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Шановні викладачі, студенти
та працівники академії!

Щиро Вас вітаю з Новим 2014 роком та Різдвом Христовим!
Рік, що спливає, був для всіх нас насичений напруженою працею, поді-

ями, звершеннями, дарував нам радість зустрічей, відкриттів та досягнень. 
Це захист кандидатських і докторських дисертацій, розширення співро-
бітництва з провідними вишами України та Європи, нові успіхи студентів 
у навчанні й науковій роботі, громадській діяльності та спорті.

Нехай з останніми хвилинами Старого року Вас залишать всі турботи та 
негаразди, а Новий – буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та про-
фесійні перемоги. Новорічні святкові дні нехай Вам подарують здоров’я, 
гарний настрій, новорічні дзвони щастям наповнять Ваш дім, а тепло різдвя-
ної свічки зігріє Ваше серце і надасть душевної рівноваги та благополуччя. 
Нехай Ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться
добром, радістю та Божим благословенням, а очі світяться щастям.

Щасливого Нового року та Веселих свят!
З повагою, ректор академії   професор Копич І. М.

15 листопада 2013 року на факультеті міжнародних економічних відносин
академії відбулись урочистості з нагоди 20-ї річниці з Дня заснування факультету.

Розпочалося святкування науково-
практичним семінаром на тему “Про-
блематика міжнародних відносин і мар-
кетингу у контексті теорії та практики”, 
на який завітали студенти, випускники 
різних років навчання, професорсько-
викладацький колектив та почесні гості
свята (фото 1). 

Із вітальним словом до усіх присутніх 
звернувся перший проректор академії, 
професор П. О. Куцик, який наголосив, 
що за 20 років факультет підтвердив свій 
високий авторитет власними досягнення-
ми у навчально-науковій роботі та  в бага-
тьох суспільних звершеннях. 

Декан факультету, доцент І. В. Бой-
чук зауважила, що якісний рівень освіти 
на факультеті щороку зростає. Сучасні 
технології, потужний професорсько-
викладацький склад, новітня матері-
ально-технічна база, яка пропонується 
академією і факультетом МЕВ, дозволяє ви-
сокопрофесійно здійснювати підготовку
фахівців, які відповідають сучасним
вимогам ринку праці.

Із привітанням до усіх присутніх звер-
нувся проректор з наукової роботи, завід-
увач кафедри міжнародних економічних 
відносин, професор В. О. Шевчук, який 
нагадав багато веселих історій із студент-
ського життя факультету, та наголосив на 
невичерпному потенціалі випускників. 

Проректор з науково-педагогічної робо-
ти, професор С. В. Скибінський у своєму 
виступі відмітив високий рівень профе-

слуг: спільне та відмінне”; О. Іванишин 
“Економічні наслідки застосування по-
літики “кількісного пом’якшення”: Що? 
Як? Чому?”; В. Платко “Інтернет-банкінг 
як сучасний засіб проштовхування бан-
ківських послуг на вітчизняному ринку”; 
Ю. Полинюк “Розвиток гуртової торгівлі 
та застосування елементів маркетингу в 
діяльності торговельних підприємств”, 
С. Шевчук “Стабілізаційні механізми 
для України на шляху Євроінтеграції”, 
О. Сас та О. Бартіх “Особливості Інтер-
нет-маркетингу підприємства на ринку 
ресторанних послуг (за матеріалами ме-
режі “A la minute”)”, Л. Устрицька “вплив 
акумуляції зовнішнього боргу України на 
обмінний курс”. 

Випускники факультету, а нині праців-
ники та керівники підприємств, О. Фро-
лова (Торба) (ТОВ ТВК “Львівхолод”), 
Т. Федоришин (Компанія “АВ Метал 
груп”), М. Сирлик (ПАТ “Укрінбанк”), 
О. Мороз (Медичний центр “Інтерсоно”) 
відзначили найкращі наукові доповіді 
студентів та вручили пам’ятні сувеніри.

Із спогадами зі своїх студентських 
років, подякою Факультету за отрима-
ні знання і сформовані особистості та 
привітаннями виступили випускники: 
д.е.н., професор кафедри МЕВ ЛКА 
М. Флейчук, начальник сектора управ-
ління міжнародних економічних зв’язків 
Львівської Торгово-промислової пала-
ти Н. Карпенчук, директор ТзОВ “Драй 
буд” І. Кухар-Савчук, керівник відді-
лу продаж ТМ “Yamaha” Ю. Гулімова,

сорсько-викладацького складу факультету 
та побажав подальшого зростання.

За допомогою сучасних засобів 
Інтернет-зв’язку привітання лунали із 
різних країн світу від випускників фа-
культету: Рустама Аждара з Ізраїлю, Іри-
ни Лапшиної з Великобританії, Наталії 
Черкас зі США, Анни Дмитрів із Польщі, 
Галини Коваль зі Швейцарії, Любоми-
ра Лучечка зі США, Юлії Софронової з
Ізраїлю, Роксолани Янко з Іспанії, Світ-
лани Чебакової (Джонс) із Канади, Софії
Корягіної.

В межах науково-практичного семі-
нару виступили магістри факультету 
із своїми доповідями: В. Багратуні та 
С. Шумська “Маркетингові заходи для 
активізації ринку пива і туристичних по- Закінчення на стор. 2
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директор департаменту МОН “Євро-
баскет-2015” А. Микитів, бізнес-тре-
нер О. Халецька (Позичайло), завідувач 
сектору Національної ради України з 
питань телебачення і радіомовлення 
С. Травінська, к.е.н., доцент Львівсько-
го національного аграрного університе-
ту Г. Антонюк, к.е.н., керівник Центру 
перепідготовки Львівського інституту 
менеджменту О. Мокій, помічник ди-
ректора департаменту Львівської ОДА 
О. Седлик (Гамкало).

Після завершення наукового семінару 
свято продовжилось у актовій залі ака-
демії урочистим концертом (фото 2), 
який відкрив ректор академії, професор 
І. М. Копич. У виступі Іван Михайлович з 
гордістю наголосив на своїй причетності 

мерами усіх присутніх “потішили” сту-
денти факультету Андрій Курилець, Со-
ломія Шумська, Олена Соколюк, Андрій 
Крисевич, Ольга Клименко, Михайло 
Бохенок, Ярина Умриш, Софія Яремко, 
Тетяна Савицька, Андрій Трач та інші та-
ланти факультету. 

Особливо радісно вітав на сцені гурт 
“Дикі серцем” і його соліста – випускни-
ка факультету 2011 року Романа Миляна.

Неймовірний подарунок для факульте-
ту зробила ведуча радіо FM Галичина Діа-
на Гайворонюк, на запрошення якої свої 
пісні подарували фронт-мен гурту “Мері” 
Віктор Винник (фото 3) та гурт “Карбон”.

На завершення свята декан факульте-
ту МЕВ, доцент І. В. Бойчук подякувала 
усім за найщиріші привітання і запросила 
усіх на святкування 25-річчя факультету.

до виховання випускників факультету та 
щиро привітав усіх з ювілеєм й побажав 
процвітання факультету і в подальшому. 

Від імені випускників різних років 
із привітаннями звернулися випускни-
ця 1995 р., к.е.н., доцент кафедри МЕВ 
Ю. Полякова; випускниця 2001 р., д.е.н., 
професор кафедри МЕВ М. Флейчук; ви-
пускниця 2004 р., засновниця ТМ “Смач-
ний”, голова правління Благодійного 
фонду “Ми – єдина родина”, к.е.н. Р. Ри-
марська; випускниця 2007 р., засновни-
ця та директор компанії “Міліна аутсор-
синг” М. Петрук; випускниця 2008 р., 
керівник відділу продаж ТМ “Yamaha” 
Ю. Гулімова. 

Художніми номерами, у тому числі 
танцями у різних стилях, піснями, грою 
на різних інструментах, комедійними но-

Закінчення. Поч. на стор. 1

Шановні викладачі та студенти факультету МЕВ академії! 
Користуючись нагодою, щиро вітаю усю родину нашого з Вами 

факультету з цим ювілеєм!
Передаю найщиріші вітання та теплі побажання членам ректора-

ту, декану факультету, працівникам дружніх кафедр маркетингу та 
іноземних мов, усьому викладацькому складу та студентам.

Висловлюю щиру персональну вдячність ректору І. М. Копичу, 
професорам В. О. Шевчуку, С. В. Скибінському та Ю. А. Дайнов-
ському, декану факультету, доценту І. В. Бойчук, доценту З. В. Дани-
ловій, колишнім викладачам А. І. Мокію та І. Б. Князевській, а також 
доценту та своєму товаришу С. Р. Семіву за отриманні знання, високу професійну 
майстерність, дружні поради та настанови, а також незабутню студентську атмосферу!

