовища, яке б сприяло 
формуванню і розвитку у студентів 
науково-дослідницьких умінь, з ме-
тою залучення їх до активної само-
стійної наукової діяльності.

У 2012-2013 навчальному році в ака-
демії продовжено роботу щодо вдоско-
налення стилю та підвищення резуль-
тативності наукової роботи студентів. 
По-перше: осучаснено організаційний 
стиль, зокрема, знайдено нові фор-
ми інформування академічної молоді 
стосовно діяльності факультетських 
студентських наукових товариств ака-
демії та важливі події через мережу 
Facebook, що дозволяє оперативний 
та швидкий обмін актуальною інфор-
мацією; по-друге: радикально змінено 
підходи щодо поширення інформації 
через інтернет-сторінку академії, що 
розширює можливості використання 
відповідної інформації для профорієн-
таційної роботи. 

З-поміж дієвих заходів активізації 
студентської наукової роботи за аналі-
зований період слід виокремити Між-
народну науково-практичну конферен-
цію студентів, аспірантів та молодих 
вчених “Національні фінансові сис-
теми в умовах глобалізації: тенденції 
та перспективи розвитку” (16-17 лис-
топада 2012 р.), ІІІ-й Міжвузівський 
студентський науково-практичний се-
мінар “Соціально-економічні наслідки 
та стратегія реформування фінансо-
вої системи України” (21 листопада 
2012 р.), VІІІ Всеукраїнську науково-
практичну конференцію студентів, ас-
пірантів і молодих учених “Проблеми і 
перспективи розвитку бухгалтерського 
обліку, аналізу і контролю діяльності 
підприємств в умовах глобалізаційних 
трансформацій” (18-19 квітня 2013 р.) – 
опубліковано 194 тези із 23 навчальних 
закладів України; англомовну студент-
ську конференцію “Визначення пер-
спектив майбутнього у світі, що зміню-
ється” (21 листопада 2013 р.), семінар 
“Іспанський кооператив Mondragon як 
зразок дієвості кооперативної моделі 
в глобалізованій економіці” (28 листо-
пада 2012 р.), семінар “Проблематика 
МЕВ та переваги кооперативної моде-
лі” (19 грудня 2012 р.). Варто відміти-
ти про науковий захід, що відбувся 31 
травня 2013 р. на тему “Видобування 

НАУКОВА РОБОТА 
СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ 

ТА НАПРЯМИ ЇЇ 
СТИМУЛЮВАННЯ

сланцевого газу у контексті енергое-
фективності та енергетичної безпеки 
держави”, який дозволив студентам 
академії безпосередньо поспілкуватися 
з народними депутатами України І. Сех 
та І. Васюником і обговорити актуальні 
питання не лише для української, а й 
світової економіки.

Незабутніми враженнями для сту-
дентів відбилася зустріч з Торговим 
радником Посольства Австрії в Україні 
Ґрегорем Постлем, під час якої були об-
говорені питання зовнішньоекономіч-
ної політики України та її відносини з 
Австрією, нові можливості для еконо-
міки України у разі її вступу до ЄС та 
Митного союзу. А також можливі пер-
спективи навчання та працевлаштуван-
ня студентської молоді в Австрії.

Студентами академії підготовлено 
16 виступів на Х науково-практичну 
конференцію студентів вищих навчаль-

них закладів Укоопспілки “Інновацій-
ні процеси і їх вплив на ефективність 
діяльності підприємства” (19 квітня 
2013 р.). Загалом з початку навчально-
го року на різноманітних конференціях 
студентів і молодих вчених за межами 
Академії зроблено понад 50 доповідей. 

Студенти почали частіше відвідува-
ти академічні наукові заходи, що допо-
могає науковій творчості стати значно 
предметнішою, цікавішою та продук-
тивнішою. Водночас існують вагомі 
резерви для підсилення студентської 
наукової творчості: бажає кращого рі-
вень підготовки студентських наукових 
статей, що вимагає більшої особистої 
відповідальності наукового керівника 
чи консультанта. 

Проте, слід виділити і недоліки. Зо-
крема, активна студентська наукова ді-
яльність обмежується практично двома 
структурними підрозділами академії – 

■ Учасники англомовної студентської конференції на тему “Визначення перспектив 
майбутнього у світі, що змінюється” (21 листопада 2012 року)
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Інститутом економіки та фінансів і фа-
культетом міжнародних економічних 
відносин. Попри існуючий потужний 
студентський потенціал на інших фа-
культетах, там в основному бракує 
стимулів для активної самореалізації 
науковій творчості (тоді як студентам 
інших факультетів бракує стимулів 
для активної самореалізації у науковій 
творчості). Також залишається низькою 
оперативність та якість інформаційних 
матеріалів, що обмежує можливості 
розширення кола учасників студент-
ської наукової роботи та перешкоджає 
інформуванню широкого загалу про 
успіхи молодих дослідників. 

