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24-25 квітня 2015 року в академії 
відбулася Х всеукраїнська науково-
практична конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених на тему 
“Стан та перспективи розвитку бух-
галтерського обліку, аналізу і контролю 
в умовах економічної інтеграції”, моде-
раторами якої стали кафедра бухгал-
терського обліку та кафедра аудиту.
Конференція включена Міністер-

ством освіти і науки України до плану 
проведення міжнародних та всеукраїн-
ських конгресів, форумів, науково-прак-
тичних конференцій та семінарів мо-
лодих вчених і студентів у 2015 році.
Організатори заходу – Львівська 

комерційна академія, Національна 
академія статистики, обліку та ау-
диту (м. Київ), Житомирський дер-
жавний технологічний університет 
та Одеський національний економіч-
ний університет.
Мета наукового форуму – залучення 

молодих вчених, у тому числі й студен-
тів, до наукової роботи, стимулювання 
і підтримка наукових пошуків молоді у 
сфері обліку, аналізу та контролю.

Відкриваючи пленарне засідання 
директор Інституту економіки та фі-

НАУКОВИЙ ПОГЛЯД
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УКРАЇНИ

нансів, доцент Т. О. Герасименко при-
вітала всіх учасників конференції, на-
голосивши на актуальності наукових 
досліджень молодих вчених України, 
про стан та перспективи розвитку облі-
ку, аналізу і контролю в сучасних гло-
балізаційних умовах.

У вітальному слові ректор академії, 
професор П. О. Куцик звернув увагу на 

важливість наукової діяльності моло-
дих вчених у пошуку шляхів розвитку 
вітчизняної економіки, побажав плід-
ної наукової дискусії з метою форму-
вання наукової позиції щодо перспек-
тив розвитку бухгалтерського обліку, 
аналізу та контролю в сучасних умовах 
господарювання.

(Закінчення на стор. 4)

У зв’язку з вимогами часу, на базі академії започат-
ковано ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ
ЛІЦЕЙ – загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступе-
ня з профільним навчанням і допрофесійною підготов-
кою, який акредитований та ліцензований МОН України.
ВПЕРШЕ у стінах академії здійснюватиметься сту-

пенева повна вища освіта для випускників шкіл на базі 
9 та 11 класів, які здобуватимуть повну загальну серед-
ню та професійну освіту за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем “кваліфікований робітник”. Після закінчення лі-
цею, випускники продовжуватимуть навчання в академії
на пільгових умовах.

ПЕРЕВАГОЮ НАВЧАННЯ У ЛІЦЕЇ є проведення 
занять висококваліфікованими викладачами з науковими 
ступенями, а також забезпечення всіх іногородніх учнів 
відповідними умовами проживання у гуртожитку.
Ліцей здійснюватиме підготовку фахівців за про-

фесіями:
– касир в банку;
– оператор комп’ютерного набору;
– продавець продовольчих товарів;
– обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;
– касир (на підприємстві, в установі, організації);
– перукар (перукар-модельєр).

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ У ЛІЦЕЙЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ У ЛІЦЕЙ

Додаткову інформацію можна отримати у приймальній комісії академії за адресою:
м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 108

тел.: (032)275-68-66, (032)295-81-17; e-mail: litsey.ep@gmail.com

Учасники Х всеукраїнської науково-практичної конференціїУчасники Х всеукраїнської науково-практичної конференції
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ОБГОВОРЕНО ХІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
ПРОГРАМИ TEMPUS IV ЗА УЧАСТЮ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КООРДИНАТОРІВ

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ
13-14 березня 2015 року у Львівському палаці мистецтв 

відбулася перша на теренах Західної України Міжнарод-
на виставка “Вища освіта – 2015”, що об’єднала пред-
ставників понад тридцяти вищих навчальних закладів 
та освітніх центрів України, Польщі, Франції, серед 
яких Львівська комерційна академія, освітня агенція 
“Study in Poland” та Національна агенція з питань ви-
щої освіти у Франції СAMPUS FRANCE.
Організаторами заходу стали Міжнародний освітній 

центр та Львівська торгово-промислова палата.
Під час урочистого відкриття учасників та гостей приві-

тав консул Республіки Польща Влодзімєж Сульгостовскі. 
Також з вітальними словами перед учасниками виставки ви-
ступили директор Міжнародного освітнього центру, Галина 
Бохонко, начальник управління міжнародних економічних 
зв’язків Львівської торгово-промислової палати Володимир 
Коруд, член правління ПАТ “Ідея Банк” Володимир Кузьо, 
заступник начальника департаменту професійно-технічної 
освіти, координації діяльності ВНЗ та науки ЛОДА Роман 
Бабій, провідний спеціаліст сектору освітньої політики 
управління освіти ЛМР Любомир Войтович.

Окрім ознайомлення із навчальними закладами Укра-
їни та Польщі, програма виставки охопила консультації з 
представниками навчальних закладів, презентації для учнів 

старших класів та студентів. Зокрема, академія ознайоми-
ла всіх бажаючих зі спеціальностями, за якими здійснює 
навчання, презентувала наукові та навчально-методичні 
розробки професорсько-викладацького колективу вишу. В 
свою чергу, майбутні абітурієнти ознайомилися з особли-
востями студентського життя в одному з найстаріших тор-
говельно-економічних вузів України.

21 квітня 2015 року в академії відбу-
лися збори координаторів українських 
вищих навчальних закладів – учасни-
ків консорціуму з реалізації проекту 
“Лідерство та управління змінами у 
вищій освіті” № 530621-TEMPUS-1-
2012-1-BG-TEMPUS-JPGR програми  
TEMPUS IV за участю європейських 
координаторів.

Крім представників академії, у 
зборах взяли участь: делегація Уні-
верситетського коледжу в м. Добріч 
(Республіка Болгарія) на чолі з рек-
тором Тодором Радєвим, в тому числі  
європейський координатор проекту 
Крістіна Армутлієва, а також представ-

ники українських вишів: доцент На-
ціонального технічного університету 
“Харківський політехнічний інститут” 
Анастасія Макаренко, завідувач ка-
федри іноземних мов, доцент Східно-
українського національного універси-
тету ім. В. Даля Микола Шабінський, 
проректор НПВРтаМЗ Одеського на-
ціонального економічного університе-
ту, професор Георгій Шубартовський, 
доцент Луцького Національного тех-
нічного університету Наталія Різник, 
доцент Національного університету 
“Львівська політехніка” Ігор Олексів, 
ректор Черкаського технічного уні-
верситету, професор Тамара Качала та 
представники академі: перший про-

ЗУСТРІЧ ІЗ НАРОДНИМ ДЕПУТАТОМ УКРАЇНИ
2 квітня 2015 року в академії для професорсько-викладацького колективу та студен-

тів прочитано лекцію на тему “Промислова політика. Шлях України з третього світу в 
перший”, яку провів народний депутат України, Голова комітету ВРУ з промислової по-
літики та підприємництва В. В. Галасюк.

Відкрив захід ректор академії, професор П. О. Куцик, який представив аудиторії високо-
шанованого гостя та закликав учасників зустрічі до активної наукової дискусії з політиком.

В. В. Галасюк під час виступу наголосив на необхідності проведення радикальних змін у 
промисловій політиці України, виділивши основні етапи реформування промислової еконо-
міки на макрорівні.

На завершення ректор академії подякував гостю за візит у найстаріший торговельно-еконо-
мічний виш України і на згадку про академію вручив нарис про Львівську комерційну академію.

ректор академії, доцент Марта Барна та 
проректор з наукової роботи, професор 
Богдан Семак, академічний координа-
тор освітніх проектів, начальник відді-
лу міжнародних зв’язків і стратегічного 
розвитку Тетяна Штанько, учасник ро-
бочої групи з реалізації проекту, доцент 
Юлія Полякова, декан факультету МЕВ, 
доцент Інна Бойчук, старший викладач 
кафедри МЕВ Оксана Василиця.

Учасниками зустрічі розглянуто 
питання про хід реалізації проекту та 
обговорено плани подальшої діяльнос-
ті. Крім того, після завершення зборів 
між академією та Університетським 
коледжем у м. Добріч підписано угоду 
про співпрацю, яка передбачає обмін 
студентами, викладачами та персона-
лом, створення спільної структури і 
програми спільного навчання, обмін 
науковими матеріалами та інформаці-
єю, організацію спільних семінарів і 
конференцій тощо.
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ОБГОВОРЕНО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

23 квітня 2015 року в академії 
відбулася XIII науково-теоретична 
конференція студентів юридичного 
факультету “Проблеми правового 
регулювання в сучасній Україні”.

З вітальним словом до учасників 
конференції звернулися декан юридич-
ного факультету, доцент О. С. Котуха 
та проректор з наукової роботи акаде-
мії, професор Б. Б. Семак, які відзна-
чили актуальність тематики, важли-
вість аналізу та обговорення існуючих 
проблем у законодавстві України та 
побажали всім учасникам конференції 
плідної роботи.

Відкрила науковий захід суддя 
Апеляційного суду Львівської області 
Тетяна Анатоліївна Гірник, яка заува-
жила, що проведення наукової дис-
кусії та обговорення результатів до-
сліджень дасть зробити  чіткий аналіз 
сучасних пріоритетів реформування, 
вдосконалення і гармонізації наці-
онального законодавства, розвитку 
його системи під впливом міжнарод-

ного законодавства та європейської 
системи права.

Учасниками форуму стало понад 
40 студентів та близько 10 викладачів 
академії.

Заслухано 10 наукових доповідей 
як студентів юридичного факультету 
академії, так і студентів Львівського 
державного університету внутрішніх 
справ, ЛНУ ім. І. Франка та Львівсько-

го кооперативного коледжу економіки і 
права. Слід відзначити, що всі доповіді 
учасників підготовлено на високому 
теоретичному рівні з використанням 
сучасних інтерактивних технологій. Ви-
ступи учасників були різноплановими і 
ще раз засвідчили, що сучасні студенти 
можуть та бажають навчатися, прагнуть 
отримати якісну освіту й стати високок-
валіфікованими фахівцями.

ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ ВІД ПРАЦІВНИКА ЛЬВІВСЬКОЇ МИТНИЦІ
28 квітня 2015 року на товарознав-

чо-комерційному факультеті ака де мії 
для студентів спеціальності “Това-
рознавство та експертиза в митній 
справі” проведено лекційне заняття 
на тему “Митні режими”, яке про-
вів начальник відділу організації мит-
ного контролю Львівської митниці
Державної Фіскальної служби Украї-
ни, радник митної служби I-го рангу
Андрій Васильович Тодощук.

Лектором розкрито питання щодо 
видів митних режимів, особливостей їх 
вибору та зміни, регулювання питань, 
пов’язаних із митним режимом, та мит-

ного статусу товарів, що переміщують-
ся у той чи інший митний режим.

У процесі обговорення актуальних 
питань здійснення митної справи сту-
денти отримали змістовні та фахові 
відповіді на всі поставлені запитання. 
Особливу увагу в майбутніх фахівців 
викликали “цікаві випадки” з про-
фесійної діяльності, зокрема методів 
виявлення контрабанди та порушення 
митних правил. Не залишилися і поза 
увагою актуальні питання реформу-
вання митної системи та євроінте-
граційні процеси України, зокрема, 
в контексті гармонізації нормативно-
правових актів.