20 років – найкращій вік з усіх точок зору! Пригадую свої 20, які пройшли
у Нашому дружньому товаристві…

Бажаю усім міцного здоров’я та подальших звершень!
Щиро Ваш, Рустам Аждар, випускник факультету 1999 року.

Радник Посольства в Ізраїлі, м. Тель-Авів

Микитів Андрій, випускник факультету 2000 року.
Директор департаменту з управління спортивними аренами

МОН “Євробаскет-2015”
Після закінчення академії навчався у Монтерейському Інституті 

Міжнародних досліджень (Каліфорнія, США) та у Кільському Ін-
ституті Світової економіки (Німеччина). Але з впевненістю можна 
сказати, що коефіцієнт найбільших залишкових знань залишився у 
мене лише після навчання в нашій академії.

Займався організацією молодіжного чемпіонату “Євробаскет”, 
також відповідав за безпеку на спортивних об’єктах “Євро-2012” 

та тісно співпрацював з УЄФА. Крім цього, маю власний консалтинговий проект.

ЇХ ПОЄДНАЛА АКАДЕМІЯ

Надія та Тарас Федоришини,
випускники 2004 року

Ми навчались в одній групі з 1999 
по 2004 рр. на факультеті міжнародних 
економічних відносин. У нас була дуже 
дружня група: ми святкували разом Дні 
народження, усі свята, часто їздили від-
почивати у Карпати, разом вчилися ката-
тися на лижах, разом виконували домаш-
ні завдання… 

Так вийшло, що після закінчення на-
вчання багато з нас залишилися найкра-
щими друзями, а наша дружба навіть пе-
реросла у сім’ю. Ми з радістю виховуємо 
нашого синочка Ромчика і сподіваємось, 
що він також із задоволенням буде навча-
тися факультеті МЕВ нашої академії.

11 2233
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ВИКЛАДАЧАМ АКАДЕМІЇ ВРУЧЕНО ДИПЛОМИ 
ТА ПРЕМІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ТА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

15 листопада 2013 року з нагоди 
Всесвітнього Дня науки у Львівсько-
му Будинку вчених відбулись уро-
чистості та привітання зі святом 
і вручення дипломів й премій Львів-
ської обласної ради та Львівської 
облдержадміністрації працівникам 
наукових установ НАН України і ви-
кладачам вищих навчальних закладів 
III-IV рівнів акредитації. 

Заходи відбулись за участі голо-
ви Львівської облдержадміністрації 
О. М. Сала, заступника голови облдер-
жадміністрації І. Ф. Романів, голови 
постійної комісії з питань бюджету, со-
ціально-економічного розвитку та ко-
мунальної власності Львівської облас-
ної ради Я. Д. Качмарика, заступника 
голови Львівської обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки 
України Г. М. Долішньої, голови Захід-
ного наукового центру НАН України і 
МОН України, академіка НАН України 
З. Т. Назарчука.

Відповідно до розпорядження
голови Львівської обласної держав-
ної адміністрації від 29 жовтня 2013 
року № 759/0/5-13 “Про обласні пре-
мії для працівників наукових установ 
НАН України та вищих навчальних
закладів ІІІ-IV рівнів акредитації у 
2013 році” дипломом лауреата та об-
ласною премією в номінації “облас-
ні премії відомим вченим і знаним
фахівцям” відзначено доктора еко-
номічних наук, завідувача кафедри
аудиту Львівської комерційної академії
Редченка Костянтина Івановича.

Дипломами лауреата обласної пре-
мії талановитим молодим ученим і 
спеціалістам за значні досягнення в 
галузі науки, які сприяють подальшому 
розвитку соціально-економічних пере-
творень у регіоні й утверджують висо-
кий авторитет науковців Львівщини в 
Україні та світі відзначено:

- кандидата юридичних наук, доцента 
кафедри цивільного права і процесу, ви-
конуючого обов’язки декана юридичного 
факультету Львівської комерційної акаде-
мії Котуху Олександра Степановича;

- кандидата економічних наук, до-
цента кафедри банківської справи Львів-
ської комерційної академії Музичку 
Олександру Миронівну.

На завершення урочистостей органі-
затори свята висловили слова подяки на-
уковцям Львівщини за їх вагомий внесок 
у піднесення економіки регіону, побажа-
ли і в подальшому розвивати наукову та 
освітню сферу та її творчий потенціал.

АУДИТОРИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ЗІБРАЛИСЬ В АКАДЕМІЇ

У період з 11 по 15 листопада 2013 року 
в академії відбувся тренінг-семінар з  удо-
сконалення професійних знань аудиторів 
Західної України за програмою “Завдання 
з незалежної перевірки податкової звіт-
ності на прикладі декларації з податку 
на прибуток”.

1994 року) та Львівська комерційна ака-
демія, в особі першого проректора, про-
фесора, члена Спілки аудиторів України
Петра Куцика.

Участь у семінарі прийняли 70 ауди-
торів з Львівської, Закарпатської, Терно-
пільської та Івано-Франківської областей.

Даний захід є щорічним, що дає змогу 
удосконалити власні професійні знання 
сертифікованих аудиторів з урахуванням 
вимог часу. Адже, систематичне удоско-
налення професійних знань відповідає 
принципу професійної етики та базовій 
засаді аудиту – вимозі компетентності як 
запоруки якості послуг.

За підсумками проведеного семіна-
ру з удосконалення професійних знань 
аудитори Західної України пройшли 
обов’язкове контрольне тестування в при-
сутності член Аудиторської палати Украї-
ни, голова комісії О. В. Гачківського.

Проведення подібних заходів є осно-
вою формування в аудиторів високого 
рівня якості аудиторських послуг.

УРОЧИСТА 
АКАДЕМІЯ З НАГОДИ 

УТВОРЕННЯ
ЗУНР

18 листопада 2013 року в академії 
відбувся урочистий захід з нагоди 95-ї 
річниці утворення Західно-Української 
народної республіки.

Відкриваючи урочистості, прорек-
тор з науково-педагогічної роботи, 
професор Степан Гелей акцентував 
увагу на місце ЗУНР в історичному 
просуванні українського народу шля-
хом національної свободи і держав-
ної незалежності. 

Продовжив свято директор Інсти-
туту НАН України ім. І. Крип’якевича, 
д.і.н. професор Микола Литвин, який 
виступив з доповіддю про історичні 
умови утворення та функціонування 
ЗУНР. 

При підведенні підсумків наукової 
доповіді, професор Микола Литвин 
наголосив, що Західно-Українська 
народна республіка засвідчила праг-
нення українського населення до не-
залежної та соборної держави.

Продовжив урочистості Народний 
артист України Святослав Максим-
чук, який продекламував вірші, в 
котрих описано боротьбу українсько-
го народу за незалежність у 1918-
1919 роках.

Музичні твори для глядачів ви-
конали жіночий вокальних ансамбль 
Львівського державного училища 
культури та мистецтв, Народно-хоро-
ва капела “Мрія” та Львівський муні-
ципальний хор “Гомін”.

Ініціатор заходу – уповноважений 
представник аудиторської палати Укра-
їни – ТзОВ “Центр розвитку аудиту”, 
а співорганізатор – ТОВ “Ера Аудит” 
в особі генерального директора Ната-
лії Головатої (випускниці академії спе-
ціальності “Економіка підприємства” 
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ
29 листопада та 27 грудня 2013 року 

відбулись засідання Вченої ради академії 
на яких були розглянуті основні питан-
ня, що пов’язані з діяльністю вишу на 
ринку освітніх послуг. 

29 листопада на засіданні Вченої ради 
розглянуто два основних питання: про 
виконання завдань з профорієнтаційної 
роботи у 2013-2014 навчальному році та 
презентація проекту “Розширення мож-
ливостей ERASMUS MUNDUS у сфері 
освіти” програми ERASMUS MUNDUS.

З інформацією про особливості про-
ведення профорієнтаційної роботи у 
2013-2014 навчальному році виступили 
директори інститутів та декани факульте-
тів академії. В обговоренні 1-го питання 
порядку денного, директор Інституту еко-
номіки та фінансів, доцент Т. О. Гераси-
менко наголосила, що академії необхідно 
особливу увагу приділити агітації студен-
тів кооперативних коледжів і технікумів 
на стаціонарну форму навчання. Тамара 
Олегівна відмітила, що такі профорієнта-
ційні заходи вже здійснюються в Інститу-
ті. Зокрема, при проведенні святкування 
Дня спеціальностей “Банківська справа” 
та “Фінанси і кредит” були запрошенні 
студенти та викладачі Львівського коопе-
ративного коледжу економіки і права. В 
майбутньому планується залучати студен-
тів на подібні заходи з Мукачева, Рівного, 
Луцька, Тернополя та Івано-Франківська.

