
Досягнення студентів та випускників 

Успіхи випускників МЕВу! 

Пройшов лише рік як студенти спеціальності МЕВ отримали дипломи та вийшли у вільне плавання, тим не менш вони 
знайшли своє покликання та будують плани на майбутнє!!! 

Детальніше у PDF. 

 

Детальніше у форматі PDF. 
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25 березня 2013 року магістр спеціальності – Мар’ян Мацько (681 гр.) взяв участь у 
підсумковій науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт у галузі науки “Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-
математичне моделювання)”, який проходив у стінах Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка. Детальніше в форматі PDF. 

 
 

 

29 березня 2013 року свої наукові здобутки презентувала студентка 482 гр. Леся Устрицька на підсумковій науково-
практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі “Актуальні питання 
співробітництва з Європейським Союзом”, що відбулася у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся 
Гончара. 

За результатами конкурсу Мар’ян Мацько та Леся Устрицька нагороджені  дипломами ІІІ ступеня. Мар’ян Мацько також 
отримав грамоту «За оригінальність дослідження». Детальніше в форматі PDF. 
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6 червня 2013 р. Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт вручив випускниці 2006 р., а тепер 
доценту кафедри міжнародних економічних відносин ЛКА Наталії Черкас сертифікат переможця програми Fulbright 
Faculty Development для проведення досліджень в університетах США впродовж 2013/2014 академічного року. Місцем 
наукового стажування визначено University of Redlands (м. Редландс, Каліфорнія). Вагомий успіх став підсумком восьми 
років плідної наукової роботи і створює непересічні перспективи для поглиблення досліджень з обраної тематики – 
поліпшення якісної структури експорту в сировинно-орієнтованій економіці, що залишається одним з найбільш 
актуальних завдань для сучасної України.  
Детальніше про стажування Н.Черкас. 

 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Docs/Kaf_MEV_Photo-report_FFDP_13.pdf
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/Kaf_MEV_Ustricka_page_001.jpg
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/Kaf_MEV_Cherkas_1.jpg


Вітання випускника 1998 р. радника з політичних питань Посольства України в Ізраїлі Рустама Аждара.  
Відео-вітання випускниці 1999 р. директора по закупівлі упаковки на продукцію компанії “Nestle” в Європі Галини 
Коваль (Швейцарія). 
Відео-вітання випускниці 1999 р. к.е.н., доцента кафедри МЕВ Ірини Лапшиної, яка перебуває на стажуванні в НД центрі 
“COMPAS” (Оксфорд, Великобританія). 
Відео-вітання випускниці 2003 р. фінансового менеджера міжнародної клініки Юлії Сафронової (Ізраїль). 
Відео-вітання випускниці 2003 р. директора з маркетингового розвитку банківських установ Світлани Чебакової (Джонс) 
(Канада). 
Відео-вітання випускниці 2004 р. к.е.н., доцента кафедри маркетингу Анни Дмитрів, що перебуває на стажуванні в 
Познанському університеті (Польща). 
Відео-вітання випускниці 2005 р. к.е.н., доцента кафедри МЕВ Наталії Черкас, яка перебуває на стажуванні в 
Університеті  Редландс (США). 
Відео-вітання випускника 2007 р. консультанта IT технологій Любомира Лучечка (США). 
Відео-вітання випускниці 2004 р. Янко Роксолани (Іспанія). 
 

Участь у наукових конференціях та семінарах 

19 травня 2011 р. Макогін Зоряна Ярославівна стала переможцем міжнародного конкурсу наукових робіт серед молодих 
учених на честь 110 річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця у номінації 
“Актуальність дослідження та аргументованість рекомендацій”. Назва конкурсної роботи: “Структурні зміни в світовій 
економіці під впливом глобалізації”. 

 

Кафедра міжнародних економічних відносин ЛКА спільно із HESP OSI (програма Інституту відкритого суспільства, м. 
Будапешт, Угорщина), Регіональним філіалом НІСД у м. Львові та ГО «Центр суспільних інновацій » у квітні 2014 р. 
провели засідання круглого столу на тему: «Проблеми зовнішньої міграції України та інших пострадянських держав». 

