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В актовій залі академії під час пленарного засідання

КОНФЕРЕНЦІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО КОМПЛЕКСУ “АКАДЕМІЯ”

24 квітня 2014 року в академії від-
булося пленарне засідання щорічної 
наукової конференції професорсько-
викладацького складу та аспіран-
тів навчально-наукового комплексу 
“Академія” на тему “Шляхи сти-
мулювання внутрішнього попиту в 
економіці зі значним борговим наван-
таженням”.

Розпочалось засідання конференції 
з вшанування хвилиною мовчання в 
пам’ять померлого ректора академії, 
професора І. М. Копича.

Відкрив пленарне засідання в.о. рек-
тора академії, професор П. О. Куцик, 
який окреслив основні завдання вче-
них академії, пов’язаних зі збільшен-
ням публікацій у виданнях, що розмі-
щенні в науко метричній базі SCOPUS, 
актуалізація досліджень відповідно до 
сучасного рівня макро- та мікроеко-
номічної теорії, ширше використання 
економіко-статистичного інструмента-
рію та акцентував увагу на необхіднос-
ті подальшого розширення тематики та 
збільшення кількості активних продук-
тивних наукових досліджень. 

Проректор з наукової роботи, про-
фесор В. О. Шевчук у виступі зазна-

чив, що зх. Погляду предметного ви-
вчення проблематики внутрішнього 
попиту в економіці зі значним борго-
вим навантаженням практичний ін-
терес становлять декілька академіч-
них проблем: а) особливості функції 
корисності вітчизняного домашнього 
господарства; б) відмінності міських 
та сільських споживачів; в) цінові та не 
цінові чинники формування структури 
видатків домашніх господарств; г) ви-
вчення міжчасової стратегії запозичень 
як способу оптимізації приватного спо-
живання; д) шляхи детінізації укра-
їнської економіки; ж) вплив програм 

фіскальної економії на приватне спо-
живання у трансформаційних економі-
ках; з) філософія боргової залежності 
в контексті соціо-культурних та етноп-
сихологічних особливостей. Також 
було наголошено важливість кращого 
інформування на Інтернет-сторінці 
академії про результати участі науков-
ців академії у конференціях, круглих 
столах та симпозіумах. У виступі Ві-
ктор Олексійович анонсував присутніх 
з тематикою наступних наукових кон-
ференцій навчально-наукового комп-
лексу “Академія”.

Закінчення на стор. 2

НАУКОВА ДИСКУСІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

25 квітня 2014 року в академії відбулась ІХ Всеукраїнська науково-практична 
конференція студентів, аспірантів та молодих вчених не тему “Стан та пер-
спективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах інтегра-
ційних процесів”, модераторами якого були кафедра бухгалтерського обліку та 
кафедра аудиту. Конференція включена Міністерством освіти і науки України 
до Плану проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-

практичних конференцій та семінарів 
молодих учених і студентів у 2014 році.
Організатор наукового форуму – 

Львівська комерційна академія. Спі-
ворганізатори – Національна акаде-
мія статистики, обліку та аудиту 
(м. Київ) та Національний універси-
тет водного господарства та приро-
докористування (м. Рівне).
Мета конференції – залучення сту-

дентів і молодих вчених до науково-
практичної діяльності та стимулю-
вання і підтримка наукової діяльності 
молоді у сфері обліку, аналізу і контролю. 

Відкриваючи пленарне засідання, 
голова оргкомітету, в.о. ректора акаде-
мії, професор П. О. Куцик привітав всіх 
учасників конференції та закликав до 
наукової дискусії з метою формування 
наукової позиції щодо перспектив роз-
витку системи обліку, аналізу та контро-
лю в сучасних умовах господарювання.

Закінчення на стор. 4

Учасники ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції
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КОНФЕРЕНЦІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО КОМПЛЕКСУ “АКАДЕМІЯ”

Закінчення. Початок на стор. 1.
На пленарному засіданні було представлено наукове до-

слідження д.е.н., професора, завідувача кафедри аудиту 
К. І. Редченка на тему “Інтегрована звітність як інструмент 
взаємодії з інвесторами”. Виступаючий запропонував влас-
не бачення сучасних тенденцій, що полягають в інтеграції 
бухгалтерської, фінансової та оперативної звітності. Для 
вітчизняних фахівців підвищений інтерес становить вклю-
чення до інтегрованої звітності інформації про перспектив-
ні плани діяльності компаній.

Продовжила пленарне засідання доповідь д.е.н., професо-
ра кафедри міжнародних економічних відносин М. І. Флей-
чук на тему “Економічні передумови та наслідки поточної 
зміни світового порядку”. Її лейтмотивом стела теза про за-
цікавленість великих країн – світових лідерів у загостренні 
політичної ситуації під час спаду економічної активності.

Завершив пленарне засідання к.е.н., доцент, завідувач 
філії кафедри ЮНЕСКО “Нові інформаційні технології в 
освіті для всіх” В. Б. Артеменко з доповіддю на тему “Тео-
рія та методика дистанційного навчання у ВНЗ”. Доповідач 
відмітив на популярності у світі дистанційного навчання, 
навівши приклади найбільших університетів США та Ве-
ликої Британії, але наголосив на недостатності поширення 
такого навчання у вітчизняній практиці. У виступі акценто-
вано увагу на конкретні наукові доробки вчених академії  у 
напрямі розвитку дистанційного навчання.

Учасники пленарного засідання взяли активну участь в 
обговоренні заслуханих доповідей. Зокрема, в дискусії з до-
повідачами взяли участь професор А. І. Пілявський, доцент 
М. А. Мацько, доцент Т. О. Скрипко та інші.

Після завершення пленарного засідання роботу конфе-
ренції продовжено за секціями: актуальні аспекти розви-
тку обліку, аналізу, контролю та аудиту в сучасних еконо-
мічних умовах (керівник секції: професор К. І. Редченко); 
роль банківської системи у фінансово-кредитному забез-
печенні розвитку економіки з борговим навантаженням 
(керівник секції: професор О. І. Копилюк); економіко-ор-
ганізаційні механізми забезпечення ефективного функціо-
нування та безпеки  суб’єктів господарювання на внутріш-
ньому ринку (керівник секції: професор В. В. Апопій); 
розвиток національної економіки за умов глобалізації еко-
номічного розвитку (керівник секції: професор Г. І. Баш-
нянин); філолого-методичні дослідження та їх впрова-
дження у практику викладання іноземних мов (керівник 

секції: доцент Н. В. Ковалик); маркетингові аспекти діяль-
ності підприємств у ринковій економіці (керівник секції: 
професор Ю. А. Дайновський); вплив зовнішньоеконо-
мічних чинників на функціонування внутрішнього ринку 
(керівник секції: професор В. О. Шевчук); менеджменту 
(керівник секції: доцент О. О. Трут); інформаційно-аналі-
тичне забезпечення менеджменту (керівник секції: профе-
сор Б. М. Мізюк); актуальні проблеми гуманітарних наук 
(керівник секції: професор С. Д. Гелей); актуальні пробле-
ми правового регулювання у сучасній Україні (керівник 
секції: доцент О. С. Котуха); сучасна світова і українська 
філософія (керівник секції: професор О. П. Тімченко); 
формування і оцінювання асортименту, властивостей і 
якості непродовольчих товарів (керівник секції: профе-
сор Н. І. Доманцевич); проблеми якості та безпечності 
харчових продуктів на сучасному етапі (керівник секції: 
професор І. В. Сирохман); сучасні аспекти товарознавчої 
експертизи товарів та послуг (керівник секції: професор 
І. В. Ємченко); управління фінансовою безпекою суб’єктів 
економіки в сучасних умовах (керівник секції: доцент 
С. В. Черкасова); проблеми застосування фізико-хімічних 
методів для оцінки якості сировини і матеріалів (керівник 
секції: професор Б. П. Яцишин).

