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Дорогі та шановні наші жінки!
Від імені чоловічого колективу академії та від себе особисто вітаю 

Вас з найсвітлішим весняним святом – Міжнародним жіночим днем! Не-
хай цей святковий день наповнює світ зворушливими весняними квіта-
ми і сонячними променями, сповнене любові та гармонії.

Ми вдячні Вам за Вашу жіночість, за Вашу теплоту, за Вашу терпи-
мість та за Вашу натхненність. Ми схиляємося перед Вашою мудрістю 
і терпінням, дякуємо за підтримку та відданість, які допомагають нам, 
чоловікам, пережити будь-які труднощі й негаразди. 

Бажаю Вам від щирого серця міцного здоров’я, нев’янучої молодості, 
весни в душі, тепла та затишку в оселі, гармонії, щастя та любові. Щоб 
кожен день Ви зустрічали з посмішкою, з передчуттям радості, із впев-
неністю та спокоєм. 

Нехай у Ваших оселях завжди панують мир, злагода і добробут!

З повагою, ректор академії   професор Копич І. М.

АКАДЕМІЯ ПРОВЕЛА СВОЇХ ВИХОВАНЦІВ
У ПРОФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ

1 лютого 2014 року – особливий 
день у житті кафедри менеджмен-
ту. Саме в цей день професорсько-ви-
кладацький колектив “благословив” 
у самостійне професійне життя 
своїх вихованців – магістрів-мене-
джерів, котрі востаннє переступили 
поріг нашої Аlma-Mater як студенти, 
і вперше – як дипломовані фахівці.

Відкриваючи свято, ведучий, 
старший викладач кафедри менедж-
менту Юрій Миронов наголосив, що 
в академії сьогодні радісне свято, 
оскільки  Аlma-Mater  відправляє у 
подальшу дорогу новорождених ви-
сококваліфікованих магістрантів-
управлінців.

Звертаючись до випускників, 
Юрій Богданович відмітив, що пе-
ред ними відкрились двері у вели-
кий світ з масою можливостей. “Наш 
сьогоднішній символічний останній 
дзвінок є символом початку дорос-
лого життя. У цих стінах ви отрима-
ли безцінний капітал знань і досвід, 
який обов’язково допоможе вам ви-
брати правильну дорогу в житті”, – 
підсумував ведучий.

Після офіційного відкриття свя-
та до вітального слова запрошено 
декана факультету менеджменту, 
професора Богдана Мізюка, який 

наголосив на необхідності ефектив-
ного використання отриманих знань 
у трудовому житті випускників та 
обґрунтував, що все життя потрібно 
вчитися та ніколи не зупинятися на 
досягнутому. Також Богдан Михай-
лович закликав випускників завжди 
залишатися дружніми, допомагати 
один одному та не забувати свою рід-
ну академію.

Для оголошення наказу ректора 
академії, професора І. М. Копича 

запрошено заступника декана фа-
культету менеджменту, доцента В. 
М. Коцупея, який урочисто оголосив 
прізвища студентів-випускників та 
вручив кожному іменну грамоту, роз-
роблену студентами-менеджерами.

Після вручення грамот до віталь-
ного слова запрошується в.о. завід-
увача кафедри менеджменту, доцент 
Ольга Трут. У виступі Ольга Олек-
сіївна звернулася до випускників

Випускники-магістранти 2014 року
спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування”
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АКАДЕМІЯ ПРОВЕЛА СВОЇХ ВИХОВАНЦІВ
У ПРОФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ

із щирою емоційною промовою, по-
просила їх не забувати свою Аlma-
Mater, примножувати її славу і добре 
ім’я. “З честю несіть по життю ди-
плом Випускника Львівської комер-
ційної академії. Будьте новою гене-
рацією управлінських працівників, 
надавайте перевагу соціальним мето-
дам управління, демонструйте демо-
кратичний стиль управління, впро-
ваджуйте інновації, ІТ-технології, 
поважайте і дбайте про підлеглих – і 
довготривалий успіх забезпечений 
Вашим організаціям…”, – наголоси-
ла завідувач кафедри. 

“До цього дня Вас привели бать-
ки, вклоніться їм низько за надану 
Вам можливість навчатися в одно-
му з найдревніших і найпрестижні-
ших торговельно-економічних ви-
шів України, виправдайте їх надію, 
забезпечте їм гідне життя”, – після 
цих слів Ольги Олексіївни у багатьох 
заблищали очі від сліз, і всі студен-
ти вклонилися перед присутніми на 
Святі Випуску батьками!

Вітальні слова та життєві наста-
нови прозвучали від куратора групи 
10.71, доцента І. І. Свидрук. У виступі 
Ірена Ігорівна відмітила, що отриман-
ня диплому про повну вищу освіту – 
це один із перших та найважливіших 
документів дорослого життя! 