За підсумками проведеної лекції 
студенти отримали велику кількість 
корисної інформації, знання та про-
фесійні поради від фахівця Львівської 
митниці. У свою чергу, Андрій Васи-
льович відзначив високий рівень знань 
студентів та надзвичайну зацікавле-
ність до обраної спеціальності.

Крім того, організаторами заходу до-
сягнуто домовленості про виїзні фахові 
заняття для студентів академії на митні 
пости “Городок” і “Скнилів”, а також у 
Львівське управління з питань експер-
тизи та досліджень ДФС України.

Учасники ХІІІ науково-теоретичної конференціїУчасники ХІІІ науково-теоретичної конференції

Студенти та викладачі під час лекціїСтуденти та викладачі під час лекції
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(Закінчення. Поч. на стор. 1)
З вітальним словом також виступи-

ли: проректор з наукової роботи, про-
фесор Б. Б. Семак, завідувач кафедри 
аудиту, професор К. І. Редченко, завід-
увач кафедри бухгалтерського обліку, 
професор В. І. Бачинський та доцент 
кафедри обліку та аналізу Національ-
ного університету “Львівська Політех-
ніка” Р. Л. Хом’як.

Загалом для участі в конференції 
подано 93 тез. Участь у роботі, крім 
представників академії, також взя-
ли молоді науковці з таких провідних 
навчальних закладів України: Націо-
нальної академії статистики, обліку 
та аудиту (м. Київ), Одеського націо-
нального економічного університету, 
Донецького національного універси-
тету економіки і торгівлі імені Ми-
хайла Туган-Барановського (м. Кри-
вий Ріг), Житомирського державного 
технологічного університету, Мука-
чівського державного університету, 
Національного університету водного 
господарства та природокористування 
(м. Рівне), Національного універси-
тету “Львівська Політехніка”,  Львів-
ського національного університету 
ім. І. Франка, Київського національно-
го університету ім. Т. Шевченка та На-
вчального наукового інституту еконо-
міки, менеджменту та права (м. Рівне).

НАУКОВИЙ ПОГЛЯД МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УКРАЇНИ

Найбільша кількість поданих ма-
теріалів конференції, а відповідно, і 
представників, була від академії – 53  
учасника, а також від Житомирського 
державного технологічного універ-
ситету – 6 учасників, Донецького на-
ціонального університету економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Баранов-
ського – 8 учасників, Національної ака-
демії статистики, обліку та аудиту – 11 
учасників та Національного універси-
тету “Львівська Політехніка” – 5.

Безпосередню участь у конференції 
взяли 63 представника. 

Робота конференції відбувалася за 
такими напрямками: проблеми теорії 
і практики бухгалтерського обліку в 
умовах інтеграційних процесів; теорія, 
методика та організація економічного 
аналізу в умовах глобалізації; стан і 
напрями розвитку контролю в умовах 
інтеграції національної економіки; 
проблеми економіки на мікро- і макро-
рівнях у сучасних умовах.

За результатами презентації резуль-
татів наукових досліджень учасникам 
конференції, чиї роботи були визнані 
організаційним комітетом найзмістов-
нішими, вручено дипломи:

- І ступеня – Анастасії Варгуліч 
(Донецький національний університет 
економіки і торгівлі імені Михайла Ту-
ган-Барановського) та Евеліні Якубич 
(Львівська комерційна академія). 

- ІІ ступеня – Анастасії Рацін (Му-
качівський державний університет) та 
Надії Гончарук (Львівська комерційна 
академія).

- ІІІ ступеня – Аліні Наумовій (До-
нецький національний університет 
економіки і торгівлі імені Михайла Ту-
ган-Барановського) та Богдані Фесюк 
(Львівська комерційна академія).

Крім того, всім учасникам, які ви-
ступили на пленарному засіданні кон-
ференції, оргкомітетом вручено серти-
фікати учасника. 

Анастасія Варгуліч, 
студентка ДонНУЕТ ім. М. Туган-
Барановського (м. Кривий Ріг)

– Цьогоріч я вдруге беру участь 
у конференції в академії. Минулого 
року мені сподобалась організа-
ція та те, як було проведено захід, 
тому, незважаючи на відстань, я 
планувала взяти участь і у цього-
річній конференції. Сьогодні мені 
сподобалася наукова дискусія між 
колегами, а також те, що значна 
кількість викладачів взяли участь у 

науковому заході. Завдяки участі у такому форумі особисто 
для себе відкрила багато чого нового, пов’язаного з моєю 
майбутньою професією.

Анастасія Рацін,
студентка Мукачівського
державного університету

– Львів я відвідую часто, а ось у 
стінах комерційної академії вперше. 
Від участі в конференції отримала за-
доволення. Мені сподобалась науко-
ва дискусія, яка постійно виникала 
за результатами презентації наукових 
доповідей. Хочу відзначити те, що в 
академії викладачі є відкритими до 
діалогу та дискусії. За результатами 
участі в конференції я почерпнула 

для себе багато чого нового: діяльність венчурних підпри-
ємств, про зміни в законодавстві, пов’язані з обліком й адміні-
струванням податків та єдиного соціального внеску.

Владислав Степаненко,
студент ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)

– Я вперше завітав до Львова та, відповідно, до академії. Крім того, хочу відзначити, що вперше 
беру участь у конференції в очному форматі. Спочатку я хотів би наголосити, що мені дуже спо-
добався Львів та його жителі, а також ставлення до нас як російськомовних громадян. Від участі в 
конференції я почерпнув багато нового, завдяки чому у мене сформувався новий погляд на еконо-
мічну ситуацію в світі загалом та в Україні зокрема.

Відтепер у Львів я приїзжатиму частіше та розповідатиму своїм друзям як тут прекрасно!

Ректор академії вручає диплом
І ступеня Евеліні Якубич
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ВИЇЗНЕ ФАХОВЕ НАВЧАННЯ В ГОЛОВНОМУ 
УПРАВЛІННІ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
16 квітня 2015 року в Головному 

управлінні Державної фіскальної служ-
би у Львівській області для студентів 
академії відбувся “День відкритих две-
рей”, де вони мали змогу поспілкувати-
ся з фахівцями відомства, ознайомити-
ся зі структурою ДФС та останніми 
змінами податкового законодавства.

Організатор заходу – заступник ди-
ректора Інституту економіки та фі-
нансів, доцент, доцент кафедри аудиту 
ЛКА Р. В. Бойко.

В заході, крім студентів та викладачів 
Інституту економіки та фінансів, взяли 
участь: заступник начальника Головно-
го управління  ДФС у Львівській області 
Василь Лемішовський, начальник управ-
ління доходів і зборів фізичних осіб Во-
лодимир Коваль, в.о. начальника управ-
ління комунікацій Ігор Волинський, 
начальник управління реєстрації плат-
ників та електронних сервісів Степан 
Горбаль, заступник начальника відділу 
реєстрації користувачів АЦСК ІДД при 
ГУ ДФС у області Володимир Леськів, 
перший заступник начальника Головно-
го управління ДФС у Львівській області, 
який здійснює координацію діяльності 
підрозділів податкової міліції Віктор Ли-
лик (випускник академії).

Заступник начальника Головного 
управління ДФС у Львівській області Ва-
силь Лемішовський під час виступу роз-
повів про історію створення Державної 
податкової служби Львівщини та ниніш-
ню структуру відомства. Він детальніше 
зупинився на змінах у системі оподат-
кування України. Зокрема, зазначив, що 
“наразі в службі змінюються підходи до 
роботи, застосовуються нові методи вза-
ємодії з платниками та впроваджується 
нова політика відомства. Для реалізації 
такого підходу ДФС України розробле-
но Концепцію реформування податкової 
системи, яка пропонує великі преферен-
ції малому й середньому бізнесу”.

Про свій досвід роботи у податковій 
службі, а також про рівень знань, який 
йому наддала рідна Alma-Mater, розповів 
перший заступник начальника ГУ ДФС у 
Львівській області Віктор Лилик.

Фахівці фіскальної служби області 
роз’яснили студентам правила надання по-
даткової знижки на навчання та можливість 
отримання електронного ключа, проінфор-
мували про електронні сервіси ДФС України.

Студенти не лише з цікавістю слухали 
доповідачів, але й ставили багато різних 
запитань як про адміністрування різних 
податків, так і про роботу у стінах цього 
відомства.

Після обговорення проблемних аспек-
тів оподаткування, заступник начальника 
Головного управління ДФС у Львівській 
області Василь Лемішовський вручив 
підручник “Бухгалтерський облік та опо-
даткування” студентці напряму підготов-
ки “Облік і аудит” Лесі Микитин як най-
активнішому учаснику дискусії. 

На завершення заходу доцент 
Р. В. Бойко подякував за організовану зу-
стріч з фахівцями відомства, наголосив-
ши на необхідності посилення співпраці 
між академією та ДФС у проведенні по-
дібних заходів. Також за дорученням рек-
торату вручив Василю Лемішовському 
та Віктору Лилику нариси про Львівську 
комерційну академію.

РЕАЛІЗУЙ СЕБЕ У ВЛАДІ
17 березня 2015 року в академії відбулася презентація проекту для талановитої 

молоді “Реалізуй себе у владі” начальником відділу комунікацій з громадськістю 
Львівської обласної державної адміністрації С. А. Безушком.

Відкрив зустріч проректор з наукової роботи академії, професор Б. Б. Семак, який 
наголосив на актуальності співпраці навчального закладу з органами місцевого само-
врядування.

З вітальним словом виступив ректор академії, професор П. О. Куцик, який наголосив 
на важливості формування кадрового потенціалу в органах виконавчої влади та місце-
вого самоврядування у м. Львові та Львівській області, що дає можливість активізувати 
ініціативних та обдарованих студентів до роботи в галузі державного управління.

Під час презентації проекту С. А. Безушко розповів студентам академії про заходи, які 
відбуватимуться під час навчання. Зокрема, Станіслав Андрійович відзначив, що учасники 
матимуть можливість пройти стажування у структурних підрозділах обласної державної 
адміністрації, взяти участь у спеціалізованих тренінгах, зустрічах з високопосадовцями, 
політиками, лідерами громадської думки та іншими авторитетними людьми.

Студенти та викладачі академії під час заходуСтуденти та викладачі академії під час заходу
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7-8 квітня 2015 року на базі Харківського національ-
ного автомобільно-дорожнього університету відбувся Все-
український конкурс дипломних робіт студентів вищих 
навчальних закладів освіти зі спеціальності “Економіка 
підприємства” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Ма-
гістр”. За результатами конкурсу студентка академії отри-
мали такі призові місця:
І місце – Н. В. Бугайчук на тему “Мотивація персоналу 

та її взаємозв’язок із ефективністю господарської діяльнос-
ті підприємства” ( науковий керівник: професор О. І. Іляш); 
ІІ місце – В. Л. Пущик на тему “Економічні механізми 

регулювання діяльності торговельних підприємств в умо-
вах посилення процесу євроінтеграції” (науковий керівник: 
доцент В. І. Куцик); 

Крім того, у номінації “За використання значного обсягу 
статистичних даних” грамоту вручено І. В. Явтуховській, 
яка виконала дипломну роботу на тему “Діагностика фінан-
сового стану підприємства та її удосконалення” (науковий 
керівник: доцент Т. А. Городня).

