
Наукова діяльність студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини у 
2014 р. 

У 2014 навчальному році студентська наукова творчість розвивалася за такими напрямами: підготовка наукових 
студентських робіт для участі в роботі конференцій різного рівня, у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, 
проведення засідань наукових гуртків.  

 
 
Детальніше у форматі PDF. 
 
 

ПРОГРАМА УНІВЕРСИТЕТУ РЕДЛАНДСА 

«Розвиток бізнесу у Середземноморських країнах» 

Викладачі кафедри МЕВ проф. Флейчук М.І. та доц. Черкас Н.І. були запрошені як лектори для програми Університету 
Редландса (США) «Розвиток бізнесу у Середземноморських країнах», що проходила у трьох середземноморських 
країнах – Італії, Греції та Туреччині.  

Програма поєднувала академічні та культурні елементи навчання з використанням практичного досвіду. Спершу 
студенти відвідали Рим, де крім цікавої екскурсії здійснили три корпоративні візити та відвідали лекцію італійського 
професора. Подорож у наступні країни відбувалася морем із зупинками у Олімпії, Афінах (Греція), Ізмірі та Стамбулі 
(Туреччина). Студенти мали нагоду відвідати багато цікавих підприємств та особисто ознайомитися із особливостями 
ведення бізнесу у європейських країнах. Черкас Н.І. та Флейчук М.І. отримали цікавий досвід проведення міжнародних 
програм і сподіваються впровадити нові активні методи навчання у ЛКА.  
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Молоді вчені ЛКА у грудні обговорювали результати транскордонної співпраці 
України та Польщі 

Асистенти кафедри міжнародних економічних відносин Іванна 
Качмарик та Ірина Бардин були представниками на Міжнародній 
заключній конференції з мікропроекту "Розробка інструментів 
транскордонного співробітництва на базі спільної історично-
культурної спадщини Мостиського району Львівської області та 
Перемишлянського повіту Підкарпатського воєводства", що 
відбулася 5 грудня 2014 р. у м. Судова Вишня Львівської області та 
Заключній конференції парасолькового проекту "Промоція спільної 
культурно-історичної спадщини Польщі та України - "Фортеці 
Перемишль" - 16-17 грудня 2014 р. у м. Жешів, Польща.  

 

Молодими вченими кафедри МЕВ отримано довідку про впровадження 
результатів наукової роботи. Детальніше у форматі PDF. 
 

 

 

 

 

 

 

Захист дисертації 

28 листопада 2014 року асистент кафедри МЕВ Василиця Оксана Богданівна захистила кандидатську дисертацію на 
тему «Механізми регулювання прямого іноземного інвестування у забезпеченні економічного розвитку 
України» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини. Захист відбувся у 
Спеціалізованій вченій раді у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Науковий керівник – д.е.н., 
проф. Флейчук М.І. 
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Fulbright Award 

Наталія Черкас, доцент кафедри МЕВ з новими знаннями та досвідом повернулася на кафедру МЕВ ЛКА після 
завершення програми Фулбрайта Faculty Development Program, яку вона проходила в Школі Бізнесу, Університет 
Редландса, Каліфорнія, США. Програма дозволила здобути неоціненний досвід наукової роботи та викладання в 
Американському університеті, незабутні враження та нові професійні контакти. Наталія Черкас вперше серед 
викладачів Львівської академії отримала цю престижну нагороду. Детальніше у форматі PDF. 

 

 

 

Асистент кафедри МЕВ Ірина Бардин долучилася до проведення “Днів європейської спадщини у Львові”, що 
покликані привернути увагу до культурної спадщини та її ролі у розвитку сучасного суспільства. 

Детальніше у форматі PDF. 
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