“Він – наче путівка у самостійний 
світ, де набуті в академії знання все 
частіше будуть ставати у пригоді. Не 
забувайте, що будь яку управлінську 
проблему можна розв’язати як за до-
помогою Креативного менеджменту, 
який ми з Вами вивчили, так і за до-
помогою своїх друзів, яких Ви на-
були у стінах академії! Мені надзви-
чайно шкода з Вами розставатися, Ви 
були чудовими студентами і є хоро-
шими людьми, Ви давали себе навча-
ти і давали себе любити! Залишай-
тесь такими ж на все життя! Будьте 

творчими! Будьте щасливими! І не 
забувайте заходити до нас!” – промо-
вила Ірена Ігорівна Свидрук.

Далі слово взяли батьки присут-
ніх випускників, у якому щиро по-
дякували викладачам за якісні зна-
ння, наданні студентам та пообіцяли 
допомагати своїм дітям гордо нести 
ім’я магістра-менеджера Львівської 
комерційної академії!

Окрасою свята стали музичні 
композиції у виконанні студен-
тів-менеджерів, а першокурсни-
ки також підготували вітання та 
сюрпризи для своїх старших колег-
випускників.

Закінчення. Поч. на стор. 2

8 лютого 2014 року в академії від-
булись урочистості з нагоди випуску 
магістрів і спеціалістів стаціонарної 
та заочної форми навчання товароз-
навчо-комерційного факультету в 
якому взяли участь випускники, спів-
робітники деканату, а також друзі 
та родичі “винуватців свята”.

Відкриваючи урочисте засідан-
ня, заступник декана ТКФ, доцент 
М. С. Беднарук привітав випускників 
із закінченням навчального закладу та 
отриманням диплому про повну вищу 
освіту. У виступі Микола Степано-
вич від імені деканату побажав усім 
здоров’я, щастя та успіхів у подальшій 
життєвій дорозі.

Заступники декана факультету 
О. В. Шумський та О. З. Микитин уро-
чисто зачитали накази ректора акаде-
мії, професора І. М. Копича про при-
своєння звання і магістра і спеціаліста 
колишнім студентам, які успішно за-
вершили навчання. Кращим випускни-
кам факультету, крім вручення дипло-
мів з відзнакою, також були оголошені 

та урочисто вручені грамоти з подякою 
за успіхи у навчальній, науковій та гро-
мадській роботі.

Зі словами вдячності до викладачів і 
співробітників, а також з привітаннями 
до своїх друзів-колег звернулися ви-
пускники факультету: Наталя Макота, 
Олег Гайовський, Іштван Білкей, Олек-
сандр Загорянський та інші. Після ви-

ступу зі словами вдячності випускники 
вручили квіти викладачам і співробіт-
никам факультету. 

Після завершення урочистостей, ви-
пускники ще довго не покидали свою 
Alma-Mater, збираючись гуртом біля 
аудиторій, спільно фотографувались 
з викладачами та співробітниками
академії.

В.о. завідувача кафедри менеджменту, 
доцент Ольга Трут

Слова подяки від імені батьків

Члени ДЕК: доц. І. П. Міщук, проф. І. В. Сирохман, голова комісії, проф. 
І. І. Шийко, доц. М. С. Беднарчук з студентами після захисту дипломних робіт
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У ПОШУКУ НОВИХ ПАРТНЕРІВ 
ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

Нещодавно у Києві відбулася зу-
стріч представників українських ви-
шів з делегацією університетів Фін-
ляндії (HAMK University of Applied 
Sciences, HUMAK University of 
Applied Sciences, University of Turku) 
і Центру міжнародної мобільнос-
ті (CIMO) – агенції, відповідальної 
за програми ЄС (Еразмус, Ераз-
мус Мундус, Темпус, Еразмус+ та 
інші), організованої Національним
Темпус-офісом в Україні.
Від імені академії у заході участь 

взяла менеджер відділу міжнарод-
них зв’язків і стратегічного розви-
тку Уляна Щурко.

Метою заходу було налагоджен-
ня співпраці в рамках освітніх і 
наукових програм ЄС за участю 
фінських та українських вищих 
навчальних закладів. 30 учасників 
з усіх регіонів України мали мож-
ливість поспілкуватися з фінськи-
ми колегами та знайти партнерів 
для нових освітніх і наукових про-
ектів за програмами Еразмус+ та 
Горизонт 2020.

СТУДЕНТИ АКАДЕМІЇ ОДЕРЖАЛИ ДЕРЖАВНИЙ
ДИПЛОМ МАГІСТРА ФРАНЦУЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
13 лютого 2014 року на базі Київського торговель-

но-економічного університету відбулася урочиста цере-
монія вручення державних дипломів Франції студентам 
українських університетів в рамках реалізації проекту
Темпус IV – MODEP.

