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Пропонуємо переглянути відеоролики про академію на 

Святковий гамір молодих фахівців 
перервав прощальний вальс у виконан-
ні Ярослава Пилипа, майбутнього сту-
дента академії та футболіста світового 
рівня і Оксани Пилипів, переможниці 
“Міні Міс Львова 2015”, яка на кон-
курсі у Києві здобула звання “Міні Міс 
талант України 2015”, а тепер пред-
ставлятиме нашу країну на фестивалі 
“Міні Міс Всесвіт 2015”, що пройде у 
Туреччині.

Після урочистого відкриття заходу, 
до оголошення наказу про випуск но-
вих фахівців запрошуються директор 
Інституту економіки та фінансів, до-
цент Т. О. Герасименко, декан факуль-
тету міжнародних економічних від-
носин, доцент І. В. Бойчук, заступник 
декана товарозновчо-комерційного фа-
культету, професор М. С. Беднарчук та 
декан юридичного факультету, доцент 
О. С. Котуха.

Після зачитування наказу, кожен ви-
ступаючий бажав молодим фахівцям 
правильно використовувати свої зна-
ння, не забувати рідний навчальний за-
клад, завжди відвідувати його та гордо 
нести у світ почесне звання випускни-
ка Львівської комерційної академії. 

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ВИПУСКУ 
МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ

З вітальним словом до випускників 
виступив ректор академії, професор 
П. О. Куцик, який привітав випускни-
ків зі святом, побажав щастя та простої 
долі. У виступі Петро Олексійович за-
кликав й далі молодих фахівців йти 
дорогою знань та професійної май-
стерності на яку вони стали у стінах 
рідної Alma-Mater. Крім того, ректор 
академії попросив колишніх студентів 
пам’ятати лише прекрасні моменти 
свого студентського життя у стінах най-
старішого торговельно-економічного 
вищого навчального закладу України.

Після виступу студентки юридич-
ного факультету Лілії Сліпенької з 
піснею “Сто відсотків щастя” вітання 
і життєві настанови для випускників 
2015 року пролунали з вуст викладчів: 
професора кафедри товарознавства 
непродовольчих товарів Л. В. Пелик,  
професора кафедри міжнародних еко-
номічних відносин Л. А. Яремко, до-
цента кафедри цивільного права та 
процесу, заслуженого юриста України 
М. А. Мацька та завідувача кафедри 
бухгалтерського обліку, професора 
В. І. Бачинського.

Закінчення на стор. 2

27 червня 2015 року в актовій залі академії відбулись урочистості з нагоди ви-
пуску магістрів та спеціалістів Інституту економіки та фінансів, факультету 
між народних економічних відносини, товарознавчо-комерцій ного факультету 
та юридичного факультету.

ЗУСТРІЧ ІЗ СПІВЗАСНОВНИКОМ 
КОМПАНІЇ 

26 травня 2015 року в академії відбу-
лась зустріч ректора академії, професо-
ра Петра Олексійовича Куцика із спів-
засновником компанії “Епіцентр К”, 
політичним та громадським діячем 
Галиною Федорівною Герегою. 

На зустрічі обговорено особливості 
наукової співпраці між академією та 
ТОВ “Епіцентр К” щодо виконання
науково-дослідних програм за те-
матикою запропонованими топ-
менеджментом компанії.  

Також, Галина Федорівна та Петро
Олексійович обговорили напрями 
подальшої співпраці, пов’язані з ви-
робничою практикою студентів, ста-
жуванням і подальшим працевлашту-
ванням випускників академії у компанії
“Епіцентр К”.

Після виступу Директора Інституту 
та деканів факультетів до вітального 
слова запрошується капелан академії, 
о. Роман. У виступі священик побажав 
молодим фахівцям натхнення до праці 
та Божого благословення.
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Закінчення. Поч. на стор. 1
Родзинкою заходу стали виступи 

колективу “Зореквіт”, танцювального 
колективу “Kristal touch” та  танцю-
вального дуету  у виконанні Владис-
лава Хатюшина і Влади Голдій. Крім 
того, для випускників та гостей про-
звучав музичний твір “Бажаю Вам до-
бра” у виконані Альбіни Кондрич. 

Від імені батьків випускників ви-
ступила мама випускниці факультету 
міжнародних економічних відносин 
Роксолани Довбенко, а саме І. О. До-
вбенко. У виступі Ірина Олексіївна 
привітала випускників із отриман-
ням диплому про вищу освіту та на-

голосила, що у них попереду пері-
од становлення та період, де вони 
будуть шукати себе у житті. Також 
вона подякувала професорсько-
викладаць кому колективу академії 
за підтримку і розуміння, за любов, 
тепло, та знання, які вони отримали
за роки навчання. 

Після виступу мами, зі сцени для 
батьків звучить пісня у виконані 
студентки юридичного факультету
Марічки Павлішак “Мамо”.

Після вокального номера студент-
ки до слова запрошуються випускни-
ки:  Олег Лега, Олена Демковська та 
Стефанія Мінайлюк. Кожен висловив 

найщиріші слова подяки усім причет-
ним до організації їхнього навчання 
та виховання. 

Для випускників у залі лунає піс-
ня “Капронові банти” у виконані сту-
дента товарознавчо-комерційного фа-
культету Романа Верхоли.

Свято добігає кінця... За давньою 
традицією випускники академії, ви-
рушаючи у життєву дорогу, пройшли 
під рушниками – символом щасливої 
долі та святої стежки до порогу акаде-
мії. Цією символічною дорогою моло-
ді фахівці, окроплені перед тим свя-
тою водою, поволі покидають залу, 
куди вже ніколи не повернуться зі ста-
тусом студента. Багато хто з них при 
цьому ледь стримує сльози – сльози 
радості, вдячності та… розлуки…

Ірина Олексіївна Довбенко,
мама випускниці
Шановні викладачі,

батьки та випускники!
Сьогодні настав той день, 

коли наші діти отримують 
диплом про вищу освіту. По-
переду – період становлення 
і професійного зростання, 
злетів і пандінь, приємних 
сюрпризів і труднощів, які 
вони будуть вчитися долати 
самостійно.

А позаду той період, у 
який їм ще не один раз захочеться повернутися. Тому що 
студентство – найкраща пора у житті кожної людини.

Як мама випускниці, одночасно радію і сумую, тому 
що діти стали дорослими та самостійними, а нам все ще 
хочеться, щоб вони просто залишалися дітьми й потре-
бували батьківської опіки.

Шановні викладачі! Дозвольте подякувати Вам за те, 
що Ви ділитись з нашими дітьми знаннями та навика-

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ВИПУСКУ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ

ми, не шкодували свого часу та сил для того, щоб по-
вторити, нагадати і зробити більш зрозумілим ази наук. 
За це Вам велике спасибі. Нехай Вас завжди супрово-
джують щастя і благополуччя. Нехай завжди будуть по-
руч людська повага та шана, а Вашу працю нехай він-
чають лише визнання. Тому що Ви пильно стежите за 
життєвими  шляхами своїх випускників і чекаєте їх з 
гарними новинами.

Дорогі наші випускники! Можливо Ви зараз не до 
кінця розумієте, що відбувається, адже закінчилися 
сесії та семестри, індивідуальні та домашні завдання, 
відпрацювання та перездачі. А можливо ще не усвідом-
люєте, яким буде завтра. Тому хочеться Вам побажати 
здоров’я, кохання, знайти улюблену роботу й ніколи не 
здаватися.

На життєвому шляху – де б Ви не зупинялися, які пе-
решкоди не долали, нехай завжди надійною пристанню 
залишається Ваша Alma-Mater. Пам’ятайте, що на мапі 
є старовинне місто Львів, а у ньому – Львівська комер-
ційна академія, яка Вас об’єднала. Не сумуйте, що цей 
період студентства завершився, посміхніться тому, що 
це було у Вашому житті. З роси Вам і з води!
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Олена Демковська,
магістр з фінансів і кредиту
Сьогодні у нас свято, свято 

якого немає у жодному кален-
дарі. Те, чого так прагнули, до 
чого цілеспрямовано йшли, 
виявилося ближчим, ніж ми 
очікували. П’ять років про-
майнули швидкоплинно. Ще 
не втратили свіжості враження 
п’ятирічної давності від вру-
чених студентських квитків та 
вже розгорнута й чекає записів 
нова сторінка життєвої книги. 
Якою вона буде – кольоровою, чи чорно-білою, глянцевою 
чи матовою – все залежить від нас. Однак упевнена, що 
знання, якими озброїли нас викладачі є міцною запорукою 
успішного старту.

У різні куточки світу розведуть нас життєві дороги. 
Впевнена, що кожен з нас не раз подумки повернеться до 
своєї Alma-Mater. Спогади про наш перший іспит, студент-
ське кохання, захист дипломних робіт завжди будуть зрина-
ти у нашій пам’яті. 

Висловлюю безмежну подяку викладачам, які впродовж 
п’яти років дбайливо опікували нас залишаючись друзями, 
вірними порадниками та наставниками.

Безмежний вклад у наш розвиток і самореалізацію здій-
снили найдорожчі нам люди – наші батьки, за що уклінно 
дякуємо їм!