25 березня 2015 року на базі Київського національного торго-
вельно-економічного університету відбулася підсумкова науково-
практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і  гуманітарних наук у 
галузі науки “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. Учасниками 
науково-практичної конференції стали автори 36 кращих наукових 
робіт з 26 вищих навчальних закладів України, що надійшли на ІІ 
тур і були прорецензовані галузевою конкурсною комісією. Від ака-
демії участь у науковому форумі взяли студенти магістратури спе-
ціальності “Облік і аудит” Наталія Телюк та Христина Кузьма.

Слід зазначити, що на розгляд галузевої конкурсної комісії було по-
дано 145 робіт, які надійшли від 72 вищих навчальних закладів Укра-
їни. Оцінка робіт здійснювалася фаховими експертами за критеріями, 
основними з яких були: наявність наукової гіпотези, інноваційність, 
актуальність та практична значущість результатів роботи

Під час секційних засідань автори наукових робіт продемон-
стрували глибокі теоретичні знання з обліку, аналізу та ауди-
ту, інноваційний підхід до вирішення окремих наукових проблем
та креативність мислення.

За результатами конкурсу Телюк Наталія посіла І місце та отрима-
ла диплом I ступеня за наукову роботу “Підготовка та аудит консолі-
дованої фінансової звітності: теорія, методика, організація”, а Кузьма 
Христина посіла ІІ місце та отримала диплом II ступеня за наукову ро-
боту “Облікове забезпечення маркетингової політики підприємства”. 
Наукові роботи виконано під керівництвом професора П. О. Куцика).

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ

1-4 квітня 2015 року на базі Національного універси-
тету “Львівська політехніка” відбувся ІІ етап Всеукра-
їнської студентської олімпіади з дисципліни “Міжна-
родна економіка”. Участь в конкурсі взяли і студенти 
академії, напряму підготовки / спеціальності “Міжна-
родні економічні відносини” С. Яремко (3 курс), та магі-
стратури О. Годованець, С. Ахундова та О. Лега.

За результатами конкурсу Олег Лега посів ІІІ місце та 
отримав диплом ІІІ ступеня. Крім того, за участь в олімпіа-
ді наші студенти відзначені:

- грамотою за ІІІ місце у номінації “За глибокі знання з 
міжнародної економіки та оригінальну методику аналізу” – 
С. Ахундова;

- грамотою за ІІ місце у номінації “За креативність мис-
лення” – О. Годованець;

- грамоту за ІІІ місце в номінації “За креативність мис-
лення” – С. Яремко.

Наталія Телюк
та Христина Кузьма

С. Яремко, С. Ахундова,
О. Лега та О. Годованець
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17 березня 2015 року на базі Хар-
ківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця 
відбувся ІІ тур Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт 
за напрямом “Маркетинг, управлін-
ня персоналом та економіка праці”. 
Представляла  академію на кон-
курсі студентка 4 курсу напряму 
підготовки “Маркетинг” Наталія
Сабодашко.

Слід відзначити, що на перший 
етап рецензування надіслали більше 
200 робіт із різних вищих навчальних 
закладів України, що підтверджує ве-
лике зацікавлення наукової спільноти
у конкурсі. 

Робота підсумкової конференції 
відбувалася за двома напрямами: 
маркетинг (за видами економічної 
діяльності) та управління персона-
лом та економіка праці, в якій пред-
ставили роботи лише 37 учасників. 
На секційному засіданні “Марке-
тинг (за видами економічної діяль-
ності)” Н. Сабодашко презентувала 
доповідь з наукової роботи на тему 
“Сегментація ринку товарів” (нау-
ковий керівник: доцент Балук Н. Р.). 
За результатами конкурсу студентка 
Наталія Сабодашко нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня Всеукраїн-
ського конкурсу студентських на-
укових робіт.

8-10 квітня 2015 р. на базі Київського національного 
торговельно-економічного університету відбувся ІІ етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
“Товарознавство та комерційна діяльність”, в якому 
взяли участь 58 студентів із 19 ВУЗів України.

Академію представляли: за ОКР “Бакалавр” – І. Попере-
чна (товарознавство продовольчих товарів), за ОКР “Ма-
гістр” – Т. Стегницьна (товарознавство продовольчих това-
рів) та В. Сторерчук (товарознавство продовольчих товарів).

Представником журі від академії був доцент кафедри 
продовольчих товарів, к.т.н. М. П. Бодак. 

За результатами розв’язку ситуаційних завдань та написан-
ням тестів студентка академії Поперечна І. посіла переможне 
ІІІ місце за ОКР “Бакалавр”. Решта студентів отримали почесні 
грамоти дипломантів олімпіади.

25-26 березня 2015 р. 
на базі Київського
національного еконо-
мічного університету 
імені Вадима Гетьмана 
було проведено конкурс 
студентських наукових 
робіт із спеціальності 
“Міжнародні економіч-
ні відносини”, в якому 
взяли участь 117 сту-
дентів із 60 навчальних 
закладів України.

Від академії для учас-
ті в конкурсі делегували 
Олега Легу та Тетяну 
Клімову.

Перед проведенням 
конкурсу викладачі з усієї 
України дали напутні сло-
ва усім конкурсантам та 

вручили грамоти тим, чиї роботи були відзначенні, але не пройшли
в ІІ тур. 

Під час конкурсної програми студенти виступали з допо-
відями, після чого журі ставили запитання. Презентація та 
відповіді нашої студентки викликали велику зацікавленість 
і хороші відгуки у журі.

Так, за результатами конкурсу Тетяна Клімова посіла І 
місце та була нагороджена дипломом І ступеня і цінними 
призами.

25 березня 2015 року в Львівській міській раді відбувся се-
мінар у межах програми “Перший кар’єрний крок” на якому 
учасники прослухали доповідь прем’єр-міністра федераль-
ної землі Саксонія у відставці, заступника голови Ради ста-
білізації із забезпечення стабільних державних фінансів, 
професора Георга Мільбрадта. Слухачами семінару стали 
студенти студентського наукового товариства факульте-
ту міжнародних економічних відносин академії. 

Лектор семінару під час виступу намагався висвітлити 
основні успішні  економічні реформи федеральної землі 
Саксонії з акцентом на їх можливе використання та запо-
зичення для України. 

Після завершення виступу професора Георга Мільбрадта, 
студенти мали змогу поспілкуватись у вільній невимушеній 
атмосфері та отримати відповіді на всі поставлені запитання. 

Доц. Н. Р. Балук та Н. СабодашкоДоц. Н. Р. Балук та Н. Сабодашко

Учасники семінару у залі засідань ЛМРУчасники семінару у залі засідань ЛМР
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НОВІ ЗАВДАННЯ ТА ВИКЛИКИ
ОБГОВОРЕНО НА ВЧЕНІЙ РАДІ АКАДЕМІЇ
3 та 27 квітня 2015 року відбулися 

засідання вченої ради академії на яких 
розглянуто питання, пов’язані з на-
вчальним процесом та напрямами його 
вдосконалення.

3 квітня 2015 року засідання розпоча-
лося з вшанування хвилиною мовчання з 
приводу першої роковини пам’яті помер-
лого професора І. М. Копича. 

Після хвилини мовчання ректор ака-
демії, професор П. О. Куцик урочисто 
вручив грамоти Львівської обласної 
ради начальнику фінансово-економічно-
го відділу – головному бухгалтеру ака-
демії Л. Т. Ясінській, директору навчаль-
но-наукового інформаційного інституту, 
доценту О. М. Швецю, проректору з на-
укової роботи, професору Б. Б. Семаку, 
завідувачу кафедри маркетингу, профе-
сору Ю. А. Дайновському,  а також атес-
тат доцента к.е.н. Р. Л. Лупаку.

Про хід виконання дипломних робіт 
студентами академії та підготовку їх до 
захисту вчена рада заслухала інформацію, 
підготовлену директором Інституту еконо-
міки та фінансів і деканами факультетів. 
У доповіді наголошено, що ступінь готов-
ності більшості дипломних робіт студен-
тів денної форми складає 60-70 %. Під час 
обговорення даного питання члени вченої 
ради акцентували увагу на необхідності 
враховувати  сучасні досягнення науки при 
розробці питань, використовувати економі-
ко-математичні розрахунки та моделі, пере-
дові методи наукових і експериментальних 
досліджень, приймати оптимальні рішення 
із застосуванням системного підходу.

З інформацією “Про хід виконання 
Заходів з профорієнтаційної роботи та 
організації набору у 2015 році” перед 
членами вченої ради виступили дирек-
тор Інституту економіки та фінансів, 
декани факультетів, директор Луцького 
кооперативного коледжу ЛКА та секре-

тар приймальної комісії. Виступаючими 
наголошено, що в академії та в коледжі 
проведено ряд рекламно-профорієнта-
ційних заходів (реклама на телебачен-
ні, радіо, зустрічі, бесіди, круглі столи 
за участю випускників коледжів, ліцеїв 
та шкіл). Після заслуханої інформації 
вчена рада ухвалила: посилити ділові 
контакти з керівниками шкіл, коледжів 
і гімназій з метою розвитку співпраці, 
оперативного обміну інформацією та 
створення умов для спілкування з по-
тенційними абітурієнтами.

На засіданні заслухано інформацію 
першого проректора академії, доцента 
М. Ю. Барни про підготовку Положення 
про організацію освітнього процесу та  
про стан готовності кафедр щодо роботи 
експертних комісій МОН України з питань 
акредитації та ліцензування; проректора з 
науково-педагогічної роботи, професора 
С. В. Скибінського про стан формування 
дистанційних курсів.

Крім того, на засіданні вченої ради 
відбулося представлення до вченого зван-
ня: доцента кафедри фінансів і кредиту, 

к.е.н. Р. А. Крамченка та доцента кафедри 
комерційної діяльності та підприємни-
цтва, к.е.н. В. М. Мулярчука.

***
27 квітня 2015 року відбулося засідан-

ня вченої ради академії на якому розгля-
нуто питання, пов’язані з імплементаці-
єю Закону України “Про вищу освіту” у 
навчальному закладі.

Розпочалося засідання із вручення 
атестатів професора ректором акаде-
мії, професором П. О. Куциком к.е.н. 
Н. Г. Міценко, д.е.н. О. І. Іляш та атестата 
доцента к.е.н. І. В. Артищук.

Про діяльність органів студентського 
самоврядування в академії та напрямки 
його реформування у відповідності до 
Закону України “Про вищу освіту” роз-
повів проректор з навчально-виховної 
роботи, професор С. Д. Гелей.

Також професор С. Д. Гелей ознайо-
мив присутніх із заходами, пов’язаними 
з освітньо-просвітницькою роботою в на-
ціонально-патріотичному вихованні сту-
дентів академії в умовах сьогодення. 