Особливу значимість цій церемонії надавала присут-
ність високих гостей – представників Посольства Франції 
в Україні – радника з питань культури та співробітництва, 
директора Французького Інституту в Україні Е. Тосаті, ата-
ше з питань університетського і наукового співробітництва, 
директора французько-українського центру Ж. Мамец та 
відповідальної за стипендіальні програми В. Бесєдіної, а 
також відповідальнго  співробітника за міжнародні зв’язки 
Університету д’Овернь Ф. Касьєр.

За результами навчання в пілотних групах 4-річного про-
екту Європейського Союзу “TEMPUS MODEP” троє випус-
кників нашої академії – Наталя Гнат, Ірина Рогальська та 
Христина Качмарик отримали державний дипломи магі-
стра Університету д’Овернь (Франція).

Наталя Гнат, випускниця академії, менеджер відділу 
експорту ТОВ “Кроно-Україна”:

– Європейська вища освіта для мене – це, насамперед, 
довгостроковий внесок в успішне професійне життя. Да-
ний диплом дав можливість в першу чергу отримати більш 
практичні професійні навички у порівнянні із нашою ві-

тчизняною освітою, познайомитися із новою для себе куль-
турою, отримати колосальний досвід успішного досягнен-
ня свої мети. 

Користуючись нагодою, висловлюю слова щирої подяки 
ректорату нашої академії за надану можливість отримати 
диплом магістра Університету д’Овернь (Франція), який 
відкрив нові можливості реалізації моїх знань у Європі. А 
нашим молодшим колегам рекомендую прикласти макси-
мум зусиль, щоб потрапити на цю програму.

Учасникам семінару було пре-
зентовано нову програму Еразмус+ 
та надано матеріали стосовно но-
вих програм та можливостей діючої 
програми Еразмус Мундус. 

За результатами обговорення пер-
спектив українсько-фінської співп-
раці в сфері вищої освіти, старшим 
радником CIMO Сіні Піппо було 
запропоновано комплекс заходів 
з розповсюдження інформації про 

вищу освіту України в Фінляндії та 
сприяння двосторонній академічній 
мобільності студентів, молодих до-
слідників і викладачів України та 
Фінляндії, а також підтримку під-
писання угоди між Міністерством 
освіти і культури Фінляндії та Мі-
ністерством освіти і науки України 
щодо взаємного визнання дипломів і 
ступенів вищої освіти. 

Власна інформація 

Під час зустрічі з представниками університетів Фінляндії

Христина Качмарик, Ірина Рогальська та Наталя Гнат –
дипломовані магістри Університету д’Овернь (Франція)
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ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ ЗА 2013 РІК
11 лютого та 7 березня 2014 року 

відбулись засідання Вченої ради ака-
демії на яких було підведено підсумки 
діяльності академії у 2013 році та 
поставлено завдання на 2014 рік.

11 лютого на засіданні Вченої ради 
розглянуто три основні питання: про 
підсумки науково-дослідницької ді-
яльності за 2013 рік і завдання вчених 
академії на 2014 рік; про підготовку на-
уково-педагогічних кадрів в аспірантурі 
та докторантурі академії; про фінансо-
во-господарську діяльність академії у 
2013 р. та напрями її здійснення у 2014 р.

Відкриваючи засідання Вченої ради, 
ректор академії, професор І. М. Копич 
привітав членів Вченої ради з початком 
нового навчального семестру у 2013-
2014 навчальному році  та побажав нових 
звершень у навчально-науковій роботі. 

Після вітального слова ректора, за-
сідання продовжилось врученням ди-
пломів та грамот Міністерства освіти 
і науки України першим проректором 
академії, професором П. О. Куциком 
студентам академії за наукові досягнен-
ня у 2012-2013 навчальному році.

Про підсумки науково-дослідницької 
діяльності за 2013 рік і завдання вчених 
академії на 2014 рік доповів  проректор 
з наукової роботи, професор В. О. Шев-
чук. У виступі Віктор Олексійович на-
голосив, що за 2013 рік досягнуто іс-
тотного прогресу у поліпшенні якісного 
складу професорсько-викладаць ко го 
персоналу; отримання вітчизняних та 
зарубіжних грантів для проведення на-
укових досліджень і стажування за кор-
доном; підвищення ре зульта тив ності 
студентської наукової роботи (студента-
ми Академії отримано десять дипломів 
І, ІІ та ІІІ ступеня за перемогу на Все-
українських студентських олімпіадах та 
конкурсах наукових і дипломних робіт).