При підведенні підсумків поставле-
ного питання, професор П. О. Куцик ак-
центував увагу на необхідності активніше 
застосовувати мережу Інтернет і сучасні 
інформаційні технології, також залучення 
до профорієнтаційної роботи випускни-
ків академії. Крім того, перший проректор 
наголосив на доцільності залучення сту-
дентів кооперативних коледжів до участі 
на конференціях, семінарах, круглих сто-
лах та при проведенні студентських свят.

При розгляді 2-го питання порядку 
денного “Презентація проекту “Розши-
рення можливостей ERASMUS MUNDUS 
у сфері освіти” програми ERASMUS 
MUNDUS” Вчена рада заслухала допо-
відь першого проректора академії, профе-
сора П. О. Куцика. У виступі Петро Олек-
сійович наголосив, що з 2 липня 2013 року 
академія є учасником проекту EMBER 
“Розширення можливостей Erasmus 
Mundus у сфері освіти”, який реалізову-
ється спільно з ВНЗ Швеції, Польщі, Ні-
меччини, Італії, Іспанії, Литви та Естонії. 

В свою чергу, від участі в цьому проек-
ті планується започаткування партнерства 
між академією та університетами країн 
ЄС і країн-партнерів з метою обміну сту-
дентами та науково-педагогічними кадра-
ми; надання стипендій різної тривалості 
для студентів, викладачів та науковців; 
можливість отримання європейського ди-
плому магістра після навчання за кордо-
ном для студентів, які вже мають базову 
вищу освіту; можливість слухати лекції 
провідних викладачів з Європи, що при-
їжджатимуть по обміну для отримання ко-
рисного досвіду викладання; можливість 
читати лекції у відомих університетах-
партнерах для українських викладачів.

Позитивно оцінюючи проведену ро-
боту, необхідно відзначити недостатньо 
активний характер участі у проектах ка-
федр, факультетів, інститутів, окремих 
професорів, викладачів і студентів. Недо-
статньо чітко організовано інформування 
кафедр, деканатів про можливості обміну, 
стажування, проведення спільних дослі-
джень з навчальними і науковими закла-
дами країн ЄС, а також зворотній зв’язок 
про потреби у міжнародній співпраці.

Заслухавши та обговоривши інформа-
цію першого проректора, підготовлену 
відділом міжнародних зв’язків і страте-
гічного розвитку академії, Вчена рада 
ухвалила: для підвищення ефективності 
заходів з посилення інтеграції в європей-
ський освітній простір відділу міжна-
родних зв’язків і стратегічного розвитку 
постійно здійснювати пошук потенцій-
них партнерів та продовжити підготовку 

нових і реалізацію діючих проектів; ак-
тивніше залучати до виконання заходів в 
межах проектів професорсько-викладаць-
кий склад академії та студентів шляхом 
інформаційно-пропагандистської роботи і 
проведення спільних заходів, круглих сто-
лів, засідань ініціативних груп. 

Також на засіданні Вченої ради відбу-
лось представлення вчених звань: 

– доцента кафедри іноземних мов 
к.філол.н. О. І. Ванівської;

– доцента кафедри програмних засо-
бів інформатики к.е.н. Н. І. Бойко.

За результатами проведеного таємного 
голосування кандидатури на присвоєння 
вченого звання були схвалені членами 
Вченої ради.

27 грудня на засіданні вченої ради було 
розглянуто питання: про видавничу діяль-
ність академії у 2013 році та її планування 
на 2014 рік; про готовність акредитації 
спеціальностей 8.03040101 “Правознав-
ство” і 8.03050802 “Банківська справа”; 
обрання за конкурсом на посади завідува-
чів кафедр аудиту та банківської справи та 
на посади професорів кафедр.

Про видавничу діяльність академії 
у 2013 році та її планування на 2014 рік 
заслухано доповіді проректора з на-
уково-педагогічної роботи, професора 
С. В. Скибінського та проректора з науко-
вої роботи, професора В. О. Шевчука. У 
свої виступах доповідачі наголошували на 
необхідності збільшення кількості видань 
навчально-методичного забезпечення, 
оскільки основну перевагу у підготовці 
до занять студенти віддають друкованим 
виданням, а не електронним. 

Заслухавши та обговоривши питання 
порядку денного Вчена рада ухвалила: 
сприяти розвитку видавничої справи в 
академії, шляхом збільшення кількості 
видань з метою рівномірного та якісного 
забезпечення навчальними матеріалами 
студентів різних напрямів підготовки ста-
ціонарної та заочної форм навчання.

При розгляді 2-го питання порядку ден-
ного члени вченої ради заслухали інфор-
мацію проректора з науково-педагогічної 
роботи, професора С. В. Скибінського, ►
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 до відома
Відділом міжнародних зв’язків і 

стратегічного розвитку розроблено 
у партнерстві з Європейськими уні-
верситетами п’ять проектів: 

1. Mobility Improvement through 
Establishment of Center of International 
Services (MIECIS) – Поліпшення мо-
більності через створення Міжна-
родного сервісного центру (MIECIS) 
спільно з Єреванським Російсько-Ві-
рменським (Слов’янським) універси-
тетом (Вірменія); 

2. Towards modern education in 
Eastern Europe – economy and pedagogy 
curricular reform – До сучасної освіти 
в Східній Європі - економіка і педа-
гогіка реформи навчальних програм 
спільно з University of Economics and 
Innovation Lublin Poland (Універси-
тет економіки та інновацій у Любліні)
(Польща); 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ В АКАДЕМІЇ
22 листопада 2013 року у залі за-

сідань відділу міжнародних зв’язків і 
стратегічного розвитку відбулось за-
сідання “круглого столу” на тему “Реа-
лізація європейських освітніх проектів 
у Львівській комерційній академії”, у 
якому взяли участь викладачі та сту-
денти академії.

У вітальному слові, начальник відді-
лу міжнародних зв’язків і стратегічного 
розвитку, Тетяна Штанько наголосила, 
що одним із пріоритетів напрямів діяль-
ності відділу є розробка нових та реаліза-
ція діючих проектів. 

У виступі Т.М. Штанько відмітила, 
що академія є учасником міжнародних 
проектів, починаючи з 2008 року. Зокре-
ма, у січні 2013 року завершився чоти-
рирічний період проекту програми ЄC 
TEMPUS “Модернізація та розвиток про-
фесіоналізованих дисциплін (MODEP)”  
у якому академія приймала  участь у 
складі консорціуму із 16 вищих навчаль-
них закладів країн ЄС та СНД. Одним 
із найважливіших результатів реалізації 
проекту є можливість отримання сту-
дентами академії двох дипломів, про що 
укладена угода із університетом Овернь-
Клермон-1 (Франція). 

Крім цього, академія є також учасни-
ком проекту “Протидія корупції”, яким 
керує міжнародна незалежна неурядова 
організація “Іntegrity action” (Великобри-
танія), яка пропонує пройти безкоштовне 
підвищення кваліфікації на семінарах 
для викладачів ВНЗ для запровадження 
у навчальний процес навчальних модулів 
з протидії корупції, які будуть проводи-
тись в Україні та за кордоном. 

Заступник начальника відділу Юлія 
Полякова ознайомила присутніх із ходом 
реалізації двох проектів, які знаходяться 
у стадії активного розвитку. Так, один із 
них – проект “Ла МАНШ: Лідерство та 
управління змінами у сфері вищої осві-

ти”, що діє в межах програми TEMPUS. 
Метою проекту є сприяння модернізації 
вищої освіти з розвитку управлінського 
потенціалу  ВНЗ країн-партнерів і почат-
ку тривалого діалогу про реформи між 
відповідними зацікавленими групами.

Наступний проект – “Розширення 
освітніх Можливостей” (Erasmus Mundus 
Broadening Educational Opportunities – 
EMBER), який розроблений з метою 
забезпечення можливості освіти для ба-
калаврів, магістрів, аспірантів, наукових 
працівників, а також для викладацького 
складу та адміністративного персоналу. 
Проект реалізується в межах програми 
Erasmus Mundus, яка за своєю сутністю 
є програмою співпраці та мобільності у 
сфері вищої освіти, і спрямована на під-
вищення якості європейської вищої осві-
ти та сприяння діалогу і розумінню між 
людьми та культурами через співпрацю з 
третіми країнами. 

Завдяки цьому проекту викладачі 
і студенти академії матимуть реальну 
можливість навчатися або стажуватися у 
навчальних закладах країн ЄС.