З інформацією про проходження 
підвищення кваліфікації професор-
сько-викладацьким складом академії у 
2014-2015 рр. та затвердження плану на 
2015-2016 рр. виступив проректор з на-
укової роботи, професор Б. Б. Семак. 

Крім того, члени вченої ради академії 
на засіданні затвердили Положення про 
освітній процес у Львівській комерцій-
ній академії та Положення, які розробле-
ні відповідно до наказу ректора академії 
“Про імплементацію документації акаде-
мії до Закону України “Про вищу освіту”.

Також на засіданні відбулося пред-
ставлення до вченого звання: профе-
сора кафедри фінансів і кредиту, д.е.н. 
Л. І. Гальків; професора кафедри бух-
галтерського обліку, к.е.н. Л. Г. Медвідь; 
професора кафедри комерційної діяль-
ності та підприємництва, к.е.н. Я. М. Ан-
тонюка; доцента кафедри фінансів і кре-
диту, к.е.н. М. Я. Вірта.

 актуально
За результатами ІІ конкурсу претен-

дентів на гранти в межах проекту “Роз-
ширення освітніх можливостей Erasmus 
Mundus” (EMBER) програми ERASMUS 
MUNDUS, реєстраційний номер № 2013-
2525/001-001, представники академії 
отримали грант:

– на наукове стажування протягом
10 місяців у Лодзькому університеті
(Республіка Польща) – д.е.н., професор
кафедри МЕВ Л. А. Яремко;

– на річне навчання у Лодзькому універ-
ситеті (Республіка Польща) – студентка 
3 курсу напряму підготовки “Міжнародні 
економічні відносини” Софія Яремко.

Ректор академії вручає грамоту Ректор академії вручає грамоту 
О. М. ШвецюО. М. Швецю

Голосування на засіданні вченої ради академіїГолосування на засіданні вченої ради академії
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55 РІЧЧЯ “ГАЛИЧАНКИ”

22 березня 2015 року в актовій залі академії відбувся святковий ювілейний 
концерт лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів на-
родної капели бандуристок “Галичанка” Львівської комерційної академії, при-
урочений 55-річчю творчої діяльності колективу.
Історія “Галичанки” – це яскраві сторінки, що розповідають про славні 

творчі  традиції, які пропагують українську народну пісню та музичний сим-
вол України – бандуру. В творчому доробку колективу різноманітні тематич-
ні програми, програми української народної та духовної музики, зарубіжна 
класика, авторські твори сучасних українських композиторів. Своєрідна ма-
нера співу, в основі якої класичний вокал, художня інтерпретація, фактурно-
виразне звучання, забезпечують капелі успіх і прихильність шанувальників.

вольчої механізованої бригади (4 ба-
тальйон, 12 рота, 3 взвод), яку організу-
вали волонтери з молодіжної організації 
“Довіра” церкви Володимира і Ольги.

Після перерви у другій частині кон-
церту капела виконала музичні твори: 
слова і музика І. Івасюка “Пісня буде 
поміж нас”; українська народна пісня 
“Іванку, Іванку”, партію ударних ви-
конував Тарас Лозан; слова і музика 
М. Золотухи “Розспівались солов’ї”, 
під час якого танго виконували: 
Христина Долайчук, Мілена Верес-
нюк, Ростислав Бохінський та Віталій 
Поважний; лемківська народна пісня 

“Янчик”; слова М. Костецького, му-
зика О. Мідик “Розквітнув сад”; об-
робка О.  Грицишина “Не стій вербо 
над водою”, соло виконували: Сергій 
Кутепов (тенор), Наталія Грициняк 
(сопрано), партію флейти виконала 
Надія Костюк; словацька народна 
пісня “Анічка-душечка”, соло тено-
ра та ...справжнісінької коси виконав 
Сергій Кутепов; слова П. Половка, 
музика В. Брони “Україно, ти моя мо-
литва”, солісти Лілія Федоричка та 
Ярина Патинок.

З нагоди урочистої події в академію 
надійшли вітання від Архієпископа і 
Митрополита Львівського Української 
греко-католицької церкви Ігоря, Мініс-
терства культури України, органів міс-
цевого самоврядування, спілки кобзарів 
України, колективу Шевченківського на-
ціонального заповідника та представни-
ків капели бандуристок “Ягілка”.

Від імені академії вітальні слова зву-
чали від ректора, професора П. О. Ку-
цика та проректора з навчально-ви-
ховної роботи, професора С. Д. Гелея. 
Після особистого привітання, ректор 
зачитав вітальну телеграму від міні-
стра культури України та урочисто вру-
чив диригенту Руслані Дробот.

Особливо хвилюючим стало ві-
тання представників народної капели 
бандуристок “Галичанка” 60-х, 70-х та 
80-х років, які після зворушливих слів 
спільно з винуватцями свята “згадали 
молодість” та заспівали українську 
народну пісню. На завершення уро-
чистого святкування ювілею пролунав 
твір Лесі Горової “Музика звучить” 
під партію фортепіано, яку виконав
Володимир Пінчак.

У першій частині концерту прозву-
чали твори: український старовинний 
лірницький кант в обробці Д. Котка “Че-
рез поле широкеє” (солістка М. Мед-
вецька); слова М. Колісецького, музика 
В. Хозанова, аранжування І. Свентах 
“Ромчику, ромашко”; слова і музика 
Р. Купчинського “Лети моя думо”; сло-
ва Б. Стельмаха, музика П. Майбороди 
“Елегія”, виконав секстет капели; слова 
і музика Цісарем Габбарайна “Човен”, 
партію скрипки виконував Анатолій 
Будік; слова і музика М. Лаврика “Плач 
чайки”; слова народні, музика Я. Ну-
дика “В чужині”; слова Т. Шевченка, 
аранжування М. Медвецької “Сонце 
гріє”; слова І. Поклада, музика Ю. Риб-
чинського “Чарівна скрипка”; музика 
Г. Матвіїва “Блюз нічного причалу”, 
виконало тріо капели; слова А. Малиш-
ка, музика Є. Козака “Пісня вечорова”, 
виконав октет капели.

Під час перерви гості свята мали змо-
гу переглянути демо-ролик, який відо-
бражав показ  концертних виступів ка-
пели в Україні і за кордоном впродовж 
останніх 10 років. Крім того, під час 
перерви відбулася благодійна ярмарка 
з метою зібрання коштів для 24 добро-

Народна капела бандуристок “Галичанка”Народна капела бандуристок “Галичанка”

Тенор Сергій КутеповТенор Сергій Кутепов
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У Світлий тиждень Христо-
вого Воскресіння хорова капе-
ла “Мрія” Львівської комерційної 
академії відсвяткувала свій юві-
лей – тридцять літ на співочій 
сцені. Творчий колектив створив 
славну сторінку літопису музич-
ної культури в Галичині, Україні та
за кордоном. 
Упродовж усіх мистецьких висту-

пів капела виконала понад триста 
творів української та зарубіжної хо-
рової класики, велику кількість обро-
бок українських народних пісень і пі-
сень народів світу. Витончений спів, 
креативний пошук різних форм та 
методів роботи з метою досягнен-
ня майстерного відтворення шедев-
рів хорової музики принесли “Мрії” 
справжню славу та визнання. 
Виконавська манера “Мрії” – це 

глибоке проникнення в образну сферу 
творів та майстерне її відтворення 
тонкими динамічними нюансами, 
гнучким фразуванням. На думку док-
тора мистецтвознавства, професо-
ра Анатолія Ляшенка, хорова капела 
“Мрія” є подвижником хорової спра-
ви в Україні, одним з “метрів” україн-
ського аматорського співу.

У першій частині ювілейного кон-
церту прозвучали твори: М. Толстяко-
ва “Воскресеніє Христово”; І. Соневи-
цького, обр. Р. Демчишина “Під Твою 
милість”; О. Львова “Вечері Твоєї 
тайної”; П. Чайковського, транскрип-
ція Р. Демчишина “Сонце заходить” 

(солісти А. Чучман та В. Кудовба); 
Г. Гембера, сл. Т. Шевченка “Вітер 
з гаєм розмовляє”; Б. Лятошинсько-
го, сл. Т. Шевченка “Тече вода в синє 
море”; В. Матюка, обр. для хору Ф. Ко-
лесси, сл. М. Шашкевича,“Веснівка”; 
К. Проснака “Море”. Зворушливе зву-
чання, з унікальними тембральними 
барвами, осмислений спів несуть ра-
дість Воскресіння, Щастя і Любові. 

Спеціальним артистичним гостем 
для дорогих ювілярів стала капела 
бандуристок “Галичанка” академії (ке-
рівник – Руслана Дробот). У виконанні 
капели прозвучали композиції: сл. Ми-
коли Костецького, муз. Оксани Ніди, 

аранжування Мирослави Медвецької 
“Розквітнув сад”; муз. Георгія Матвіє-
ва “Блюз нічного причалу”; українська 
народна пісня в обробці Володими-
ра Грицишина, аранжування Руслани 
Дробот “Не стій, вербо, над водою” 
(солістка Наталія Грициняк). Виконав-
ська манера талановитих бандуристок 
глибоко зворушлива, органічна, пере-
конливо гармоніює з емоціями та на-
строями ювілярів і їхніх палких шану-
вальників. 

У другій частині урочистих святку-
вань прозвучали глибоко національні 
шедеври українства, колись “репре-
совані” твори, які славили працю і 

30 РІЧЧЯ ХОРОВОЇ КАПЕЛИ “МРІЯ”:

Народна хорова капела “Мрія”Народна хорова капела “Мрія”

Я. Д. Качмарик вручає грамоту ЛОР проф. С. Д. ГелеюЯ. Д. Качмарик вручає грамоту ЛОР проф. С. Д. Гелею
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велич українського народу. Велично, 
на повен голос пролунала українська 
стрілецька народна пісня в обробці 
Б. Дерев’янка “Повіяв вітер степовий”; 
задумливо лірично лилася суто жіноча 
народна пісня в обробці того ж автора 
“Ой гиля, гиля, гусоньки на став”.

Хорова капела на такий поважний 
ювілей обрала також оптимістичні сю-
жетні твори, які зазвучали всіма бар-
вами голосу і музики: О. Кошиця “На 
вулиці скрипка грає”; А. Кушніренка 
“Шість загадок” (солісти А. Чучман та 
В. Кудовба); О. Яківчука “Щедрівка”; 
І. Недільського “Засяло сонце золоте”; 
композитора Ф. Колесси на сл. Т. Шев-
ченка “Якби мені черевики”; А. Кос-
Анатольського “Дума про козацькі мо-
гили” (соліст О. Лєбедєв). Апофеозом 
урочистої імпрези стала безсмертна 
композиція “Боже великий, єдиний” 
(слова О. Кониського, музика М. Ли-
сенка). “Мрія” співала та молилася до 
Бога, разом із власним незмінюваним 
глядачем – гостями, професорсько-ви-
кладацьким і студентським колективом 
академії.