Однак, проректор з наукової роботи 
наголосив на необхідності вирішення 

ряду питань, зокрема: збільшення кіль-
кості наукових публікацій у виданнях, що 
внесені до наукометричних баз, зокрема 
SciVerse Scopus; подальше підвищення 
академічного рівня публікацій у Вісниках 
академії; стимулювання публікацій моло-
дих вчених у рейтингових загальноукра-
їнських та зарубіжних журналах тощо.

Після обговорення 1-го питання поряд-
ку денного вчена рада ухвалила: науковій 
частині, Інституту економіки та фінансів, 
факультетам і кафедрам продовжити ро-
боту щодо формування актуальної тема-
тики наукових досліджень, переорієнта-
ції на публікацію отриманих результатів 
у престижних вітчизняних і зарубіжних 
виданнях, а найголовніше ─ їхнього ви-
користання у навчальному процесі. 

З інформацією про підготовку на-
уково-педагогічних кадрів в аспіран-
турі та докторантурі академії виступив 
проректор з наукової роботи, професор 
Віктор Шевчук. Доповідач наголосив, 
що за 2013 р. збережено контингент ас-
пірантів на комерційній формі підго-
товки ─ 118 осіб, у тому числі 56 осіб на 
денній формі навчання, 62 ─ на заочній і
26 ─ здобувачів.

У доповіді Віктор Олексійович від-
мітив і недоліки у підготовці науково-
педагогічних кадрів в аспірантурі та  
докторантурі. Зокрема, відсутність по-
вноцінних докторантських читань, які 
мали б стати зразком предметної акаде-
мічної дискусії для науковців академії. 

Задля підвищення ефективної ді-
яльності аспірантури та поліпшення 
організації роботи з молодими вченими 
і аспірантами Вчена рада ухвалила: від-
новити практику проведення щорічних 
методичних семінарів з актуальних 
питань підготовки наукових статей; за-
охочення участі молодих вчених у між-
народних та всеукраїнських конкурсах 
наукових робіт і програмах на отриман-
ня наукових грантів; функціонування 
постійно діючого семінару для аспіран-

тів і здобувачів з підготовки та порядку 
захисту дисертацій та проведення кон-
сультацій в режимі Skype-переговорів.

Про фінансово-господарську діяль-
ність академії у 2013 році та напрями 
її здійснення у 2014 році доповіла  на-
чальник фінансово-економічного відді-
лу – головний бухгалтер Л. Т. Ясінська. 
У виступі Любов Тимофіївна відзначи-
ла, що ректоратом і фінансово-еконо-
мічним відділом проводилась належна 
робота для забезпечення належного 
рівня формування доходів академії та 
їх ефективного і раціонального вико-
ристання. У виступі головний бухгал-
тер наголосила, що за результатами 
2013 фінансового року академією було 
отримано доходи, які дозволили покри-
ти видатки діяльності. 

В обговорені 3-го питання поряд-
ку денного прийняли участь завідувач 
кафедри комерційної діяльності та під-
приємництва, професор В. В. Апо-
пій, перший проректор, професор
П. О. Куцик та інші.

Після обговорення поданої інфор-
мації члени Вченої ради затвердили 
виконання кошторису академії за 2013 
фінансовий рік та прогнозований ко-
шторис доходів і видатків на 2014 рік.

Також членами Вченої ради затвер-
джено план роботи Вченої ради академії 
на другий семестр 2013-2014 навчаль-
ного року.

Крім того, на засіданні Вченої ради 
відбулось представлення до вченого 
звання: професора кафедри філософії 
та культури д.філос.н. О. П. Тимченка;  
доцента кафедри історії і політології 
к.істор.н. В. І. Клока.

Після таємного голосування кандида-
тури на присвоєння вченого звання були 
схвалені членами Вченої ради.

7 березня на засіданні Вченої ради 
розглянуто питання: про проведення 
профорієнтаційної роботи щодо набору 
студентів у 2014 році та про хід вико-
нання дипломних і магістерських робіт 
студентами академії. 

Заслухану інформацію директора Ін-
ституту економіки та фінансів та деканів 
факультетів академії за першими двома 
питаннями порядку денного члени Вче-
ної ради прийняли до уваги.

На засіданні відбулось також представ-
лення до вченого звання доцента банків-
ської справи к.е.н. І. Б. Чікіти; доцента 
банківської справи к.е.н. І. Є. Бучко.

За результатами проведеного таєм-
ного голосування кандидатури на при-
своєння вченого звання були схвалені 
членами Вченої ради.Проф. В. О. Шевчук під час виступу

Проф. П. О. Куцик вручає диплом 
МОНУ С. Краєвському
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Організатор заходу – кафедри 
бухгалтерського обліку, маркетин-
гу та товарознавства і експертизи 
продовольчих товарів ДонНУЕТ. 
Співорганізатори заходу – Інсти-
тут економіки та фінансів і Това-
рознавчо-комерційний факультет 
ЛКА в особі першого проректора, 
професора П. О. Куцика, директо-
ра ІЕФ, доцента Т. О. Герасименко 
та заступника декана ТКФ, доцента 
М. С. Беднарчука.