***
Під час секційного засідання “Вплив зовнішньоеконо-

мічних чинників на функціонування внутрішнього рин-
ку” заслухано доповідь професора Шевчука В. О. на тему 
“Боргові механізми стимулювання внутрішнього попиту в 
Україні: асиметрія коротко- і довгострокових ефектів”. В об-
говоренні приймали участь професор Яремко Л. А., доценти 
Семів С. Р., Шайда О. Є., Макогін З. Я., Куревіна І. О., Поля-
кова Ю. В., та асистенти Василиця О. Б. і Бардин І. І.

***
24 квітня 2014 року відбулось секційне засідання кафе-

дри економіки підприємства “Пріоритети та механізми за-
безпечення соціально-економічної безпеки та ефективного  
функціонування суб’єктів господарювання на внутрішньо-
му ринку України”.

З доповіддю на тему “Ресторанне господарство як ка-
нал збуту продукції АПК” виступила завідувач кафедри, 
професор Н. Г. Міценко. Також на секційному засіданні 
виступили: доцент Н. І. Дуляба, доцент Т. А. Городня, до-
цент С. Т. Дуда та аспіранти Д. Різник, І. Орлик та М. Цап, 
з обговорення найбільш актуальних економічних проблем, 
зокрема проблем і загроз для економіки України в умовах 
євроінтеграції та сучасних кризових явищ. ►

Учасники секційного засідання з менеджменту

Під час секційного засідання на юридичному факультеті
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***
► Того ж дня відбулось секційне засідання кафедри бух-

галтерського обліку та кафедри аудиту на тему “Актуальні 
аспекти розвитку обліку, аналізу, контролю та аудиту в су-
часних економічних умовах”

На секційному засіданні виступили професор В. О. Озе-
ран, професор П. О. Куцик, професор К. І. Редченко, профе-
сор Б. В. Гринів, старший викладач Т. М. Мельник, аспірант 
Т. І. Кобилюк, к.е.н., старший викладач М. Ю. Чік, старший 
викладач Н. Р. Бернацька, доцент В. І. Бачинський, доцент 
О. М. Чабанюк, доцент Й. В. Канак, доцент З. О. Душко та 
доцент С. П. Лозовицький.

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку, доцент 
В. І. Бачинський у підведенні підсумків секційного засідан-
ня наголосив, на необхідності здійснення наукових дослі-
джень на кооперативну тематику. 

***
24 квітня 2014 року відбулося засідання секції “Менедж-

мент”, в якому взяли участь професорсько-викладацький 
склад та аспіранти кафедри менеджменту. 

На засіданні виступили: доцент О. О. Трут, доцент 
І. І. Свидрук, старший викладач Ю. Б. Миронов, доцент 
Н. І. Фединець, доцент Т. О. Скрипко, асистент М. Р. Гон-
ська, доцент О. В. Колянко, доцент В. М. Коцупей та аспі-
рант М. Д. Гонський.

ПРОЩАЛЬНЕ СЛОВО ПРО РЕКТОРА
На 65-му році раптово обірвало-

ся життя талановитого вченого і 
блискучого організатора освітньо-
наукового процесу, справжнього па-
тріота України, ректора Львівської 
комерційної академії, професора
Копича Івана Михайловича.

Ця людина для багатьох знайомих 
і друзів уособлювала високу шляхет-
ність й порядність, відданість справі й 
нестримний дух наукового пошуку. Він 
був мудрим і чуйним наставником для 
багатьох молодих науковців, відкритим 
і чесним у відстоюванні наукової істини. 

Копич Іван Михайлович народився 1 
січня 1950 року, в с. Жулин Стрийсько-
го району Львівської області. У 1973 р. 
закінчив фізичний факультет Львів-
ського національного університету ім. 
Івана Франка. Навчався в аспірантурі 
при Інституті теоретичної фізики АН 
УРСР. Працював старшим інженером 
(1978-1981), молодшим науковим спів-
робітником (1981-1984) цього ж інсти-
туту. У 1982 році захистив кандидат-
ську дисертацію. Від 1984 р. працював 
у Львівському торговельно-економіч-
ному інституті (з 1993 р. – Львівська 
комерційна академія) на посадах стар-
шого викладача, доцента, проректора з 
навчальної роботи, з 1995 р. – першого 
проректора академії. В 2004 р. очолив 
кафедру економічного прогнозування 
та ризику, а в січні 2007 р. обраний рек-
тором академії. 

Іван Михайлович Копич – Відмінник 
освіти України (2005). Він – Заслуже-
ний працівник освіти України (2007), 
нагороджений Почесною трудовою 
відзнакою Укоопспілки “Знак пошани” 
(2002); Знаком Міністерства освіти і на-
уки України “Петро Могила” (2007).

Автор понад 200 наукових і на-
уково-методичних праць, серед них 
“Елементи теорії ймовірностей і мате-
матичної статистики”. Навчальний по-
сібник; “Ринкові економічні системи: 
проблеми становлення, функціональ-
ної структуризації і типологізації”; 

“Економетрія”. Навчальний посібник; 
“Системи регулювання внутрішньої 
торгівлі України”. Монографія (у спі-
вавторстві) та інші.

Іван Михайлович багато уваги 
приділяв постійному вдосконален-
ню навчального процесу в академії, 
предметно займався впровадженням 
інноваційних форм і методів навчання. 
Брав активну участь в діяльності Ради 
ректорів ВНЗ Львівщини, був Головою, 
а потім заступником Голови Ради рек-
торів і директорів вищих навчальних 
закладів споживчої кооперації Украї-
ни, членом президій науково-методич-
них комісій з економіки і підприємни-
цтва та менеджменту і адміністрування
Міністерства освіти і науки України. 

Для тих, хто знав цю надзвичайно 
інтелігентну і скромну людину, смерть 
Івана Михайловича Копича стала щем-
кою гіркотою болю від невблаганної 
втрати.

Ректорат, вчена рада і професорсько-
викладацький склад, співробітники та 
студенти Львівської комерційної акаде-
мії глибоко сумують з приводу рапто-
вої смерті ректора академії, завідувача 
кафедри економічного прогнозування 
та ризику, професора, заслуженого 
працівника освіти України Івана Ми-
хайловича Копича та висловлює щирі 
співчуття родині й близьким покійного.

Вічна пам`ять!

При підведенні підсумків, голова секційного засідання, 
доцент О. О. Трут підвела підсумки засідання та подякувала 
всім доповідачам за плідну роботу і побажала творчих на-
укових успіхів в подальшому.

***
Того ж дня на юридичному факультеті відбулося секційне 

засідання конференції на тему “Актуальні проблеми право-
вого регулювання у сучасні й Україні”.

Метою роботи секції став обмін практичними і теоретич-
ними напрацюваннями учасників конференції та гостей фа-
культету – практикуючих юристів – адвокатів, у сфері про-
блем правового регулювання в сучасній Україні і розробока 
та підготовка рекомендацій щодо удосконалення діючого 
законодавства.