На адресу ювілярів надійшли най-
щиріші привітання з усіх теренів на-
шої держави, від професіоналів та 
аматорів, творчих колективів та офі-
ційних осіб. З річницею “Мрію” при-
вітали: Голова правління Укоопспілки 
Ілля Гороховський; Голова Наукового 
товариства ім. Шевченка, директор 
Інституту прикладних проблем меха-
ніки і математики ім. Я. С. Підстри-
гача НАН України Роман Кушнір; за-
ступник голови Львівської обласної 
держадміністрації Юрій Підлісний 
вручив грамоту ЛОДА за підписом го-
лови Олега Синютки, а міський голова 
Андрій Садовий відзначив хорову ка-
пелу дипломом; Голова бюджетної ко-
місії Львівської обласної ради Ярослав
Качмарик вручив грамоту Львівської 
обласної ради. До привітань долучилися 
заслужені діячі мистецтв України Іван 
Чупашко та Олег Цигилик; заслуже-
ний артист України Богдан Дерев’янко
та інші.

Щирі вітання висловив Степан Ка-
щук, адміністратор парафії Пресвятої 
Трійці Галицького Протопресвітерату. 
Хорову капелу “Мрія” благословив 
протоієрей Василь Горон, настоятель 
парафії Св. Духа Львівсько-Сокаль-
ської єпархії Української православної 
церкви Київського патріархату. Важли-
во, щоб збулися святі слова протоієрея: 
“…Нехай милостивий Господь щедро 
винагородить Вас за Вашу пісню, да-

ючи Вам сили і надалі 
пробуджувати в серцях 
людей духовне зами-
лування та любов до 
нашого Господа. Благо-
словення Господнє на 
Вас!” 

Особливо зворуш-
ливими були вітальні 
слова від Володимира 
Луціва, бандуриста, 
концертного співака-
тенора, активного про-
пагандиста української 
пісні за кордоном: “Ка-
пелу “Мрія” відносимо 
до достойного числа тих 
мистецьких колективів 
України, які в добу національного від-
родження й патріотичного піднесення 
народу, в часи Української революції і 
війни з російським агресором усіма си-
лами і спроможностями береже славні 
історичні пісенні традиції, пропагує 
духовні надбання й піклування про 
зростання хорової культури до належ-
ної висоти. Завжди Ваш Володимир 
Луців. Лондон (Велика Британія)”.

Учасники урочистостей з особли-
вою теплотою та істинними почуття-
ми дружби сприйняли листа Хорста 
Крамера. Президент хору “Германія” 
(Фюрстенберг, Одер, Німеччина, 1985) 
у вітальній телеграмі зазначив: “Ми ні-
коли не забудемо Вашу неймовірну та 
сердечну гостинність під час нашого 
попереднього візиту, прагнемо зберегти 
та підтримувати дружбу з “Мрією”. Ба-
жаємо, щоб український народ будував 
свою державу в умовах миру, свободи 
та демократії. Найщиріші вітання усім 
співакам хору “Мрія” та найкращі по-
бажання з нагоди 30-річного ювілею”.

Щиро та емоційно привітав хористів 
“Мрії” Пьотр Стшелєцкий, президент 

хорової капели “Гурнік” з польського 
міста Люблін: “З нагоди 30-ої річниці 
діяльності Вашої прекрасної хорової ка-
пели,  прагнемо від щирого серця при-
вітати Вас із цим Ювілеєм! Водночас 
бажаємо, аби капела продовжувала своє 
існування, незважаючи на важкі обста-
вини, аби своїм співом радувала серця 
слухачів і додавала їм сили, особливо у 
складні хвилини. Ми пам’ятаємо емоції, 
які відчували, слухаючи неодноразово 
Ваш спів як у Любліні, так і у Львові, 
під час наших численних зустрічей. 
Віримо, що ці взаємини і надалі трива-
тимуть. Бажаємо Вам і вашим родинам 
якомога швидше повернутися до звич-
ного життя, де люди є доброзичливими 
один до одного і почуваються безпечно, 
коли слова приятель і сусід матимуть од-
наковий зміст”.

На завершення творчого звіту хоро-
вої капели “Мрія” та з нагоди зрілого 
ювілею ректор академії, професор 
Петро Олексійович Куцик щиро при-
вітав колектив та побажав натхнення, 
добра та професійного співу на сценах
України та світу.

ЛУНАЄ СПІВ І ЗАЛА ТОРЖЕСТВУЄ

Ректор академії, проф. П. Куцик вручаєРектор академії, проф. П. Куцик вручає
почесну відзнаку В. Долішньомупочесну відзнаку В. Долішньому
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ЗДОБУВАЮ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД НАВЧАННЯ
Студентка академії 3 курсу напря-

му підготовки “Фінанси і кредит” 
Юліана Лабор здобула однорічний 
грант на навчання за програмою 
“Polish Erasmus for Ukraine” в Уні-
верситеті імені Миколи Коперніка,
м. Торунь, Польща (Nicolaus 
Copernicus University in Torun). Відпо-
відно до гранту Юліана у цьому семе-
стрі розпочала навчання у Польщі. 
Своїми думками та враженнями 

про перемогу в гранті, про навчання 
за кордоном ділиться студентка ака-
демії Юліана Лабор.

- Як Ви дізналися про програму, і як 
стали її учасником?

- Про програму я дізналася від до-
цента кафедри фінансів і кредиту ака-
демії І. Р. Чуй, яка розповіла мені, що 
на сайті Міністерства освіти і науки 
України є оголошення про гранти на 
навчання за кордоном, та наголосила, 
що я маю шанс пройти відбір та взяти 
участь у програмі “Польський Erasmus 
для України”. 

Я вирішила подати документи, до 
кінця не знаючи, що з того вийде. Слід 
відзначити, що разом зі мною подали 
заявки ще 400 студентів зі всієї Укра-
їни. Куратор підготувала довідку про 
мій середній бал за весь період навчан-
ня в академії. Вимагалося не менше 80-
ти, у мене було 96. Наступним туром 
стала кваліфікаційна співбесіда у Киє-
ві. Сама думка, що тепер все залежить 
тільки від тебе, спонукала зробити все 
якнайкраще. Вона теж відбулася непо-
гано, представники Міністерств освіти 
України та  Польщі були приязними та 
доброзичливими. Співбесіда мала фор-
мат діалогу.

Потім ще більший період очікуван-
ня – два тижні не були відомі результа-

ти. І ось надходить лист – я зарахова-
на, для участі у програмі в Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- Які враження від навчання у 
Польщі?

- Все робиться для студентів. Зараз 
ми вивчаємо лише польську мову. У 
нас два чудових викладача – Кароліна 
та Домініка, котрі нас вчать і вчаться 
з нами. Проводять паралелі між мо-
вами, вислуховують наші пояснення, 
аби знайти відповідності. Хоч вони 
і не прочитають весь “Студентський 
меридіан” українською, – Karolina i 
Dominika, bardzo dzięnkue za wszystko! 
Ми ходимо в галереї, дивимося філь-
ми, розмовляємо виключно польською. 
Тут я переконалася: найкраще вчити 
мову в мовному середовищі, адже ми 
не тільки сидимо на лекціях та вико-
нуємо домашні завдання, а практично 
одразу застосовуємо вивчене у житті.

- Ваші враження про місто та 
країну?

- Про всю Польщу судити не бе-
руся, можу лише говорити про все з 
огляду на Торунь та його мешканців. 
Торунь – старовинне місто, котре роз-
ташоване на річці Вісла. У архітектурі 
поєднуються польські та німецькі мо-
тиви. Місто затишне, зелене та доволі 
чисте. На його прикладі видно, чого 
досягла Польща за роки незалежності. 
Там чудові транспортні розв’язки, я ні 
разу не бачила тут корків на дорогах. 
На світлофорах – спеціальні кнопки, 
зустрічаєш світлофор без них – уже 
незвично. Приязні люди, які намага-
ються нас зрозуміти та допомогти. 
Знаєте, мене спочатку дивувало, що 
всі так дотримуються правил. Коли 
я приїхала в Польщу, то зрозуміла 

чому. Пройшов на 
червоний – штраф, 
пройшов по вело-
доріжці – штраф. 
Доволі багато сміт-
ників красномовно 
“говорять”: кинеш 
повз нас – заробиш 
“кару”. Але потім 
все стало набагато 
зрозуміліше – просто 
правила не потрібно 
порушувати, і поля-
ки цьому  вчаться з 
дитинства та дотри-
муються їх протягом 
усього життя. 

Національний тип візи, котра від-
кривалася для студентів із України, дає 
можливість подорожувати Європою, 
що є доволі непоганим бонусом. 

Центральна постать у маленькому 
містечку – Копернік. Тут є алеї його 
імені, вулиці, будинки, про музей та 
пам’ятник і говорити вважаю зайвим. 
На головній площі стоїть пам’ятник,  
на якому написано латиною: “Він зу-
пинив сонце та рушив Землю”. 

Корпус, у котрому я зараз вивчаю 
мову, ще й досі викликає захоплення, 
хоч туди і ходжу п’ять днів в тиждень 
та шість годин на день. Вражає саме 
дотримання стилю, як ззовні так і все-
редині Колегіуму Маюсу. Високі стелі, 
теплі тони, спокійна атмосфера – все 
це приємно дивує з першого разу мого 
знаходження там.

- Крім диплому, що Ви плануєте 
отримати від цього гранту?

- Безумовно, європейський досвід 
навчання. Поки що ми вивчаємо мову, 
адже для допуску до основної програ-
ми повинні скласти екзамен на рівень 
знання мови та отримати рівень, ко-
трий не менше В1 – “незалежний ко-
ристувач”. Після отримання сертифіка-
ту, програма буде продовжена і я уже 
навчатимуся на факультеті zarządzaniа 
(менеджменту). 

До моєї майбутньої професії ме-
неджмент є дотичним, тому цікаво 
ознайомитися із європейським досві-
дом управління.
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В ПАМ’ЯТЬ ПРО ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ
16 березня 2015 року в актовій залі 

академії відбулись урочистості, при-
свячені 201-річниці з дня народження 
Тараса Григоровича Шевченка.

Вітальним словом відкрив урочис-
тості проректор з навчально-виховної 
роботи, професор С. Д. Гелей, який 
у виступі закликав вважати великого 
Кобзаря духовним лідером нації, як ав-
тора основної ідеї, що формує україн-
ський спосіб мислення.

Лауреат Національної премії імені 
Т. Шевченка, поет Роман Лубківський 
виступив перед присутніми зі словом про 
Тараса Шевченка. У виступі він зупинив-
ся на ролі творчості Кобзаря у політично-

му відродженні українського суспільства 
та становленні сучасної нації. 

Продовжилась урочиста академія 
українською народною піснею “За бай-
раком байрак”, яку виконав народний 
артист України Остап Стахів. Учень 
9 класу авторської школи “Тривіта”, 
майбутній студент академії Мико-
ла Мамчур прочитав уривок з поеми 
Т. Шевченка “Кавказ”. Артисти Наці-
онального академічного українського 
драматичного театру імені Марії Зань-
ковецької: заслужена артистка України 
Альбіна Сотникова та артист Олек-
сандр Норчук – виступили з уривком 
з вистави “Державна зрада”. Заслуже-

ний артист України Володимир Кудов-
ба виконав українську народну пісню 
“Дивлюсь я на небо” та “Там де Ятрань 
круто в’ється”.