Детальніше у форматі PDF. 
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22-25 жовтня 2013 р. доц. Полякова Ю.В. виступила із результатами свого наукового дослідження під час науково-
практичних тренінгів, що відбувалися в межах реалізації проекту Ла МАНШ: Лідерство та управління змінами у сфері 
вищої освіти (м. Браганса, Португалія). 

Презентація доповіді доц. Ю.Полякової 

 

24-26 червня 2013 р. старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Чех М.М. виступила із доповіддю 
на міжнародній конференції L2C – Learning to Compete: Industrial Development and Policy in Africa, що є спільним 
проектом Університету ООН (UNU-WIDER), Інституту Брукінгс, Африканського Банку Розвитку та фінансової підтримки 
урядів Данії, Швеції, Фінляндії та Великобританії (м. Гельсінкі, Фінляндія). 

 

7-10 травня 2013 р. викладачі кафедри проф. Шевчук В.О. та доц. Черкас Н.І. взяли участь у 7-й Міжнародній 
конференції імені професора А. Зельяша "Моделювання та прогнозування соціально-економічних показників" (м. 
Закопане, Республіка Польща). 

Презентація доповіді проф. В.Шевчука. 
Презентація доповіді доц. Н.Черкас. 
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11 квітня 2013 р. доц. Семів С.Р. виступив із доповіддю на міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми 
фінансово-кредитних відносин між ланками сучасної фінансової системи» (м.Казань, Російська Федерація). 

Лекція-практикум на тему «Тайм-менеджмент» 

22 листопада 2013 р. директор і засновник компанії “Milina Outsourcing” Петрук Людмила Сергіївна провела відкриту 
лекцію для магістрів та спеціалістів спеціальності “Міжнародні економічні відносини” під назвою: “Тайм – менеджмент 
(управління часом)”, де на власному досвіді продемонструвала вміння ефективно використовувати вільний час. 

 

Реалізація європейських освітніх проектів в академії 

22 листопада 2013 р. викладачі та студенти кафедри МЕВ взяли участь у засіданні “круглого столу” на тему “Реалізація 
європейських освітніх проектів у Львівській комерційній академії”. 

Незагоєна рана нації 

22 листопада 2013 р. студенти та викладачі кафедри МЕВ взяли участь у мітингу пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 
років.  
З вступним словом до присутніх звернувся проректор з науково-педагогічної роботи, професор Степан Гелей, який 
переконливо довів, що це була помста комуністичного режиму волелюбним українцям. 
До присутніх також звернулись доцент кафедри історії і політології, доцент Степан Рутар та магістрант факультету 
міжнародних економічних відносин Андрій Гой. Виступаючі наголосили закривавлену сторінку української історії та 
закликали не миритися з тими небезпечними тенденціями, які проявляються у діях нинішньої антиукраїнської влади, не 
дозволити повернути нашу незалежну державу до тоталітаризму і колоніального минулого. 
На завершення мітингу капелан академії отець Роман провів панахиду за невинно убієнних наших співвітчизників. 
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Відбулась англомовна студентська науково-практична конференція 

21 листопада 2013 р. студенти факультету МЕВ взяли участь у студентській науково-практичній конференції 
англійською мовою на тему “Інша Україна у світі, що змінюється: фактори успіху // Changing Ukraine in a Changing 
World: Factors of Success”. 
У конференції взяли участь студенти Львівської комерційної академії, Українського католицького університету, 
Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного Університету “Львівська політехніка”.  
В обговоренні були підняті актуальні проблеми міжнародної економіки, права, економіки та підприємництва, 
менеджменту та адміністрування, маркетингу, а також журналістики, медіа комунікації та прикладної лінгвістики. 

 

Факультету міжнародних економічних відносин – 20 років! 