На засіданні секції учасниками було піднято гострі, 
складні, неврегульовані або неоднозначно врегульовані у 
чинному вітчизняному законодавстві проблемні аспекти. 
В обговоренні взяли участь: професор Вдовичин І. Я., про-
фесор Тімченко О. П., доцент Апопій І. В., доцент Федик 
Є. І., доцент Гладун З. С., доцент Котуха О. С. та доцент 
Мацько М. А.
Загалом, у цьогорічному науковому форумі  участь 

взяли 216 учасників. З матеріалами наукової конферен-
ції докладніше можна ознайомитись на сайті Львівської 
комерційної академії www.lac.lviv.ua.
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Закінчення. Початок на стор. 1.
З Вітальним словом до молодих науковців звернулись 

проректор з наукової роботи академії, професор В. О. Шев-
чук, директор Інституту економіки та фінансів академії, до-
цент Т. О. Герасименко, завідувач кафедри бухгалтерського 
обліку, доцент В. І. Бачинський та завідувач кафедри аудиту, 
професор К. І. Редченко.

Загалом для участі в конференції подано 118 тез. Участь 
у роботі крім представників академії також взяли молоді 
науковці з таких провідних навчальних закладів України: 
Національної академії статистики, обліку та аудиту (м. 
Київ), Одеського національного економічного універси-
тету, Донецького національного університету економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Київського 
національного торговельно-економічного університету, 
Житомирського державного технологічного університету, 

Київського націо-
нального економіч-
ного університету 
імені Вадима Геть-
мана, Національно-
го університету вод-
ного господарства 
та природокористу-
вання (м. Рівне), На-
ціонального універ-
ситету “Львівська 
політехніка”, Львів-
ського інституту 
економіки і туризму, 
Донецького націо-
нального технічного 
університету, Львів-
ського інституту 
банківської справи 
УБС НБУ, Націо-
нального універси-
тету біоресурсів і 
природокористуван-
ня України (м. Київ). 

Найбільша кіль-
кість поданих ма-

теріалів конференції – відповідно представників, були 
від академії – 52 учасника, а також від Житомирського 
державного технологічного університету – 20 учасників, 
Донецького національного університету економіки і тор-
гівлі імені Михайла Туган-Барановського – 14 учасників, 
Одеського національного економічного університету – 7 
учасників та Національної академії статистики, обліку та 
аудиту – 5 учасників.

Безпосередню участь в конференції взяли 72 представника.
Робота конференції проходила за такими напрямками: 

проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку в умо-
вах економічної інтеграції; напрями розвитку економічного 
аналізу в умовах розширення економічного співробітни-
цтва; теорія, методика та організація аудиту в умовах еко-
номічних трансформацій та проблеми економіки на мікро- і 
макрорівнях в сучасних умовах. 

На засіданні були заслухані та обговорені доповіді учас-
ників за результатами проведених наукових досліджень з 
проблем і перспектив розвитку бухгалтерського обліку, еко-
номічного аналізу та контролю.

НАУКОВА ДИСКУСІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

При підведенні підсумків роботи конференції директор 
Інституту економіки та фінансів, доцент Т. О. Герасименко 
відмітила високий науковий рівень учасників, а також звер-
нула увагу на цікаві дискусійні положення, що виникали у 
роботі наукового форуму.

За результатами презентації результатів наукових дослі-
джень учасникам конференції, чиї роботи були визнані орга-
нізаційним комітетом найзмістовнішими, вручено дипломи:

- І ступеня – Маргариті Петренко (Донецький національ-
ний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського) та Маріі Пономаренко (Львівська комерцій-
на академія). 

- ІІ ступеня – Анастасії Варгуліч (Донецький національ-
ний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського) та Тетяні Савченко (Львівська комерційна 
академія);

- ІІІ ступеня – Ірині Салдан і Наталії Сенейко (Львівська 
комерційна академія) та Олені Шамкалович (Донецький на-
ціональний університет економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського).

Крім того, всім учасникам, які виступили на пленарному 
засіданні конференції від газети “Все про бухгалтерський 
облік” вручено іменні Грамоти менеджером редакції зі 
зв’язків з громадськістю, Т. Б. Горбуновою.

По завершенні наукового форуму для учасників конфе-
ренції та професорсько-викладацького колективу кафедр 
бухгалтерського обліку та аудиту відбулась концертна про-
грама за участі  майбутніх обліковців.

Президія конференції: професор П. О. Куцик, доцент В. І. Бачинський, 
професор К. І. Редченко, доцент Т. О. Герасименко

Т. Б. Горбунова та М. Пономаренко
під час вручення Грамоти газети
“Все про бухгалтерський облік”

Учасники конференції –
студенти ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського:
Г. Кальніна, О. Шамкалович, А. Варгуліч, М. Петренко
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НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ

Спеціальність “Облік і аудит”
20-21 березня 2014 року у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка відбулась підсумко-
ва науково-практична конференція II туру Веукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт у галузі науки “Бух-
галтерський облік, аналіз та аудит” за 2013-2014 навчаль-
ний рік. У ній прийняли участь студенти академії Марія 
Пономаренко та Тетяна Савченко.

Галузевою конкурсною комісією до участі у ІІ турі ре-
комендовано лише 41 роботу із 34 вищих навчальних за-
кладів. Всього ж на Конкурс були подані 164 студентські 
наукові роботи, що надійшли із 76 вищих навчальних за-
кладів із усіх регіонів України та АР Крим. 

На науковому форумі М. В. Пономаренко презенту-
вала наукове дослідження на тему “Еволюція вітчизня-
ного балансу у контексті критичної оцінки його мето-
дики аналізу основних показників” (науковий керівник:
доцент Т. О. Герасименко). 

У свою чергу, Т. В. Савченко доповіла про результати на-
укових доробок за темою “Облік фінансових витрат і до-

Спеціальність “Менеджмент”
13 березня 2014 року на базі 

Харківського національного еконо-
мічного університету імені Семена 
Кузнеця відбулася підсумкова на-
уково-практична конференція Всеу-
країнського конкурсу студентських 
наукових робіт за напрямком “Ме-
неджмент” за 2013-2014 навчаль-
ний рік, в якій прийняв участь сту-
дент академії Михайло Бондар. 

Спеціальність “Економіка підприємства”
27-28 березня 2014 року в Одеському 

національному економічному універ-
ситеті пройшов ІІ тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з 
“Економіки підприємства та управління 
виробництвом”, у якій прийняли участь 
студенти академії І. Радюк та В. Романюк.

Спеціальність “Маркетинг”
29 березня 2014 року на базі Полтавського універ-

ситету економіки і торгівлі відбувся II тур Всеукраїн-
ського конкурсу студентських наукових робіт з при-
родничих, технічних та гуманітарних наук у 2013-2014 
навчальному році з групи спеціальностей “Маркетинг, 
управління персоналом і економіка праці” за напрямом 
“Маркетинг”, в якому взяла участь студентка академії 
Христина Кузьма.

Загалом на ІІ тур студентського конкурсу запрошено 
авторів 81 роботи (50 робіт з маркетингу з 49 вишів та 
31 роботу з управління персоналом і економіки праці
з 29 вишів).

За результатами проведеної конференції Х. Кузьмі 
вручено диплом ІІІ ступеня (наукові керівники: доцент 
Н. Р. Балук і Н. Ф. Басій).

В. Романюк та І. Радюк

М. Пономаренко та Т. Савченко

Загалом на І тур Всеукраїнського кон-
курсу було подано 204 наукові роботи 
з понад 30 вищих навчальних закладів 
України. Галузева конкурсна комісія ві-
дібрала на ІІ тур конкурсу лише 51 сту-
дентську роботу.

ІІ тур відбувся у вигляді наукової кон-
ференції, на якій студенти презентували 
та захищали свої наукові роботи перед 
конкурсною комісією. 

На науковому конкурсі Вікторія Рома-
нюк представила наукову роботу на тему 
“Адаптація підприємства до конкурентно-
го середовища та механізм її забезпечення” 
(науковий керівник: доцент Р. Л. Лупак). 