Незважаючи на вказані недоліки, 
слід відзначити, що до дієвого керівни-
цтва студентською науковою роботою 
вдалося залучити талановиту академіч-
ну молодь, а це дозволило зберегти тен-
денцію до перемог на Всеукраїнських 
студентських наукових конкурсах та 
олімпіадах: Бобер І. – диплом I ступе-
ня, а Міхур О. – диплом III ступеня на 
Всеукраїнському конкурсі дипломних 
робіт з напряму підготовки “Облік і 
аудит” (м. Донецьк, 15-16 листопада 
2012); Харук В. – диплом ІІ ступеня на 
Всеукраїнському конкурсі дипломних 
робіт зі спеціальності “Фінанси і кре-
дит” (м. Донецьк, 21-22 листопада 2012 
року); Муравинець О. і Москва П. – ди-
плом І ступеня, а Романюк О. – диплом 
ІІІ ступеня на Всеукраїнському кон-
курсі дипломних робіт зі спеціальності 
“Економіка підприємства” (м. Донецьк, 
22-23 листопада 2012 р.); Нижник Н. – 
диплом ІІ ступеня, а Фрідман К. – ди-
плом ІІІ ступеня на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт 
у галузі науки “Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит” (м. Київ, 14-15 берез-
ня 2013 року); Мацько М. – диплом ІІІ 
ступеня та грамоту за оригінальність 
дослідження на Всеукраїнському кон-
курсі студентських наукових робіт 

зі спеціальності 
“Кількісні методи в 
економіці)” (м. Київ, 
25 березня 2013 р.); 
Явтуховська І. – ди-
плом ІІ ступеня, а 
Корнілов С. – ди-
плом ІІІ ступеня на 
Всеукраїнському 
конкурсі студент-
ських наукових ро-
біт зі спеціальності 
“Економіка підпри-
ємства та управлін-
ня виробництвом” 
(м. Одеса, 28-29 
березня 2013 р.); Устрицька Л. – ди-
плом ІІІ ступеня на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт 
зі спеціальності “Актуальні питання 
співробітництва з Європейським Со-
юзом” (м. Дніпропетровськ, 29 березня 
2013 р.); Валько Н. – диплом ІІІ ступеня 
на Всеукраїнському конкурсі студент-
ських наукових робіт зі спеціальності 
“Маркетинг, управління персоналом і 
економіка праці” (м. Полтава, 29 берез-
ня 2013 року).

Значний особистий внесок у роз-
виток студентської наукової творчос-
ті внесли старші викладачі кафедри 
міжнародних економічних відносин 

М. М. Чех, З. Я. Щербата, доцент ка-
федри маркетингу Л. М. Бук, профе-
сор Н. Г. Міценко, доценти Т. А. Горо-
дня, С. С. Гринкевич, І.  О. Лазоренко, 
Н. І. Дуляба (кафедра економіки під-
приємства), професор П. О. Куцик, 
доцент Л. Г. Медвідь (кафедра бухгал-
терського обліку), доцент Т. О. Гераси-
менко (кафедра аудиту), доцент І. Р. Чуй 
(кафедра фінансів та кредиту).

З метою поліпшення організації та 
підвищення ефективної наукової ді-
яльності з молодими вченими і аспі-
рантами ректорату та структурним під-
розділам академії необхідно постійно 
здійснювати контроль над системою 

і н ф о рм у в а н н я 
про студентську 
науко ву творчість 
з використанням 
су часних інформа-
ційних технологій 
(передусім за до-
помогою Інтер-
н е т - с т о р і н к и 
Академії). Для вдо-
сконалення сти-
лю та підвищення 
результативності 
наукової роботи 
студентів інтенсив-
ніше практикувати 

проведення студентських академічних 
заходів за участю студентів інших вузів 
м. Львова, тематичні зустрічі з відоми-
ми постатями політичного та економіч-
ного життя Львівщини, використання 
кращих студентських публікацій в на-
вчальному процесі академії, викорис-
тання результатів наукової роботи під 
час підготовки курсових та дипломних 
робіт, залучення студентів – перемож-
ців наукових конкурсів та олімпіад для 
проведення занять зі студентами мо-
лодших курсів.

Ірина Бардин,
провідний фахівець

науково-дослідної частини академії

■ Під час “Мовних дебатів” на кафедрі іноземних мов
(6 березня 2013 року)

■ Учасники науково-практичного семінару “Фінансово-
економічні напрями розвитку України в умовах інтеграційних 
трансформацій” (12 березня 2013 року)

■ Зустріч студентів академії з Торговим радником Посольства Австрії в Україні 
Ґрегорем Постлем (28 березня 2013 року)
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ЛЬВІВ І ДОНЕЦЬК РАЗОМ
Між Львівською комерційною академією та Донецьким національним 

університетом економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського вже про-
тягом чотирьох років діє програма “Обміну досвідом”, відповідно до якої 
товарознавчо-комерційний факультет академії делегує своїх студентів на 
стажування до донецького вишу.

