
Відбулася науково - практична інтернет - конференція «Особливості формування 
міжнародних економічних відносин в умовах дестабілізації міжнародної системи» 

15 грудня 2015 року кафедрою "Міжнародних економічних відносин" Львівської комерційної академії спільно 
з  громадським об’єднанням  «Центр суспільних інновацій» було проведено   у дистанційному форматі науково-
практичну Інтернет-конференцію «Особливості формування міжнародних економічних відносин  в умовах 
дестабілізації міжнародної системи». З електронним збірником матеріалів конференції можна ознайомитися тут. 

Науково - практична інтернет - конференція «Особливості формування міжнародних 
економічних відносин в умовах дестабілізації міжнародної системи» 

15 грудня 2015 року на кафедрі Міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії буде проходити, у 
дистанційному форматі науково-практична, Інтернет конференція «Особливості формування міжнародних економічних 
відносин  в умовах дестабілізації міжнародної системи». Більш детальна інформація представлена в інформаційному 
листі. 

«Крилаті цитати навчать нас багато» - так вважають міжнародники 

3 грудня 2015 р. на факультету МЕВ відбулося засідання круглого столу СНТ факультету МЕВ ЛКА на тему «Крилаті 
цитати навчать нас багато».  

Студенти цитували відомих мислителів, письменників, політиків, бізнесменів, теоретичні міркування та практичні 
діяння яких впливали на історію міжнародних відносин в минулому, впливають на формування сучасного світоустрою та 
визначатимуть шляхи розвитку всіх країн та кожної особистості зокрема в майбутньому. 

Модератором заходу була студентка 481 групи спеціальності МЕВ, Голова СНТ факультету МЕВ Умриш Ярина. 

Детальніше в форматі PDF. 

 

Відбулися урочисті заходи з нагоди вручення обласних премій кращим студентам області 

У четвер, 19 листопада, в приміщенні актової зали Львівського національного університету імені Івана Франка відбулися 
урочисті заходи з нагоди вручення обласних премій кращим студентам області. Традиційно вручення премій було 
приурочене до Міжнародного дня студентів.  Згідно з розпорядженням у 2015 році премії отримали 184 студенти. 

Кафедра МЕВ з приємністю відзначає, що до когорти кращих студентів потрапила студентка-магістрантка спеціальності 
«Міжнародні економічні відносини» Львівської комерційної академії Тетяна Клімова. Щиро вітаємо нашу граціозну Таню 
з високою оцінкою її наукових досягнень, бажаємо їй якнайбільше великих і маленьких перемог та підкорення нових 
вершин!  

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Docs/Zbirnik_konferenciji_15-12-2015.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Docs/Informaciinii_list__1__15-12-2015.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Docs/Informaciinii_list__1__15-12-2015.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Docs/Citati.pdf
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/IMG_7375.JPG


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академічна мобільність кафедри МЕВ: досвід доц. Черкас Н.І. 

Доцент кафедри МЕВ, Черкас Наталія Ігорівна у вересні-жовтні 2015 р. відвідала Університет Редландса, США як 
учасник програми академічної мобільності (Постанова Кабінету Міністрів України № 579 від 12.08.15 року "Про 
затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність"). Черкас Н.І. у межах програми Foreign Exchange 
Visitor підвищувала кваліфікацію у Департаменті Бізнесу Університету Редландса, відвідувала конференції, семінари та 
викладала предмети International Business для студентів програми BSB та Global Business для програми MBA. 

Детальніше у форматі PDF. 
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Нагороди на кафедрі МЕВ 

В рамках святкування Дня академії 7 листопада 2016 р. відбулося нагородження працівників та студентів. Так, доцента 
Семіва Сергія Романовича нагородили грамотою від Укоопспілки, старшому викладачеві кафедри МЕВ Василиці Оксані 
Богданівні вручили грамоту ЛКА. Труш Роман, студент 4 курсу, став лауреатом премії ім. Олени Степанів, а студенти 
Умриш Ярина (4 курс) та Комар Василина (магістр) отримали іменні грошові премії від завідувача кафедри Шевчука 
Віктора Олексійовича. 