Хочу подякувати академії за вивченні поняття, за 
отримані враження, за несподівані обставини, за феє-
ричні події, за незабутий життєвий досвід, за нових то-
варишів, за самореалізацію, самовдосконалення та пре-
красні роки життя!

Стефанія Мінайлюк, 
спеціаліст з правознавства
Від імені студентів юридич-

ного факультету хочу вислови-
ти слова подяки всім виклада-
чам академії. Саме Ви, дорогі 
педагоги, є творцями майбут-
нього цілих поколінь. За це 
Вам безмежна вдячність і най-
тепліші слова глибокої поваги. 
За ці п’ять років, які ми про-
вели в стінах рідної академії 
Ви стали для нас справжніми 
друзями. Спасибі Вам за ті 
знання, які Ви нам дали, за слушні поради, підтримку та 
добре слово.

І хто б там що не казав, студентські роки справді най-
кращі в житті кожної людини, які на жаль проходять на-
прочуд дуже швидко. Ми завжди будемо згадувати ці часи 
з посмішкою на обличчі.

Щиросердечно бажаю всім випускникам 2015 року 
успіху, натхнення, здоров’я та достатку, а викладачам ака-
демії – талановитих студентів нових звершень і святкового 
настрою!

Олег Лега,
магістр з міжнародних
економічних відносин
Хочу висловити всім викла-

дачам велику подяку за прове-
дені незабутні роки в академії. 
Ми завжди будемо з радістю 
на обличчі згадувати студент-
ські роки. Було надзвичайно 
приємно навчатись в акаде-
мії в оточенні всіх Вас. Від 
кожного викладача ми брали 
все можливе, хоча не завжди 
старались. Всі наші пари від-
бувались наче у сімейному колі, де кожен мав можливість 
висловити власну думку та не почути осудження з Вашо-
го боку. Усі ми різні, кожен унікальний, але Ви знаходили 
підхід до кожного з нас. Студентське життя, я впевнений, 
змінило кожного з нас. Ми росли на ваших очах і ставали 
врівноваженими та все свідомішими. Наш світогляд зміню-
вався, знання збагачувались і ми готувались до дорослого 
життя після завершення студентських років. Ми всі згаду-
ємо з усмішкою 1-й курс та зі сумом випускний вечір. Ми 
ще раз вам дякуємо, за те що, Ви вкладали в нас якомога 
більше, хоч нам не завжди вдавалось брати по максимуму. 
П’ять років пролетіли так швидко, що на випускному вечо-
рі ми не розуміли, а що буде далі? Тепер ми йдемо в різні 
сторони та будуємо своє нове життя. 

Дякуємо за такі чудові роки та надіюсь Ви будете 
пам’ятати нас так як ми Вас.

ВИПУСК
СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ОСВІТИ

17 червня 2015 року в навчально-науковому Інституті 
післядипломної освіти академії відбулись урочистості з 
нагоди випуску спеціалістів з обліку і аудиту.

Відкрив урочистості директор Інституту, професор 
Я. М. Антонюк, який сердечно привітав із закінченням 
академії, отриманням другої вищої освіти та присвоєнням 
кваліфікації спеціаліста. Ярослав Михайлович побажав ви-
пускникам продовжити реформування вітчизняної еконо-
міки, запроваджувати в ній стабілізаційні процеси, сприяти 
завершенню виходу з фінансово-економічної кризи та ви-
рішенню соціально-економічних проблем.

На завершення директор Інституту, професор Я. М. Ан-
тонюк урочисто зачитав наказ ректора академії, професора 
П. О. Куцика про присвоєння кваліфікації спеціаліста з об-
ліку і аудиту та видачі диплому про закінчення Львівської 
комерційної академії.

Після оприлюднення наказу відбулось урочисте вручен-
ня дипломів випускникам академії.
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УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ВИПУСКУ
МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ У ЛУЦЬКУ 

26 червня 2015 року в Луцькому 
кооперативному коледжі Львівської 
комерційної академії відбулись уро-
чистості з нагоди випуску молод-
ших спеціалістів з товарознавства, 
бухгалтерського обліку, адміністра-
торів ресторанної справи, техніків-
технологів та кваліфікованих робіт-
ників – продавців продовольчих та 
непродовольчих товарів.

Випускників привітали директор 
коледжу Наталія Степанівна Стрільчук 
та куратори груп – Потапюк Лариса 
Петрівна, Хлопук Ольга Степанівна. 

З напутніми та вітальними словами 
звернулись до випускників також по-
чесні гості свята – перший заступник 
голови Волинської обласної ради Пи-
рожик Олександр Веніамінович та за-
ступник голови Правління Волинської 
обласної спілки споживчих товариств 
Завацька Світлана Олександрівна.

Як завжди щирим було вітання 
Студентського мера міста Луцька,
у минулому – студента коледжу Сергія
Вихованця. 

Напутні слова на щасливу долю 
виголосили батьки випускників. Сло-
во мав тато випускниці спеціальнос-
ті “Бухгалтерський облік”, активної 
учасниці Студентської ради коледжу 
Людмили Кришталь – Володимир
Леонідович.

Пісенний дарунок кураторам, ви-
кладачам, випускникам, а також всім 
присутнім у залі презентували нинішні 
випускники коледжу – Радіон Мар’яна 
та Лихотоп Ірина. 

Від імені всіх випускників висту-
пили Людмила Кришталь, Олександр 
Маслов, Анна Сех та Ірина Яговець, 
які виголосили слова подяки рідній 
Alma Mater, викладачам, батькам і за-
певнили, що будуть справжніми патрі-
отами своєї Батьківщини та працюва-
тимуть на її добробут.

У цей святковий день адміністрація 

коледжу окремо відзначила подяками 
випускників, які були найактивнішими 
за роки навчання.

Випускникам побажали, у першу 
чергу, працевлаштування, гідної робо-
ти по душі, роботи, яка б приносила 
задоволення і … азарт! А також щоб 
доля дарувала плідні ідеї та виклики 
суспільно важливих справ. Щоб  за-
вжди вистачало сміливості на форму-
вання дерзновенних ідей. Щоб виста-
чало терпіння та працелюбності на їх 
доведення до втілення. Щоб професій-
ні успіхи завжди радували інших.

У квітні, травні та червні поточного року академія 
успішно пройшла чергову акредитацію напрямів під-
готовки (спеціальностей), внаслідок чого продовжено 
строк дії ліцензій та сертифікатів за такими напряма-
ми (спеціальностями):
Міжнародні економічні відносини; Правознавство; 

Економічна кібернетика; Економіка підприємства; 
Фінанси і кредит; Облік і аудит; Товарознавство і 
торговельне підприємництво; Товарознавство і ко-
мерційна діяльність; Товарознавство та експертиза в 
митній справі; Експертиза товарів і послуг; Менедж-
мент; Управління інноваційною діяльністю.

ЛІЦЕНЗОВАНО
НОВІ НАПРЯМИ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Реклама і зв’язки з громадськістю;
Міжнародна економіка;
Комп’ютерні науки;

Туризм;
Управління фінансово-економічною безпекою.

Також, академія отримала ліцензію з надання освіт-
ніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації іноземців та осіб без громадянства.

 актуально

30 червня 2015 року у Тернопільському кооператив-
ному торговельно-економічному коледжі Навчально-на-
укового комплексу «Академія» відбулося свято вручення 
дипломів . Цього року коледж випустив 8 груп висококва-
ліфікованих фахівців бухгалтерів, товарознавців, това-
рознавців в митній справі, рестораторів, фінансистів, 
банкірів та дизайнерів.

ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ
У ТЕРНОПОЛІ
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ВИПУСК МОЛОДИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ У РІВНОМУ

Нещодавно у Рівненському кооперативному економі-
ко-правовому коледжі  Навчально-наукового комплексу 
“Академія” відбулись урочистості з нагоди випуску мо-
лодих фахівців. 325 учорашніх студентів отримали ди-
пломи молодших спеціалістів із фінансів, бухгалтерсько-
го обліку, товарознавства, правознавства, ресторанного 
обслуговування, а напередодні коледж випустив 82 кухаря
та кондитера. 

Церемонія вручення дипломів проводилася в Рівнен-
ському обласному музично-драматичному театрі. З віталь-
ними словами вітання до випускників звернувся директор 
Степан Іванович Добридник, а також викладачі коледжу.
Виступи чергувалися з яскравими вокально-хореографіч-
ними номерами, які виконали активні учасники художньої 
творчості коледжу.

ВИПУСК МОЛОДИХ 
ФАХІВЦІВ У МУКАЧЕВЕ

Останнього червневого дня у міському драмтеатрі 
відбулись урочистості з нагоди випуску студентів денної 
та заочної форм навчання Мукачівського кооперативно-
го торговельно-економічного коледжу Навчально-науко-
вого комплексу “Академія” на який зібралися великою 
дружною родиною почесні гості, батьки та педагогічний
колектив. 

Цей випуск ввійшов в історію як ювілейний, адже ко-
ледж цього року святкує своє 70-річчя. Це поважний вік 
для навчального закладу – є що згадати та найголовніше – 
є чим пишатися, адже сьогодні Мукачівський кооператив-
ний торговельно-економічний коледж – це окраса Мука-
чева, престижний освітній центр Закарпаття з виходом на 
обрії європейської освіти.