15 листопада 2013 року на факультеті міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії відбулося 
свято з нагоди 20 річниці із Дня створення Факультету. 
Викладачі та студенти кафедри МЕВ взяли активну участь в організації та проведенні усіх заходів програми 
святкування. 
В межах науково-практичного семінару виступили магістри факультету із своїми доповідями: Іванишин О. «Економічні 
наслідки застосування політики «кількісного пом’якшення»: Що? Як? Чому?», Шевчук С. «Стабілізаційні механізми для 
України на шляху Євроінтеграції», Устрицька Л. «Вплив акумуляції зовнішнього боргу України на обмінний курс».  
Детальніше у форматі PDF. 
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Оксфордські дебати на тему: «Що найбільше загрожує навколишньому 
природному середовищу: промисловість чи побут?» 

14 листопада 2013 р. в межах вивчення дисципліни «Екологічні проблеми в МЕВ» (викладач – к.е.н. Федоришин Н.Ю.) 
серед студентів першого курсу напряму підготовку «Міжнародні відносини» відбулися Оксфордські дебати на тему: «Що 
найбільше загрожує навколишньому природному середовищу: промисловість чи побут?» 
У результаті гарячих суперечок та доведення аргументованих фактів перемогла група студентів, які доводили, що різні 
галузі промисловості створюють найбільшу небезпеку для довкілля. На завершення дебатів усі студенти обґрунтували 
необхідні першочергові заходи, як з боку промисловості, так і з боку щоденної діяльності людини, для захисту і 
збереження навколишнього природного середовища. 

 

8.11.2013 року на кафедрі МЕВ розпочалися захисти курсових робіт із міжнародних економічних відносин. Тематика 
робіт, винесених на захист, свідчила про різносторонні наукові захоплення.  

Детальніше у форматі PDF. 

Нагорода доцента кафедри МЕВ Макогін З.Я. 

7 листопада 2013 р. к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Макогін Зоряна Ярославівна 
нагороджена почесною грамотою Львівської комерційної академії за значні успіхи у навчально-виховній роботі, 
суспільно-громадській діяльності та з нагоди святкування 196-ої річниці ЛКА. 
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У Львові експерти обговорили плюси та мінуси Асоціації України з ЄС! 

31 жовтня 2013 р. відбулося перше засідання «Експертного клубу «Самопоміч», на якому експерти обговорювали плюси 
та мінуси для України від Асоціації з ЄС, та що чекає на українців в разі підписання Угоди. Учасниками експертного 
клубу були Майкл Лі, колишній голова Генерального директорату з питань розширення в Єврокомісії, радник Фонду 
«Ефективне управління»; Андрій Садовий, міський голова Львова; Віктор Шевчук, професор Львівської комерційної 
академії; Тарас Качка, експерт з європейської інтеграції, учасник переговорного процесу щодо Асоціації з української 
сторони. 

 

Жовтень, 2013 

Євроінтеграція України: перспективи та наслідки очима студентів 

30 жовтня 2013 р. в залі засідань вченої ради академії відбулось засідання круглого столу на тему “Чи має Україна 
шанс  вирватися із пострадянської напівтемряви”, організованого кафедрою історії та політології. Учасники заходу – 
викладачі академії та студенти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр факультету міжнародних економічних 
відносин та Інституту економіки та фінансів. 
Відкрив засідання проректор з науково-педагогічної роботи, професор Степан Гелей, який наголосив, що пріоритетним 
напрямком зовнішньої політики України має бути євроінтеграція. Важливим у цьому виборі є думка молодих людей, 
оскільки від них залежить майбутнє нашого суспільства. 
На засіданні заслухано та обговорено виступи студентів факультету міжнародних економічних відносин Романа Труша, 
Анастасії Власюк, Вікторії Любчак, Софії Яремко, Катерини Зінчук. 
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Leading and Managing Change in Higher Education 