Ініціатор та “модератор” науко-
вого форуму – завідувач кафедри 
бухгалтерського обліку ДонНУЕТ, 
д. е. н., професор С. М. Петренко. 
Відкриваючи засідання, завідувач 
кафедри бухгалтерського обліку 
ДонНУЕТ, професор С. М. Петрен-
ко акцентувала увагу учасників на 
тому, що сучасні тенденції розви-
тку економіки України привели до 
необхідності перегляду підходів 
щодо формування облікової та звіт-
ної інформації підприємства. Крім 
того, у виступі Світлана Микола-
ївна наголосила, що сучасні вимо-
ги інформаційного забезпечення 
управління підприємством, вихід 
на міжнародні ринки передбачає 
також розгляду і соціальних аспек-
тів бізнесу.

У свою чергу, перший проректор 
академії, професор П. О. Куцик у 
вітальному слові відмітив, що со-
ціальна відповідальність сучасного 
бізнесу – це сфера для діяльності 
корпорацій та інших суб’єктів під-
приємництва, що діють на транс-
формаційній основі, вирішуючи 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ:
ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ ЛЬВОВА ТА ДОНЕЦЬКА

соціально важливі проблеми як у са-
мому  бізнесі, так і за його межами. 
Також у виступі Петро Олексійович 
наголосив, що важливе місце при-
діляється органам державної влади, 
зокрема, розгляду шляхів усунення 
формалізації розкриття інформації 
щодо соціальних дій корпорацій, 
сприяння формуванню сприятливої 
громадської думки стосовно укра-
їнського бізнесу, надання можли-
востей висвітлення ідей суб’єктів 
підприємництва щодо стратегії роз-
витку економіки країни. 

Науковий інтерес учасників семі-
нару викликали доповіді студентів 
ДонНУЕТ на теми: “Аквакульту-
ра: безпека, перспективи та реалії”, 
“Шляхи удосконалення нефінансо-
вої звітності українських компаній”, 
“Показники безпеки шоколаду”, 
“Система швидкого оповіщення для 
продуктів харчування та кормів”, 
“Стандарт PAS 220 – за безпеку про-
дуктів харчування”, “Формування 
об’єктів соціально орієнтованого 
бухгалтерського обліку та розкрит-
тя інформації про них у фінансовій 
та соціальній звітності”, “Фінансова 
підтримка підприємства в Україні”, 
“Методичні аспекти удосконален-
ня соціальної звітності”, “Аспекти 
зближення фінансової і соціальної 
звітності: удосконалення структури 
соціальних звітів”, “Відображення 
додаткових соціальних витрат у фі-
нансовій та нефінансовій звітності”, 
“Діяльність ТОВ СП “НІБУЛОН” як 
приклад соціально відповідального 
бізнесу в аграрній сфері”.

На засіданні “круглого столу” за-
слухано виступи студентів академії: 
Роксолани Слюсар “Соціальна від-
повідальність сплати податків” (на-
уковий керівник: доцент Т. В. Ме-
динська); Ірини Рудюк “Соціальна 
відповідальність торговельних під-
приємств: аналіз зовнішніх чинни-
ків” (науковий керівник: професор 
О. І. Іляш); Наталії Телюк “Соці-
альна відповідальність бізнесу” (на-
уковий керівник: професор П. О. Ку-
цик);  Ярини Тимчук “Фальсифікація 
бренду взуття як складова частина 
проблеми соціальної відповідаль-
ності бізнесу” (науковий керівник: 
старший викладач Н. І. Попович); 
Анастасії Буйни “Проблеми впро-
вадження системи НАСР в Україні 
та шляхи її вирішення” (науковий 
керівник: доцент М. Я. Гавриляк); 
Ганни Лобоцко та Наталії Снєгіро-
вої “Проблеми безпечності конди-
терських товарів та сучасні шляхи їх 
вирішення” (науковий керівник: про-
фесор І. В. Сирохман).

Окреслені доповідачами пробле-
ми надзвичайно актуальні та, водно-
час, дуже складні, що підтвердилося 
активною дискусією. Протягом всієї 
дискусії  відбувалося вільне та не-
вимушене спілкування учасників на-
укового зібрання, що забезпечувало-
ся за допомогою зворотного зв’язку 
шляхом з’ясування позиції студентів 
з досліджуваних питань.

При підведенні підсумків органі-
затори заходу наголосили на необ-
хідності традиційно організовувати 
подібні заходи між вишами Львова 
та Донецька.