З 14 по 22 квітня 2013 року група 
спудеїв академії у складі Юрія Звіра, 
Анастасії Окряк, Орнела Сеніна, Ірини 
Єлецької, Олександра Карпюка, Євге-
нія Скоматчука та Сергія Біленького 
перебували на стажуванні на факульте-
ті маркетингу, торгівлі та митної спра-
ви ДонНУЕТ. 

У період стажування делегація озна-
йомилася зі структурою університету, а 
також із факультетом маркетингу, тор-
гівлі та митної справи, зокрема із: 

• деканом факультету маркетингу, 
торгівлі та митної справи академіком, 
професором Ісламом Башировим;

• завідувачем кафедри товарознав-
ства та експертизи непродовольчих то-
варів, професором Дмитром Лойком;

• завідувачем кафедри товарознавст-
ва та експертизи продовольчих товарів, 
професором Валентиною Малигіною;

• завідувачем кафедри експертизи в 
митній справі, професором Наталією 
Осипенко;

• завідувачем кафедри маркетингу і 
комерційної справи, академіком, про-
фесором Оленою Азарян.

Крім відвідування вищезазначе-
них кафедр група з академії побувала 
на заняттях профілюючих дисциплін 
(“Ідентифікація товарів”, “Товарознав-
ство смакових товарів”) та навчальних 
лабораторіях факультету.

Наша делегація ознайомилась із 
навчальними корпусами університе-
ту, бібліотекою, а також побувала на 

навчальній екскурсії у центрі стан-
дартизації, сертифікації та метрології 
м. Донецька (фото 1), де відвідали ме-
трологічні лабораторії центру та від-
криту лекцію про основні принципи та 
складові “Технічних бар’єрів в торгів-
лі” (національної системи технічного 
регулювання).

Крім викладачів університету акаде-
мічну делегацію зустрічали та супрово-
джували представники студентського 
самоврядування ДонНУЕТу, які окрім 
знайомства з науковим життям органі-
зували нам розважальну програму. Від-
так, ми мали змогу відвідати караоке-
клуб “Бухарест”, у якому виступили 
студенти ДонНУЕТу, хокейний матч у 
виконані збірних України та Естонії на 
спортивній арені “Дружба” (фото 2). 
Також господарі провели екскурсію по 
місту (фото 3) та на “Донбас Арені”, 
де ми змогли побувати в апартаментах 
футболістів та відчути себе “частин-
кою” їхнього життя.

Під час зустрічей неодноразово по-
ступали пропозиції від декана факуль-
тету маркетингу, торгівлі та митної 
справи, академіка, професора Іслама 
Баширова, щодо підтримки та по-
дальшого розвитку програми “Обміну 
досвідом”, зокрема про необхідність 
здійснення такого стажування не лише 
для студентів, а й для викладачів.

Слід відзначити, що дана програма в 
академії виконується завдяки підтрим-
ці першого проректора, професора 
Петра Куцика, та декана товарознавчо-
комерційного факультету, професора 
Ярослава Скоробогатого. 

Наталія Попович,
керівник групи, старший викладач

кафедри товарознавства
непродовольчих товарів

11
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ДЕНЬ МАТЕРІ
ВІДЗНАЧИЛИ І В АКАДЕМІЇ

13 травня 2013 року в актовій залі академії вперше відбулось святкування 
міжнародного свята – Дня матері. Свято організовано під керівництвом про-
ректора з навчально-виховної роботи, професора Степана Гелея. Пропонуємо 
фоторепортаж з даного заходу.

1. До глядачів із вступним словом звернувся капелан академії о. Роман Довгань.
2. Гра на скрипці: варіації на тему “Ой, дівчино, дівчино” у виконанні
 Владислава Куцика.
3. Декламування вірша “Мама і весна” у виконанні Олександра Полякова.
4. Композиція “Синові” у виконані Тріо бандуристок Ярини Патонюк,
 Мар’яни Попович, Василини Рибкевич.
5. Сюжетний український танець “Ходить гарбуз по городу”.
6. Український народний танець “Гопачок” у виконанні Зразкового
 вокально-хореографічного ансамблю “Викрутасики”.
7. Заключне слово професора Степана Гелея.
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ІСТОРИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Нещодавно вийшла з друку фундаментальна монографія “Споживча коопе-
рація України: від зародження до сьогодення”, авторами якої є група науков-
ців кооперативних вузів України під керівництвом проректора із навчально-
виховної роботи нашо  академії, д.е.н., професора С. Д. Гелея.