Також перед присутніми виступили 
колективи академії: Народна капела 
бандуристок “Галичанка”, Народна 
хорова капела “Мрія”, які виконали 
музичні твори на слова українського 
Кобзаря.

Родзинкою заходу стала презента-
ція відеосюжету з декламування вірша 
Т. Г. Шевченка “І мертвим, і живим, і 
ненародженим” за участю студентів та 
викладачів товарознавчо-комерційного 
факультету академії.

УРОЧИСТІ ЗАХОДИ З НАГОДИ ТИЖНЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
У період з 23 по 27 березня 2015 року в Луцькому ко-

оперативному коледжі Львівської комерційної академії 
проведено тиждень циклової комісії гуманітарних, со-
ціальних дисциплін та загальноосвітньої підготовки, 
в межах якого відбулися різноманітні заходи: зустріч з 
представником міського центру планування сім’ї, сту-
дентська конференція, олімпіади, інтелектуальні ігри, 
екскурсія та виховний захід.

З метою розвитку пізнавального інтересу студентів до 
математики, розвитку їх інформаційно-пошукових здібнос-
тей, формування рис свідомого громадянина своєї країни 
24 березня відбулася студентська конференція на тему 
“Вклад українських вчених у розвиток фізико-математич-
них наук”. Студенти групи ЗОП-2 презентували доповіді 
стосовно розвитку математики в Україні та внеску україн-
ських вчених у світову наукову скарбницю. 

25 березня серед студентів ІІ курсу відбувся брейн-ринг 
“Подорож англомовними країнами”. Учасники п’яти ко-
манд презентували відомі символи Великобританії, США, 
Канади, Австралії, Нової Зеландії, відгадували визначні 
місця цих країн, перекладали прислів’я, читали скоромов-
ки і відповідали на запитання. Переможцями конкурсу ста-
ла команда групи ТМ-21 у складі: Дмитро Беденюк, Андрій 
Шевчук, Андрій Мелечко, Владислав Марчак та Андрій 
Смірнов. 

З метою виявлення обдарованих студентів в межах тиж-
ня проведено олімпіади з математики та іноземної мови. 

Щорічне учнівське змагання з математики, яке проводить-
ся у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки 
України серед студентів І курсу, засвідчило такі результати: 
І місце – Олександра Насірова, ІІ місце – Яна Рибай, ІІІ міс-
це – Валерія Сич.

Крім того, студенти першого курсу спеціальності “Това-
рознавство та комерційна діяльність” відвідали Замок Лю-
барта – символ міста, могутню фортецю Волині. На тери-
торії замку студенти ознайомилися з експозицією підземної 
галереї та музеїв: живопису, дзвонів, будівельної кераміки, 
друкарства та зброї.

АКТУАЛЬНО

Роман ЛубківськийРоман Лубківський

Студенти коледжу під час відвідин замкуСтуденти коледжу під час відвідин замку
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НА БАЗІ АКАДЕМІЇ ВІДНОВЛЕНО РОБОТУ ЕКОНОМІЧНОЇ
КОМІСІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

12 березня 2015 року на базі ака-
демії розпочато роботу економічної 
комісії Наукового товариства ім. 
Шевченка (НТШ), до якого увійшли 
провідні вчені нашого навчального за-
кладу в сфері економіки. 

Відкриваючи засідання комісії, за-
ступник голови Наукового товариства 
ім. Шевченка, проректор з навчально-
виховної роботи академії, професор 
С. Д. Гелей наголосив, що відповідно до 
засад статуту, НТШ спрямовує науковий 
потенціал вчених на відродження та мо-
дерне становлення Української нації та 
її державності. Степан Дмитрович та-
кож відзначив, що Наукове товариство в 
Україні об’єднує понад 1400 вчених, які 
зосереджені в 6 секціях та 35 різнопро-
фільних комісіях, що надає Товариству 
універсальний академічний статус.

За результатами зборів, головою 
економічної комісії Наукового товари-
ства ім. Шевченка обрано ректора ака-
демії, професора П. О. Куцика. Ново-
обраними членами економічної комісії 
НТШ від академії стали: проректор 
з наукової роботи, д.е.н., професор 
Б. Б. Семак (заступник голови комісії);  
завідувач кафедри економіки підпри-
ємства, д.е.н., професор С. С. Гринке-
вич (секретар комісії); завідувач кафе-
дри фінансів і кредиту, д.е.н., професор 
Т. Г. Васильців; завідувач кафедри ме-
неджменту, д.е.н., професор В. І. Єлей-
ко; д.е.н., професор кафедри економіки 
підприємства О. І. Іляш; д.е.н., профе-
сор кафедри міжнародних економічних 
відносин М. І. Флейчук.

Керівництво ЕК НТШ запрошує 
всіх викладачів та аспірантів академії 
стати членами Економічної комісії.

Відповідно, 18 березня 2015 року 
Економічна комісія НТШ під голо-
вуванням професора П. О. Куцика
розпочала роботу з проведення у сті-
нах академії наукового семінару на 
тему “Економічний розвиток дер-
жави в контексті глобальних полі-
тичних, соціальних та екологічних 
проблем”, у якому взяли участь пред-
ставники професорсько-викладаць-
кого складу кафедр, аспіранти та
студенти академії. 

На засіданні було заслухано до-
повіді доцента кафедри маркетингу 
А. Я. Дмитрів на тему “Концептуальні 
засади маркетингово-освітніх послуг” 
та асистента кафедри міжнародних 
економічних відносин І. Я. Качмарик-
Яреми на тему “Вплив соціального ка-
піталу на економічний розвиток Украї-
ни на сучасному етапі”.

Активну участь в обговоренні пи-
тань, що розглядалися доповідачами, 
взяли професор С. С. Гринкевич, про-
фесор О. І. Іляш, професор М. І. Флей-
чук, доцент Т. О. Герасименко. 

За результатами роботи семінару, 
учасниками було висунуто  пропозиції 
щодо підвищення ефективності ро-
боти маркетингових служб вищих на-
вчальних закладів для розробки стра-
тегії розвитку ринку освітніх послуг та 
щодо підвищення громадської актив-
ності студентів у розбудові громадян-
ського суспільства в Україні.

***
28 березня 2015 року відбулась 

XXVI Наукова сесія НТШ, яка від-
булась у Львівському національному 
університеті ім. Івана Франка, в якому 
взяли участь близько 500 науковців. 
На пленарному засіданні виступила 
доктор економічних наук, професор 
кафедри міжнародних економічних 
відносин академії М. І. Флейчук з 
доповіддю на тему “Економічні 
аспекти зміни світового порядку 
та роль України у цих процесах”. 
Доповідь не залишила байдужими  
учасників Пленарного засідання і ви-
кликала жваву дискусію та отримала 
високу схвальну оцінку.

СВЯТО ГАЇВОК У ФРАНКІВСЬКУ
Нещодавно яскраве Великоднє дій-

ство відбулось в Івано-Франківському 
фінансово-комерційному кооператив-
ному коледжі імені С. Граната Нав-
чально-наукового комплексу “Ака-
демія”, в якому  взяли участь понад 
триста студентів та педагогів коледжу. 

Мета заходу – спроба надати ново-
го імпульсу відзначенню традиційних 
свят українців.

У межах заходу організаторами 
проведено для студентів коледжу ігри 
під популярні танцювальні мелодії, 
запальні танці та змагання. Серед 
усіх присутніх запанував святковий
весняний настрій.

І. І. Народовська

АКТУАЛЬНО

Учасники зборів економічної комісії НТШУчасники зборів економічної комісії НТШ
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НАУКОВО ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР З ПРОБЛЕМ
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

15 квітня 2015 року в академії від-
бувся науково-практичний семінар 
на тему “Податкове законодавство: 
реалії, проблеми та перспективи” за 
участю консультанта з питань по-
даткового законодавства, старшо-
го викладача кафедри аудиту ЛКА
Романа Васильовича Крохти.

Учасниками семінару стали студенти 
Інституту економіки та фінансів і ви-
кладачі кафедр бухгалтерського обліку, 
аудиту, економіки підприємства, банків-
ської справи та фінансів і кредиту.

У виступі Р. В. Крохта розповів про 
останні зміни в податковому законо-
давстві, а саме: особливості електро-
нного адміністрування податку на до-
дану вартість, порядок оподаткування 
прибутку підприємств; особливості 
змін в адмініструванні єдиного со-
ціального внеску, єдиного податку та 
місцевих податків і зборів.

Також Роман Васильович наголо-
сив на встановленому законодавством 
мораторію на два роки на перевірки 
малого бізнесу та підвищенні подат-

кового навантаження на високорента-
бельний бізнес (видобувна, лотерей-
на, букмекерська діяльності). Окрім 
цього, виступаючий закцентував увагу 
на проблемних аспектах, пов’язаних 
з чинним податковим законодавством 
України, які виникають у суб’єктів
господарювання. 

Родзинкою семінару став виступ 
заступника директора філії з партнер-
ського та корпоративного напрямку  

ПрАТ “СК “ПРОВІДНА” Бандерич 
Марії, яка розповіла про особливос-
ті правового регулювання страхового 
ринку України та порядок оподатку-
вання страхових послуг.

Після завершення виступів допо-
відачів, учасники семінару активно 
подискутували навколо запитань та 
коментарів, пов’язаних із теорією і 
практикою страхового та податкового 
законодавства України.

23-24 квітня 2015 року в м. Києві відбувся тренінг на 
тему “Інструменти підтримки мобільності науковців в 
рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки”, в якому взя-
ли участь представники провідних ВНЗ України, особи, 
зацікавлені у реалізації принципу мобільності через ви-
користання спеціалізованих фондів ЄС, призначених для 
фінансування компоненту мобільності. Академію  на 
заході представляла д.е.н., професор, професор кафедри 
економіки підприємства  О. І. Іляш.
Організатори заходу – Центральноєвропейська Акаде-

мія Навчань та Сертифікації (CEASC), Бидгощ (Польща)  
у співпраці з ТОВ “Учбово-консалтинговий центр інвес-
тиційного менеджменту” (м. Київ), Вищою Школою Ін-
форматики (WSInf), Лодзь (Польща) та за інформаційної 
підтримки журналу “Роботодавець”, Науково-учбового 
центру прикладної інформатики НАНУ (м. Київ).

Заняття проводили: президент CEASC, консультант з напи-
сання проектів до Європейських структурних фондів Микола 
Смолінський; юрист та економіст (МВА), експерт з пошуку 
фінансових ресурсів та управління проектами для сектору 
малих та середніх підприємств (МСП), фахівець з освітніх та 
інвестиційних проектів Томаш Яніак; експерт з підготовки, 
аплікування та управління проектами Гжегож Гродек.

За результатами проведеного тренінгу учасники ознайо-
мились з можливостями розвитку наукової кар’єри в рамках 
пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки на прикладі рамкових 
програм та інструментів їх реалізації; вивчили напрямки 
практичної реалізації в рамках організації навчального про-
цесу принципу мобільності студентів та викладачів через 

використання спеціалізованих фондів ЄС, призначених для 
фінансування компоненту мобільності; отримали практич-
ні рекомендації щодо розвитку академічної мобільності 
українських науковців.