Ірина Радюк презентувала результати 
наукового дослідження на тему “Кадро-
вий потенціал у системі стратегічного 
управління підприємством” (науковий 
керівник: професор О. І. Іляш). 

За результатами ІІ туру Всеукраїн-
ського конкурсу студентських наукових 
робіт Ірина Радюк нагороджена дипло-
мом І ступеня, а Вікторія Романюк – ди-
пломом ІІІ ступеня.

Галузевою конкурсною комісі-
єю на ІІ етап конкурсу відібрано 69 
учасників із 28 вишів України.

Михайло Бондар презентував ре-
зультати наукового дослідження на 
тему “Шляхи підвищення ефектив-
ності кадрового забезпечення орга-
нізації” (науковий керівник: доцент 
І. І. Свидрук).

За результатами ІІ туру Всеукра-
їнського конкурсу студентських на-
укових робіт у секції “Менеджмент 
персоналу” М. Бондар нагородже-
ний дипломом ІІІ ступеня.

ходів у системі управління підприємства” (науковий керів-
ник: професор П. О. Куцик). 

За результатами презентацій та доповідей авторів робіт 
під час підсумкової конференції Галузевою комісією було 
визначено переможців, серед яких студенти магістратури 
спеціальності “Облік і аудит” нашої академії. Зокрема, ди-
пломом ІІ ступеня нагороджена М. Пономаренко, а дипло-
мом ІІІ ступеня – Т. Савченко.
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11 квітня 2014 року відбулось за-
сідання Вченої ради, на якій було роз-
глянуто наступні питання:  про ре-
зультати проведення ректорських 
контрольних робіт студентами усіх 
напрямів підготовки академії;  про 
удосконалення процесу навчання в ака-
демії для підвищення конкурентності 
випускників на ринку праці.

Розпочалось засідання із вшанування 
хвилиною мовчання пам’яті померлого 
ректора академії, професора І. М. Копича.

Про результати проведення ректор-
ських контрольних робіт студентами 
усіх напрямів підготовки академії Вче-
на рада заслухала інформацію дирек-
тора Інституту економіки та фінансів, 
доцента Т. О. Герасименко і деканів 
факультетів: професора Я. П. Скороба-
гатого, доцента І. В. Бойчук та доцента 
О. С. Котуху.

Підвів підсумки обговорення питан-
ня І порядку денного в. о. ректора ака-
демії, професор П. О. Куцик. Він відмі-
тив, що результати контрольних робіт 
з дисциплін, які проводилися у формі 
тестування із застосуванням сучасних 
комп’ютерних технологій є вищими. 
Крім того, Петро Олексійович наголо-
сив на необхідності у подальшому вико-
ристовувати лише таку форму написан-
ня ректорських контрольних робіт.

Після обговорення питання І поряд-
ку денного Вчена рада ухвалила: про-
водити ректорські контрольні роботи 
щосеместру; активізувати використання 
сучасних комп’ютерних технологій при 
навчанні студентів з метою покращення 
вивчення матеріалів дисциплін і засво-
єння знань; завідувачам кафедр і дирек-
тору навчально-наукового інформацій-
ного інституту забезпечити своєчасність 
розміщення на загальному сервері ака-
демії комплектів методичних матеріалів 
з навчальних дисциплін, які охоплюють 

зміст робочої програми, приклади за-
вдань і тестів. 

З інформацією про удосконалення 
процесу навчання в академії для під-
вищення конкурентності випускників 
на ринку праці виступив проректор з 
науково-педагогічної роботи, професор 
С. В. Скибінський.

У виступі Станіслав Володимиро-
вич наголосив, що в академії активно 
впроваджуються заходи, спрямовані на 
покращення теоретичного навчання та 
практичної підготовки студентів. Вони 
сприяли підвищенню рівня якості освіт-
ньої послуги і досягненню конкурент-
них переваг академії на регіональному 
ринку. Разом з тим частина випускників 
академії все ще стикаються із пробле-
мою працевлаштування. Соціологічні 
дослідження вказують, що впродовж 
року після завершення навчання працев-
лаштовуються 66,7 %, решта знаходять 
роботу за 2-5 років. Позитивним в робо-
ті академії є те, що 72,7 % випускників 
працевлаштовуються на роботу за набу-
тою спеціальністю, з них 66,7 % за спо-
діваннями щодо оплати праці.

Випускники академії, володіючи до-
статнім рівнем знань, вмінь 
і навичок для виконання 
конкретних функціональ-
них обов’язків на посадах, 
не готова їх продемонстру-
вати у процесі працевла-
штування, оскільки в ака-
демії не було приділено 
достатньо уваги вмінню 
випускника презентувати 
себе потенційному робо-
тодавцю, запропоновано 
“супутніх” видів робіт, які 
дають знання і навички, та 
результати яких важливі 

і вирішальні у прийнятті позитивного 
рішення роботодавцем. З цією метою в 
академії запроваджено факультативну 
дисципліну “Чинники успішного пра-
цевлаштування за фахом” та розроблені 
відповідні навчальні посібники.

Разом з тим, в академії необхідні по-
дальші дослідження на ринку праці 
щодо виявлення специфічних критеріїв 
оцінки роботодавцями здатностей ви-
пускників, які повинні враховуватись 
у процесі навчання, інтегрувавши в на-
вчальний процес відповідний комплекс 
індивідуальних робіт студентів і дисци-
плін у навчальні плани.

В обговоренні 2 питання поряд-
ку денного взяли участь, професор 
В. В. Апопій, професор А. І. Піляв-
ський, професор С. Д. Гелей та професор 
П. О. Куцик.

Після обговорення поданої інформа-
ції члени Вченої Ради прийняли ухвалу, 
в якій доручили проректору з науково-
педагогічної роботи проф. С. В. Ски-
бінському та відділу методичного за-
безпечення та акредитації: вивчити 
досвід у цій “області” зарубіжних і на-
ціональних фірм, провести відповідні 
дослідження та сформулювати разом 
з кафедрами, інститутами, деканатами 
рекомендації щодо інтеграції в навчаль-
ний процес основних напрямів робіт 
студентів, спрямованих на вищий рівень 
готовності випускників академії до пра-
цевлаштування; відповідними структур-
ним підрозділам академії запропонува-
ти студентам конкретні види робіт на 
весь термін навчання, а також здійснити 
комплекс організаційних заходів для по-
шуку їх на підприємствах, фінансових 
установах, місцевих органах управління 
тощо, реалізація яких дозволила б  на 
випусковому курсі скласти відповідне 
резюме з переконливими аргументами 
для працевлаштування (тобто розроби-
ти “дорожні” карти навчання та майбут-
нього працевлаштування студентів).

Також на засіданні Вченої ради 
відбулось представлення до вченого 
звання доцента: кафедри економічно-
го прогнозування та ризику к.ф.-м.н. 
З. Г. Можировської; кафедри економі-
ки підприємства к.е.н. Н. І. Дуляби; 
кафедри міжнародних економічних 
відносин к.е.н. І. О. Куревіної та к.е.н.
Н. Ю. Федоришин.

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

ОБГОВОРЕНО НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Професор С. В. Скибінський 

Члени Вченої ради під час таємного голосування 
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УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ
18-20 березня 2014 року у Виставковому центрі “Київ-

ЕкспоПлаза” (м. Київ) відбулася П’ята Міжнародна ви-
ставка “Сучасні заклади освіти-2014”, яка проходила 
під егідою Міністерства освіти і науки України, Націо-
нальної академії педагогічних наук України та компанії
“Виставковий світ”. 