Доцент Руслан Лупак ознайомив із ін-
формацієющодо перебування у Політех-

нічному інституті міста Браганса (Порту-
галія) в межах реалізації проекту ЛаМанш. 
Наголосив на тематиці тренінгів, що від-
бувалися на базі зазначеного інституту і 
проводилися європейською стороною, а 
також на основних положеннях виступів 
учасників від навчальних закладів-учас-
ників проекту.Ці виступи присвячувалися 
позитивній практиці, що використовуєть-
ся ними у процесі діяльності закладів.

Участь в обговоренні взяли завідувач 
кафедри вищої математики, професор 
А. І. Пілявський, завідувач кафедри іно-
земних мов, доцент Н. В. Ковалик, за-
відувач кафедри харчових технологій та 
готельно-ресторанного бізнесу, профе-
сор І. М. Ощипок, доцент С. М. Рутар, 
доцент Т. В. Мединська та студенти.

В процесі обговорення учасники круг-
лого столу дійшли висновку, що реалі-
зація міжнародних проектів має безсум-
нівні переваги для навчального закладу, 
серед яких – підвищення престижу ака-
демії, створення сприятливих умов для 
реалізації освітнього потенціалу та ово-
лодіння цінними знаннями і навичками 
процесу підготовки фахівців у відповід-
ності до міжнародних стандартів.

3. Modernizing Human Resources 
Management Studies in Economics – 
“Модернізація навчальних програм 
з управління персоналом у галузі 
економіки” спільно з Riga International 
School of Economics and Business 
Administration (Ризька Міжнародна 
вища школа економіки та бізнесадміні-
стрування) (Латвія); 

4. Practice oriented training for students 
on the basis of University-Business 
partnerships development – Практика 
орієнтованого навчання для студен-
тів на базі університету бізнес-розви-
тку партнерських відносин спільно з 
Linnaeus University (Швеція); 

5. Identity and Safety of local Foods – 
Ідентичність та безпека місцевих 
продуктів спільно з університетом 
сільськогосподарських наук та вете-
ринарної медицини з Клуж-Напока
(Румунія).

► директора Інституту економіки та фі-
нансів, доцента Т. О. Герасименко та в. о. 
декана юридичного факультету, доцента 
О. С. Кутуху про готовність до акредитації 
спеціальностей 8.03040101 “Правознав-
ство” і 8.03050802 “Банківська справа”.

Члени вченої ради обрали за конкурсом 
завідувачів кафедр аудиту і банківської 
справи д.е.н. професора К. І. Редченка та 
к.е.н., професора О. І. Копилюк відповід-
но; професорів кафедри теорії держави та 
права – І. Я. Вдовичина; товарознавства 
непродовольчих товарів – Л. В. Пелик; 
міжнародних економічних відносин – 
Л. А. Яремко.

Крім того на засіданні відбулось пред-
ставлення до присвоєння вчених звань:

– доцента кафедри ІС у менеджменті 
к.е.н. І. І. Тучковської;

– доцента кафедри історії та політоло-
гії к.філос. н. О. З. Кендус. 

Після таємного голосування кандида-
тури на присвоєння вченого звання були 
схвалені членами Вченої ради.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ СИНТЕЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У НАУКОВІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ

21 листопада 2013 року в академії відбулась ІІ міжвузівська англомовна 
студентська науково-практична конференція на тему “Інша Україна у сві-
ті, що змінюється: фактори успіху // Changing Ukraine in a Changing World:
Factors of Success”. 

Захід організовано кафедрою іноземних мов академії, в якій взяли  участь сту-
денти та викладачі Львівської комерційної академії, Українського католицького 
університету та Національного Університету “Львівська політехніка”.

Метою проведення конференції є обмін думками серед студентської молоді 
щодо пріоритетів подальшого розвитку України, оскільки успішне майбутнє на-
шої держави залежить саме від висококваліфікованих фахівців зі сформованою 
активною громадянською позицією. 

ні наукових досліджень в умовах євро-
інтеграції та важливість міжпредметних 
зв’язків іноземної мови та спеціалізова-
них предметів на шляху формування та 
вдосконалення професійної майстернос-
ті майбутніх фахівців. Крім того, Наталія 
Василівна наголосила, що студентські 
презентації-виступи англійською мовою 
є яскравим проявом міждисциплінарно-
го синтезу іноземної мови у науковій та 
навчальній діяльності, що є безперечною 
умовою інтеграції навчального закладу у 
світову освітню спільноту.

Під час роботи конференції було пред-
ставлено та обговорено 13 доповідей на 
економічну, суспільну та лінгвістичну 
тематику. У тематиці студентських робіт 
порушено чимало питань, пов’язаних із 
досягненням цілей економічного зрос-
тання та добробуту, інтеграції у євро-

пейську спільноту, свободи мас-медіа, 
ефективності міжнародних відносин, 
міжкультурної комунікації тощо.

Слід зазначити, що виголошені допо-
віді були підготовлені ретельно і ґрун-
товно та викликали неабиякий науковий 
та практичний інтерес, про що свідчить 
висока активність учасників в обгово-
реннях та ентузіазм у висловленні думки. 

Студенти продемонстрували не лише 
високий рівень володіння англійською 
мовою, а й свою майстерність та оригі-
нальність у презентації власних науко-
вих досліджень за допомогою сучасних 
інформаційних технологій, а також умін-
ня вести наукову дискусію іноземною 
мовою та знання мовленнєвого етикету.

Захід став хорошою нагодою пре-
зентувати власний погляд англійською 
мовою на актуальні проблеми сучасного 
українського суспільства та спробувати 
запропонувати можливі шляхи їх вирі-
шення. Учасники зустрічі натхненно та з 
повагою доводили один одному особисті 
ідеї й думки та, врешті-решт, зійшлися 
на оптимістичному переконанні: “Наша 
держава має потужний потенціал, який 
потрібно неодмінно використовувати та 
розвивати”.

Завідувач кафедри іноземних мов 
академії доцент Н. В. Ковалик, у своє-
му заключному виступі подякувала усім 
учасникам за цікаві та актуальні допо-
віді, наголосила на оригінальності пре-
зентацій англійською мовою, відзначила 
ґрунтовну мовну підготовку студентів 
та побажала молодим науковцям твор-
чих успіхів. У виступі Наталія Василів-
на наголосила, що діалог між молодими 
науковцями є важливою складовою на 
шляху до пошуку ефективних рішень, 
здатних забезпечити якісні зміни в укра-
їнському суспільстві.

Андрій Степанов,
старший викладач кафедри

іноземних мов академії

Відкриваючи науковий захід, з ві-
тальним словом до учасників звернувся 
перший проректор академії, професор П. 
О. Куцик. У виступі Петро Олексійович 
акцентував увагу на актуальність та до-
цільність тематики студентських дослі-
джень, побажав учасникам продовжува-
ти і в подальшому працювати в обраних 
напрямках та постійно вдосконалювати 
власний мовний та професійний рівень. 
Також професор П. О. Куцик  наголосив 
на важливості проведення таких спіль-
них заходів, які сприяють розвитку на-
укового потенціалу студентської молоді 
та поглибленню міжвузівської співпраці.

Продовжила роботу конференції з ві-
тальним словом до присутніх завідувач 
кафедри іноземних мов, доцент Н. В. 
Ковалик, яка відзначила актуальність за-
стосування іноземних мов при проведен-

ДО ДНЯ
СВЯТОГО МИКОЛАЯ
Протягом 10 років академія спільно з на-

вчальними закладами Львова та громад-
ськими діячами з нагоди Дня Святого 
Миколая проводить щорічну благодійну акцію “Ми-
колай тебе не забуде” для учнів Турківської школи-
інтернат для дітей та сиріт.

20 грудня 2013 року делегація академії у складі пред-
ставника профспілкової організації викладачів Галини 
Дацків, заступника декана з виховної роботи юридич-
ного факультету Марини Олашин та студентів Андріана
Тивунька і Назара Ільницького передала іменні пода-
рунки учням Турківської школи-інтернату. 

Крім того, організатори заходу провели урочис-
тості, на яких Св. Миколай вручав подарунки дітям-
сиротам.
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ЕКОНОМІКА ЯК ОСОБЛИВИЙ ТИП СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
22 листопада 2013 року кафедрою 

економічної теорії академії проведено за-
сідання “круглого столу” на тему “Сис-
темний аналіз економічних систем”, у 
якому взяли участь провідні вчені-тео-
ретики, а також фахівці-практики, які 
цікавляться проблемами теорії систем 
та системного аналізу. 

Початок роботи круглого столу являв 
собою тематико-ідейну репрезентацію 
секретарем-ведучим круглого столу, до-
центом кафедри економічної теорії ака-
демії Б. М. Шевчиком напрямків обго-
ворення та дискусії основних проблем 
економічної теорії.