Гордимося тим, що у нашому навчальному закладі 
є студенти, які з першого курсу усвідомили, що диплом 
для них – це засіб для подолання життєвих рубежів. Се-
ред сьогоднішніх випускників 14 відмінників навчан-
ня зі спеціальності “Бухгалтерський облік”, 6 – “Това-
рознавство і комерційна діяльність”, 4 – “Ресторанного
обслуговування”. 

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ 
ВИПУСКУ СТУДЕНТІВ
У ІВАНО ФРАНКІВСЬКУ

Нещодавно в Івано-Франківському фінансово-комер-
ційному кооперативному коледжі імені С. Граната
Навчально-наукового комплексу “Академія” відбулись захо-
ди з нагоди випуску студентів на яких директор коледжу 
В. М. Кофлан урочисто вручив дипломи молодим фахівцям.

З вітальним словом до випускників звернулися міський 
голова З. З. Лендєл, заступник голови правління облспо-
живспілки – О. М. Боринська,  директор коледжу, канди-
дат економічних наук – Б. І. Кабаці, куратор 322 групи – 
М. Ю. Малеш та  батьки випускників – Т. В. Цанько та 
М. І. Шелько.

Приємним подарунком для цьогорічних випускників 
були пісенні композиції півфіналіста всеукраїнського во-
кального шоу “Голос країни” Івана Пилипця. 

Що ж, відкружляв випускний вальс, перегорнуто сто-
рінку років навчання, перед випускниками вже розгорнута 
й чекає записів нова сторінка життєвої книги. Якою вона 
буде залежить від них. Однак ті знання, якими озброїли 
їх викладачі, є міцною запорукою успіху як у продовжен-
ні навчання, так і у вдалому професійному старті. Нехай 
золота анкета життя буде заповнена без помилок, нехай 
здійсняться всі найзаповітніші мрії студентської молоді, 
хай розум і серце, фахові знання будуть віддані людям, 
рідній Батьківщині – Україні.
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ЗУСТРІЧ З РЕКТОРОМ УНІВЕРСИТЕТУ 
ЕКОНОМІКИ У ВРОЦЛАВІ

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 
ТА ПРИМИРЕННЯ 
ВІДЗНАЧЕНО
В АКАДЕМІЇ

8 травня 2015 року в академії від-
булись заходи, приуроченні вшануван-
ню пам’яті загиблих у Другій світо-
вій війні, які проходили в Інституті 
економіки та фінансів і на факульте-
тах навчального закладу.
Метою заходу було вшанування 

подвигу українського народу, його 
визначного внеску у перемогу Анти-
гітлерівської коаліції у Другій світо-
вій війні, висловлення поваги усім 
борцям проти нацизму та увічнення 
пам’яті про загиблих.

В актовій залі головного корпусу 
академії зібрались студенти Інститу-
ту економіки та фінансів і факультету 
міжнародних економічних відносин.

Розпочалося зібрання вшануванням 
хвилиною мовчання загиблих воїнів та 
мирних осіб у Другій світовій війні.

Після хвилини мовчання перед при-
сутніми виступив проректор з навчаль-
но-виховної роботи, доктор історич-
них наук, професор С.Д. Гелей на тему 
“Міф про Другу світову війну”.

По завершені доповіді науковця, пе-
ред присутніми виступив член проводу 
Спілки офіцерів України Львівщини, 
полковник Є. О. Скляренко.

* * *
На товарознавчо-комерційному фа-

культеті з коротким історичним екс-
курсом перед студентами виступив 
доцент кафедри історії та політології 
академії С. М. Рутар, заступники дека-
на факультету, доцент  О. З. Микитин 
та старший викладач О. В. Шумський.

Активісти студентського уряду фа-
культету самотужки виготовили та роз-
дали всім бажаючим червоні маки, як 
символ пам’яті. 

На завершення заходу присутні вша-
нували хвилиною мовчання пам’ять 
загиблих у Другій світовій війні.

1 липня 2015 року в академію завітав 
ректор університету економіки у Вроц-
лаві, професор Анджей Господаровіч, 
який зустрівся з першим проректором 
академії, доцентом М. Ю. Барна та 
проректором з науково-педагогічної ро-
боти, професором С. В. Скибінським.

Марта Юріївна привітала гостя у 
стінах найстарішого торговельно-еко-
номічного вузу України, ознайомила з 
історією навчального закладу та розпо-
віла про основні навчально-наукові до-

сягнення вчених та студентів академії 
впродовж останніх років.

Учасниками під час зустрічі обго-
ворено напрями подальшої співпраці 
у навчально-науковій та методичній 
роботі між навчальними закладами, 
а також можливості отримання сту-
дентами академії одночасно диплому 
Вроцлавського університету.

Після зустрічі, ректор Вроцлавсько-
го університету ознайомився із матері-
ально-технічною базою академії.

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ 
З УКРАЇНСЬКОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ АКАДЕМІЄЮ
29 травня 2015 року в академії відбулась зустріч ректора академії, профе-

сора П. О. Куцика з президентом Української технологічної академії, академі-
ком, професором І. І. Половніковим. 

За результатами проведеної зустрічі підписано угоду про співпрацю, яка пе-
редбачає нові можливості для науковців товарознавчо-комерційного факультету 
щодо проведення наукових досліджень, зокрема сприяння членів технологічної 
академії у розробленні та впровадженні нових наукових технологій у промисло-
вому виробництві на 20 регіональних відділеннях УТА.

ПІДПИСАНО ДОГОВІР 
ПРО МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

1 липня 2015 року між Білоруським торгово-економічним університетом спо-
живчої кооперації та Львівською комерційною академією підписано договір про 
мобільність, який передбачає мобільність в навчанні студентів та аспірантів ака-
демії та університету, стажування викладачів, а також проведення спільних на-
укових досліджень.

Ректор університету С. М. Лєбєдєва Ректор університету С. М. Лєбєдєва 
та ректор академії П. О. Куцик під та ректор академії П. О. Куцик під 
час підписання договоручас підписання договору
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ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ У ПОЛЬЩІ
ВПРОДОВЖ ЛІТНІХ КАНІКУЛ

УНІКАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ АКАДЕМІЇ

7 травня 2015 року в академії відбулась зустріч делегацій Львівської7 травня 2015 року в академії відбулась зустріч делегацій Львівської
комерційної академії та Університету Економіки в Бидгощі (Wyższaкомерційної академії та Університету Економіки в Бидгощі (Wyższa
Szkoła Gospodarki) з метою налагодження міжнародної співпраці з іно-Szkoła Gospodarki) з метою налагодження міжнародної співпраці з іно-
земними ВНЗ та підвищення рівня конкурентоспроможності українськихземними ВНЗ та підвищення рівня конкурентоспроможності українських
студентів на вітчизняному та європейському ринках праці.студентів на вітчизняному та європейському ринках праці.

вий етап у підвищенні якості надання 
освітніх послуг та ефективності науко-
вих досліджень, зростанні конкурен-
тоздатності випускників обох вишів, 
збагаченні індивідуального досвіду 
студентів щодо нових моделей ство-

рення та поширення знань, запрова-
дження навчання за освітніми програ-
мами “подвійний диплом”.

Йдеться також про спільну розроб-
ку освітніх та наукових проектів на за-
мовлення зацікавлених відомств Укра-
їни, Польщі та інших держав, спільну 
участь у міжнародних освітніх та нау-
кових проектах, проведення за участю 
Сторін наукових, науково-практичних 
конференцій, семінарів, симпозіумів, 
круглих столів, а також підготовки на-
уково-обґрунтованих підходів до ви-
рішення економічних, соціальних та 
освітніх проблем, створення спільних 
авторських колективів для розробки 
монографій, підручників та навчаль-
них посібників..

Очільники обох ВНЗ домовилися 
про формування спільної програми 
підготовки магістрів за програмою 
“подвійний диплом”: за результатами 
навчання випускники отримують по-
двійний диплом: магістра Львівської 
комерційної академії та, одночасно, 
магістра Університету Економіки в 
Бидгощі.

За результатами зустрічі ректор ака-
демії, професор П. Куцик та ректор 
Університету Економіки, професор 
В. Ольшевський підписали договір про 
співробітництво, який, як вважають 
очільники обох ВНЗ, відкриває но-

Згідно з укладеною угодою між ака-
демією та Healt Resort&Medical SPA 
Panorama Morska (Республіка Поль-
ща) та відповідно до Програми по-
закредитної практики – 48 студентів 
академії напрямів і спеціальностей 
“Міжнародні економічні відносини”, 
“Товарознавство і торговельне під-
приємництво”, “Готельно-ресторанна 
справа”, “Правознавство”, “Облік і 
аудит”, “Товарознавство і комерцій-
на діяльність”, “Товарознавство та 
експертиза у митній справі”, “Екс-
пертиза товарів і послуг”, “Готельна і 
ресторанна справа”, “Менеджмент ор-
ганізацій і адміністрування” 30 травня 
2015 року вирушили до міста Яросла-
вець у Польщі для проходження прак-
тики, яка триватиме у період з 1 черв-
ня до 31 серпня 2015 року.