Львівська комерційна академія спільно з навчально-ме-
тодичним центром Укоопспілки “Укоопосвіта” та іншими 
вищими кооперативними навчальними закладами були 
учасниками міжнародної виставки. Наш виш на виставці 
представляли перший проректор, професор П. О. Куцик, 
начальник відділу методичного забезпечення та акредита-
ції Л. А. Курилець та провідний фахівець Кадрової агенції 
О. З. Антошик.

НАУКА

ВІДБУЛОСЬ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д.35.840.01

5 травня 2014 року в академії від-
булось І засідання спеціалізованої 
вченої ради Д 35.840.01 з правом при-
йняття до розгляду та проведення 
захисту дисертацій на здобуття на-
укового ступеня доктора (кандидата) 
економічних наук за спеціальностя-
ми 08.00.03 “Економіка та управлін-
ня національним господарством” та 
08.00.04 “Економіка та управління 
підприємствами (за видами еконо-
мічної діяльності)”, яку затверджено 
наказом Міністерства освіти і науки 
України від 15 квітня 2014 року стро-
ком на три роки.

До складу вченої ради увійшли 
17 осіб, серед яких вчені академії: 
професор Б. М. Мізюк (голова ради), 
професор В. В. Апопій (заступник 
голови), доцент М. Ю. Барна (вче-
ний секретар), професор Г. І. Башня-
нин, професор Т. Г. Васильців, про-
фесор Ю. А. Дайновський, професор 
В. І. Єлейко, професор О. І. Іляш, 
професор Б. Б. Семак, професор 
М. І. Флейчук та професор В. О. Шев-
чук. Також до вченої ради увійшли 
представники інших навчальних за-
кладів: професор І. О. Бочан (Львів-
ський інститут економіки і туризму), 
професор О. Д. Вовчак (Університет 
банківської справи Національного 
банку України), професор О. Б. Мних 
(Національний університет “Львів-

ська Політехніка”), старший науко-
вий співробітник Інституту економі-
ки та прогнозування НАН України, 
професор Ю. М. Сафонов (Київський 
національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана), про-
фесор Л. М. Шимановська-Діанич 
(Полтавський університет економіки 
і торгівлі).

Відкрив засідання в.о. ректо-
ра академії, професор П. О. Куцик, 
який привітав членів ради з почат-
ком роботи та закликав продовжу-
вати славні традиції попередніх рад, 
що функціонували у виші впродовж
багатьох років.

Членами ради затверджено план 
організації роботи спеціалізованої 
ради, відповідно до вимог Міністре-

ства освіти і науки України, оновлено 
порядок і форми документів, які по-
даються здобувачем наукового ступе-
ня відповідно до вимог нормативно-
правових актів з питань присудження 
наукових ступенів кандидата або док-
тора наук, а також затверджено по-
рядок проведення процедури захисту 
дисертацій.

Відповідно, на засіданні ради при-
йнято для попереднього розгляду екс-
пертними комісіями 6 дисертаційних 
робіт, 4 з яких – за спеціальністю 
08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами (за видами економіч-
ної діяльності та 2 – за спеціальністю 
08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством.

Власна інформація

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.

Участь у виставці взяли 995 вітчизняних та закордон-
них навчальних закладів різних рівнів і форм власності, 
наукових установ, методичних центрів, органів управлін-
ня освітою, асоціацій, закордонних освітніх агенцій, ви-
давництв, підприємств та бізнес-структур. 

На виставці академія ознайомила присутніх з осо-
бливостями фахової підготовки за спеціальностями за 
якими здійснює навчання, презентувала наукові та на-
вчально-методичні розробки професорсько-викладаць-
кого колективу.

За участь у П’ятій Міжнародній виставці “Сучасні 
заклади освіти-2014” академії вручено диплом за пре-
зентацію досягнень в інноваційній модернізації націо-
нальної освіти.
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НАШІ СТУДЕНТИ НАВЧАЮТЬСЯ У ПОЛЬЩІ РОЗГЛЯНУТО ШЛЯХИ 
МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ
2 квітня 2014 року в конференц-залі 

академії відбувся тренінг “Мотивація 
навчальної діяльності”, проведений 
доцентом Ю. В. Поляковою (кафедра 
МЕВ). Захід відбувся у рамках реалі-
зації міжнародного проекту La Manche 
“Лідерство та управління змінами у ви-
щій освіті” програми Tempus.

Учасниками тренінгу були викла-
дачі, працівники та студенти академії, 
представники інших навчальних за-
кладів – Львівської національної ака-
демії мистецтв, Регіонального філіалу 
національного Інституту стратегічних 
досліджень у м. Львові, Національного 
технічного університету України “Ки-
ївський політехнічний університет”. 

У тренінгу висвітлено питання мо-
тивів та їх класифікації,  ставлення 
студентів до навчання, професійна мо-
тивація, застосування різноманітних 
прийомів мотивації та стимулювання в 
навчальній діяльності.

По завершенні тренінгу відбулося 
оцінювання викладу, актуальності теми 
та представленого матеріалу, а також 
коментарі, зауваження та дискусія між 
учасниками. Серед студентів найбіль-
шої підтримки набули висловлені поба-
жання розширення міжнародної співп-
раці та участі в проектах, подібних до 
LaManche, програмах Tempus та Erasmus 
Mundus, що дають їм реальну можли-
вість випробовувати свої знання та вмін-
ня і є найкращим способом мотивації до 
активного та успішного навчання.

***
23 квітня 2014 року в академії відбувся 

тренінг на тему “Стратегічні пріоритети і 
тактичні засоби удосконалення навчаль-
ного процесу: досвід ЄС”, проведений 
доцентом кафедри економіки підприєм-
ства Р. Л. Лупаком. Тренінг пройшов в 
межах міжнародного проекту La Manche 
“Лідерство та управління змінами у ви-
щій освіті” програми Tempus.

У тренінгу висвітлено передумови ін-
ституційних змін організаційної струк-
тури європейських навчальних закладів 
із врахуванням їх наслідків на побудову 
навчального процесу. Підтверджено до-
цільність проведених заходів щодо змі-
ни менталітету студентського життя, 
формування системного зв’язку освіти 
і наукових досліджень підприємництва, 
створення умов самореалізації, само-
вдосконалення, самовираження, що, в 
свою чергу, забезпечувало перехід від 
концепції лекційного заняття до комп-
лексу практичного усвідомлення реаль-
ності бізнес-процесів, створення лабо-
раторій “постійної бізнес-практики” у 
навчальному процесі.

ПРО ПІДСУМКИ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ 
МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

В процесі реалізації проекту “Розширення освітніх можливостей Erasmus 
Mundus” (EMBER) за результатами відбору двоє студентів академії вибороли сти-
пендії для навчання на магістерських програмах у європейських університетах:

- Леся Устрицька – студентка спеціальності “Міжнародні економічні відно-
сини” факультету міжнародних економічних відносин буде навчатись у універси-
теті Мальмо (Швеція);

- Роксолана Слюсар – студентка спеціальності “Фінанси і кредит”
Інституту економіки і фінансів навчатиметься у Талліннському технологічному
університеті (Естонія).

Відповідно до програми обміну між 
академією та Вроцлавським економіч-
ним університетом (Польща) четверо 
студентів академії: Яніна Отчич, Олена 
Клин (факультет МЕВ) та Олена Дем-
ковська і Світлана Кіцула (Інститут 
економіки і фінансів) у другому семе-
стрі 2013-2014 навчального року пара-
лельно здійснюють навчання також у  
Польському університеті. 