 

Зустріч з Гері Літом 

30 вересня 2015 року Львівську комерційну академію відвідав гість із Сінгапуру Гері Літ. Значний період часу Гері 
працював викладачем Наньянського технологічного університету, що згідно рейтингу 2015 року є найкращим ВНЗ Азії. 
Станом на сьогодні він поєднує наукову діяльність та практичну, працюючи у консалтинговій компанії GL Training and 

Consultacy Singapore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для студентів нашого вузу він прочитав лекції: 

1. Вступ у глобалізацію;  
2. Глобалізація і досвід Сінгапуру. 

http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/den_akademiji.jpg
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Активними слухачами лекцій були студенти та викладачі факультету МЕВ, оскільки дана тематика є вельми близькою 
для студентів-міжнародників. Ці лекції надали унікальну можливість почерпнути інформацію про шлях реформування 
Сінгапуру і перетворення його з країни третього світу на країну першого світу ледь не з першоджерела. Сподіваємося, 
що даний досвід студенти будуть активно використовувати у своїй подальшій професійній діяльності. 

Детальніше ознайомитися з досвідом Сінгапуру можна з інтерв’ю Гері Літа Громадському детальніше тут. 

 
 

For the attention of foreign citizens, who want to get a quality education in a ukrainian 
university (located in Lviv)! 

At the Lviv Academy of Commerce the study program «International economic relations» with the focus on international 
business is opened for foreign citizens (in English). Admission will be done on the basis of interview. You can apply by 25 
September 2015. Tuition fee is 1700 USD per year. Length of the study: 4 years for the Bachelor degree, and one year for 
the Master degree. 

Our faculties were trained and have experience teaching in the US universities (University of New Mexico, University of 
Colorado, Redlands),  UK (research center "Compass" at the Oxford University), France (University of Clermont-Ferrand 
Auvergne-1), Poland (Cracow University of Technology, High School of Management at Lublin, High School of Security at 
Gdansk). 

Subjects: more in .pdf 
We are interested in distributing information and engaging students from such countries as Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, 
Georgia, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan, Turkey, Poland, Turkmenistan, USA, and the EU countries as well. 

For more information to be in touch with FLEYCHUK MARIYA fleychukm@gmail.com, facebook: fleychukm, mob. (+38-096) 
458-28-59 

Keywords: education, Ukraine, international business, international economic relations, European education, university, 
academy 

К вниманию иностранных граждан, которые желают получить качественное образование 
в украинском высшем учебном заведении (в г. Львове)! 

Во Львовской коммерческой академии, одном из старейших экономических вузов Украины (год основания - 1817) при 
факультете международных экономических отношений для иностранных граждан открыта 
специальность «Международные экономические отношения» (с акцентом на международный бизнес) с 
преподаванием на русском или английском языке. Зачисление на обучение по данной специальности проходит за 
собеседованием. 
 
Принимаются документы до 25 сентября в 2015 г. Стоимость учебы составляет 1500 дол. США в год. 
Продолжительность учебы: 4 года бакалаврат, 1 год - магистратура. 
 
У нас высококвалифицированные преподаватели, которые проходили  стажировку и имеют опыт преподавательской 
работы в университетах США (Университет Нью-Мексико, Университет Колорадо, Университет 
Редландса),  Великобритании (Оксфордский Университет), Франции (Университет  Клермон-Ферран Овернь-1), Польши 
(Краковская политехника, Высшая школа менеджмента в Люблине, Высшая школа безопасности в Гданьске). 
 
Львовская коммерческая академия является активным учасником международных и европейских проектов в сфере 
образования, в частности програмы Erusmus Plus и Horizont2020. 
 
В процессе учебы студенты изучают следующие дисциплины: на уровне  БАКАЛАВР подробнее в формате .pdf 
 
ДИСЦИПЛИНЫ СВОБОДНОГО ВЫБОРА СТУДЕНТА в формате .pdf 
 
На уровне МАГИСТР подробнее в формате .pdf 
 
Для более подробной информации просьба контактировать с Флейчук  Марией fleychukm@gmail.com, facebook: 
fleychukm, моб. (+38-096) 458-28-59 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yBlwen0fKxs&noredirect=1
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Docs/Mizhnarodnii_biznes_angl.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Docs/Dokument_3_04-09-2015.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Docs/Dokument_4_04-09-2015.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Docs/Dokument_5_04-09-2015.pdf


А ось і новоспечені бакалаври-міжнародники! 