Студенти матимуть можливість  по-
працювати на підприємстві в нових, 

можливо, незвичних і цікавих для себе 
умовах, розширити свій світогляд, по-
знайомитися з культурою, побутом 
та звичаями місцевого населення. Це 
дасть змогу порівняти методи гос-

подарювання в Україні та у Польщі, 
отримати нові навички та безцінний 
професійний досвід, для того щоб ви-
користати його у власній професійній 
діяльності.

28-30 травня 2015 року на базі Кишинівського торгово-економічного університету відбувся семінар на тему
“Формування антикорупційної поведінки та соціальна відповідальність як механізм протидії корупції”, організова-
ний міжнародною організацією Integrity Action (Великобританія). 
Участь у роботі семінару взяли представники двадцяти навчальних закладів і громадських організацій Великобританії, 

Вірменії, Ізраїля, Молдови та України. Від академії участь взяла начальник відділу міжнародних зв’язків і стратегічного 
розвитку Т. М. Штанько.
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27 червня 2015 року на товарознавчо-комерційному фа-
культеті відбулась ювілейна 25-та зустріч випускників 
факультету 1990 року, яку проводили професор І. С. Галик 
та професор Л. В. Пелик (Шатинська).

На зустрічі були присутні декан факультету проф. Я. П. Ско-
робагатий, декан факультету заочної освіти, доц. В. В. Гаври-
лишин, колишній ст. викладач кафедри товарознавства продо-
вольчих товарів М. П. Ковальчук.

На урочистій частині виступили випускники: Гайворо-
нюк Діана (радіо-телеведуча ТРК “Галичина”), Нарубалюк 
Ольга (приватний підприємець), Мунтян Алла (директор 
ПП “Анастасія Плюс”), Шморгай Микола (к.е.н., доцент 
ЛКА), Яцюк Мирослав (директор підприємства), Угринюк 
Олена (юрист), Саарян Надія (працівник ДФІ), Крушель-
ницька Оксана (працівник Пенсійного фонду), Товарніцька 
Людмила (бухгалтер), Кравець Руслана (приватний підпри-
ємець), Ращупкін Віктор (голова селищної ради). Особливо 
цікавим були виступи сімейних пар студентів-однокурсни-
ків: Магоч Елли та Луца Михайла, Угринюк Олени та Михай-
ла, Білана Олександра та Матевки Світлани, Маміствалових
Зураба та Олени.

27 червня 2015 року в залі засідань вченої ради академії 
відбулась урочиста зустріч випускників 1990 року зі спеці-
альностей “Бухгалтерський облік і аналіз господарської ді-
яльності”, “Ревізія та контроль” і “Економіка торгівлі” на 
яку завітали з різних куточків України та кран зарубіжжя.

На зустрічі були присутні викладачі академії – професори: 
В. О. Озеран, Б. В. Гринів, В. І. Бачинський та Л. Г. Медвідь.

Модератором ювілейної 25-ї зустрічі був випускник 
1990 року, а нині ректор академії, професор Петро Куцик та Сер-
гій Валігура.

6 червня 2015 року на товарознавчо-комерційному фа-
культеті академії відбулась ювілейна зустріч випускників 
факультету 1995 року, яку проводили тодішній заступ-
ник декана факультету, а нині – професор І. С. Галик та 
доцент Л. Іванченко.

На зустрічі були присутні викладачі академії: професор 
А. І. Пілявський, професор Л. В. Пелик, професор І. В. Єм-
ченко, професор М. С. Беднарчук, доцент В. В. Гаврилишин, 
доцент О. З. Микитин та старший викладач О. В. Шумський.

На урочистій частині зустрічі виступили випускники: Ди-
рів Анатолій, Поліщук Валентина, Романишин Євген, Зуб 
Ігор, Мамчур Оксана, Данканич Володимир, Пруць Сергій, 
Ярмолович-Лозинська Ілона, Мосніцька Інна, Либа Леся. 

Особливо цікавим були виступи сімейних пар студентів-
однокурсників: Артимчук Тетяни та Бокоча Івана, Бобяк 
Наталії та Кас’яненко Романа, Ватащук Алли та Дзершко 
В’ячеслава.

ЮВІЛЕЙНІ ЗУСТРІЧІ ВИПУСКНИКІВ

У зустрічі взяли участь 88 випускників.
Відкриваючи захід Петро Олексійович привітав своїх ко-

лег у стінах рідного для них навчального закладу, наголосив-
ши, що академія завжди чекає своїх випускників, щоб спіль-
но з ними розділити всі важливі аспекти життя. У виступі 
модератора заходу було наголошено, що значна частина ви-
пускників 1990 року не змогла завітати на урочистості, у 
зв’язку з тим, що вони є військовими, які проходять строкову 
службу у зоні АТО. Крім того П. О. Куцик відмітив, що зна-
чна частина випускників 1990 року є успішними політиками, 
державними діячами, науковцями, бізнесменами та просто 
прекрасними людьми.

На урочистій частині зустрічі виступили: Ігор Дубас, Мар-
гарита Мельничук, Сергій Валігура, Давид Бабаєв, Оксана 
Паньків, Андрій Щасливий, Юрій Новак, Оксана Омельчук, 
Анатолій Чеботарь, Володимир Годованюк, Сергій Хлібой-
ко, Михайло Бердер та інші.

Фактично всі виступаючі з усмішкою згадували своє сту-
дентське життя, дякували викладачам за отримані знання у 
стінах рідної Alma-Mater та закликали в подальшому “три-
мати марку” навчального закладу, який надає якісні фахові 
знання, що відповідають сучасним вимогам роботодавців.
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НАУКОВЕ ОБГОВОРЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 
ЕКОНОМІКИ ЗА УЧАСТІ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УКРАЇНИ
21-22 травня 2015 року в академії відбулась всеукра-

їнська науково-практична конференція молодих вче-
них на тему “Економіка України в умовах сучасних 
геополітичних трансформацій”, яка організована мо-
лодими вченими Львівської комерційної академії та ДУ
“Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 
НАН України”.
Модератори заходу – к.е.н., старший викладач кафедри 

бухгалтерського обліку академії Р. А. Марценюк та к.е.н., 
молодший науковий співробітник відділу регіональної фі-
нансової політики ДУ “Інститут регіональних досліджень 
імені М. І. Долішнього НАН України” А. О. Пелехатий.

Відкрив конференцію вітальним словом ректор академії, 
професор П. О. Куцик. Також з привітаннями до учасників 
конференції виступили проректор з наукової роботи ака-
демії, професор Б. Б. Семак, завідувач кафедри бухгалтер-
ського обліку, професор В. І. Бачинський та Голова ради мо-
лодих вчених ННК “ЕКОНОМОСВІТА” А. О. Пелехатий.

Для участі в конференції подано 66 тез. Робота конфе-
ренції проходила за такими напрямами: стан, проблеми 

та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і 
контролю: теорія й практика; економіка та управління на-
ціональним  господарством в сучасних геополітичних умо-
вах; фінансово-кредитні механізми у трансформаційних 
економіках; перспективи та механізми забезпечення розви-
тку підприємств в Україні.

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ

Нещодавно на базі Одеської національної академії хар-
чових технологій відбувся ІІ-й етап Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади за спеціальністю “Готельно-ресто-
ранна справа” в якій взяли участь 47 учасників, зокрема і 
студенти академії Надія Маньовська та Юлія Гаврикова.

За результатами олімпіади Надія Маньовська була наго-
роджена грамотою за перемогу у номінації “Впровадження 
інноваційних технологій у ресторанному сервісі”.

13-15 травня 2015 року 
на базі Тернопільського на-
ціонального економічного 
університету проходив ІІ 
етап Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади зі спе-
ціальності “Облік і аудит” 
серед студентів вищих на-
вчальних закладів ІІІ-ІV 
рівнів акредитації. У на-
уковому конкурсі прийняли 
участь 120 учасників із 63 
провідних вишів України. 
Від академії для участі в 
олімпіаді було делеговано 
студентів Телюк Наталію 
та Якубич Евеліну.

За результатами написання конкурсних завдань
Н. В. Телюк нагороджена дипломом третього ступеня (на-
уковий керівник: професор П. О. Куцик). Крім дипломів та 
грамот переможці олімпіади отримали цінні призи, нагоро-
ди та відзнаки від представників міжнародної мережі фірм 
KPMG та всеукраїнської професійної газети “Все про бух-
галтерський облік”.

20 червня 2015 року у 312 аудиторії головного корпусу 
академії відбулась зустріч випускників 2000 року випуску 
спеціальності “Облік і аудит”.

Організаторами та відповідно модераторами заходу були: 
директор дистриб’юторської компанії ТОВ “Купава-5” 
(м. Тернопіль) Тарас Іванович Винницький, заступник ди-
ректора Інституту економіки та фінансів академії, доцент 
Руслан Володимирович Бойко та старший викладач кафедри 
бухгалтерського обліку академії Федір Федорович Макарук.