Навчальний процес для наших
студентів здійснюється англійською 
мовою. Згідно умов договору студен-
ти академії забезпечуються житлом
та безкоштовно навчаються в уні-
верситеті. 

Дана програма діє вже восьмий рік 
поспіль, внаслідок чого, близько соро-
ка студентів академії стаціонарної фор-
ми навчання взяли у ній участь.

Ми – українці
(крайні зліва Я. Отчич та О. Клин, крайні справа О. Демковська та С. Кіцула)

ОБГОВОРЕНО СТАН
ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

28 квітня 2014 року на товарознавчо-комерційному факультеті академії 
відбулось засідання “круглого столу” на тему “Стан охорони праці в Україні” 
за участю студентів академії та професорсько-викладацького колективу ка-
федри хімії і фізики, приуроченого до Всесвітнього дня охорони праці.

Відкриваючи засідання, декан товарознавчо-комерційного факультету, профе-
сор Я. П. Скоробагатий наголосив, що питання виробничого травматизму, по-
жежної безпеки є актуальним в умовах сьогодення. У виступі Ярослав Петрович 
відмітив, що у 2014 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією Між-
народної організації праці відзначається під девізом – Безпека праці та здоров’я 
під час використання хімічних речовин на виробництві.

На засіданні “круглого столу” виступили з доповідями-презентаціями сту-
денти Інституту економіки та фінансів: Н. Канюка “Система управління охо-
роною праці в Україні”; І. Радюк “Державний нагляд за охороною праці”; 
О. Зюзіна “Перша допомога при ураженні електричним струмом”; А. Шарова, 
І. Кожумана “Система управління охороною праці на підприємстві”; студен-
ти юридичного факультету: І. Новосад “Небезпеки виробничого характеру”
та Я. Слиган “Небезпеки побутового характеру”.

Участь в обговоренні взяли професор Я. П. Скоробагатий, доценти А. М. Ко-
струба та В. О. Василечко, старші викладачі І. Г. Породко та Т. Р. Садницька, 

При підведенні підсумків наукового форуму учасники засідання прийня-
ли рішення про необхідність проведення подібних заходів, з метою форму-
вання у студентів культури охорони праці, яка в майбутньому стане у нагоді
в трудовому житті.
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ВІДБУЛАСЬ ЗУСТРІЧ ІЗ ГЕНЕРАЛЬНИМ 
КОНСУЛОМ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

7 квітня 2014 року відбулась зустріч студентів академії з Генеральним Кон-
сулом Республіки Польща у м. Львові, професором, доктором габілітованим Уні-
верситету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, Ярославом Дроздом.
Організатор заходу – кафедра економіки підприємства, в особі асистента 
А. І. Хомицького.

ського консульського округу). Суспіль-
ні та політичні аспекти”. 

У своїй промові консул наголосив на 
актуальних проблемах сьогодення в між-
державних стосунках України та Польщі: 
міграційного руху, малого прикордонного 
руху, трансрегіонального співробітництва, 
сучасного стану візових процедур. Оха-
рактеризовано Львівський консульський 
округ, кількість виданих віз у розрізі ро-
ків. Студентам розповіли про особливос-
ті навчання у Республіці Польща, також 
про встановлений порядок отримання віз 
для навчання за кордоном. Обговорено 
перспективи скасування візового режиму 
поміж Україною та Європейською Унією, 
і як це вплине на трудовому міграцію. На-
голошено на важливості обміном досві-
дом та співпрацю поміж українськими та 
польськими вишами.

По завершенні виступу присутні 
мали змогу поспілкуватися з Генераль-
ним консулом Республіки Польща у 
м. Львові та отримати відповіді на по-
ставленні питання.

Підсумовуючи результати зустрічі, 
перший проректор академії, професор 
П. О. Куцик наголосив, що майбутнє 
нашої держави лише за Євроінтегра-
цією, про що свідчать результати мі-
граційного руху українців впродовж 
останніх кількох років.

Розпочалась зустріч із вшануван-
ня хвилиною мовчання пам'яті по-
мерлого ректора академії, професора
І. М. Копича.

Після хвилини мовчання Ярослав 
Дрозд виступив перед присутніми з 
доповіддю на тему “Міграційний рух 
Польща – Україна (на прикладі Львів-

ЯРМАРКА ВАКАНСІЙ В АКАДЕМІЇ

10 квітня 2014 року в академії проведено щорічний за-
хід “День кар’єри”, у рамках якого випускники та студен-
ти-старшокурсники мали можливість  поспілкуватися 
з роботодавцями, взяти участь у конкурсах на отриман-
ня роботи або пройти співбесіду.

Участь у ярмарці взяли ПАТ КБ “ПриватБанк”, ТОВ “Епі-
центр К”, ДП “Савсервіс Карпати”, ТОВ “AdelinaCall-Canter”, 
ТзОВ “Адамас”, СК “Універсальна”, Маркетинг-Медіа-Сер-
віс, Рошен-Гранд, ПАТТГК “Дністер”, AТ “Укрсиббанк”, 

BNPParibasGroup, Львівський обласний центр зайнятості, 
Львівський міський центр зайнятості та інші.

Відкрив захід в. о. ректора академії, професор П. О. Куцик,
який привітав всіх присутніх та висловив слова подяки 
роботодавцям й побажав всім учасникам плідної співпра-
ці. Також у виступі Петро Олексійович зауважив, що із за-
прошених працедавців є випускники академії, чим і варто 
пишатися як загалом навчальному закладу, так і професор-
сько-викладацькому колективу зокрема. 

Декан факультету міжнародних економічних відносин, до-
цент І. В. Бойчук у виступі зазначила про особливість даного 
заходу, який відбувається у стінах академії. Інна Володимирів-
на подякувала роботодавцям за постійну плідну співпрацю та 
побажала всім успіхів у пошуку майбутніх фахівців.

Директор Інституту економіки та фінансів, доцент 
Т. О. Герасименко відмітила важливість і своєчасність про-
ведення Дня кар’єри, а також побажала всім присутнім ціка-
вих взаємовигідних пропозицій.

У свою чергу, слушні настанови та поради для правильного 
працевлаштування студентів дали представники підприємств. 
Крім того, вони висловили схвальні відгуки щодо доцільності 
проведення подібних заходів в академії, які дають змогу зна-
йомитися потенційним працівникам з потребами працедавців, 
а також встановити візуальні контакти з роботодавцями.

Під час зустрічі з потенційними роботодавцями
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ОБЛАСНА УЧНІВСЬКА ОЛІМПІАДА З ОСНОВ
ЕКОНОМІКИ  ВІДКРИТЕ ЗМАГАННЯ ТА
ШАНС СТАТИ СТУДЕНТАМИ АКАДЕМІЇ

7 травня 2014 року в академії відбулась Підсумкова кон-
ференція за результатами Обласної учнівської олімпіади 
з основ економіки серед учнів 10-11 класів Львівщини, яке 
проводилось відповідно до Положення про Всеукраїнські 
учнівські олімпіади, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012 р. 
№ 671 і Спільного наказу Львівської обласної державної ад-
міністрації та Львівської комерційної академії щодо прове-
дення Обласної учнівської олімпіади серед учнів 10-11 класів 
з основ економіки у квітні-травні 2014 року.

Організатори заходу – кафедра економіки підприємства 
Львівської комерційної академії і Департамент освіти та 
науки Львівської обласної державної адміністрації.

Олімпіада проводилася у два етапи. Перший етап проведе-
но в он-лайн режимі, де учасники давали відповіді на запро-
поновані тести. Участь у І етапі Олімпіади взяли 107 школярів 
10-11 класів з 48 шкіл, ліцеїв та гімназій Львівщини.