Завершився другий державний екзамен, завершила свою роботу Державна екзаменаційна комісія, залікові книжки 
вчорашніх четвертокурсників поповнилися гарними (переважно) оцінками, - і ще один випуск четвертого курсу 
спеціальності МЕВ може гордо йменувати себе «бакалаври з міжнародних економічних відносин»! Кафедра МЕВ вітає 
всіх вас, кафедра МЕВ бажає вам гарно провести літо, відпочити, набратися сил, які вам точно знадобляться. Бо ж ви 
знаєте, що поєднання слів «магістр з міжнародних економічних відносин» - звучить ой як гордо! 

 

Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» захищають дипломні роботи! 

Добігає кінця навчання магістрів і спеціалістів спеціальності «МЕВ» у стінах рідної Львівської комерційної академії. 
Пари, виконання домашніх завдань, тести, заліки, екзамени – все-все вже позаду. І все, чого навчилися, що змогли 
опанувати за, безсумнівно, п’ять найкращих, найцікавіших, найвеселіших, і, вочевидь, не найважчих років свого 
студентського життя, без п’яти хвилин фахівці-міжнародники намагаються продемонструвати під час захисту 
дипломних робіт. 

Державна екзаменаційна комісія працює, студенти хвилюються, а потім переборюють хвилювання і презентують 
результати своїх досліджень. Тематика дуже розмаїта і актуальна. Перспективи нашої інтеграції до ЄС, пошук місця 
України у глобалізованому світовому просторі, подолання наших зовнішньополітичних проблем та багато інших 
важливих питань знайшли своє відображення у роботах наших студентів. А їхні висновки та рекомендації базуються на 
проведенні власних досліджень з використанням сучасних наукових методів, яких студентів навчили викладачі 
кафедри міжнародних економічних відносин. 

Що ж, декого вже можна привітати з успішним захистом, гарними оцінками та незабутніми емоціями. Що кафедра МЕВ і 
робить. 

Вітаємо наших найкращих і найгарніших студентів! Хай всі Ваші подальші здобутки будуть такими ж успішними!  

 

http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/11652231_985934128085094_69387511_n_01.jpg
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18 червня 2015 р. студенти 4-го курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини» склали перший державний 
іспит! І склали успішно! Отже, перший крок до отримання диплому бакалавра вже зроблено! Вітаємо наших 
четвертокурсників і бажаємо успіхів і на другому іспиті! 

 

Конференція «Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, 
суспільство» 

 

Доц. кафедри МЕВ Черкас Наталія Ігорівна 15 травня 2015 року прийняла участь у роботі  ІІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство» у 
ЛНУ ім. Івана Франка за підтримки Посольства США в Україні, Українського фулбрайтівського товариства, Програми 
імені Фулбрайта в Україні та Інституту міжнародної освіти (США). Американознавці та експерти-міжнародники провели 
економічний і аналіз політики США, обговоривши використання досвіду США у реформуванні в умовах кризових явищ. 
Тематика доповіді Черка Н.І «Income Inequality Determinants in the USA Compared to European Countries» виклакала 
значне зацікавлення та активну  дискусію. 
 
Конференція завершилась проведенням круглого столу «Гібридна війна в Україні», організатором якого є Українське 
фулбрайтівське коло. 
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Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-
наукового комплексу "Академія" на тему "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 
сучасних умовах євроінтеграції" 

 

12-13 травня 2015 р. викладачі кафедри міжнародних економічних відносин прийняли участь в роботі наукової 
конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу "Академія" на 
тему "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції". 
 
На пленарному засіданні на факультеті МЕВ виступила д.е.н., проф. Яремко Л. А. з доповіддю «Геополітична та 
цивілізаційна складова україно-російського конфлікту». 
 