Під час тренінгу опрацьовано процедуру подачі заявки до 
одного з інструментів, доступних у новому семилітньому бю-
джеті ЄС на розвиток наукової кар’єри – крок за кроком. Крім 
того, напрацьовано домовленості з юристом та економістом 
(МВА), експертом з пошуку фінансових ресурсів та управ-
ління проектами Вищої Школи Інформатики (WSInf), Лодзь 
(Польща), Томашем Яніаком щодо подання спільної заявки 
на відкриття в академії “Бізнес-інкубатора”.

ОБГОВОРЕНО МОБІЛЬНІСТЬ НАУКОВЦІВ
У ФІНАНСОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасники тренінгуУчасники тренінгу

Під час наукового семінаруПід час наукового семінару
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УЧАСТЬ У ТРЕНІНГУ З РЕФОРМУВАННЯ
СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Нещодавно Фонд Арсенія Яценюка “Відкрий Україну” 
спільно зі словацьким Центром Європейських та Північ-
но-Атлантичних справ (CENAA) і Львівською академією 
прав людини імені Святого Івана Боско проводили тре-
нінг на тему “Реформування сектора безпеки. Словаць-
кий досвід”, на якому розглянуто питання реформування 
безпеки, впливу інтеграції до НАТО на соціально-еконо-
мічний розвиток країни. 
Участь у заходів взяли 36 представників урядових та 

громадських організацій, експерти, науковці та пред-
ставники Вищих навчальних закладів. Грант на участь 
у тренінгу від академії виборола д.е.н., проф. О. І. Іляш.

У вітальному слові Голова Наглядової Ради Фонду 
Арсенія Яценюка “Відкрий Україну” Терезія Яценюк за-
значила: для нас дуже важливо, щоб українські експерти 
отримували інформацію від людей, котрі можуть показати 
практичні результати своєї роботи, котрі на державному 
рівні пройшли етап реформування у своїх країнах. 

Також під час офіційного відкриття заходу виступи-
ли спікер тренінгу, Директор Центру Європейських та 
Північно-Атлантичних справ Словаччини та колишній 
Державний секретар Міністерства оборони Словаччи-
ни  Роберт Ондрейчак, що зазначив: “Під час тренінгу 
нам хочеться зосередити увагу на досвіді Словаччини, 
яка свого часу змогла впровадити реформи в секторі на-
ціональної безпеки. Крім того, хотілося б почути думки 
українських спеціалістів, котрі працюють за цим напря-
мом, і подумати разом, що можна запропонувати Україні 
зараз, особливо в такий непростий для неї час”.

Спікерами тренінгу були культуролог, політолог, го-
ловний редактор та засновник незалежного журналу “Ї” 
Тарас Возняк, директор Донецького центру міжнародної 
безпеки Валерій Кравченко.

Результатами участі у тренінгу є вироблення пропо-
зицій щодо реформування сектору національної безпе-
ки України, а також запрошення відвідати Словаччину 
та поспілкуватися зі словацькими урядовцями, громад-
ськими активістами, фахівцями й науковцями у сфері 
безпеки.

СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ НАВЧАЮТЬ ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ
Захист Вітчизни – це не лише на-

зва навчальної дисципліни, сьогодні 
це об’єктивна реальність, пов’язана 
із захистом нашої держави від росій-
ської військової агресії. Тому нещодав-
но у Рівненському кооперативному 
економіко-правовому коледжі На-
вчально-наукового комплексу “Ака-
демія” в межах тижня циклової 
комісії загальноосвітніх дисциплін 

проведено комплекс занять та захо-
дів, пов’язаних з навчанням студен-
тів військовій справі.

На базі Рівненського обласного това-
риства сприяння обороні України сту-
денти отримали можливість не лише 
теоретично вивчити автомат Калаш-
нікова, але й практично ознайомитись 
із його будовою, власноруч розібрати 
та зібрати автомат, який є на озброєн-
ні в сучасних Збройних силах й інших 
військових формуваннях  України. За-
кріплення знань щодо поводження із 
стрілецькою зброєю та ручними оско-
лочними гранатами студенти отрима-
ли, відвідуючи Науково-дослідний екс-
пертно-криміналістичний центр МВС 
області. Під час зустрічі фахівці-екс-
перти розповіли майбутнім захисникам 
Вітчизни про роботу центру і показали 
експертні можливості вибухотехніків, 
експертів-зброярів, дактилоскопістів 
та хіміків.   

Справжньою новинкою не лише для 
студентів, але й для викладачів коле-
джу став комплекс практичних занять, 
які були проведені майстром виробни-
чого навчання Навчально-методичного 
центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Рівненської області з 

питань надання першої медичної допо-
моги потерпілим під час бойових дій 
та надзвичайних ситуацій. Студенти 
не лише отримали теоретичні основи 
медичних знань, але й власноручно 
рятували потерпілих, здійснюючи реа-
німаційні заходи на спеціальних мане-
кенах. Екзаменаторами правильності 
дій юних рятувальників були датчики, 
вмонтовані в передпліччі цих манеке-
нів: червона лампочка запалювалася 
при неправильних реанімаційних діях, 
а зелена – свідчила про майстерність 
дій студента і високу ймовірність по-
рятунку постраждалого.

Богдан Мамчур,
викладач дисципліни
“Захист Вітчизни”

ВИМОГАМ СУЧАСНОСТІ

Проф. О. І. Іляш з організаторами заходуПроф. О. І. Іляш з організаторами заходу
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Я ЛЮБЛЮ ТОВАРОЗНАВСТВО

Нещодавно у Луцькому коопера-
тивному коледжі Львівської комер-
ційної академії відбувся фаховий 
тиждень циклової комісії “Організа-
ції обслуговування  та товарознавчих 
дисциплін”, в межах якого проведено 
ряд заходів.

Зокрема, організовано зустріч з 
провідними спеціалістами Інспекції з 
питань захисту прав споживачів у Во-
линській області, на якій студенти та 
викладачі мали змогу в довільній формі 
поспілкуватися з фахівцями та отрима-
ти відповіді на поставлені запитання.

Студенти спеціальностей “Това-
рознавство та комерційна діяльність”, 
“Ресторанне обслуговування”, “Го-
тельне обслуговування” підготували 
презентації груп, у яких цікаво розпо-
віли та продемонстрували кращі сто-
рінки студентського життя: навчальні 
заняття, виховні заходи, участь у гро-
мадському житті м. Луцька.

Під керівництвом викладачів О. С. Ля-
шук та Н. О. Цехош було проведено на-
уково-практичну студентську конфе-
ренцію “Інноваційні форми і напрями 
розвитку торгівлі та готельно-ресторан-
ного господарства”, на якій обговорено 
тенденції розвитку готельного господар-
ства Волинської області, територіальні 
відмінності у розміщенні та рівні роз-
витку підприємств 
готельного господар-
ства регіону; функції 
мотивації на прикладі 
ЗГР Волинської об-
ласті та пошук шляхів 
раціонального стиму-
лювання працівників 
з метою вирішення 
важливих страте-
гічних завдань для
бізнесу.

Студенти побува-
ли на екскурсії в бу-

дівельно-господарському гіпермар-
кеті “Епіцентр К” (м. Луцьк), під час 
якої менеджер з персоналу Жанна 
Балута розповіла історію компанії, 
про новинки продукції, асортимент 
товарів, кар’єрні сходинки працівни-
ків та про їх активний відпочинок. 

Крім того, в межах тижня відбула-
ся зустріч з випускниками коледжу, 
успішними та креативними людьми. 
Це Олександр Глущук, випускник 
1994 року, спеціальність “Організація 
кооперативної торгівлі і товарознав-
ство товарів народного споживання” 
(керуючий магазином “Колібріс”) та 
Віктор Бондарук, випускник 1995 року, 
спеціальність “Організація коопера-
тивної торгівлі і товарознавство това-
рів народного споживання” (менеджер 
з розвитку фірмової мережі торговель-
ної марки “Еліка”). Вони поділилися зі 
студентами секретами успіху, які лако-
нічно можна сформулювати так: “Зви-
чайно, ніхто не понесе Вас на руках 
до успіху. Потрібно довго і натхненно 
працювати над собою і крокувати до 
своєї мети, навіть якщо доля не дуже 
до Вас прихильна”.

У КОЛЕДЖАХ

ІННОВАЦІЇ ВУСТАМИ СТУДЕНТІВ
Нещодавно у Мукачівському кооперативному тор-

говельно-економічному коледжі Навчально-наукового 
комплексу “Академія” відбулася щорічна науково-прак-
тична конференція, на якій зі своїми науковими робота-
ми виступили студенти-науковці коледжу.

Теми наукових досліджень демонстрували їх наближе-
ність до актуальних проблем економіки та торгівлі. Автори 
аналізували основні завдання та ставили проблеми, формува-
ли власні висновки з проведеного дослідження, висловлюва-
ли особистий погляд на розв’язання проблематики.

На засіданні конференції заслухано доповіді студентів: 
Валентина Габовди “Вплив інноваційних процесів на ро-
боту підприємств роздрібної торгівлі” (керівник: Т. Й. Епе-
реші); Крістіни Кучинки “Брендинг як спосіб підвищен-
ня конкурентоспроможності підприємства” (керівник: 
Н. І. Діус); Каміли Черепані “Забезпечення стратегічних 
переваг вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції” 
(керівник: Л. В. Балог); Едуарда Бороніна “Роль інформа-

ційних систем у практичній діяльності бухгалтера” (ке-
рівник: Н. В. Бігун); Ярослава Николаєнко “Ефективність 
застосування систем ЛІГА: ЗАКОН в господарській діяль-
ності підприємства” (керівник: Н. В. Базар). Ангеліна Бог-
дан зробила порівняльний аналіз обліку запасів за націо-
нальними та міжнародними стандартами бухгалтерського 
обліку (керівник: Л. І. Боднар). У свою чергу, майбутній 
ресторатор Крістіна Купець дослідила і виклала власне ба-
чення проблем розвитку туризму на Закарпатті (керівник: 
В. А. Глагола); Юліанна Фенчак досліджувала вплив жирів 
на організм людини (керівники: Н. І. Ваш, О. В. Федак), а 
Вікторія Крушельницька дослідила та визначила фактори 
якості обслуговування в Мукачівській райспоживспілці ме-
тодом “Mystery shopping” (керівник: Н. І. Діус).

Всі учасники студентської конференції були нагородже-
ні грамотами адміністрації коледжу, а кращі творчі доробки 
рекомендовані для участі у студентській науково-практич-
ній конференції серед студентів ВНЗ кооперації України.

Під час зустрічі в Інспекції з питаньПід час зустрічі в Інспекції з питань
захисту прав споживачів у Волинській областізахисту прав споживачів у Волинській області
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СВЯТО КРАСИ У МУКАЧЕВІ

У перші дні березня на базі Му-
качівського драматичного театру 
відбулося грандіозне свято краси, де 
найкрасивіші дівчата Мукачівського 
кооперативного торговельно-еконо-
мічного коледжу Навчально-науково-
го комплексу “Академія” змагалися за 
титул “Міс МКТЕК -2015”!

