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Вступним словом засідання відкрив 
ректор академії, голова Вченої ради 
проф. І. Копич. Він коротко розповів 
про труднощі, які спіткали академію у 
період кризи, та про те, що, незважаю-
чи на них, наш працьовитий колектив 
все ж має очевидні здобутки. Ректор 
завершив свій виступ словами: «Іще 
більші і складніші завдання чекають 
нас у наступному 2010 році, тому нам 
треба робити належні висновки із то-
рішніх невдач. З Новим роком вас і 
веселої вам коляди!» 

Після виконання Державного гім-
ну України вчений секретар ЛКА доц. 
Л. Медвідь оголошує про початок
церемонії вручення диплому Почес-
ного доктора Львівської комерційної 
академії «Honoris Causa». Вона за-
просила на сцену д. е. н., професора, 
директора Інституту економіки і ме-
неджменту Національного універси-
тету «Львівська політехніка» Олега 
Кузьміна. Всі у залі встають (фото (фото (
1). Дві студентки Інституту економі-
ки та фінансів у національних кос-
1).
ки та фінансів у національних кос-
1).

тюмах одягають дещо збентеженого 
номінанта у синю докторську мантію 
(фото (фото ( 2). 

Для оприлюднення наказу ректо-
ра і ухвали Вченої ради про надання 
проф. О. Кузьміну звання Почесного 
доктора «Honoris Causa» вчений се-
кретар запрошує до слова проректо-
ра ЛКА проф. С. Гелея. У сповненій 
урочистої тиші залі лунає ухвала, ви-
голошена за традицією, якої дотри-
муються у стінах нашої Alma Mater, 
латинською мовою. По тому ректор 
академії І. Копич під аплодисменти 
професорів, викладачів та спудеїв 

вручив професорові НУ «Львівська 
політехніка» О. Кузьміну диплом 
Почесного доктора «Honoris Cau-
sa» Львівської комерційної академії 
(фото (фото ( 3). Вслід за нагородженням 
дівчата, котрі одягали номінанта, да-
рують йому букет червоних троянд, 
а народна хорова капела академії 
«Мрія» виконує старовинний сту-
дентський гімн «Гаудеамус».

Продовження  – стор. 2, 3
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Продовження. Початок – с.1
Після виконання студентського гім-

ну Почесний доктор «Honoris Causa» 
виголосив коротке слово у відповідь. 
Подякувавши за високе визнання 
його наукових досягнень, він сказав: 
«Дозвольте мені прийняти це почес-
не звання як аванс на майбутнє, бо 
воно багато до чого зобов’язує. Адже я 
пам’ятаю, як викладачі Львівської ко-
мерційної захищали у нас дисертації, 
і на якому науковому рівні вони були 
виконані». О. Кузьмін висловив подя-
ку керівництву та колективу академії 
та пообіцяв зміцнювати співпрацю із 
нашими вченими академії.

Та урочистості ще тільки розпо-
чиналися. Вчений секретар оголо-
шує Постанову  Правління  Укооп-
спілки  про нагородження почесною 
трудовою відзнакою «Знак Пошани» 
Центральної Спілки споживчих то-
вариств України працівників Львів-
ської комерційної академії. Ректор 
вручає нагороди: 

Людмилі Притулі – начальнику на-
вчального відділу;

Романові Воронку – відповідаль-
ному секретарю приймальної комісії, 
доценту кафедри аудиту;

Олегові Швецю – начальнику від-
ділу комп’ютерних технологій, до-
центу кафедри програмних засобів 
(фото (фото ( 4) ;

Інні Бойчук – декану факультету 
міжнародних економічних відносин, 

к.е.н., доценту кафедри маркетингу;
Наталії Міценко – завідувачу ка-

федри економіки підприємства, до-
центу;

Іванові Галику – в.о. професора ка-
федри товарознавства непродоволь-
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По тому вчений секретар зачи-

тує ще одну Постанову  Правління  
Укоопспілки, у якій ідеться про на-
городження низки викладачів Грамо-
тою Правління Укоопспілки та ЦК 
Профспілки працівників споживчої 
кооперації. Тим часом ректор вручає 
їх:   

Олегу Ковтуну – к.е.н., доценту, 
завідувачу кафедри регіональної еко-
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завідувачу кафедри регіональної еко-
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номіки;
Олександрі Курак – доценту кафе-

дри менеджменту;
Ігореві Блащаку – завідувачу кафе-

дри фізичного виховання та спорту; 
Ігореві

дри фізичного виховання та спорту; 
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дри фізичного виховання та спорту; 
Блащаку 

Світлані Гринкевич – доценту кафе-
дри економіки підприємства (фото (фото (
5);

Тетяні Лозовій – доценту кафедри 
товарознавства продовольчих това-
рів;

Михайлові Мацьку – доценту ка-
федри цивільного права та процесу
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Наступним вчений  секретар за-
читала Наказ Міністерства освіти і 
науки України про нагородження на-
грудним знаком «Відмінник освіти 
України», а проф. І. Копич вручив цю 
нагороду Володимирові Гаврилиши-
ну – доценту кафедри продовольчих 
товарів ЛКА, керівникові дистан-
ційної форми навчання факультету 
заочної освіти. У відповідь В. Гаври-
лишин висловив з трибуни слова по-
дяки за високу оцінку його заслуг на 
освітянській ниві (фото (фото ( 6).
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6).
дяки за високу оцінку його заслуг на 