На другий етап олімпіади було запрошено 34 учасники, 
що набрали у І етапі встановлену конкурсною комісією від-
повідну кількість балів. Проведення ІІ етапу олімпіади було 
передбачено організаторами у форматі наукової конференції. 
Для цього учасникам було запропоновано висловити своє ба-
чення розв’язання найбільш актуальних проблем Львівщини 
шляхом написання “наукового есе” на одну із заявлених тем.

З вітальним словом до учасників Конференції звернулися: 
в.о. директора Департаменту освіти і науки Львівської ОДА 
Р. П. Бабій, проректор з науково-педагогічної роботи академії, 
професор С. В. Скибінський та директор Інституту економіки 
та фінансів, доцент Т. О. Герасименко. Виступаючі наголо-
сили, на важливості проведення таких спільних заходів, які 
сприяють розвитку наукового потенціалу учнівської  молоді 
Львівщини, побажали учасникам продовжувати і в подальшо-
му науково працювати в обраних напрямках дослідження.

На конференції представлено та обговорено доповіді учас-
ників за п’ятьма тематичними напрямами: екологія Львівщи-
ни та економічна політика її покращення; напрями та спосо-
би інноваційного розвитку міста Львова; міграція населення 
Львівщини: негативні наслідки та економічні механізми про-
тидії; економіка та розвиток комунального господарства: вза-
ємозалежність та напрями співпраці; економічна наслідки  
Євро-2012: чи потрібні місту Лева світові спортивні події: по-
гляд в економічному аспекті.

Найбільшу  зацікавленість та дискусію викликали доповіді 
Дацишина Мар’яна, Кулішко Соломії, Дрозд Наталії, Гірної 
Марії, Ватаманюка Богдана, Моісеєнко Оксани, Павловської 

Христини, Ольги Гринкевич, Савіна Сер-
гія, Коліди Ірини, Уляни Сторонянської та 
Олександра Конончука.

Переможцями Олімпіади стали: Сто-
ронянська Уляна, учениця 10 класу Львів-
ського фізико-математичного ліцею-інтер-
нату при ЛНУ ім. Івана Франка; Гринкевич 
Ольга, учениця 11 класу середньої школи 
№ 50 ім. А. С. Макаренка; Савін Сергій, 
учень 10 класу Львівського фізико-матема-
тичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. Іва-
на Франка; Конончук Олександр, учень 
10 класу Львівського фізико-математичного 
ліцею-інтернату при ЛНУ ім. Івана Франка; 
Дацишин Мар'ян, учень 11 класу Добро-

твірської ЗОШ I-III ст. № 1; Коліда Ірина, учениця 11 класу 
Нововитківської ЗОШ I-III ст.; Гірна Марія, учениця 10 класу 
Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ 
ім. Івана Франка; Кулішко Соломія, учениця 11 класу Золо-
чівського економічного ліцею; Ватаманюк Богдана, учениця 
11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 
при ЛНУ ім. Івана Франка; Моісеєнко Оксана, учениця 11 кла-
су Бориславської ЗОШ I-III ст. № 8.

Призерами Олімпіади (ІІ місце) визначені: Гуменчук 
Юлія, учениця 11 класу НВК Миртюківський спеціалізова-
ний загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.; Павловська 
Христина, учениця 11 класу ЛССЗШ № 28; Сторощук Юрій, 
учень 10 класу середньої школи № 62 м. Львова; Яковець Рок-
солана, учениця 10 класу Рудниківської ЗОШ І-ІІІ ст.; Хом'як 
Соломія, учениця 10 класу загальноосвітньої середньої школи 
№ 77 м. Львова; Борсук Юліан, учень 10 класу Львівського 
фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. Івана 
Франка; Свєтлов Олег, учень 10 класу Львівського фізико-ма-
тематичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. Івана Франка; Се-
менюк Олеся, учениця 11 класу Лучицького НВК ЗШ І-ІІІ ст.; 
Шемечко Юлія, учениця 11 класу Золочівського економічного 
ліцею; Кацадзе Іраклій, учень 10 класу Львівського фізико-ма-
тематичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. Івана Франка. 

Призерами Олімпіади (ІІІ місце) визначені: Дрозд  На-
талія, учениця 10 класу НВК Школа І ст . – гімназія ім А. Шеп-
тицького м. Стрия; Фіцула Ілля, учень 11 класу Львівської 
спеціалізованої загальноосвітньої школи № 8; Залога Марта, 
учениця 11 класу Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1; Мороз Во-
лодимир, учень 11 класу Львівського фізико-математичного 
ліцею-інтернату при ЛНУ ім. Івана Франка; Васютяк Оксана, 
учениця 11 класу Варязької ЗШ І-ІІІ ст.; Сатурко Ірина, учени-
ця 11 класу Крукеницького ліцею при НЛТУ України; Лебідь 
Тарас, учень 11 класу Львівського ліцею менеджменту; Собол-
та Дмитро, учень 11 класу Нововитківської ЗОШ I-III ст.; За-
ліщук Олег, учень 11 класу Стрілківської СЗОШ І-ІІІ ст.

З метою стимулювання учнівської молоді до вивчення еко-
номічних наук переможцям та призерам видано сертифікати 
на знижку в оплаті на весь період навчання у Львівській ко-
мерційній академії (при вступі на профільний напрям підго-
товки) в розмірі: 15 % – за здобуте І місце; 10 % – за здобуте 
ІІ місце; 5 % – за здобуте ІІІ місце!

Особливу подяку організатори конкурсу висловлюють пе-
дагогам за допомогу у підготовці учнів до участі у науковому 
форумі, а також тим, які приїхали підтримати своїх вихованців 
на конференцію.
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ТЕОРІЯ МАРКЕТИНГУ В ПРАКТИЦІ, 
ПРАКТИКА МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ТЕОРІЇ

СЕМІНАР ПРАКТИКУМ
НА ФАКУЛЬТЕТІ МЕВ

До участі в семінарі були запрошені роботодавці з числа 
відомих у регіоні компаній, а саме: к.т.н., директор компанії 
“Українська електронна комерція” – Ярослав Максимович, 
фахівець міжнародної компанії “Adecco” з набору персо-
налу для корпорації “Nestle”, випускниця факультету МЕВ 
2012 року Юлія Мартинишин та супервайзер будівельної 
компанії “ОКТ” Володимир Гіжицький. 

Присутні роботодавці запропонували майбутнім випус-
кникам академії реальні місця для працевлаштування і роз-
повіли про цікаві пропозиції стосовно підготовки резюме 
та проходження процедури співбесіди з керівниками потен-
ційних роботодавців.

Власна інформація

23 квітня 2014 року в академії на факультеті МЕВ від-
бувся навчальний практикум для магістрантів спеціаль-
ності “Міжнародні економічні відносини” та “Марке-
тинг” на тему “Чинники успішного працевлаштування 
за фахом”, який підготували і провели декан факультету 
МЕВ, доцент І. В. Бойчук та заступник декана факуль-
тету МЕВ, доцент У. Р. Сухорська. 