На урочистій частині зустрічі виступили майже усі випус-
кники, які з посмішкою на вустах згадували свої студентські 
будні та свята.
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ВЧЕНИМИ АКАДЕМІЇ ОБГОВОРЕНО
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

приємства, банківської справи, фінансів і 
кредиту та фізичного виховання і спорту.

Розпочалось пленарне засідання з 
вітального слова директора Інституту, 
доцента Т. О. Герасименко.

На засіданні виступили з доповід-
ями професор Т. Г. Васильців на тему 
“Напрями підвищення фінансово-ін-
вестиційної привабливості територій 
прикордонних областей західних регі-
онів України”; професор О. І. Копилюк 
на тему “Методичний інструментарій 
оцінки діяльності регіональної бан-
ківської системи”; доцент П. Й. Мис-
ловський на тему “Прогресивна 
системність поглядів М. І. Туган-Ба-
рановського” та доцент Т. О. Гераси-
менко на тему “Аналітичний супровід 
управління бізнес-процесами страхо-
вої компанії”.

* * *
На факультеті міжнародних еконо-

мічних відносин  у пленарному засі-
данні конференції взяли участь викла-
дачі, аспіранти та студенти-магістри.

Доповідачами на засіданні були про-
фесор Б. Б. Семак, доцент І. В. Бой-
чук, професор Л. А. Яремко, доцент 
Н. В. Ковалик.

Презентовані доповіді науковців 
факультету стосувалися актуальних 
проблем сучасної економічної науки і 
міжнародних відносин, можливостей 
маркетингу в Інтернет-торгівлі, ста-
новлення ринку екологічно-безпечних 
товарів та філологічних студій.

Доповіді відзначилися глибиною 
наукової підготовки, оригінальним 
підходом до розв’язання поставлених 

- переможці Всеукраїнського кон-
курсу дипломних робіт Наталія Бугай-
чук та Вікторія Пушик (Інститут еко-
номіки та фінансів).

Загалом для участі в конференції по-
дано 193 тези.

На пленарному засіданні заслуха-
но наукові дослідження професора 
В. В. Апопія на тему “Актуальні пробле-
ми сучасного розвитку внутрішньої тор-
гівлі України”; професора Ю. А. Дай-
новського на тему “Управлінські 
рішення у сфері інноваційної та інвести-
ційної діяльності”; професора К. І. Ред-
ченка на тему “До питання дивергенції 
стратегічного та управлінського контр-
олю”;  професора Я. П. Скоробогатого, 
доцента В. О. Василечка на тему “Еко-
лого-економічні аспекти застосування 
закарпатських цеолітів як природних 
наноматеріалів” та професора П. О. Ку-
цика “Міграційний капітал як важливий 
фактор  національної економіки та гео-
економічний феномен”

Учасники пленарного засідання 
взяли активну участь в обговорені за-
слуханих доповідей. Зокрема в дис-
кусії взяли участь професор О. Г. Біла 
та доценти С. М. Рутар, О. О. Сухий, 
М. А. Мацько.

Після завершення академічного пле-
нарного засідання роботу конференції 
продовжено пленарними засіданнями 
в Інституті економіки та фінансів і на 
факультетах академії.

* * *
На пленарному засіданні в Інституті 

економіки та фінансів взяли участь ви-
кладачі кафедр аудиту, бухгалтерського 
обліку, економічної теорії, економіки під-

12 травня 2015 року в актовій залі 
академії відбулося загальне пленарне 
засідання щорічної наукової конферен-
ції професорсько-викладацького скла-
ду і аспірантів навчально-наукового 
комплексу “Академія” на тему “Акту-
альні проблеми економіки і торгівлі в 
сучасних умовах євроінтеграції”.

Відкрив пленарне засідання ректор 
академії, професор П. О. Куцик, який 
привітав учасників конференції та за-
кликав до наукової дискусії з актуаль-
них проблем економіки та торгівлі. 
У виступі Петро Олексійович також 
наголосив, що даний науковий захід 
є своєрідним у підведенні підсумків 
цього навчального року.

Проректор з наукової роботи, про-
фесор Б. Б. Семак урочисто зачитав 
наказ ректора академії про відзначення 
учасників Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт, Всеукра-
їнської студентської олімпіади та Всеу-
країнського конкурсу дипломних робіт.

Відповідно почесними грамотами 
академії нагороджені: 

- переможці ІІ Всеукраїнського кон-
курсу наукових робіт: Наталія Телюк, 
Христина Кузьма (Інститут економіки 
та фінансів), Тетяна Клімова, Наталія 
Сабодашко (факультет міжнародних 
економічних відносин) та Мар’яна 
Мельник (товарознавчо-комерційний 
факультет); 

- переможець ІІ етапу Всеукраїн-
ської студентської олімпіади Олег Лега
(факультет міжнародних економічних 
відносин); 

проф. К. І. Редченкопроф. К. І. Редченко проф. В. В. Апопійпроф. В. В. Апопій

проф. Ю. А. Дайновськийпроф. Ю. А. Дайновський
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завдань, орієнтованістю на впрова-
дження результатів наукових дослі-
джень у навчальний процес і практику, 
тому викликали жвавий інтерес ауди-
торії та спонукали до дискусії та ак-
тивного обговорення.

* * *
Пленарне засідання товарозхнавчо-

комерційного факультету було при-
свячене проблемним аспектам това-
рознавства, комерційної діяльності та 
готельно-ресторанної справи і харчо-
вих технологій.

Модератор засідання – заступник 
декана факультету з наукової роботи, 
професор М. С. Беднарчук.

Зі вступним словом виступив декан 
факультету, професор Я. П. Скоробога-
тий, який узагальнив результати загаль-
ноакадемічного пленарного засідання і 
налаштував присутніх на лаконічну та 
продуктивну роботу.

На засіданні виступили професор 
І. В. Сирохман, який зробив комп-
лексний аналіз проблем якості та 
безпечності продуктів тваринного 
походження; професор В. В. Апопій 
спільно з представниками власної на-
укової школи (доцент І. П. Міщук та 
здобувач Р. В. Криган), які розглянули 
актуальні проблеми міжгалузевої вза-
ємодії у системі торгівлі та напрями 
виходу із сучасного кризвого стану; 
професор І. В. Ємченко, доповіла про 
зростаючу роль товарознавчої екс-
пертної діяльності у митній практиці 
України; доцент М. І. Філь, довела 
перспективність використання фрук-
тових соусів у вітчизняних закладах 
ресторанного господарства та роз-
крила їх роль у здоровому харчуван-
ні; доцент Я. Є. Думашівський, наго-
лосив на штучно створеній проблемі 
невідповідності семантики питомих 
українських лексем та іншомовних 

запозичень у повсякденній, діловій та 
науковій мові.

* * *
На пленарному засіданні конферен-

ції на юридичному факультеті з допо-
відями виступили: професор С. Д. Ге-
лей з темою “Організація внутрішньої 
торгівлі у Галичині в кінці ХVІІІ – в 
першій половині ХІХ століття”; про-
фесор Б. В. Щур з темою “Сучасний 
етап розвитку криміналістичної науки 
в Україні”; професор І. Я. Вдовичин 
з темою “Суверенна держава та ідея 
глобальної єдності людства”; доцент 
Є. І. Федик з темою “Категорія суміж-
ного договору цивільному праві”; про-
фесор О. П. Тімченко з темою “Логіка 
як основа філософського світогляду”

* * *
13 травня 2015 року конференція 

продовжилась такими секційними 
засіданнями: “Механізми та інстру-
менти фінансової політики реалізації 
завдань розвитку економіки і торгів-
лі України в умовах євроінтеграції” 
(керівник секції: проф. Т. Г. Василь-
ців); “Напрями реформування еко-
номіки та соціальної сфери в умовах 
системної кризи” (керівник секції: 
проф. С. С. Гринкевич); “Реформу-
вання банківського сектора економі-
ки в умовах євроінтеграції України” 
(керівник секції: проф. О. І. Копи-
люк); “Зовнішньоекономічна політика 
України та її вплив на розвиток вну-
трішнього ринку” (керівник секції: 
проф. Л. А. Яремко); “Маркетинг в 
управлінні діяльністю підприємств” 
(керівник секції: проф. Ю. А. Дайнов-
ський); “Актуальні питання сучасних 
філологічних досліджень та методики 
викладання іноземних мов у нинішніх 
умовах євроінтеграції” (керівник сек-
ції: доц. Н. В. Ковалик); “Актуальні 
проблеми української історичної на-

уки” (керівник секції: проф. С. Д. Ге-
лей); “Сучасні тенденції розвитку 
технології готельно-ресторанної та 
харчової індустрії” (керівник секції: 
проф. І. М. Ощипок); “Формування і 
оцінювання асортименту, властивос-
тей і якості непродовольчих товарів” 
(керівник секції:  проф. Н. І. Доман-
цевич); “Інформаційні системи та тех-
нології в економіці” (керівник секції: 
професор Б. М. Мізюк); “Актуальні 
проблеми правового регулювання у 
сучасній Україні” (керівник секції: 
проф. Б. В. Щур); “Філософія і куль-
тура в Україні” (керівник секції: проф. 
О. П. Тімченко); “Проблеми якості та 
безпечності харчових продуктів” (ке-
рівник секції: проф. І. В. Сирохман); 
“Шляхи вдосконалення обліку, аналізу 
і контролю в умовах глобальних ви-
кликів та подолання кризових явищ 
в Україні” (керівник секції: проф. 
К. І. Редченко); “Розвиток економіч-
них систем за умов трансформаційних 
змін в Україні” (керівник секції: проф. 
Г. І. Башнянин); “Організаційно-еко-
номічні аспекти розвитку і функціо-
нування сфери товарного обігу” (ке-
рівник секції: проф. В. В. Апопій); 
“Математичні методи в економіці” 
(керівник секції: проф. А. І. Піляв-
ський); “Проблеми застосування фі-
зико-хімічних методів для оцінювання 
якості сировини і матеріалів” (керів-
ник секції: проф. Я. П. Скоробогатий); 
“Сучасні аспекти та актуальні пробле-
ми експертної діяльності щодо якості, 
безпечності та сертифікації товарів” 
(керівник секції: проф. І. В. Ємченко); 
“Інноваційні технології у дослідженні 
та викладанні іноземних мов у глобалі-
зованому освітньому просторі” (керів-
ник секції: доц. Я. Є. Думашівський); 
“Розвиток менеджменту в Україні: те-
оретичні і практичні аспекти” (керів-
ник: проф. В. С. Єлейко). 