Заслужений юрист України, доцент 
М. А. Мацько у виступі акцентував увагу 
на необхідності для доповідачів приділи-
ти увагу до прикладного аспекту змісту і 
значення тез своїх доповідей, зокрема їх 
придатності до застосування у навчально-
му процесі та виховної ролі у становленні 
цілісної молодої особистості. Також було 
наголошено на необхідності структурних 
змін у сучасній українській економічній 
системі, зокрема, змін світоглядно-інсти-
туційного порядку і ролі системи освіти у 
цьому процесі. 

Доцент Л. Р. Лиско у своєму виступі 
підняв питання про загальносвітогляд-
ну основу напряму дискурсу учасників 
круглого столу: чи позиція учасників сві-
тоглядно-матеріалістична, чи навпаки, 
визнається концепція розумного задуму 
функціонування економічних систем. 
Було наголошено на доцільності поєд-
нання наукового та релігійного підходів у 
системному аналізі та ролі системної ме-
тодології у подоланні суперечностей сис-
тем економічного мислення та практики 
господарювання. 

Професор Є. М. Борщук наголосив на 
важливості трьох методологічних підходів 
до проблем системного аналізу в економіці: 
1) зв’язок синергетики і системного аналі-
зу; 2) зв’язок синергетики і соціально-еко-
номічної системи, зокрема, співвідношен-

ня порядку і хаосу; 3) зв’язок атрактора і 
біфуркації, де під атрактором мається на 
увазі точка концентрації шляхів розвитку.

Доцент П. Й. Мисловський у своєму 
виступі висунув конструктивну ідею орга-
нізації постійно діючого інтелектуального 
осередку співпраці економістів, істориків, 
культурологів, антропологів, соціологів, 
системологів та інших фахівців сфери як 
суспільно-гуманітарних, так і природни-
чих наук з метою проведення системних 
досліджень українського соціуму під ро-
бочою назвою “Національна система”. 
Ідея знайшла схвальний відгук серед учас-
ників круглого столу.

Доцент О. С. Вербова акцентувала ува-
гу на проблемах дослідження інституціо-
налізму як міждисциплінарному методо-
логічному підходу у системному аналізі 
сучасних економічних систем. Особливий 
наголос у виступі було зроблено на осо-
бливостях становлення інституціональної 
теорії у вітчизняній економічній думці, а 
також формування економічних інститу-
цій у господарській практиці на етнічних 
українських землях протягом другої поло-
вини ХІХ – першої пол. ХХ ст.

Доцент О. О. Сухий виступив із допо-
віддю на тему системного аналізу концеп-
ції людського капіталу. Було обґрунтовано 
тезу, що системний підхід до людського 

капіталу та людського потенціалу як су-
часних проявів людського фактору доціль-
но розглядати не лише у вузько економіч-
ному трактуванні економічної системи, а 
в рамках еколого-соціально-економічної 
системи, керуючись цілями людського та 
сталого розвитку.

Старший науковий співробітник Інсти-
туту телекомунікацій та радіоелектронних 
технологій Львівського національного по-
літехнічного університету, А. Д. Педан на-
голосив на ключовій ролі науково-техніч-
ного прогресу у процесах економічного 
розвитку та провідній ролі системи освіти 
у відборі і кристалізації креативно-творчої 
молоді для формування кадрів перманент-
ного винахідництва. 

Завершальною стала доповідь секрета-
ря “круглого столу”, доцента Б. М. Шев-
чика, який розгорнув перед учасниками 
розроблену учнями школи професора 
Г. І. Башнянина теоретичну концепцію 
економічного орієнталізму. 

Учасниками “круглого столу” було ухва-
лено проводити засідання круглих столів 
на тему “Системний аналіз економічних 
систем” щорічно у контексті реалізації 
теоретичної метапрограми “Національна 
система” з метою здійснення “третьої мето-
дологічної революції” в економічній науці.

Оргкомітет “круглого столу”

* * * * *
Академія спільно з Львівською міською організацією 

“Інститут Українських Студій” та Мальтійською службою 
допомоги організували щорічну акцію “Святий Миколай – 
дітям з інтернатів”. Акцію було проведені у двох Львів-
ських спеціалізованих загальноосвітніх школах-інтерна-
тах: № 100 для дітей із вадами зору та № 104 для розумово 
відсталих дітей. 

На передодні свята, діти написали листи до
Святого Миколая, які були розповсюджені серед сту-
дентів академії. Слід відмітити, що наші студенти 
активно відгукнулись і це дало змогу зібрати значну 
кількість подарунків.

Студенти Інституту економіки та фінансів
Роксолана Слюсар та Вікторія Гаврилко спільно з волон-
терами проекту організували та провели свято для дітей, 
під час якого дарували подарунки. Школярі в свою чер-
гу, декламували організаторам вірші та співали пісні для
Святого Миколая.
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 
ПОГЛЯД ПРАКТИКІВ ТА НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКІВ
26 листопада 2013 року у Всесвітній 

день інформації кафедрою менеджмен-
ту було проведено засідання “кругло-
го столу” на тему “Сучасні проблеми 
практики управління українськими 
організаціями та шляхи їх вирішен-
ня”. Особливим цей захід зробила при-
сутність менеджерів-практиків та
теоретиків з управління, що створи-
ло ділову атмосферу для конструк-
тивного та наукового обговорення 
проблемних аспектів функціонування
українського бізнесу.

Відкрила засідання “круглого столу” 
в. о. завідувача кафедри менеджменту, 
доцент Ольга Трут, яка привітала усіх 
учасників та наголосила на актуальності 
теми зібрання. У виступі Ольга Олексі-
ївна наголосила, що співпраця теорети-
ків і практиків управління є запорукою 
якісної освітньо-професійної підготовки 
студентів академії та гарантією їх конку-
рентоспроможності на ринку праці. 

Розпочато наукове засідання з аналізу 
макропоказників розвитку української 
економіки, яку підготувала асистент 
кафедри менеджменту Марія Гонська, 
що дало змогу присутнім сформувати 
загальне уявлення про стан і тенденції 
економічного розвитку національної 
економіки.

Доповідачі круглого столу (менедже-
ри-практики) продовжили оцінку стану 

українського бізнесу 
на прикладі діяльності 
конкретних підпри-
ємств. Відтак, з до-
повідями виступили: 
перший заступник ге-
нерального директора 
ТзОВ ТВК “ЛьвівХо-
лод” Ігор Пастущак  на 
тему “Сучасні інфор-
маційні технології в 
управлінні підприєм-
ством: розкіш чи реаль-
на потреба?”; началь-
ник відділу управління міжнародними 
економічними відносинами Львівської 
торгово-промислової палати Наталія 
Карпенчук-Конопацька на тему “Меха-
нізм підтримки Львівською торгово-про-
мисловою палатою вітчизняного бізнесу 
у виході на зовнішній ринок”; приватний 
підприємець Василь Марущак на тему 
“Менеджер нового типу в сучасних ре-
аліях українського бізнесу”; фахівець по 
роботі з клієнтами ТОВ “Аксор” Христи-
на Кавецька на тему “Процесний підхід 
до управління вітчизняними організа-
ціями”; директор піцерії “Наполетана” 
Михайло Дідик тему “Чинники забезпе-
чення конкурентоспроможності підпри-
ємств громадського харчування”.

Активну участь у “круглому столі” 
приймали викладачі кафедри менедж-
менту та студенти 3-5 курсів спеціаль-

ності “Менеджмент організацій та ад-
міністрування” як денної, так і заочної 
форм навчання. Зокрема, студенти були 
активними учасниками обговорення тем 
доповідей. Велика кількість запитань до 
учасників наукового засідання свідчила 
про актуальність та потребу обговорення 
проблем управління, що висвітлювали у 
своїх виступах менеджери-практики.

При підведенні підсумків наукового 
обговорення проблем управління в. о. за-
відувача кафедри доцент О. О. Трут подя-
кувала практикам за підготовку та презен-
тацію цікавих та змістовних доповідей, 
що дає змогу студентам та викладачам 
почерпнути познайомитись з досвідом 
практичного управління вітчизняними 
підприємствами та організаціями. 

доцент Наталія Фединець,
асистент Марія Гонська

ТИЖДЕНЬ ПРАВА НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

10 грудня 2013 року з нагоди Всеукраїнського тижня пра-
ва на юридичному факультеті академії відбувся “круглий 
стіл” на тему “Правове регулювання охорони здоров‘я в су-
часній Україні”, в якому взяли участь викладачі та студен-
ти факультету.