Кооперація – феноменальне, самобут-
нє явище суспільного життя ХІХ-ХХІ 
століття, спеціальна форма економічної 
співпраці людей задля покращення ма-
теріальних умов існування. Базуючись 
на колективній формі власності, вона 
покликана примирити суперечності 
інтересів, класів, соціальних груп, на-
дати кожному індивідуальні права та 
обов’язки, виконання яких забезпечить 
мир і злагоду у суспільстві. 

Кооперативні товариства об’єднували 
людей скромного достатку, дрібних то-
варовиробників, відносно небагатих спо-
живачів товарів і послуг. Вони ґрунтува-
лися на природних властивостях людини, 
на економічному інтересі та якнайповні-
ше відповідали ідеалам справедливості 
й свободи. У таких товариствах не було 
примусу, насильства, а діяльність коопе-
ративів здійснювалася на співпраці, дові-
рі, взаємодопомозі та солідарності.

Кооперативний рух в Україні розви-
вався на основі суспільно-господарських 
засад всесвітнього кооператизму. Водно-
час існували особливості, що відповіда-
ли національним ідеалам. Якщо західно-
європейський кооперативний рух виник 
із потреб індустріального робітництва, 
то український – переважно з потреб 
селянства, із необхідності задовольнити 
їх соціальні, господарські та культурні 
потреби у національному житті. Лідери 
нації шукали в кооперації не лише допо-
моги у боротьбі із соціальним гноблен-
ням і нуждою, а й духовного визволення 
українського народу. Вони зміцнювали 
солідарність громадянства, допомагали 
долати господарські труднощі, несли 
у народні маси знання, рідну культуру, 
сприяли розвитку української мови, ви-
явленню та реалізації творчих сил. 

Монографічне дослідження “Спо-
живча кооперація України: від за-
родження до сьогодення” покликане 
дати кооперативній науці, фахівцям-
кооператорам, керівникам господар-
ських організацій, студентам вищих на-
вчальних закладів та широкому загалу 
потрібні знання про сутність споживчої 
кооперації, її місце та роль в історично-
му й економічному процесі, розкрити 
основні етапи розвитку кооперативно-
го руху та його вплив на господарське 
і суспільне життя країни. Автори мо-

нографії дослідили організаційну ди-
наміку, ідейні основи та національно-
громадське значення українського 
кооперативного руху, цілями якого були 
соціальна справедливість, права люди-
ни, економічна незалежність. 

Засвоєння історії споживчої коопе-
рації не лише сприятиме формуванню у 
читачів цілісного і ґрунтовного знання, 
а й дозволить здобути для неї нових 
прихильників. Адже навіть поверхове 
ознайомлення з досвідом кооператив-
ного руху переконує у доцільності й 
перспективності такої форми еконо-
мічної співпраці людей, наштовхує на 
думку про доконечність її відродження 
в незалежній Україні. 

При написанні монографії автори 
обрали, на їх думку, раціональну систе-
му викладу, коли факти передаються у 
часовій послідовності (від зародження 

кооперації до сьогодення). Така систе-
ма дозволила найповніше охарактери-
зувати розвиток споживчої кооперації 
на українських землях та показати 
особливості тієї чи іншої території, 
її характерні ознаки та проблеми. Це 
дало можливість зробити висновок, 
що кооперація – невід’ємна частина 
національного суспільно-політичного, 
економічного і культурного життя, яке 
розвивалося одночасно з іншими фор-
мами його організації.

Як стверджують автори монографії, 
на сучасному етапі залучення населен-
ня до кооперації доведеться долати сте-
реотипи його мислення, як успадковані 
з історичного минулого, так і сформо-
вані в умовах сьогодення, переборю-
вати економічний опір з боку приват-
нопідприємницького середовища, інші 
неприйнятні для кооперації тенденції. 
Все це свідчить про те, що усунення 
недоліків кооперативного життя вима-
гає моральної і психологічної витрива-
лості, відмінних ділових якостей, які 
обов’язково повинні бути притаман-
ними сучасним організаторам коопе-
ративної справи. Очевидно, у набутті 
цих якостей важливу роль відіграва-
тиме популяризація історичних знань 
про життєздатність та ефективність 
кооперативних форм господарювання, 
які й сьогодні здатні стати надійним 
морально-психологічним підґрунтям 
для активістів кооперативної справи.

Кооперація широко використовує 
малі форми господарювання, активно 
підтримує дрібні та середні підприєм-
ства, посідаючи таким чином важли-
ве місце в економічній системі, місце 
головного носія конкурентності. Саме 
така функція кооперації, як стверджу-
ють автори монографії, стане особливо 
корисною у ринковій трансформації 
економіки, у забезпеченні економічно-
го суверенітету України.

Галина Вусик,
провідний спеціаліст ректорату академії
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