проф. П. О. Куцикпроф. П. О. Куцик
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29 травня та 3 липня 2015 року відбулися засідання вче-
ної ради академії на яких розглянуто та обговорено нові 
завдання та виклики, пов’язані з підвищенням конкурен-
тоспроможності академії на ринку освітніх послуг. 

29 травня 2015 року на засіданні вченої ради розглянуто 
питання, пов’язані з науковою діяльністю академії.

Відкрив засідання ректор академії, професор П. О. Куцик, 
який у виступі наголосив, що академія успішно пройшла 
акредитацію як спеціальностей так і загалом. Від себе осо-
бисто Петро Олексійович подякував всім, хто долучився до 
проведення акредитації та закликав присутніх не зупинятися 
на досягнутому.

Першим питанням порядку денного стало представлення 
до вченого звання: доцента кафедри товарознавства продо-
вольчих товарів, к.т.н. М. П. Бодака, доцента кафедри това-
рознавства продовольчих товарів, к.т.н. О. І. Гирки, доцента 
кафедри економічної теорії, к.е.н. О. О. Перепьолкіну, до-
цента кафедри маркетингу, к.е.н. О. М. Вовчанську та доцен-
та кафедри фінансів і кредиту, к.е.н. Т. Я. Андрійків. Після 
таємного голосування кандидатури на присвоєння вченого 
звання були схвалені членами вченої ради одноголосно.

Про освітньо-наукові програми з підготовки здобувачів 
наукового ступеня доктора філософії вчена рада заслухала 
інформацію, яку доповів проректор з наукової роботи, про-
фесор Б. Б. Семак. У виступі Богдан Богданович зазначив, 
що академією здійснено у квітні 2015 року зарахування на 
третій рівень здобуття вищої освіти 76 осіб за різними спе-
ціальностями. Загалом в академії на даний час навчається 
186 аспірантів за 8 науковими спеціальностями. Після обго-
ворення даного питання вчена рада академії ухвалила: розро-
блені науковим відділом спільно з випусковими кафедрами 
освітньо-наукові програми затвердити та довести до відома 
наукових керівників дисертаційних робіт і здобувачів науко-
вого ступеня доктора філософії.

З інформацією про розгляд та затвердження тем дисерта-
ційних робіт і наукових керівників для здобувачів наукового 
ступеня доктора філософії виступив проректор з наукової 
роботи, професор Б. Б. Семак. Після заслуханої інформації 
вчена рада ухвалила: у термін до 5 червня 2015 року видати 
відповідні накази на затвердження розглянутих тем дисерта-
ційних робіт і призначення наукових керівників здобувачів 
наукового ступеня доктора філософії.

Про норми часу на виконання навчальної, наукової, мето-
дичної та організаційної роботи для науково-педагогічних 
працівників академії доповів ректор, професор П. О. Куцик.

* * *
3 липня 2015 року на засіданні вченої ради підведено під-

сумки навчального року та обговорено нові завдання на на-
ступний навчальних рік. 

Розпочалось засідання із вітальних слів ректора академії, 
професора П.О. Куцика з нагоди дня народження завідува-
ча кафедри фінансів і кредиту, професора Т. Г. Васильціва та 
вручення атестату професора д.е.н. М. В. Корягіну.

Першим питанням порядку денного було представлен-
ня до вченого звання: доцента кафедри економічної теорії,  
к.е.н. Б. І. Кабаці та доцента кафедри експертизи товарів і 

послуг, к.т.н. О. З. Микитина. Після таємного голосування 
кандидатури на присвоєння вченого звання були схвалені 
членами вченої ради одноголосно.

З інформацією про підвищення конкурентності академії 
на ринку освітніх послуг шляхом адаптації в освітній процес 
сучасних навчальних продуктів (дистанційних курсів, елек-
тронних підручників тощо) доповіли перший проректор, до-
цент М. Ю. Барна та проректор з науково-педагогічної роботи, 
професор С. В. Скибінський. У виступі доповідачі наголо-
сили, що в сучасних умовах для належного функціонування 
академії на ринку освітніх послуг пріоритетним у новому на-
вчальному році є подальша розробка дистанційних курсів з 
навчальних дисциплін і належне функціонування електронної 
бібліотеки. Відповідно, в академії здійснено низку заходів, 
які сприяли ефективній роботі професорсько-викладацького 
складу у цьому напрямі. Для цього проведено науково-педаго-
гічний семінар, на якому розглянуто організаційні і методичні 
питання розробки дистанційних курсів. Більшість кафедр цю 
роботу провели активно і її завершили. Значна частина мате-
ріалів дистанційних курсів подана у Центр дистанційного на-
вчання і знаходяться на стадії адаптування. 

Після обговорення даного питання вчена рада ухвалила: 
продовжити роботу з удосконалення змісту, структури і при-
датності дистанційних курсів як таких, що будуть здатні під-
вищити рівень якості освітньої послуги академії та її конку-
рентності на ринку.

Про навчально-методичну, наукову і виховну роботи в 
академії та внесок у них кафедр і їх завідувачів вчена рада 
заслухала інформацію підготовлену проректором з науково-
педагогічної роботи, професором С. В. Скибінським, про-
ректором з наукової роботи, професором Б. Б. Семаком та го-
ловою Ради з гуманітарної освіти та виховання, професором 
С. Д. Гелеєм. У доповідях виступаючих наголошено, що в 
академії за останні 5 років захищено 14 докторських та 46 
кандидатських дисертацій, присвоєно вчених звань професо-
ра 16 викладачам, а доцента – 53. За останній навчальний рік 
у трьох спеціалізованих радах за 5 науковими спеціальнос-
тями захищено 2 докторських і 32 кандидатських дисертації.

Професорсько-викладацьким складом видано більше 220 
підручників і посібників, впроваджено низку інновацій у на-
вчальний процес (інноваційні лекційні курси, дистанційні 
курси тощо). В академії успішно функціонують органи сту-
дентського самоврядування, гуртки художньої самодіяльнос-
ті та спортивні секції. Проте наукова, навчально-методична і 
виховна робота повинна орієнтуватися на вимоги сучасного 
періоду і на перспективу, що дозволить активніше інтегру-
ватися у європейську спільноту, що вимагає нових підходів 
в організації і проведенні відповідних робіт за даними на-
прямами. Для цього важливим є виконання спільних із єв-
ропейськими університетами наукових програм, організація 
стажувань професорсько-викладацького складу, здійснення 
підготовки і написання навчальних видань, передусім під-
ручників, а також впровадження новітніх технологій на-
вчання. Всі ці заходи слід спрямувати на запити студентів, 
виконання завдання підготовки в академії фахівців здатних 
конкурувати на європейському ринку праці.

Про хід виконання Заходів ЛКА з імплементації Закону 
України “Про вищу освіту” та затвердження відповідних 
Положень доповів ректор, професор П. О. Куцик. У виступі 
Петро Олексійович наголосив, що академія притримуєть-
ся раніше встановленого графіку  щодо виконання заходів, 
пов’язаних із імплементацією Закону, і виконати всі заходи 
планується наприкінці календарного 2015 року.

На завершення ректор академії, професор П. О. Куцик при-
вітав присутніх із завершенням навчального року, подякував 
за плідну роботу впродовж 2014-2015 н. р. та побажав гарного 
відпочинку впродовж літніх канікул.

ОБГОВОРЕНО НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ АКАДЕМІЇ



13АКТУАЛЬНО

29 травня 2015 року в залі засідань 
академії відбувся “круглий стіл” на 
тему “Економічна самоорганізація 
через кооперацію, як підґрунтя укра-
їнської державності: що маємо і що 
можемо”.

Організатори заходу – Львівська 
комерційна академія, редакція газети 
“Вісті Центральної спілки спожив-
чих товариств України” та Стрий-
ська кооперативна ініціатива.