Журі представляли успішні ви-
пускники та авторитетні особи міста: 
Іван Рубіш – голова журі, заступник 
голови правління Великолучківського 
споживчого товариства, Тетяна Тіток – 
директор мережі магазинів “Космо” 
(випускниця коледжу), Олександр Ху-
торний – керівник Торговельно-розва-
жального центру “Щодня” (випускник 

коледжу), Едуард Король – успішний 
менеджер, приватний підприємець (ви-
пускник коледжу) Еріка Дрогобець-
ка – заввідділу непродовольчих товарів 
супермаркету “Сільверленд” (випус-
книця коледжу) Роберт Комоні – відео-
оператор фотостудії “Фуджі”.

Конкурсантки змагалися у таких 
конкурсах: “Вихід у національному 
вбранні”, “Власний творчий номер”, 
“Спортивний танець” та “Світська
вечірка”

За результатами конкурсу звання 
“Міс МКТЕК” отримала студентка 
Адріана Бабушкіна. Першою віце-міс 
стала Даніела Товтин, друга віце-міс – 
Ганна Реберка.

У межах свята краси студенти приві-
тали всіх жінок коледжу та міста з Між-
народним жіночим днем. Не оминули 
й актуальну тему, пов’язану з подіями 
на українському Сході, присвятивши 
воїнам пісню “Повертайся живим”, су-
часну поезію “З тобою братались ми 
дуже довго” (Адріана Базьо), малюнок 
“Голуби миру” (Каріна Ляшенко). Кон-
церт відбувся на високому творчому 
та організаційному рівні. Студенти, як 
завжди, показали себе талановитими 
та всебічно розвинутими як в плані на-
вчання, так і в плані позакласного жит-
тя коледжу.

Стефанія Бровді,
голова студради МКТЕК,

організатор свята 

ЦІКАВО, ПІЗНАВАЛЬНО ТА ПОЗИТИВНО!

З 20 по 24 квітня у Тернопільському кооперативному 
торговельно-економічному коледжі Навчально-науко-
вого комплексу “Академія” відбувся тиждень циклової 
комісії економічних дисциплін, технології торгівлі та
товарознавства.

Відтак, 20 квітня відбулася зустріч із Михайлом Гросу-
ляком – власником “САМоГОНної ресторації” – смачної 
корпорації, що складається з найуспішніших закладів рес-

торанного господарства, які розташовані у західному регі-
оні України. Під час зустрічі зі студентами бізнесмен по-
ділився секретами успіху і відверто відповів на запитання 
майбутніх працівників торгівлі.

21 квітня проведено “майстер-класс” для учнів терно-
пільських загальноосвітніх шкіл, де під керівництвом ви-
кладачів коледжу учні оволоділи майстерністю складання 
серветок  та виготовлення неординарних, ексклюзивних, 
подарункових упаковок й отримали море позитиву та задо-
волення.

23 квітня відбулося конкурсне гумористичне свято “Яке 
їхало таке здибало”. Конкурсантами стали заздалегідь 
сформовані чотири команди, серед яких визначили найдо-
тепнішу, найкмітливішу, найфантастичнішу та найвеселі-
шу. Шлях до перемоги залежав від усієї команди загалом 
і від кожного учасника зокрема. Першість здобула команда 
групи 3ТКД з цікавою назвою “69 до випускного” довівши 
свою перемогу найвеселішими постановками, друге місце 
з незначним відривом отримала команда 3ТМС, третє місце 
дісталось команді 2РО, а четверте місце здобула команда 
групи 3ТО.

Завершився тиждень циклової комісії 24 квітня про-
веденням студентської конференції на тему “Інноваційні 
технології та їх вплив на ефективність діяльності підпри-
ємства”.

У КОЛЕДЖАХ
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СВЯТО КРАСИ У ТЕРНОПОЛІ

19 березня 2015 року в Тернопільському кооперативно-
му торговельно-економічному коледжі Навчально-науко-
вого комплексу “Академія” відбулося свято жіночої кра-
си “Міс ТКТЕК”, на якому журі обирало найкрасивішу 
дівчину коледжу. Слід відзначити, що за звання першої 
красуні коледжу змагалося 12 дівчат.

У складі журі були відомі особистості Тернополя: Борис 
Бідун – переможець телепроекту “Розсміши коміка” та ве-
дучий студії гумору “Weekend”, Андрій Турко – соліст гурту 
“Ганз Лайв Бенд”, Володимир Процюк – актор українських 
та зарубіжних фільмів та діючий актор Тернопільського 
драматичного театру, Ольга Крупка – учасниця конкурсу 
“Модель року” (2010), Анастасія Шеремета – переможни-
ця всеукраїнських конкурсів краси та керівник модельного 
агентства “Selfi e models group” та інші.

До цієї події учасниці готувалися 2 тижні. Ольга Крупка 
працювала з красунями протягом усього часу підготовки 
до конкурсу, а саме: займалася постановками та дефіле 
конкурсанток. Для них було проведено 3 майстер-класи: 
конкурсантки побували у ролі акторок разом з Володими-
ром Процюком, а також отримали практичні навички по 
догляду за шкірою та вивчили основні правила етикету 
справжньої леді.

Дівчата змагалися в чотирьох конкурсах: вихід в одязі 
ділового стилю; вихід у національному вбранні, де більше 

акцентувалося на вмінні показати себе; конкурс талантів; 
вихід у вечірніх сукнях.

Переможницю визначили шляхом підрахунку балів, які 
виставляли члени журі після кожного конкурсу.

Відтак, за результатами конкурсу звання “Міс ТКТЕК” 
отримала студентка 1 курсу відділу “Дизайн” Тетяна Ли-
сак. Першою віце-міс стала студентка 3 курсу спеціаль-
ності “Бухгалтерський облік” Наталія Бойко, другою віце-
міс – студентка 3 курсу відділу “Дизайн” Наталія Ковалик, 
а титул третьої віце-міс отримала студентка 2 курсу Тетяна 
Кураш, що навчається на спеціальності “Товарознавство в 
митній справі”.

Крім того, у соціальних мережах відбулося голосування, 
переможницею якого стала Наталя Бойко. Титул “Міс гля-
дацьких симпатій” здобула Анна Золотник, студентка від-
ділу “Дизайн”.

Людмила Хомин,
президент студентської ради ТКТЕК

ПЕРЕМОГА СТАЄ ДОБРОЮ ТРАДИЦІЄЮ

2 квітня 2015 року на базі Івано-Франківського фінан-
сово-комерційного кооперативного коледжу імені С. Гра-
ната Навчально-наукового комплексу “Академія” від-

бувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу “Комп’ютерні 
технології в бухгалтерському обліку” серед студентів 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Івано-Франківської області.

За результатами конкурсу учасники отримали такі при-
зові місця: 

I місце – студентка групи Б-325 Івано-Франківського 
фінансово-комерційного кооперативного коледжу імені 
С. Граната Навчально-наукового комплексу “Академія” Те-
тяна Волочій (викладач Л. М. Марченко);
ІІ місце – студентка Калузького  політехнічного коледжу 

Христина Шкварок (викладач І. І. Китчак);
ІІІ місце – студентка Надвірнянського коледжу Націо-

нального транспортного університету Христина Кочержук  
(викладач І. В. Савчук).

Слід відзначити, що студенти ІФФККК імені С. Граната 
постійно є призерами цього конкурсу, що доводить високий 
професіоналізм викладачів циклової комісії фінансово-об-
лікових та економічних дисциплін.

У КОЛЕДЖАХ
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ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ НА БАЗІ 
КОМПАНІЇ “ЕПІЦЕНТР К”

Відповідно затвердженого розкладу студенти товарознав-
чо-комерційного факультету академії нещодавно здійснили ви-
їзне заняття на базі гіпермаркету ТОВ “Епіцентр К” (м. Львів, 
вул. Б. Хмельницького, 188 А), під час якого мали змогу наочно ви-
вчити товарний асортимент гіпермаркету, що теоретично вивчаєть-
ся в академії, ознайомитися з особливостями застосування та вико-
ристання того чи іншого товару. Провідні фахівці компанії детально 
розповіли про якісні й технічні характеристики товару та відповіли
на всі запитання студентів. 

Поряд із наочними заняттями студенти академії отримали додат-
кові знання за бізнес-напрямами, такими як робота з персоналом, 
управління товарними залишками, мерчандайзинг, ціноутворення
та реклама. 

Слід відзначити, що вся інформація за цими темами розроблена спе-
ціально під проект співпраці академії з фахівцями ТОВ “Епіцентр К” 
таким чином, щоб студентам було цікаво і легко сприймати важли-
ві знання, які будуть корисними для молодих фахівців й допоможуть 
швидко стати професіоналами в обраній сфері діяльності.

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 –
МАРЦЕНЮК Роман Анатолійович

Адреса редакції: м. Львів,
вул. М. Туган-Барановського, 10 к. 210

Друк – ТзОВ “Растр-7”
Наклад 1000 прим.

Розповсюджується безкоштовно.
Редакція залишає за собою право 

літературного редагування, скорочення 
текстів. За правдивість наведених фактів 

відповідають автори матеріалів. Редакція не 
завжди поділяє позицію авторів публікацій.

В академії працює інформаційно-організаційний кабінет 
(ауд. 507, вул. У. Самчука, 9). 

Ви можете отримати інформацію з приводу:
- проходження виробничої та переддипломної практики; 
- спортивних заходів та реєстрації для участі в конкурсах; 
- екскурсії у гіпертаркети компанії та на виробництва;
- зустрічей з провідними фахівцями компанії та видатними людьми;
- інших цікавих подій, що проводяться спільно з ТОВ “Епіцентр К”.

Нагадуємо!!!

Ми на Вас чекаємо!Ми на Вас чекаємо!

Анонс найближчих подій та фотозвіти шукайте
у Facebook (група Епіцентроманія).

Приєднуйтесь!

ПІЗНАВАЛЬНО

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!

4 березня 2015 року в Рівненській області від-
бувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з укра-
їнської мови cеред студентів ВНЗ І-ІІ рівня 
акредитації, в якому взяла участь студентка 
Рівненського кооперативного економіко-право-
вого коледжу Навчально-наукового комплексу 
“Академія” Ольга Ковлева, яка за результатами 
конкурсу посіла І місце. Куратором підготов-
ки до конкурсу виступила викладач коледжу
Ю. М. Береза. 

– Ольга – не лише старанна студентка, але й 
дуже яскрава особистість та цікава співрозмовниця. 
Вона завжди шукає собі заняття, котрі б не змар-
нували часу, а навпаки – чомусь навчили, принесли 
задоволення. Тому студентка має багато захоплень: 
любить музику, сцену,  театр і гарно співає. 

Ольга любить повторювати, що життя – різно-
манітне й непередбачуване: сьогодні все чудово, а 
завтра щось піде не так. Проте, ніколи не можна 
опускати рук і занепадати духом. Тому життєвим 
кредом студентки є такий оптимістичний вислів: 
“Просто закривайте очі й насолоджуйтеся гірка-
ми, що мають назву “життя”, – зазначає про неї
Юлія Миколаївна.