Також під час роботи секції "Зовнішньоекономічна політика України та її вплив на розвиток внутрішнього ринку" 
відбулося обговорення наукових досліджень викладачів та аспірантів кафедри, результати яких опубліковані у 
матеріалах конференції: 
 
- Д.е.н., проф. Флейчук М. І. «Геоекономічні загрози розвитку України» 
 
- К.е.н., доц. Семів С. Р. «Перспективи діяльності споживчої кооперації в умовах асоційованого членства України в ЄС» 
 
- К.е.н., доц. Боднар І. Р. «Основні напрямки розвитку інформаційної сфери України» 
 
- К.е.н., доц. Полякова Ю. В. «Формування митної політики України» 
 
- К.е.н., доц. Шайда О. Є. «Економічна дипломатія ЄС щодо України» 
 
- К.е.н., доц. Яхно Т. П. «Стратегічні напрями формування зовнішньоекономічної політики України» 
 
- К.е.н., доц. Черкас Н. І. «Дисбаланси зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС та СНД» 
 
- К.е.н., доц. Макогін З. Я. «Дослідження впливу зовнішньоекономічної співпраці з Китаєм на основні макроекономічні 
показники України» 
 
- К.е.н., ст. викл. Василиця О. Б. «ПІІ як чинник посилення енергетичної безпеки України на сучасному етапі» 
 
- Асист. Салопанова А. А. «Досвід розвитку сільських територій в Європейському Союзі» 
 
- Аспірант Семів Г. О. «Вплив митної політики на вітчизняний ринок автомобільного пального» 
 
- Аспірант Процевич Н. «Становлення енергетично-паливного комплексу України» 
 
- Аспірант Брик А. «Аналіз інституційного базису регулювання АПК в Україні та шляхи його розвитку». 
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Захист курсових робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 

 

27 квітня 2015 р. розпочався захист курсових робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» студентами 
третього курсу спеціальності МЕВ. Юним міжнародникам вдалося не лише грунтовно дослідити вплив валютних 
коливань на сільське господарство, енергозалежність країн Європи, коливання цін на нафту та інші актуальні проблеми 
розвитку міжнародних економічних відносин, а й цікаво представити результати своїх досліджень. Вітаємо найкращих 
студентів з вдалим захистом та гарними оцінками! 

  

Круглий стіл «Країнознавчі аспекти та дипломатичні орієнтири розвитку Німеччини, 
Японії, США та Об’єднаних Арабських Еміратів» для студентів спеціальності МЕВ 

 

16 квітня 2015 р. на факультеті МЕВ відбулося засідання студентського круглого столу на тему «Країнознавчі аспекти 
та дипломатичні орієнтири розвитку Німеччини, Японії, США та Об’єднаних Арабських Еміратів». Круглий стіл 
відбувався за участі студентів 181, 381 та 381 груп спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Доповіді студентів 
стосувалися проблематики дисциплін «Країнознавство» (викладач доц. Яхно Т.П.) та «Дипломатична та консульська 
служба» (викладач доц. Шайда О.Є.), які викладаються відповідно на першому та на третьому курсах. Детальніше у 
форматі PDF. 
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Студенти-міжнародники спробували виступити в ролі учасників міжнародних 
переговорів на найвищому рівні 

 

У наш непростий час, коли реалізація національних інтересів України опинилася під загрозою через агресію з боку 
нашого східного сусіда, коли частина нашої території окупована та охоплена військовими діями під назвою «АТО», 
єдиним джерелом надії на завершення конфлікту та його мирне розв’язання залишаються дипломатичні зусилля 
української влади, які підтримуються світовими політичними лідерами, втілюючись у проведення чергових раундів 
переговорів у «Нормандському», «Женевському» та всеможливих інших форматах. Детальніше у форматі PDF. 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Міжнародна економіка" 

 

 
1-4 квітня 2015 р. студенти спеціальності "Міжнародні економічні відносини" Яремко С. (3 курс), Годованець О. 
(магістр), Ахундова С. (магістр), Лега О. (магістр) приймали участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 
дисципліни "Міжнародна економіка", що відбувався у Національному університеті "Львівська політехніка", і були 
відзначені наступними нагородами: 

1. Лега О. - дипломом за ІІІ місце та сертифікатом учасника 

2. Ахундова С. - грамотою за ІІІ місце у номінації "За глибокі знання з міжнародної економіки та оригінальну методику 
аналізу" та сертифікатом учасника 

3. Годованець О. - грамотою за ІІ місце у номінації "За креативність мислення" та сертифікатом учасника 

4. Яремко С. - грамотою за ІІІ місце в номінації "За креативність мислення" та сертифікатом учасника 

Вітаємо наших креативних, мислячих, оригінальних і просто найкращих студентів з їхніми науковими досягненнями та 
бажаємо їм і в подальшому перемог та гарних результатів їхньої наукової роботи!  
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«Дипломатичний турнір» для студентів-міжнародників 

Вивчення основних інструментів дипломатії, ознайомлення з діяльністю зовнішньополітичних відомств є предметом 
дисципліни «Дипломатична та консульська служба», яку вивчають студенти спеціальності «Міжнародні економічні 
відносини» Львівської комерційної академії. Дипломатія застосовується в зовнішньополітичній практиці держав світу 
дуже давно, цікавою і багатогранною є її історія, тому студенти ознайомлюються з особливостями формування та 
функціонування дипломатичних інституцій в різні історичні періоди.  