Нещодавно між Донецьким національним університетом економіки та 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та Львівською комерційною ака-
демією у форматі on-line відбулось засідання “круглого столу” на тему “Соці-
альна відповідальність бізнесу: напрями діяльності компаній у галузі безпеки 
продуктів харчування та формування показників нефінансової звітності”.

Під час засідання “круглого столу”

Доповідає студентка ТКФ академії
Анастасія Буйна
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В ПАМ’ЯТЬ ЗАГИБЛИХ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ
26 лютого 2014 року в актовій 

залі академії відбулися збори студен-
тів та професорсько-викладацького 
колективу, присвячені вшануванню 
пам’яті загиблих героїв Майдану. 
Захід розпочався із вшанування 

хвилиною мовчання загиблих акти-
вістів Євромайдану. 

Відкриваючи збори, професор Сте-
пан Гелей відзначив, що вся країна 
схиляє голову перед світлою пам’яттю 
героїв майдану, які поклали своє жит-
тя на вівтар свободи, справедливості і 
правди. На думку Степана Дмитрови-
ча, заслуга героїв полягає в тому, що 
вони ціною власного життя, великої 
громадянської мужності розірвали ві-
ковічні кайдани українського народу 
як заповідав великий Кобзар, зруйну-
вавши останню барикаду гноблення – 
систему авторитарного олігархату. Ця 
подія є символічною, оскільки співпа-
дає із святкуванням двохсотого ювілею 
від дня народження Т. Шевченка.

У виступі С. Д. Гелей наголосив, 
що історична вага героїчного подви-
гу учасників майдану і велич третьої 
української революції буде залежати від 
того, наскільки національна еліта зуміє 
переможні революційні досягнення вті-
лити у розбудову правової держави та 
вільного українського суспільства.

Народний депутат 1-6 скликань ВРУ, 
Ярослав Кендзьор наголосив, що на-
род за національну і громадянські сво-
боди платить кров’ю своїх найкращих 
представників. Також Ярослав Ми-
хайлович у виступі відмітив, що наші 
сусіди, які стали на шлях демократич-
ного розвитку у союзі вільних народів 
Європи, заплатили подібну ціну у часи 

радянського тоталітаризму і на початку 
90- х років. Сьогодні ми маємо зробити 
все, щоб не дати політикам змарнува-
ти, як це було після двох попередніх 
революцій, героїчні досягнення учас-
ників майдану і закласти фундамент 
незворотних демократичних змін.

Випускник академії 1993 року, го-
лова комітету підприємців Львівщини 
Ярослав Рущишин, акцентуючи увагу 
на порівнянні революційних подій 90-х 
років і нинішньої революції відзначив, 
що нинішнє покоління революціоне-
рів відзначалося більшою рішучістю, 
прагматизмом і передовим світогля-
дом. Вони здебільшого розраховували 
на власні сили, що виражалося у висо-
кій консолідації і самоорганізації май-
дану ніж на політичних вождів. Саме 
така організація представників серед-
нього класу є надійною запорукою 
того, що успішні результати революції 
будуть трансформовані в інститути но-
вої вільної України.

Доцент кафедри історії та політоло-
гії Степан Рутар зауважив, що завдя-
ки героям і всім учасникам майдану 
в Україні вдалося змінити траєкторію 
підневільного розвитку та отримати 
шанси на розбудову інститутів свобо-
ди і справедливості. Велику ціну за-
платили учасники третьої української 
революції за недолугу, корупційну 

політику своїх попередників, які без-
дарно змарнували успішні результати 
революцій 90-х років і 2004 року. Пе-
ремогу Майдану можна вважати лише 
першим кроком на шляху революцій-
них перетворень. Сьогодні, як і на по-
передньому етапі революції, необхідні 
величезні інтелектуальні моральні зу-
силля громадськості для побудови сис-
теми рівного, конкурентного доступу, в 
якій успіх громадянина буде залежати 
не від кланової приналежності, коруп-
ційного податку, владо-управлінського 

Проф. С. Д. Гелей відкриває збори
Капелан академії, отець Роман

під час виступу
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25 лютого 2014 року в академії від-
булись установчі збори загонів само-
оборони ЛКА.

Відриваючи засідання, проректор 
з науково-методичної роботи, 
професор Степан Гелей, наголо-
сив на необхідності створення мо-
більних груп зі студентів та ви-
кладачів з охорони громадського 
порядку у навчальних корпусах та 
в гуртожитках академії, а також на 
прилеглих до них територіях.

Учасниками зібрання командиром 
загону самооборони ЛКА обрано 
активіста Київського Євромайдану, 
старшого викладача кафедри фізичного 
виховання і спорту Івана Баховського. 

Після обрання, у виступі Іван 
Іванович відмітив, що з сьогоднішнього 
дня сотня самооборони академії 
розпочинає свою роботу, яка у 
подальшому чітко співпрацюватиме з 
координаційними штабами районних 
адміністрацій м. Львова.