Серед присутніх – завідувач кафедри маркетингу, профе-
сор Ю. А. Дайновський, заступник завідувача кафедри між-
народних економічних відносин, професор Л. А. Яремко, 
заступник декана факультету з навчальної роботи, доцент 
Ю. В. Полякова.Юлія Мартинишин Ярослав Максимович

Актуальним аспектом якісної під-
готовки фахівця-маркетолога, по-
треба в якому існує у різних сферах 
практичної діяльності, зростає від-
повідно до запитів сучасних робото-
давців. Кожен прагне отримувати 
повноцінну інформацію про стан і 
перспективи розвитку ринку, позиції 
конкуруючих підприємств і переваги 
їхньої продукції, вчасні прогнози та 
чіткі пропозиції щодо регулювання 
власного становища і забезпечення 
подальшого розвитку.
Важливе значення, при цьому, 

має поєднання теоретичної підго-
товки та практичних навиків, що 
найкращим чином можна реалізува-
ти через участь у реальних марке-
тингових заходах, які проводяться 
систематично у м. Львові. Декілька 
років поспіль кафедра маркетингу 
підтримує продуктивні відносини зі 
своєю випускницею 2010 року, нині – 
аспіранткою Олександрою Антонів, 
яка займає посаду комерційного ди-
ректора із виставкової діяльності
ПрАТ “Гал-ЕСПО”.

18-21 березня 2014 року у Львові 
проходив Весняний будівельний фо-
рум, під час якого відбулася ХХІХ між-
народна виставка “БудЕКСПО – весна” 
і ІХ спеціалізована виставка “Вікна. 
Двері. Дах”. 

Мета виставки – створення прива-
бливого іміджу українських виробни-

ків товарів і послуг на будівельному 
ринку Львівщини та Західної України, 
саме тому вона стала найбільшою буді-
вельною подією, яка об’єднала основні 
напрями галузі. 

Традиційним напрямом поєднання 
маркетингової теорії з практикою її за-
стосування стало проведення аудитор-
них занять для студентів-маркетологів 
безпосередньо під час виставково-яр-
маркових заходів.

Особливий інтерес до цьогорічного 
форуму викликала серед маркетологів 
можливість особистої участі в профе-
сійних консультаціях, презентаціях су-
часних технологій і практик, майстер-
класах від провідних вітчизняних та 
зарубіжних компаній-учасниць. 

У свою чергу, спілкування з пред-
ставниками провідних фірм-учасників 
форуму дозволяє викладачу адаптува-

ти практичні маркетингові приклади 
до теоретичних аспектів у досліджен-
ні ринків товарів і послуг‚ поведінки 
різних категорій покупців, розробці та 
реалізації маркетингової стратегії і так-
тики підприємств у сучасних ринкових 
умовах. Адже щороку в таких виставках 
беруть участь понад 110 виробничих і 
торгових фірм з України, Польщі, Росії, 
які представляють широкий асортимент 
промислових матеріалів, технологій 
та обладнання, значний спектр інстру-
ментарію, професійного устаткування і 
багато іншого. Впровадження практики 
в теорію навчальних дисциплін надає 
можливість адаптувати світові здобутки 
у сфері маркетингу до сучасних умов ді-
яльності вітчизняних підприємств.

доцент Інна Бойчук, 
декан факультету міжнародних 

економічних відносин

Магістри-маркетологи з Олександрою Антонів та доцентом І. В. Бойчук (по центру)

З ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ
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МОРЕ В ОДЕСІ БУЛО ХОЛОДНЕ, А ЗУСТРІЧ  ТЕПЛОЮ
Політичне загострення, яке три-

ває в Україні з кінця 2013 року, поділ 
політиками мешканців України на 
бандерівців, саператистів, неофа-
шистів, а також “цькування” в засо-
бах масової інформації людей на ре-
гіональне протистояння, підводить 
нас до дискусії: невже українці є такі 
різні між собою?
Редакцію “СМ” зацікавило став-

лення мешканців півдня України до 
львів’ян. Для цього саме випала гарна 
нагода, оскільки студенти академії 
Ірина Радюк та Вікторія Романюк 
нещодавно повернулися з м. Одеси, де 
прийняли участь  у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт. 
Про свої враження від поїздки Ірина
Радюк розповідає на сторінках газети.

Вирушаючи зі Львова, ми ставились, 
до ситуації, що спостерігається в Укра-
їні із занепокоєнням. Роздумували, як 
нас – львів’ян – приймуть, але приві-
тність одеситів перевершила наші спо-
дівання. Перша ж зустріч була доказом 
того, що студент із Західної України 
нічим не відрізняється від студента із 
Сходу, Півдня чи Півночі України.

Здивувало те, що більшість кон-
курсантів у побуті спілкувались ро-
сійською мовою, проте, доповідали 
українською. По завершенні основної 

частини конкурсу, для усіх учасників 
була організована екскурсія по надзви-
чайно цікавому місту. 

Я вперше в Одесі, тому була при-
ємно здивована чистотою курортного 
міста та доброзичливістю людей. Ці-
кавим видалася сама архітектура та 
розташування міста. Отримала задово-
лення від прогулянки, оскільки змогла 
побачити безліч визначних пам’яток, 
таких, як Оперний театр, Приморський 
бульвар, Міський сад, Соборну площу, 
Дерибасівську  вулицю. Ми навіть не 
звертали увагу на кількість пройдених 
кілометрів. Ще донині перебуваю під 
враженнями від архітектури Одеси. 

Участь у конкурсі та незабутні екс-

курсії, організовані студентським про-
фкомом університету, принесли нові 
знайомства із студентами з Донецька, 
Харкова, Дніпропетровська, Житоми-
ра, Києва, Одеси й інших міст Украї-
ни та безліч вражень від міста. Мирна, 
дружня, цікава атмосфера супроводжу-
вала нас протягом всього перебування 
в м. Одеса. 

Висловлюю слова подяки ректорату 
академії, керівництву Інституту еконо-
міки та фінансів за можливість брати 
участь у подібних заходах та подоро-
жувати Україною. Активним своїм ко-
легам раджу використовувати усі мож-
ливості студентського життя, які надає 
наша Аlma Mater.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Команда КВК студентів 313 групи
25 квітня 2014 року в актовій залі 

академії відбувся урочистий вечір 
“Пишайся своєю професією” з на-
годи святкування дня спеціальності
“Облік і аудит”. 

Свято розпочалося з вітального сло-
ва завідувача кафедри бухгалтерського 

обліку, доцента В.І. Бачинського, який 
по-батьківськи тепло і щиро привітав 
усіх присутніх. Він порівняв спеціаль-
ність “Облік і аудит” з великим віль-
ним птахом у якого є два крила, і на 
цих крилах кожен має шанс дістатися 
до своїх мрій і досягти своїх вершин.

Після вітального слова ведучі свята, 
студенти магістратури Ірина Андронік, 
Мар'яна Біла та Володимир Самойлов 
розпочали концертну програму. 

На сцені між ведучими виникла 
дискуся з приводу питання, щодо “іс-
нування основних протипоказань по 
використанні бухгалтера”. Після ви-
рішення цього важливого питання 
бухгалтери вирішили довести, що не 
лише дебет з кредитом добре зводити 
вміють, а й на таланти багаті.

Художньо-комедійними номерами 
у тому числі виступ команди КВК, усіх 
присутніх розважали студенти магістра-
тури та 3-4 курсів. Особливо радісно ві-
тали на сцені гурт “Настрой” і його соліс-
та – студента 3 курсу Андрія Дрововоза.

Паузи між художніми номерами 
були заповненні музичним супроводом 
у виконанні Альбіни Кондрич, Анни 
Рошак та Ірини Андронік. 

Не обійшлося на святі без ще однієї 
родзинки, яка вже стала гарною тради-
цією: кожен з викладачів кафедри бух-
галтерського обліку та кафедри аудиту 
переміг у особливій номінації й отри-
мав свою троянду пошани та слова 
вдячності від магістрантів.

ПИШАЄМОСЬ СВОЄЮ ПРОФЕСІЄЮ!ПИШАЄМОСЬ СВОЄЮ ПРОФЕСІЄЮ!