А щоб процес навчання був цікавішим, заняття, присвячене вивченню історії та еволюції розвитку дипломатичної і 
консульської служби, студенти 3-го курсу провели у вигляді вікторини.  

Як і годиться в дипломатії, переможених і переможців не було, всі учасники вікторини продемонстрували глибокі 
знання, а зароблені в результаті поєдинку бали покращили їхні позиції в рейтингу з даної дисципліни.  

Попереду – вивчення нових прийомів і напрямів дипломатії, нові змагання і нові перемоги, і, в результаті, завершення 
ще одного етапу в процесі формування кваліфікованого фахівця з міжнародних економічних відносин. Детальніше. 

 

Перемога студентів-міжнародників у ІІ етапі конкрсу студентських наукових 
робіт! 

У 2015 році надзвичайно вдалою виявилася участь студентів-міжнародників у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт зі спеціальності «Світове господарство та міжнародні економічні відносини». Галузева конкурсна 

комісія відзначила одразу дві роботи, які були надіслані до участі в ІІ етапі 
конкурсу.  

Так, робота студента-магістра Леги Олега «Деcтруктивний вплив значної 
девальвацiї гривнi в економiцi України» (наукове керівництво:проф. кафедри МЕВ 
Шевчук В.О., доц. кафедри МЕВ Черкас Н.І.)за результатами рецензування 
отримала високі бали, і було прийняте рішення про нагородження студента 
почесною грамотою.  

Робота студентки 4-го курсу Клімової Тетяни «Макроекономічні показники 
ефективності соціальних видатків у скандинавських країнах» (Презентація у PDF 
форматі) (науковий керівник ас. кафедри МЕВ Василиця О.Б.) була відібрана для 
участі у конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
зі спеціальності «Світове господарство та міжнародні економічні відносини», яка 
відбувалася 25 березня 2015 р. у Київському національному економічному 
університеті імені Вадима Гетьмана. 
За результатами ІІ туру робота студентки Клімової Тетяни отримала перше місце! 
Тож в урочистій атмосфері Тані було вручено диплом І ступеня, а Олегу – почесну 
грамоту. 

З величезною гордістю кафедра міжнародних економічних відносин повідомляє про перемогу студентів-міжнародників, 
які гідно представили Львівську комерційну академію в одному з найбільших вузів нашої столиці! 

Детальніше у форматі PDF. 
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Навчальний семінар для ознайомлення з роботою у програмі Moodle 

12 березня 2015 року доцентом кафедри МЕВ Черкас Наталією Ігорівною для викладачів кафедри МЕВ було проведено 
навчальний семінар для детальнішого ознайомлення з роботою у програмі Moodle, в середовищі якої відбувається 
робота викладачів та студентів з дистанційними курсами. 

На розгляд учасників семінару було винесено цілий комплекс питань, серед яких: 

 дизайн курсів; 

 інструменти у програмі Moodle;  

 завантаження файлів у курси; 

 комунікація зі студентами; 

 онлайн-домашні завдання; 

  робота з журналом оцінок; 

 експорт оцінок у звітність та ряд інших. 

Семінар виявився надзвичайно корисним в контексті реалізації запровадженої у Львівській комерційній академії 
концепції дистанційного навчання. 

Саме тому особливо цінними виявилися для викладачів поради і роз’яснення фахівця-практика, оскільки Наталія 
Ігорівна Черкас мала можливість безпосередньо працювати зі студентами в режимі дистанційного навчання в 
програмному середовищі Moodle під час проходження програми Фулбрайта Faculty Development Program в Школі 
Бізнесу, Університет Редландса, Каліфорнія, США. 

 

 

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.  
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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.  

 

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 
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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. 

 

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. 
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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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