В межах реалізації проекту La MANCHE: Leading and Managing Change in Higher Education  (Ла МАНШ: Лідерство та 
управління змінами у сфері вищої освіти) Юлія Полякова – доцент кафедри міжнародних економічних відносин в термін 
з 22 до 25 жовтня 2013 року взяла участь у науково-практичних тренінгах, що відбувалися на базі Політехнічного 
інституту у м. Браганса (Португалія). 
Серед учасників заходу були представники навчальних закладів - учасників проекту з  Білорусі, Вірменії, Грузії, 
Молдови, України, Болгарії та Португалії. Порядок денний зустрічі включав ключові виступи на тематику лідерства та 
управління змінами у вищій освіті, пленарні сесії, робочі групи, дискусії, обговорення та підписання партнерських 
угод.  
В межах передбачених заходів Ю. Полякова виступила з доповіддю на тему “Конкуренція на ринку освітніх послуг: 
виклики для Львівської комерційної академії”, у якому охарактеризувала сучасні тенденції на ринку освітніх послуг 
України та розкрила позитивний досвід Львівської комерційної академії у сфері міжнародного співробітництва, 
зокрема, реалізації програми видачі двох дипломів згідно відповідних угод із європейськими університетами, що 
спрямовано на підвищення привабливості та посилення конкурентних переваг Львівської комерційної академії на 
вітчизняному ринку освітніх послуг. 

Презентація доповіді Ю.Полякової 

 

Global Youth Forum 

14-15 жовтня 2013 р.  учасники СНТ МЕВ Іванишин Оля, Строгуш Ірина та Шевчук Соломія взяли участь у Global Youth 
Forum, що відбувався у Київському національному університеті ім. Т.Г.Шевченка.  

Серед спікерів форуму такі непересічні особистості як Олег Рибачук,з яким студенти обговорили ключові питання 
української політики, ролі  молоді у подоланні політичної кризи та організації «Чесно». Спіч Олега Борисовича була 
настільки цікавою для студентів, що аудиторія не замовкала запитаннями, дискусією, а під кінець шквалом 
аплодисментів. Магнетичною була також презентація Петра Шеремети, який у доступній формі зумів пояснити шляхи 
подолання маркетологічних проблем таких  як «точка болю» та теорію «блакитного океану».  
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Круглий стіл СНТ МЕВ на тему "Пришвидшена Євроінтеграція України у 2013 році" 

10 жовтня 2013 р. СНТ МЕВ провело круглий стіл на тему "Пришвидшена Євроінтеграція України у 2013 році". Студенти 
пояснили чому саме у 2013 році ми спостерігаємо парадокс євроінтеграції від «Партії регіонів», навели цитати та думки 
провідних політиків та експертів з цього питання. Також студентський захід відвідав завідувач кафедри МЕВ, проректор 
з наукової роботи ЛКА професор В.Шевчук, який за допомогою теорії ігор продемонстрував євроінтеграцію по-
українськи. 

Родзинкою конференції стала презентація перших фото студентів МЕВ, Іванишин Олі та Устрицької Лесі, які будуть 
розміщені у магістерській аудиторії факультету, за високі досягнення у навчанні та підтриманні іміджу факультету.  

Несподіваним для усіх став розіграш швейцарського шоколаду, у якому перемогла Уваренко Єлизаветта. 

 

Вересень, 2013 

Студенти факультету зустрілися з радником міністра фінансів Чехії Карелом 
Свободою! 

19 вересня 2013 р. радник міністра фінансів Чехії Карел Свобода провів студентам ЛКА семінар з "Фінансової 
грамотності у практиці". У живій та веселій атмосфері учасники обговорили такі основні пункти: 

 Методи управління коштами 

 «Міліонерське коло» 

 Європейський та український топ-менеджмент 
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Студенти факультету МЕВ взяли участь у круглому столі Львівської торгово-
промислової палати 

Студенти 5 курсу факультету МЕВ Іванишин Ольга та Шевчук Соломія взяли участь у круглому столі Львівської торгово-
промислової палати на тему «Антикорупційна та антибюрократична політика Грузії вчора і сьогодні». Під час заходу 
були обговорені снаступні питання: сьогоднішня економічна ситуація в Грузії, головні напрямки реформ, 
антикорупційна реформа, митна та податкова реформи. Головним доповідачам був віце-президент Грузинської асоціації 
роботодавців (GEA) - Міша Кордзахія.   