Метою круглого столу став обмін практичними і теоре-
тичними напрацюваннями учасників у сфері проблем пра-
вового регулювання в Україні, визнання та реалізація прав 
людини та громадянина у сфері надання медичної допомоги, 
розробка та підготовка рекомендацій щодо удосконалення 
діючого медичного законодавства.

Відкрив засідання Заслужений юрист України, доцент 
Михайло Мацько, який зазначив, що становлення громадян-
ського суспільства і правової держави в Україні можливе за 
активної та дієвої участі українського правництва. Михайло 
Антонович наголосив, що кожен правник особисто, кожна 

правнича державна чи приватна інституція здатна своїм 
практичним внеском сприяти цьому становленню. Слугую-
чи суспільству, правник водночас заслуговує авторитет і до-
віру юридичній професії та зміцнює повагу до права.

З вітальним словом до учасників “круглого столу” звер-
нувся в.о. декана юридичного факультету, доцент Олександр 
Котуха, який наголосив, що правники в Україні здатні і бу-
дуть намагатись присвятити більше часу та енергії суспіль-
ству. О. С. Котуха також відмітив перші кроки з проведення 
різноманітних соціальних заходів, організованих юристами, 
що підкреслюють соціальну відповідальність їх професії. 

Перед учасниками круглого столу також виступив Заслу-
жений юрист України, доцент Зіновій Гладун, який ознайо-
мив присутніх із проблемами правового визнання та реалі-
зації прав пацієнтів. Він наголосив, що під егідою “Тижня 
права” кожен правник чи правнича інституція може і пови-
нна провести акцію чи захід на благо суспільства, утверджу-
ючи повагу до права, довіру до всіх правників в Україні.

На круглому столі було піднято багато гострих, склад-
них, неврегульованих або неоднозначно врегульованих у 
чинному вітчизняному законодавстві питань в обговорен-
ні яких, активну участь прийняли і студенти юридичного
факультету.

При підведенні підсумків засідання наукового форуму, 
професор І. Я. Вдовичин наголосив на потребі організації 
та проведенні подібних заходів в академії, які дають змогу 
обговорити багато складних і важливих питань, пов’язаних 
правовим регулюванням в Україні. 

Юлія Федунчик, студентка юридичного факультету
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В АКАДЕМІЇ ПРОВЕДЕНО І МІЖНАРОДНУ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ З ТОВАРОЗНАВСТВА

22 листопада 2013 року кафедрою 
товарознавства непродовольчих то-
варів товарознавчо-комерційного фа-
культету академії проведено І Міжна-
родну науково-практичну конференцію 
на тему “Формування і оцінювання 
асортименту властивостей та якос-
ті непродовольчих товарів”.

У вітальному слові до учасників кон-
ференції голова оргкомітету, перший 
проректор, професор П. О. Куцик  на-
голосив, що наукова діяльність вчених-
товарознавців дедалі більшою мірою 
впливає на розвиток інтелектуального та 
продуктивного потенціалу суспільства, 
набуває статусу гаранта стабільного по-
ступу держави і покращання добробуту 
людей.

В свою чергу, проректор з наукової ро-
боти, професор В. О. Шевчук відмітив, 
що сучасне товарознавство – це склад-
ний комплекс технічних характеристик і 
споживних властивостей товарів, вимог 
до їхньої якості та безпечності, особли-
востей проведення експертизи спожив-
чих товарів і функціонування системи 
технічного регулювання.

Завідувач кафедри товарознавства 
непродовольчих товарів, професор 
Н. І. Доманцевич наголосила, що у мате-
ріалах конференції розглянуто проблеми 
якості та безпечності товарів в широко-
му контексті розвитку галузевої науки, 
прогнозування конкурентоспроможнос-
ті окремих товарів, моделей управління 

якістю продукції і асортиментом това-
рів. Окремий інтерес становить прогно-
зування попиту на будівельні матеріали 
за допомогою економіко-математичних 
методів, а також використання зарубіж-
ного досвіду для забезпечення якості ві-
тчизняної продукції. 

Робота конференції проходила за та-
кими тематичними напрямами: сучасне 
товарознавство: проблеми якості та без-
печності товарів та шляхи їх вирішення 
(керівник напряму: професор  кафедри 
товарознавства непродовольчих товарів 
академії Б. Д. Семак ); сучасний асор-
тимент і споживчі властивості товарів  
(Президент Української технологічної 
академії, професор І. І. Половніков); 
ідентифікація та експертиза споживчих 
товарів (керівник напряму: завідувач ка-
федри експертизи товарів та послуг, про-
фесор І. В. Ємченко); товарознавство: 
управління якістю та екологічна без-
печність (керівник напряму: професор 
кафедри товарознавства та експертизи 
непродовольчих товарів Київського на-

СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ У ЕКОНОМІСТІВ-КІБЕРНЕТИКІВ

14 листопада 2013 року на факультеті менеджменту відбулась студентська 
наукова конференція з економічної кібернетики, яка організована професорсько-
викладацьким складом кафедри інформаційних систем у менеджменті. 

Відкриваючи наукове зібрання, до-
цент І. В. Артищук привітала учасників 
конференції та закликала всіх присутніх 
активно приймати участь в науковому 
обговоренні декламованих результатів 
дослідження.

На конференції були заслухані до-
повіді студентів: Станіслава Майноша 
“Методологія структурного проектуван-
ня і моделювання інформаційних сис-
тем”; Назара Маркевича “Моделювання 
прибутку на підприємстві”; Еліни Буко-
вецької “Автоматизація внутрішнього 

аудиту кредитних операцій комерційного 
банку”; Павла Пелеха “Фінансово-еконо-
мічна діагностика управління торговель-
ними підприємствами та можливості її 
автоматизації”; Григорія Тріля “Застосу-
вання економіко-математичних моделей 
в оцінці ризиків банків, що здійснюють 
легалізацію тіньового капіталу”.

Особливістю наукового зібрання став 
виступ випускника Андрія Семенюка, 
який розповів присутнім про перспекти-
ви працевлаштування випускників спе-
ціальності “Економічна кібернетики”. В 

свою чергу, колишня аспірантка кафедри 
інформаційних систем у менеджменті 
Катерина Харук розповіла учасникам 
конференції про перспективи викорис-
тання потенціалу спеціальності “Еконо-
мічна кібернетика” в сучасних умовах 
господарювання.

За результатами презентації наукових 
доповідей оргкомітет конференції вручив 
дипломи: І ступеня – студенту 621 групи 
Станіславу Майношу; ІІ ступеня – студен-
ту 421 групи Григорію Трілю та  ІІІ ступеня 
– студентці 622 групи Еліні Буковецькій. 
Також всім призерам вручено комплект 
навчальних посібників та підручників, ви-
пущених викладачами кафедри.

При підведенні підсумків декан фа-
культету менеджменту, професор Б. М. 
Мізюк подякував студентам за наукову 
активність. Побажав успіхів у навчанні, 
плідної роботи у конструктивному руслі, 
а також нових та цікавих інформативних 
доповідей, які в подальшому сприяти-
муть активній науковій дискусії з метою 
формування належної позиції щодо пер-
спектив розвитку економічної кібернети-
ки в умовах сучасності.

ціонального торговельно-економічного 
університету Г. Ф. Пугачевський); ін-
новаційні аспекти виробництва непро-
довольчих товарів (керівник напряму: 
завідувач кафедри експертизи в мит-
ній справі Донецького національного 
університету економіки і торгівлі іме-
ні М. Туган-Барановського,  професор 
Н. І. Осипенко); система технічного ре-
гулювання в товарознавстві (керівник 
напряму: завідувач кафедри товарознав-
ства непродовольчих товарів академії, 
професор Н. І. Доманцевич).

Слід відмітити, що у роботі конфе-
ренції взяли участь представники 33 
закладів науки, освіти і виробництва з 
України та з-за кордону – у тому числі 
восьми закладів з Болгарії, Російської 
Федерації та Білорусі.

Розгляд різноманітних аспектів сис-
теми технічного регулювання в товароз-
навстві логічно підсумовує матеріали 
конференції. Зокрема, на увагу заслуго-
вує вплив технічних регламентів на про-
дукцію для дітей та енергоекономічність 
світлотехнічної продукції.

За рішенням оргкомітету конферен-
ції опубліковано матеріали конференції 
у трьох томах: 170 тез доповідей від 
240 авторів, серед яких: 29 докторів наук 
і професорів, у тому числі 4 академіки; 
84 кандидати наук і доценти; 56 закор-
донних учасників.