Мета заходу – відверта розмова та 
аналіз ситуації із розвитком коопера-
ції в Україні, пропозиції щодо систем-
них змін, які дозволять використати 
наявний потенціал економічної само-
організації через кооперацію.

Участь у  засіданні круглого столу 
взяли представники політики та гро-
мадськості, професорсько-викладаць-
кого складу академії та представники 
усіх видів кооперації України.

Відкрив засідання “круглого столу” 
вітальним словом ректор академії, про-
фесор П. О. Куцик, який наголосив, що 
відродити національну економіку можли-
во шляхом об’єднання зусиль всіх видів 
кооперативних об’єднань, які функціону-
ють в Україні. Також Петро Олексійович 
наголосив на доцільності проведенні по-
дібних заходів, які дають змогу обговори-
ти актуальні проблеми сьогодення.

Після вітального слова на засіданні 
“круглого столу” виступили проректор 
з навчально-виховної роботи академії, 
професор Степан Гелей на тему “Ко-
операція і національне відродження 
української державності”; голова спо-
стережної ради кооперативної спілки 
“Вигода” (м. Стрий), Голова правлін-
ня всеукраїнської асоціації кредитних 
спілок Петро Маковський на тему “Чи 
може економічна самоорганізація ста-
ти фундаментом сучасної національ-
ної ідеї”; журналіст кооперативного 
тижневика “Вісті…” Михайло Мазур 
на тему “Просвітницька роль преси у 
поширенні кооперативної ідеології в 

ОБГОВОРЕНО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ

українському суспільстві”; завідувач 
громадської лабораторії з проблем ко-
операції ім. професора Євгена Хра-
пливого (м. Заліщики, Тернопільська 
область) Йосип Деповський на тему 
“Порятунок українського села через 
механізми кооперації”; директор Львів-
ської дорадчої служби Іван Паньків на 
тему “Молочарська кооперація: чи мож-
ливо за канадські кошти відродити віру 
в себе”; доцент кафедри міжнародних 
економічних відносин академії Сергій 
Семів на тему “Стан і перспективи ін-
теграції споживчої кооперації України у 
міжнародний кооперативний рух”; пре-
зидент Західноукраїнського ресурсного 
центру (м. Львів) Василь Полуйко на 
тему “Економічний розвиток громад у 
контексті кооперативних форм само-
організації: міфи та реальність”; народ-
ний депутат України Олег Березюк на 
тему “Погляд депутата на кооперацію 
із середини влади”; професор кафедри 
комерційної діяльності та підприємни-
цтва академії Віктор Апопій на тему 
“Проблеми і шляхи розвитку коопера-

тивного сектору національної економі-
ки”, кооперативний і громадський діяч 
м. Городенка Івано-Франківської облас-
ті Висиль Мельничук на тему “Мобілі-
зація сільської громади через коопера-
цію” та  виконавчий директор холдингу 
Соор media Володимир Головко, редак-
тор “Вістей…” Оксана Гуцул.

Учасники “круглого столу” обгово-
рили питання, пов’язані із значенням та 
місцем кооперації в економічному роз-
витку держави в її соціальній політиці, 
про співіснування держави та коопера-
ції, а також напрями подальшого розви-
тку галузі.

За підсумками “круглого столу” 
учасники прийняли рекомендації, які 
сприятимуть розвитку кооперативного 
руху в Україні. Та чи не найбільше над-
бання цієї дискусії полягає у тому, що 
представники різних галузей коопера-
ції, зібравшись разом, вислухали один 
одного, з’ясували ті проблеми, для ско-
рішого вирішення яких потрібні спільні 
зусилля. Серед них найголовніша – від-
сутність діалогу із владою.

ВИБОРИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ АКАДЕМІЇ
21 травня 2015 року в актовій залі академії відбулась 

звітно-виборна конференція студентів Львівської комер-
ційної академії на якій було розглянуто питання: звіт голо-
ви Старостату академії Наталії Ковальчук про роботу в 
2014-2015 роках; затвердження Положення про студент-
ське самоврядування; вибори Студентської ради академії.

За результатами таємного голосування в Студентську 
раду академію обрано: Сліпецьку Лілію, Штукіна Вла-
дислава, Новосад Іларія, Сарнавську Христину, Поліщук 
Світлану, Бабич Юлію, Гепалову Аліну, Глущенко Тетяну, 
Шипко Оксану, Шиліну Валерію, Назар Лілію, Шпитку 
Зенона, Макаренко Марка, Ібрагімову Анжеліку, Кравця 
Олександра, Кожушко Віталія, Мисько Лідію, Рурку Ан-
дрія та Максімова Олександра.

Відповідно Студентська рада обрала Христину Сарнав-
ську головою, а заступниками стали Мисько Лідія, Шипко 
Оксана та Ібрагімова Анжеліка.
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В АКАДЕМІЇ ВІДБУЛАСЬ ОБЛАСНА УЧНІВСЬКА 
ІНТЕРНЕТ ОЛІМПІАДА З ОСНОВ ЕКОНОМІКИ 

21 травня 2015 року в академії відбулась підсумкова 
конференція за результатами Обласної учнівської Інтер-
нет-олімпіади з основ економіки серед учнів 10-11 класів 
Львівщини. 

Захід організовано кафедрою економіки підприємства 
академії спільно з Департаментом освіти та науки Львів-
ської обласної державної адміністрації відповідно до По-
ложення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади 
та Спільного наказу Львівської обласної державної адмі-
ністрації та Львівської комерційної академії щодо прове-
дення Обласної учнівської Інтернет-олімпіади серед учнів 
10-11 класів з основ економіки у квітні-травні 2015 року. 

Мета проведення Олімпіади – виявлення обдарованих 
дітей серед учнів загальноосвітніх шкіл і підвищення їх ін-
тересу до поглибленого вивчення економічних дисциплін, 
пробудження інтересу до вирішення проблем економіки 
рідного краю.

Модератори заходу – завідувач кафедри економіки під-
приємства, професор С. С. Гринкевич та професор кафе-
дри економіки підприємства, професор О. І. Іляш.

Олімпіада проводилася у два етапи: перший етап (два 
тури) проведено за заочною формою, другий етап – перед-
бачав проведення Підсумкової конференції, на яку були за-
прошені 19 учасників, що набрали в І-ІІ турах  встановлену 
конкурсною комісією мінімальну кількість балів. Учасника-
ми Олімпіади стали понад 60 школярів 10-11 класів з понад 
30 середніх шкіл, ліцеїв та гімназій Львівської області. До 
участі у Підсумковій конференції були запрошені переможці 
Олімпіади (для презентації своїх наукових робіт) та призери. 

З вітальним словом до учасників конференції звернулися: 
начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти 
Департаменту освіти і науки ЛОДА І. П. Сислюк, ректор ака-
демії, професор П. О. Куцик та директор Інституту економі-
ки та фінансів, доцент Т. О. Герасименко.

При підведенні підсумків олімпіади, професор О. І. Іляш 
виголосила спільний наказ організаторів заходу, у якому від-
повідно до рішення Конкурсної комісії Обласної учнівської 
Інтернет-олімпіади з основ економіки серед учнів 10-11 кла-
сів Львівщини визначено її переможців та призерів. 

Переможцями Олімпіади стали: Наконечна Віта, уче-
ниця 10 класу середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів № 90 м. Львова; Макота Станіслав, учень 10 класу 
Навчально-виховного комплексу “Школи I ст. – гімназії 
ім. А. Шептицького м. Стрия”; Гречин Марта, учениця 10 
класу Навчально-виховного комплексу “Школи I ст. – гім-
назії ім. А. Шептицького м. Стрия”; Дрозд Наталія, учениця 
11 класу Навчально-виховного комплексу “Школа I ст. – гім-
назія ім. А. Шептицького м. Стрия”; Конь Руслан, учень 10 

класу середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 90 
м. Львова; Бураківська Юлія, учениця 11 класу Дрогомиш-
лянського навчально-виховного комплексу “ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів – ДНЗ”; Браташ Петро, учень 11 класу Добротвірської за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; Вервега Максим, учень 
10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 
при ЛНУ імені Івана Франка

ІІ місце вибороли: Вовк Мар’яна, учениця 11 класу 
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1; Сірко 
Мар’яна, учениця 11 класу Золочівського економічного лі-
цею; Михайлов Володимир, учень 10 класу Навчально-ви-
ховного комплексу “Школа І ступеня – гімназія “Гроно”; 
Мартинюк Марта, учениця 11 класу Навчально-виховного 
комплексу “СЗШ №2-гімназія” м. Трускавця; Вельган Марія, 
учениця 11 класу Новоскварявської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів; Мазур Мар’яна, учениця  11 класу Східницької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

ІІІ місце вибороли: Зубик Ольга, учениця 10 класу Львів-
ського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ іме-
ні Івана Франка; Воловець Юля Ігорівна, учениця 11 класу 
Великовільшаницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Золочівської районної ради Львівської області; Мосьпан Лі-
лія, учениця 11 класу Білокамінського навчально-виховного 
комплексу “ЗОШ І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний за-
клад”; Барабаш Мирослава, учениця 10 класу Куликівської 
середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; Верещин-
ська Ольга, учениця 11 класу Миколаївської  загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ст. № 1

Завідувач кафедри економіки підприємства, професор 
С. С. Гринкевич у виступі подякувала усім учням та педаго-
гам за виконану велику роботу з підготовки учасників, поба-
жала юним талантам підкорити нові вершини знань, зустріти 
нових і надійних друзів та досягти омріяної мети.