Презентації доповідача Міші Кордзахії. 

 

Липень, 2013 

International Student Week in Ilmenau 

Голова Студентського наукового товариства Міжнародних економічних відносин Іванишин Ольга повернулась з 
міжнародної конференції у Німеччині. Конференція тривалістю 10 днів відбувалась у одному із кращих вузів Європи - 
Технічному університеті Ільменау. Учасниками конференції стали 350 студентів з 71 країни світу. Впродовж 
конференцій студенти мали можливість брати участь у різноманітних проектах, наукових групах, відвідували лекції 
відомих європейських науковців, а також самостійно провести лекцію перед усіма учасниками конференції. Заходи що 
були запропоновані організаторами розширили світогляд студентів, дозволили детальніше дослідити культуру, політику 
та економіку понад 70 країн. Учасники конференції брали участь у спортивних змаганнях, подорожували, ходили у 
похід, переглядали найпопулярніші короткометражні фільми, взяли участь у фестивалі кольорів та весело провели час 
у інтернаціональній компанії. 

Лекція Іванишин Ольги у pdf форматі. 
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Відвідини Університету м. Єрусалим 

23-27 липня 2013 р. доцент кафедри МЕВ Черкас Наталія відвідала The Hebrew University of Jerusalem (Ізраїль) з метою 
налагодження наукових контактів та вивчення можливості проведення у майбутньому спільних досліджень, зокрема з 
використанням сучасних статистичних методів. Під час візиту Черкас Н.І. ознайомилась із структурою, принципами 
роботи Університету загалом та окремих відділів зокрема, їх матеріальним та науково-методичним забезпеченням. 
Наша колега мала нагоду попрацювати у сучасній науковій бібліотеці, обладнаній численними мультимедійними 
засобами, і таким чином долучилася до реалій дослідницької роботи у високотехнологічній країні. 

 

9-19 липня 2013 р. викладачі кафедри міжнародних економічних відносин Шевчук В.О., Черкас Н.І. та Василиця О.Б. 
взяли участь у третій сесії проекту "Багатство, бідність та задоволеність життям у перехідних економіках". Цей проект є 
частиною Регіонального семінару покращення якості викладання (ReSET) в рамках Міжнародної Програми підтримки 
вищої освіти (HESP) Інституту Відкритого Суспільства. Захід проходив в Одесі на базі національного університету ім. І.І. 
Мечнікова. 

Детальніше у форматі PDF. 
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Червень, 2013 

Там, де ми вже є... 

Кореспонденти Львівської газети провели інтерв'ю з Іриною Лапшиною, кандидатом економічних наук, доцентом 
кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії, експертом з міграції в рамках 
міжнародного дослідницького проекту EUMAGINЕ, що стартував 2010-го і тривав три роки. Впродовж цього часу 
дослідники зі семи країн, зокрема з України, вивчали вплив уявлень про права людини та демократію на ухвалення 
рішення щодо міжнародної міграції. Особливу увагу приділяли уявленням про конкретні європейські держави й 
популярність Європи порівняно зі США, Росією, Канадою та Австралією. Про результати української частини 
дослідження  детальніше у статті "Там, де ми вже є...".  

Детальніше на сайті газети. 

 

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграція України в 
європейський і світовий фінансовий простір" 

12 червня 2013 р. професор Шевчук В.О. виступив на VIIІ Міжнародній науково-практичній конференції "Інтеграція 
України в європейський і світовий фінансовий простір" з доповіддю "Макроекономічний вплив підвищеного попиту на 
іноземну валюту в Україні" (детальніше у форматі pdf). 
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Інвестиційний потенціал країн 

5 червня 2013 р. у групі 281 було проведено презентацію інвестиційних проектів під час семінарського заняття з 
дисципліни "Теорія міжнародних відносин" (лектор – в.о. доц., к.е.н. Черкас Н.І., асистент – Василиця О.Б.). Вибравши 
країну, студенти повинні були продемонструвати інвестиційний потенціал даної держави. Студентський вибір зупинився 
на США та Німеччині. 
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