ЗАГОНИ САМООБОРОНИ 
СТВОРЕНО В АКАДЕМІЇ

статусу, а від результатів чесної вільної 
та ефективної праці.

Капелан академії, отець Роман від-
значив, що найбільшим проявом хрис-
тиянської любові до ближнього є го-
товність віддати життя за щастя інших 
людей. Нація, яка має таких людей є на-
цією зрілих громадян і заслуговує в Бога 
ласки бути вільною. Ці масштабні про-
яви насильства влади по відношенню до 
свого народу є наслідками національно-
го гріхопадіння. Вшановуючи пам’ять 
героїв ми повинні завжди пам’ятати про 
їх високі християнські чесноти і звіря-
ти з ними свої помисли, вчинки та дії в 
будь-якій життєвій ситуації.

Після виступу отець Роман про-
вів панахиду за загиблими героями
Євромайдану.

Командир загонів самооборони ака-
демії Іван Баховський сказав, що рево-
люційні події на майдані, де вирішу-
валася доля України, її суверенітет та 
свобода, не залишили осторонь нікого 
із патріотично налаштованих грома-
дян. Разом із своїм сином брав активну 
участь у революційних подіях як під час 
мирних протестів, так і акцій силового 
сценарію. Син взяв відпустку за свій 
власний рахунок і протягом усього часу 
перебував на майдані. Високий мораль-
них дух учасників майдану вселяв твер-
ду віру у перемогу над силами зла, що 
було основою втрати страху під час си-
лових дій. Хочу подякувати всім людям, 
які були причетні в тій чи іншій мірі до 
цієї великої перемоги і водночас попро-

сити вибачення за те, що не вдалося вбе-
регти життя багатьом майданівцям.

Голова студентського уряду това-
рознавчо-комерційного факультету  
Юрій  Звір підкреслив вирішальну 
роль студентства у революційних по-
діях за зміну суспільного і державного 
ладу, за євроатлантичну перспективу 
України. У виступі студент наголосив, 
що вони і в подальшому братимуть ак-
тивну участь у викоріненні негативних 
наслідків старої системи на всіх рівнях 
суспільного життя.

Доцент М. Мацько наголосив, що 
авторитарний режим із величезними 
ресурсами насильства, які проявилися 
під час революційних подій, став мож-

ливим завдяки скасуванню конститу-
ційної реформи 2004 року на підставі 
рішення КСУ. Безумовно, що судді 
КСУ, які голосували за конституційну 
можливість узурпації влади мають по-
нести покарання. Водночас слід відмі-
тити гідну поведінку таких суддів як П. 
Стецюк І Шишкін, які утрималися від 
підтримки цього ганебного голосуван-
ня. Тому важливо в новій Конституції 
України закласти такі противаги, які 
унеможливлять в майбутньому засто-
сування державного насильства.

На вшанування “Небесної сотні” 
того дня у руках викладачів та студен-
тів академії горіли свічки пам’яті.

доцент Степан Рутар

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!
І доборолись, відгриміли
Та знову сльози забриніли
До неба очі піднялись.
Чи ж того треба, того варте
Це вже не смішно, це ж не жарти
До Бога душі здійнялись.
І так летіли тихо-тихо
Далеко залишивши лихо
Знайшовши вічний там спокій.
Та й між собою говорили
Кого, за що й коли убили
Завіщо йшли на упокій?
“За Україну, за свободу,
За щастя власного народу
Мене піймала куля зла.
Я ж думав, що життя – це втіха”–,
Сказала перша душа стиха,
І знов покрила все імла.
“Я йшов туди, плекав я мрію,
В душі жевріла ще й надія
До перемоги! До звитяг!
А ж раптом небо почорніло,
І біля серця заболіло

І пав на синьо-жовтий стяг.
Та знаєш, друже, то не лячно,
Що був я трохи не обачний,
Бо смерть-то страшно для людей.”
Душа-то вічне, невбієнне,
Знов ангел явиться до мене,
Знов приведе на світ оцей.
Що ж, годі, брате, говорити,
Не нам історію творити
Ми вже зіграли роль свою.
Та лиш би було не даремно,
Щоб стало світло там де темно
І не співав більш сич гаю.
Щоб більше не ішли за нами
В бою кривавими слідами
І горя в сім’ї не несли.
Серед живих героїв треба,
Достатньо буде й нас для неба
Останні будьмо тут посли.