Наталія Попович,
старший викладач кафедри

товарознавства непродовольчих товарів
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РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
На базі Донецького національного університету еконо-

міки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у лис-
топаді 2013 року було проведено Всеукраїнський конкурс 
дипломних робіт за спеціальностями “Облік і аудит”, 
“Економіка підприємства” та “Фінанси і кредит (за спе-
ціалізованими програмами)” за освітньо-кваліфікаційни-
ми рівнями “магістр” та “спеціаліст”. 

На конкурс зі спеціальності “Економіка підприєм-
ства” було подано 221 дипломну роботу студентів-випус-
кників 2012-2013 навчального року з 66 вищих навчальних 
закладів. За результатами проведеного конкурсу дипломні 
роботи випускників академії відзначено дипломом І сту-
пеня Мар’яну Капериз за дипломну роботу “Кадровий 
потенціал у системі стратегічного управління підприєм-
ством” (науковий керівник: професор О. І. Іляш); дипломом 
ІІ ступеня – Ігоря Проціва за дипломну роботу “Моти-
вація персоналу та її взаємозв’язок із ефективністю гос-
подарської діяльності підприємства” (науковий керівник:
доцент С. С. Гринкевич). Грамотою в номінації “За високу 
оригінальність власної економічної постановки задачі, 
її вирішення за допомогою ПЕОМ” нагороджено Гали-
ну Белошицька за дипломну роботу “Економічна безпека 
підприємства: методи оцінки та механізм забезпечення”
(науковий керівник: професор Т. Г. Васильців).

На конкурс зі спеціальності “Фінанси і кредит (за спе-
ціалізованими програмами)” подано 100 дипломних ро-
біт з 30 вищих навчальних закладів освіти з різних регіонів 
України. За результатами проведеного конкурсу дипломом 
ІІІ ступеня відзначено магістерську роботу Ірини Фед-
чук на тему “Фінансово-промислові групи України та їх 
вплив на стан національної економіки” (науковий керівник:
доцент О. В. Мицак).

На конкурс зі спеціальності “Облік і аудит” подано 116 
дипломних робіт з 35 вищих навчальних закладів України. 
За результатами проведеного конкурсу дипломом І сту-
пеня відзначено магістерську роботу Наталії Нижник на 
тему “Бухгалтерський облік, аналіз та контроль зовнішньо-
економічної діяльності підприємства” (науковий керівник:
професор П. О. Куцик).

Слід також відмітити, що члени журі наголосили на ви-
сокому рівні підготовки дипломних і магістерських робіт 
студентів академії, які отримали нагороди. На їх думку, це 
сприяє стимулюванню до наукової роботи обдарованої мо-
лоді в подальшому. 

Таким чином, отримані наукові відзнаки у конкурсах ди-
пломних робіт підтверджують високу якість підготовки фа-
хівців з названих спеціальностей у академії.

МОЯ АКАДЕМІЯ  МОЯ ГОРДІСТЬ!

Наталія Нижник
випускниця академії 2013 року,

лауреат конкурсу дипломних робіт
зі спеціальності “Облік і аудит”

Час, звичайно, швидкоплинний, з 
часом, звичайно, стираються у пам’яті 
вимовлені слова, але пережиті у рідних 
стінах відчуття, емоції та події назавжди 
залишаться у серці відчуттям відпові-
дальності та бажанням підкоряти нові й 
нові горизонти обраної професії. 

Свої перші наукові дослідження у 
сфері обліку, аналізу та контролю я 

розпочала на початку третього кур-
су під керівництвом професора Петра 
Олексійовича Куцика. Це дало змогу 
впродовж навчання спільно написати 
більш як 10 наукових публікацій та 
прийняти участь у багатьох науково-
практичних конференціях.

Проте, на досягнутому ми не зупи-
нились, і у минулому навчальному році 
нами підготовлено наукову роботу на 
Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт, за результатами якого 
я зайняла 2 місце та отримала диплом 
ІІ ступеня. 

На мою думку, серед факторів, що 
визначають успішність роботи сту-
дента з написання дипломної роботи 
є: вибір теми дослідження; наполе-
гливість та старанність, планування 
роботи, а також співпраця з науковим 
керівником. У моєму випадку всі ці 
фактори поєдналися якнайкраще. По-
перше, уважний та доброзичливий на-
уковий керівник, який направляв та 
допомагав у проведенні досліджень. 
По-друге, доброзичливий колектив ка-
федри бухгалтерського обліку, який за 
час навчання допомагав літературою 
та порадами.

Актуальність теми та новизна до-
сліджень, що були представлені у 

моїй дипломній роботі на тему “Бух-
галтерський облік, аналіз та контр-
оль зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства” посприяли отримати 
диплом І ступеня Всеукраїнського кон-
курсу дипломних робіт з напряму під-
готовки “Облік і аудит”. 

Користуючись нагодою, особливу 
подяку висловлюю науковому керівни-
ку Петру Олексійовичу, людині, яка во-
лодіє великими знаннями, є терплячою 
та наполегливою у роботі. Власне, за-
вдячуючи саме йому, я багато чого но-
вого дізналась з азів своєї майбутньої 
професії, навчилась аналізувати еконо-
мічні процеси на макро- і мікрорівнях. 
Отримані наукові знання у студентські 
роки нині я вміло застосовую на прак-
тиці. На мою думку, саме така наукова 
співпраця з керівником, сформувала 
мене як висококваліфікованого фахів-
ця з обліку та аудиту. 

Здобутті знання в нашій Alma Mater 
стали неабиякою допомогою у поєд-
нанні теорії та практики, а отриманий 
диплом з відзнакою – у працевлашту-
ванні за спеціальністю. Користуючись 
нагодою, хочу побажати своїм молод-
шим колегам по академії не боятись 
ставити перед собою високі цілі і що-
дня крокувати до них.
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СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ЗНАЄМО, ВМІЄМО, МОЖЕМО
20 листопада 2013 року відбулось святкування Дня спеці-

альностей “Банківська справа” та “Фінанси і кредит”. З цієї 
нагоди відбулась розважальна програма, на яку завітали гості, 
викладачі та студенти академії, яку організували студенти
у форматі КВК.

Урочистості розпочались із привітання директора Інституту 
економіки та фінансів, доцента Т. О. Герасименко. Користуючись 
нагодою, Тамара Олегівна вручила студентам грамоти за успіхи у 
науковій діяльності та навчально-виховній роботі: В. С. Кусковець, 
Ю. В. Максим`як, І. В. Ілів, О. І. Демковську, У. В. Дідух, О. З. Сол-
тис; за досягнення у спорті – А. М. Тріль.

20 листопада 2013 року в академії 
відбувся ІV Міжвузівський студент-
ський науково-практичний семінар на 
тему “Соціально-економічні наслідки 
та стратегія реформування фінансо-
вої системи України“, організований 
кафедрою фінансів і кредиту та члена-
ми студентського наукового гуртка. 

Метою наукового зібрання було 
обговорення проблем та перспектив 
розвитку фінансової системи Укра-
їни та розробка рекомендацій щодо 
реалізації стратегій її реформування 
з урахуванням глобалізаційних, наці-
ональних та регіональних особливос-
тей розвитку.

Відкриваючи науково-практичне за-
сідання, з вітальним словом до учасників 
семінару звернулась завідувач кафедри фі-
нансів і кредиту, доцент С. В. Черкасова, 
яка наголосила на ролі науки у зміцненні 
національної економіки, подоланні наслід-
ків світової економічної кризи та рефор-
муванні фінансової системи України.

До привітань також долучилася орга-
нізатор семінару, доцент Т. В. Мединська, 
яка привітала і представила учасників 
семінару та гостей, побажала учасникам 
активних дискусій, креативного мислен-
ня, фахового обговорення доповідей та 
успіхів у подальшій науковій діяльності.

Учасники семінару працювали у 6-ти 
секціях за такими тематичними напря-
мами: бюджетна політика України: на-

слідки реформування; грошово-кредит-
на політика України та її особливості; 
стан і перспективи розвитку податкової 
системи України; дослідження проблем 
фінансового стану підприємств; ринок 
фінансових послуг: сучасний стан та 
перспективи розвитку; актуальні про-
блеми бухгалтерського обліку і аудиту 
та соціально-економічного розвитку. 
Загалом у роботі наукового форуму взя-
ли участь 88 студентів з 12 навчальних
закладів України.

Молоді науковці взяли активну участь 
в обговоренні проблемних питань функ-
ціонування фінансової системи України, 
пропонували власні підходи щодо реалі-
зації стратегії її реформування з ураху-
ванням наслідків світової економічної 

кризи та особливостей сучасного соці-
ально-економічного стану України. 

На завершення заходу перед його учас-
никами виступила професор О. Г. Біла, 
яка подякувала усім за плідну роботу, 
відзначила кращі доповіді студентів та 
побажала їм подальшої творчої наснаги, 
успіхів у навчально-науковій роботі. 