СВЯТКОВИЙ ВЕЧІР ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ МАТЕРІ
Після молебню, святковий вечір продовжився концертною 

програмою за участі бандуриста Ярослава Крисько, гри на 
скрипці у виконані Владислава Куцика, вокально-інструмен-
тального ансамблю “Зоре Квіт” (керівник О. Гук), капели 
бандуристок “Галичанка” академії (Художній керівник і ди-
ригент Р. Дробот, концертмейстер М. Медвецька), Народної 
хорової капели “Мрія” академії (художній керівник та дири-
гент В. Долішний, хормейстер Н. Ключинська). 

Музичні вітання звучали від студента юридичного
факультету Марії Павлішак та Саймак, а студентка товароз-
навчо-комерційного факультету Валерія Шиліна зачитала
вірш про маму.

Родзинкою заходу став музичний твір “Пісня про маму” 
виконаний доцентом кафедри кримінального права та про-
цесу Мариною Олашин.

18 травня 2015 року в актовій залі академії відбувся уро-
чистий концерт присвячений Дню матері, що розпочався 
молебнем до Пресвятої Богородиці, який відслужив капе-
лан академії, отець Роман.
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СПІВПРАЦЯ З КОМПАНІЄЮ СПІВПРАЦЯ З КОМПАНІЄЮ 
“ЕПІЦЕНТР К”“ЕПІЦЕНТР К”

МІС АКАДЕМІЇ 2015

САЛО  ТО Є СИЛА
14 травня на базі Тернопільського 

кооперативного торговельно-еконо-
мічного коледжу Навчально-наукового 
комплексу “Академія” відбувся фести-
валь-ярмарок “Сало – то є сила”. Такий  
фестиваль, не зовсім звичне явище  для 
Тернополя, але студенти коледжу стали 
ініціаторами, оскільки хотіли допомог-
ти воїнам АТО. На подвір’ї коледжу зі-
бралися реалізовувати свою продукцію 
та прийняти участь у благодійному яр-
марку не лише студенти ТКТЕК, але й 
інші навчальні заклади ВНЗ І – ІІ рів-
нів акредитації Тернопільської області, 
професійно-технічні навчальні закла-
ди, ресторани та бари міста Тернополя.

Всім гостям і просто перехожим, 
які завітали на такий незвичний фес-
тиваль було весело та смачно. Навіть 
дощ не зміг зіпсувати свята – учасни-
ки дійства перейшли у фойє коледжу і 
продовжили фестиваль.

Присутні були вражені такою вели-
кою кількістю страв із сала зібраною в 
одному місці, та раділи з того, що яр-
марок носить не лише розважальний 
характер, а й завдяки цьому заходу 
можна допомогти бійцям на Сході.

Нещодавно у межах співпраці 
академії з мережею будівельно-гос-
подарських гіпермаркетів “Епіцентр 
К” у інформаційно-організаційному 
кабінеті компанії  відбулися тренін-
ги для студентів у розрізі програм по 
системі 5Р маркетингу за напрямком 
“Персонал”. 

Під час занять студенти академії 
мали змогу переконатися у тому, що 
дійсно “Кадри вирішують все”. Як саме 

працювати з персоналом, які показники 
є важливими в роботі – всі ці питання 
розглядалися на майстер-класі. 

Учасники заходу мали змогу деталь-
но розглянули основні етапи управлін-
ня персоналом, на прикладі ТОВ “Епі-
центр К” (є універсальними для 
будь-якого підприємства), а саме:  ви-
значення потреби в персоналу; пошук і 
підбір персоналу; адаптація; навчання; 
атестація та мотивація.

20 травня 2015 року зусиллями 
студентів юридичного факультету 
на чолі з Володимиром Підлужним у 
нічному клубі “SANKOFF” відбулась 
найяскравіша подія студентського 
життя академії – “Міс Львівської ко-
мерційної академії 2015”, у якому взя-
ли участь 11 найвродливіших пред-
ставниць з усіх факультетів вишу.

У складі журі були викладачі ака-
демії: декан юридичного факультету, 
доцент О. С. Котуха, заступник декана 
товарознавчо-комерційного факуль-
тету, доцент О. З. Микитин, профе-

сор кафедри економіки підприємства 
О. І. Іляш і доцент кафедри теорії дер-
жави та права Ю. О. Фігель.

За результатами конкурсу другою 
віце-міс академії стала Іванна Місько, 
першою віце-міс – Уляна Єрмолюк, а 
почесний титул “Міс Львівської комер-
ційної академії 2015” виборола пред-
ставниця 5 курсу юридичого факульте-
ту Юлія Лаба.

Організатори заходу висловлюють 
подяку за сприяння в організації та 
проведенні конкурсу ректору академії, 
професору П. О. Куцику. Юлія Лаба – Міс ЛКА 2015Юлія Лаба – Міс ЛКА 2015
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НАЦІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА УЧАСТЮ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КООРДИНАТОРІВ

6-7 липня 2015 року на базі акаде-
мії відбулась національна конферен-
ція за участю європейських коорди-
наторів, представників українських 
вищих навчальних закладів – учас-
ників консорціуму та поза консор-
ціумом, національних експертів з 
питань вищої освіти, керівництва 
Національного ERASMUS+ офісу 
в Україні, зарубіжних партнерів 
та інших зацікавлених осіб. Захід 
організовано начальником відді-
лу міжнародних зв’язків і страте-
гічного розвитку Т. М. Штанько в 
межах реалізації проекту “Лідер-
ство та управління змінами у ви-
щій освіті (La MANCHE)” програми 
TEMPUS IV.
Мета заходу – сприяння у мо-

дернізації вищої освіти з розвитку 
управлінського потенціалу ВНЗ
країн-партнерів і початку тривало-
го діалогу про реформи між відповід-
ними зацікавленими групами.
Крім представників акаде-

мії участь у заході взяли: ректор 
Університету управління у Варні  
(Болгарія), професор Тодор Радєв, 
директор з міжнародних зв’язків 
Університету управління у Варні  
(Болгарія), європейський координа-
тор проекту Крістіна Армутлієва, 
професор Політехнічного універси-
тету Браганси (Португалія) Луїс 
Коста та представники всіх укра-
їнських ВНЗ – партнерів проекту: 
Національного технічного універ-
ситету “Харківський Політехніч-
ний Інститут”, Національного 
університету “Львівська Політех-
ніка”, Одеського національного 
економічного університету, Луць-
кого національного технічного 
університету, Східноукраїнського 
національного університету іме-
ні Володимира Даля та Черкась-
кого державного технологічного
університету.

Після вітального слова ректора ака-
демії, професора П. О. Куцика на за-
сіданні було заслухано доповіді: рек-
тора Університету управління у Варні  
(Болгарія)  професора Тодора Радєва 
на тему “Досвід і уроки, почерпну-
ті з викладання програм подвійних 
дипломів в університеті управління 
Варни”; професора Політехнічного 
університету Браганси (Португалія) 
Луїса Кости на тему “Розробка подвій-
них дипломів як засіб для поліпшення 
інтернаціоналізації”; члена Націо-
нальної команди експертів з реформу-
вання вищої освіти України, прорек-
тора з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків НУ “Львівська 
політехніка”, професора Ю. М. Раш-
кевича на тему “Студентоцентроване 
навчання та проблеми його запро-
вадження в наших університетах (в 
контексті нового Закону України “Про 
вищу освіту”)”; професора кафедри 
менеджменту і міжнародного підпри-
ємництва НУ “Львівська політехніка”, 
доцента І. Б. Олексів на тему “Форму-
вання PhD-програм в галузі “управ-
ління та адміністрування”; завідувача 
кафедри адміністративного та фінан-
сового менеджменту НУ “Львівська 

політехніка”, професора Н. Ю. По-
дольчак на тему “Забезпечення якості 
вищої освіти на засадах акредитації 
та рейтингування (досвід США)”; за-
відувача кафедри банківської справи 
Луцького національного технічного 
університету, професора Н. С. Різник 
на тему “Використання VTT платфор-
ми проекту La Manche при формуванні 
та впровадженні навчальних програм 
у ЛНТУ”;  доцентів кафедри МЗЕД і 
фінансів Національного технічного  
університету “Харківський Політех-
нічний Інститут” Н. Ширяєва на тему 
“Освіта для майбутніх лідерів: акту-
альні виклики” та А. Макаренко на 
тему “Результати впровадження VTT 
за проектом La Manche”; керівник від-
ділу міжнародного співробітництва 
Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля 
О. Середіна на тему “Розвиток ви-
щої освіти у Луганському регіоні” та 
студента Національного технічного 
університету “Харківський Політех-
нічний Інститут” Дмитра Кожемякі-
на на тему “Про досвід використан-
ня результатів роботи по проекту
La MANCHE у студентському само-
врядуванні”.