Софія Яремко,
студентка 281 групи факультету 
міжнародних економічних відносин

В актовій залі академії під час вшанування загиблих героїв МайдануВ актовій залі академії під час вшанування загиблих героїв Майдану
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МАЙСТЕР КЛАС ІТАЛІЙСЬКОЇ КУХНІ

Нещодавно кафедра харчових тех-
нологій та готельно-ресторанного 
бізнесу товарознавчо-комерційно-
го факультету спільно із Західною 
Шеф Групою провели ексклюзивний 
майстер-клас італійської кухні від 
відомого кулінара Filippo Roberto з 
Венеції для студентів спеціальності 
“Готельна і ресторанна справа”.

Мета заходу – ознайомлення з тон-
кощами і особливостями приготу-
вання національних страв італійської 
кухні, а також практичне засвоєння 
теоретичного матеріалу за технічни-
ми навиками шеф-кухаря, які поєдну-
валися з професійною майстерністю.

Під час відкриття майстер класу 
шеф-кухар розповів присутнім про 

28 лютого 2014 року на базі Інституту економіки та 
фінансів Львівської комерційної академії проведено ІІІ 
всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конферен-
цію на тему “Фінансово-економічний розвиток України 
в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів”.

Робота конференції проходила за такими секція-
ми: проблеми розвитку обліку, аналізу та контролю в 
умовах інтеграційних перетворень: теорія і практика 
(керівник секції: завідувач кафедри аудиту, професор 
К. І. Редченко); перспективи та механізми забезпечен-
ня розвитку підприємств в умовах трансформацій еко-
номіки (керівник секції: завідувач кафедри економіки 
підприємства, професор Н. Г. Міценко); перспективи 
розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції 
України (керівник секції: завідувач кафедри банків-
ської справи, професор О. І. Копилюк); фінансове за-
безпечення процесів економічного зростання (керівник 
секції: завідувач кафедри фінансів і кредиту, доцент 
С. В. Черкасова) розвиток фінансових систем у транс-
формаційних економіках (керівник секції: завідувач ка-
федри економічної теорії, заслужений діяч науки і тех-
ніки України, професор Г. І. Башнянин).
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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

Головний редактор –
Роман МАРЦЕНЮК

Адреса редакції: м. Львів,
вул. М. Туган-Барановського, 10 к. 213

Друк – ТзОВ “Растр–7” Наклад 500 прим.
Розповсюджується безкоштовно

Редакція не повертає рукописи авторам.
Редакція залишає за собою право 

літературного редагування, скорочення 
текстів. За правдивість наведених фактів 
відповідають автори матеріалів. Редакція
не завжди поділяє позицію авторів публікацій.

особливості технологічного процесу 
приготування пасти з максимальним 
збереженням її харчових цінностей. 
Також Filippo Roberto поділився се-
кретами поєднання пасти з різними 
соусами для того, щоб розкрити всю 
смакову гаму продукту.

Для проведення майстер-класу 
були використані: спагетті “Де чеко”, 
паста “Тагліателлі”, паста “Пенне”, 
рис “Різотто”, сир “Грана падано”, си-
рокопчене м’ясо “Панчетта” та інші
італійські продукти.  

В програмі майстер-класу шеф-
кухарем було запропоновано наступні 
страви: паста “Карбонара”, макаро-
ни “Рагу”, паста тагліателлі з соусом 
“Болоньєзе”, суп з рисом і зеленим
горошком.

Таким чином, студенти пере-
коналися, що для того, щоб бути 
фахівцем європейського рівня, необ-
хідно не просто мати певний обсяг 
теоретичних знань і практичних на-
вичок, а постійно знайомитись ін-
новаціями у галузі та працювати
над собою.

професор І. М. Ощипок, 
завідувач кафедри 

харчових технологій 
та готельно-ресторанного бізнесу

Участь у роботі конференції крім викладачів та студен-
тів академії також взяли представники Тернопільського 
національного економічного університету, Київського наці-
онального торговельно-економічного університету, Київсь-
кого національного економічного університету ім. В. Геть-
мана, Київського національного університету імені Та раса 
Шевченка, Львівського національного університету імені 
Івана Франка, Національного університету “Львівська полі-
техніка”, Дніпропетровського університету імені Альфреда 
Нобеля, Львівського державного університету внутрішніх 
справ МВС України, Полтавського національного технічно-
го університету імені Юрія Кондратюка, Харківського на-
ціонального технічного універ ситету сільського господар-
ства імені Петра Василенко, Харківського національного 
університету вну трішніх справ, Харківского націо нального 
університету ім. В. Н. Каразіна, Української академії бан-
ківської справи НБУ, Вінницького навчально-наукового 
інституту економіки ТНЕУ, Дніпропетровської державної 
фінансової академії, Хмельницького кооперативного торго-
вельно-економічного інституту та Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету ім. І. Франка. 

За результатами проведеної конференції організаційним 
комітетом опубліковано матеріали конференції.

Filippo Roberto з представниками академії після майстер-класу