За участь у роботі семінару доповіда-
чів було нагороджено дипломами учас-
ників, а в подарунок вручено збірники 
матеріалів семінару та компакт-диски. 
Після закінчення семінару, молоді нау-
ковці  мали змогу поспілкуватися у віль-
ній, невимушеній атмосфері в колі но-
вих друзів. 

Роксолана Слюсар,
студентка спец. “Фінанси і кредит”

З вітальним словом до присутніх звернулися завідувачі кафедр 
банківської справи, професор О. І. Копилюк та фінансів і кредиту, 
доцент С. В. Черкасова.

Родзинкою заходу стала присутність менеджера зі зв’язків 
із громадськістю газети “Все про бухгалтерський облік” Ірина 
Плющ. Вона привітала зі святом присутніх та нагородила грамо-
тами, приуроченими до 20-го ювілею газети директора Інституту 
економіки та фінансів, доцента Т. О. Герасименко, завідувача ка-
федри банківської справи, професора О. І. Копилюк, завідувача 
кафедри фінансів і кредиту, доцента С. В. Черкасову, професора 
кафедри фінансів і кредиту О. Г. Білу, доцента кафедри банків-
ської справи Н. М. Рущишин, а також студентів: Х. Ю. Душкіну, 
Р. Ю. Слюсар, Д. М. Галюка, Ю. Є. Плаксу та І.-П. М. Сулиму. 

Святкування проходило під гаслом “Знаємо, вміємо, може-
мо!”. Команди КВК магістрів “ФБР” (Фінанси й банки разом) та 
4-го курсу “Проект Ф” змагалися у таких конкурсах: представ-
лення команд, розминка – “Запитання-відповідь”, музичний кон-
курс та конкурс капітанів. 

Результати конкурсу оцінювало журі, до складу якого увійшли 
випускники спеціальностей “Фінанси і кредит” та “Банківська 
справа”: керівник відділення ПАТ “Промінвестбанк” М. Рибаць-
ка, керівник кредитного відділу малого і середнього бізнесу ВТБ 
“Банк” М. Стропатко, економіст ФОП “Приватна оліярня” Х. Ба-
ран та директор відділення ПАТ “Альфа банк” О. Ільчук.

Під час підведення підсумків КВК членами журі, команди за-
пропонували свій “Сюрприз на біс”. Обидві команди заспівали піс-
ні, в яких вони урочисто привітали присутніх із Днем спеціальнос-
тей “Банківська справа” та “Фінанси і кредит”, а також висловили 
подяку адміністрації ІЕФ, викладацькому складу рідних кафедр.

Загалом, свято пройшло весело, креативно, з гумором і всі 
присутні отримали задоволення й нові враження від майбутніх 
фахівців з банківської справи та фінансів і кредиту, а студенти 
всебічно розкрили свій творчий потенціал.
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Газета “СТУДЕНТСЬКИЙ МЕРИДІАН”
Свідоцтво про державну реєстрацію
№ 688 (серія ЛВ) від 15 квітня 2005 р.
Періодичність виходу газети – щомісяця

Засновник –
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

СТУДЕНТИ ЗА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ

ЗУПИНИМО ПОВЕРНЕННЯ МИНУЛОГО!

22 листопада 2013 року біля головного корпусу академії 
відбувся мітинг-реквієм, присвячений вшануванню пам’яті 
жертв голодомору 1932-1933 років.

З вступним словом до присутніх звернувся професор С. Д. Ге-
лей, який відзначив, що минуло 80 років від цієї жахливої наці-
ональної трагедії, коли сталінський тоталітарний режим знищив 
шляхом голодомору-геноциду не лише вільне українське селян-
ство, а й усі вільні верстви українського народу, які здатні були 
чинити опір комуністичній тиранії. 

Також Степан Дмитрович наголосив, що незважаючи на тяж-
ку постколоніальну, посттоталітарну, постгеноцидну спадщину 
український народ поступово відроджується і стає на шлях бо-
ротьби за правову державу та справедливе суспільство у союзі 
вільних європейських народів. Найбільш справедливою винаго-
родою для всіх жертв тоталітаризму, в тому числі і голодомору 
має стати рішучий розрив із посткомуністичними, російсько-ім-
перськими цінностями, інститутами і стандартами та побудова 
правової демократичної держави в рамках успішного здійснення 
євроатлантичної інтеграції.

Доцент С. М. Рутар наголосив, що всі національні трагедії в 
тому числі голодомор, були спричинені жахливими наслідками 

стратегічних поразок України на переломних етапах історії. Піс-
ля поразки національно-визвольних змагань у 1917-1921 роках 
Україна опинилася у комуністичному тоталітарному ярмі, а після 
зриву системних політико-соціальних реформ на початку дер-
жавної незалежності – у “сірій” зоні олігархічного капіталізму, 
що спричиняє національний і моральний занепад. Нинішня полі-
тико-соціальна модель поєднує елементи неосталінської інститу-
ційної системи і ринку. Ця система включає символічно-коритну 
складову у вигляді державних нагород, вчених звань і ступенів, 
коритно-особливих привілеїв та пільг для політичної й адміні-
стративної верхівки репресивно-каральну – так званих правоохо-
ронних органів. Без демонтажу цієї системи завжди існує загроза 
для свободи людини і громадянина. Тому гідне вшануванням 
жертв тоталітаризму можливе лише за умови побудови вільного 
і справедливого суспільства, яке повністю виключає можливість 
повторення жахливого минулого. 

Студент факультету міжнародних економічних відносини 
Андрій Гой відзначив, що нове покоління, яке є вільне від пост-
геноцидних стереотипів готове взяти активну участь у боротьбі 
за утвердження інститутів свободи і справедливості. Саме по-
слідовна та радикальна реалізація політики євроінтеграції є іс-
тинним шляхом для досягнення цієї мети. Сьогодні будь-яка 
політична сила, яка прагне повернути колесо історії назад є при-
речена опинитися на смітнику історії. Запорукою цьому є готов-
ність молодих людей рішуче відстоювати свої права та свободи. 

Капелан академії, отець Роман зауважив, що всяка система на-
сильства є породжена відхиленням від християнських цінностей. 
Така система є уособленням волі Сатани, а тому боротьба проти 
неї є обов’язком кожного християнина. Вільні суспільства та пра-
вові держави максимально відповідають християнським ціннос-
тям, оскільки вони унеможливлюють насильство держави проти 
людини, захищають національну і людську гідність. Сьогодні ми 
повинні невтомною працею і активною громадською позицією 
утвердити такий суспільний лад в якому назавжди зникнуть жах-
ливі привиди нашого трагічного минулого. 

На вшанування чисельних жертв жорстокого Голодомору 
1932-1933 років того дня у руках студентів і викладачів академії 
горіли свічки пам’яті. На завершення мітингу отець Роман провів 
панахиду за невинно убієнними нашими співвітчизниками.

Степан Рутар, доцент кафедри історії та політології

25 листопада 2013 року – день ого-
лошення всенародного студентського 
страйку, відповідно до якого студен-
ти академії спільно з колегами інших 
львівських вишів оголосили страйк і 
об’єдналися на Євромайдані.

Відповідно, кожного дня, о 12:00 розпо-
чинався студентський зрив: із пар молодь 
йшла на мітинг. Студенти організованою 
колоною від головного корпусу академії 
прямували на площу до пам’ятника Тара-
са Шевченка, де відбувалось народне віче 
на якому українці мали змогу висловити 
свою позицію щодо євроінтеграції Украї-
ни і, таким чином, підтримати підписання 
угоди про асоціацію з ЄС. Активісти три-
мали прапори України та Євросоюзу, а та-
кож націоналістичну символіку.

В центрі міста майоріли гасла “Наш 
дім – Європа”, “В єднанні – сила”, “Наш 
вибір – об’єднана Європа”, “В Європі – 

наш дім”, а зі сцени до при-
сутніх звертались як студен-
ти так і професори, поети та 
письменники.

На нашу думку, Євроін-
теграція є унікальним шан-
сом для майбутнього Укра-
їни, тому влада зобов’язана 
подбати про наступні по-
коління, які повинні жити 
європейськими мірками і 
цінностями. Тому ми і вирі-
шили відстоювати своє пра-
во на мітингу.

Студенти нашої академії 
готові до активного відсто-
ювання євроінтеграційних 
ідей. Ми з розумінням відносимось до 
відродження української мови, культури 
та історії. А все це може відбутися лише 
у вільній європейській країні.

Наталія Ковальчук,
голова старостату

Інституту економіки та фінансів
Юрій Звір, голова студентського уряду 
товарознавчо-комерційного факультету
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