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16 квітня 2015 р. на факультеті МЕВ відбулося засідання студентського 

круглого столу на тему «Країнознавчі аспекти та дипломатичні орієнтири 

розвитку Німеччини, Японії, США та Об’єднаних Арабських Еміратів». 

Круглий стіл відбувався за участі студентів 181, 381 та 381 груп спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини». Доповіді студентів стосувалися 

проблематики дисциплін «Країнознавство» (викладач доц. Яхно Т.П.) та 

«Дипломатична та консульська служба» (викладач доц. Шайда О.Є.), які 

викладаються відповідно на першому та на третьому курсах.  

 
Тема круглого столу була визначена таким чином, щоб першокурсники та 

їхні більш досвідчені колеги з третього курсу мали можливість спільними 

зусиллями висвітлити і розкрити роль та значення у міжнародних відносинах 

країн, які є беззаперечними лідерами у різноманітних регіонах планети, і 

зовнішньополітичні рішення яких часто впливають на перебіг найважливіших 

світових подій.  

 
Тож першокурсники повинні були охарактеризувати економічне 

середовище, культурну спадщину, національні традиції визначених країн, 

словом, визначити потенціал їхньої участі в сучасних міжнародних 

економічних відносинах та чинники, що його формують. 

Студентам третього курсу потрібно було дослідити основні вектори 

зовнішньополітичних стратегій Німеччини, Японії, США та ОАЕ, 

дипломатичний інструментарій їх реалізації, а також проаналізувати, на яких 



засадах розвиваються дипломатичні відносини даних країн з Україною. Також 

важливим було питання дипломатичної підтримки лідерами даних країн 

української влади у вирішенні конфлікту на сході нашої держави. 

Студенти, багато з яких є активними учасниками СНТ (а студентка 381 

гр. Софія Яремко є Головою СНТ ЛКА!) готувалися до даного наукового 

заходу з усією відповідальністю. 

 
Варто зазначити, що програма роботи круглого столу була досить 

насиченою. Студентами першого та третього курсів було підготовлено по 

чотири доповіді, які супроводжувалися вельми інформативними та цікаво 

проілюстрованими презентаціями.  

 
Та що там казати! Окрім емоційних виступів, барвистого розмаїття 

слайдів, креативні першокурсники вразили всіх присутніх демонстрацією 

цікавих відеоматеріалів, звучанням східних мотивів, показом національних 

костюмів!  

Врешті, вирішивши, що це, хоч і «круглий», але стіл, його учасникам 

запропонували скуштувати національну японську страву «суші» (добре, що у 

львівських закладах харчування її можна знайти так само легко і швидко, як і 

традиційну львівську каву!). Направду, було смачно! 

                             



 
 

 
Більш стримані, але незворушно-професійні третьокурсники вразили 

глибокою змістовністю доповідей, грунтовним аналізом усіх 

зовнішньополітичних подій, учасниками яких були політичні лідери 

досліджуваних ними країн.  

 
На основі детальної характеристики розвитку дипломатичної служби, а 

також вивчення та опрацювання найактуальнішої інформації про прийняті в 

країні зовнішньополітичні рішення (у виступах так і звучало: «… як стало нам 

відомо, кілька годин тому…»!) студентами було зроблено абсолютно чіткі і 

логічні висновки стосовно перспектив для української дипломатії отримати 

конструктивну співпрацю у подоланні наших зовнішньополітичних проблем 

разом із партнерами з різних регіонів світу.  



 
У підсумку можна зазначити, що формат «круглого столу», який у 

дипломатії сам по собі передбачає створення невимушеної атмосфери для 

більш вільного спілкування і активного та жвавого обговорення, виправдав себе 

повною мірою.  

 

 

 



Студенти першого і третього курсу продемонстрували своє вміння 

презентувати матеріал, аналізувати знайдену інформацію робити висновки. А 

ще це була гарна нагода познайомитися між собою ближче і в подальшому 

разом ініціювати нові і цікаві наукові дослідження під час навчання у стінах 

Львівської комерційної академії на спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини».  

 

 

 

 

 