На трибуну актової зали підніма-
ється проректор ЛКА проф. С. Ски-
бінський. Йому випала честь оголо-
ється проректор ЛКА проф. С. Ски-
бінський. Йому випала честь оголо-
ється проректор ЛКА проф. С. Ски-

сити ряд святкових наказів ректора 
академії. І перший із них –  наказ про 
нагородження студентів премією ім. 
Олени Степанів, яка свого часу ви-
кладала у нашому виші. Знаходячи 
для кожного слова і дотепи, які спо-

внюють хлопців і дівчат оптимізмом, 
бажанням навчатися ще краще й на-
полегливіше, ректор вручив нагоро-
ди: 

Артему Вешкові (факультет МЕВ);
Миколі Поповичу (факультет ме-
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;

Наталії Тимошенко (ІЕФ);
Святославу Лабі (ЮФ). 

 (ІЕФ);
 (ЮФ). 

 (ІЕФ);

Після цього проректор зачитав 
інший наказ ректора про нагоро-
дження студентів премією ім. Петра 
Франка – 
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рук ректора проф. І. Копича отри-
мали Наталія Боровик (ІЕФ) і 
рук ректора проф. І. Копича отри-

 (ІЕФ) і 
рук ректора проф. І. Копича отри-
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8
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)

 (ІЕФ) і 
)

 (ІЕФ) і 
8)8

 (ІЕФ) і 
8

 (ІЕФ) і 
)

 (ІЕФ) і 
8

 (ІЕФ) і 
. Того зна-

менного для нашої академії дня було 
оголошено також подяку Міністер-
ства освіти і науки України студент-
ці МЕВ Любові Артеменко
ства освіти і науки України студент-

Любові Артеменко
ства освіти і науки України студент-

за активну 
участь у науково-дослідній роботі і 
громадському житті.

Продовження на стор. 3
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Продовження.  Початок – с.1, 2

Проф. С. Скибінський переходить 
Продовж

Проф. С. Скибінський переходить 
Продовж

до наступного питання порядку денно-
го (фото 9). Він зачитує наказ про наго-
родження викладачів та співробітників 
Почесними грамотами Львівської ко-
мерційної академії, а ректор академії 
вручає їх: 

Сергію Семіву – доценту кафедри Сергію Семіву – доценту кафедри Сергію Семіву
міжнародних економічних відносин;

Василю Мажузі – доценту кафедри Василю Мажузі – доценту кафедри Василю Мажузі
ІС у менеджменті;

Василю Мажузі
ІС у менеджменті;

Василю Мажузі

Володимирові Бабичу – ст. викл. ка-Володимирові Бабичу – ст. викл. ка-Володимирові Бабичу
федри ПЗІ;

Володимирові Бабичу
федри ПЗІ;

Володимирові Бабичу

Єлизаветі Гвоздьовій – ст. викл. ка-Єлизаветі Гвоздьовій – ст. викл. ка-Єлизаветі Гвоздьовій
федри вищої математики;

Марії Демчишин – ст. викл. кафедри Марії Демчишин – ст. викл. кафедри Марії Демчишин
економетрії та статистики;

Ігорю Міщуку – доцентові кафедри Ігорю Міщуку – доцентові кафедри Ігорю Міщуку
КД і П;

Галині Шестопал – доц. кафедри Галині Шестопал – доц. кафедри Галині Шестопал
експертизи товарів та послуг;

Ользі Сосніній – ст. викл. кафедри Ользі Сосніній – ст. викл. кафедри Ользі Сосніній
кримінального права та процесу;

Лесі Криворучко – ст. лаб. кафедри 
цивільного права та процесу.

Один за одним виходять до встанов-
леного біля сцени столу з нагородами 
викладачі, які протягом року внесли 
найпомітніший внесок у справу на-
вчання та виховання студентської мо-
лоді. Грамот Львівської комерційної 
академії з нагоди її 192-річчя були удо-
стоєні також:   

Володимир Оліярник – доц. кафедри Володимир Оліярник – доц. кафедри Володимир Оліярник
фінансів і кредиту;

Володимир Оліярник
фінансів і кредиту;

Володимир Оліярник

Зінаїда Душко – доцент кафедри ау-
диту;

Ольга Щедра – доцент кафедри еко-Ольга Щедра – доцент кафедри еко-Ольга Щедра
номічної теорії;

Йосип Канак
номічної теорії;

Йосип Канак
номічної теорії;

 – доцент кафедри бух-Йосип Канак – доцент кафедри бух-Йосип Канак
галтерського обліку;

Ірина Чікіта – ст. викл. кафедри бан-Ірина Чікіта – ст. викл. кафедри бан-Ірина Чікіта
ківської справи;

Віра Сьома – методист Інституту Віра Сьома – методист Інституту Віра Сьома
економіки та фінансів.

Віра Сьома
економіки та фінансів.

Віра Сьома

І це ще не все! Вчений секретар доц. 

Л. Медвідь зачитує з трибуни наказ 
ректора академії про оголошення по-
дяки студентам, які особливо відзна-
чилися у навчанні та громадському 
житті Alma Mater.

Закінчення на стор. 4

І. І. І Копич народився 60 років тому 
в с. Жулин Стрийського району на 

років тому 
Жулин Стрийського району на 

років тому 

Львівщині. У 1973 
Жулин Стрийського району на 

1973 
Жулин Стрийського району на 

р. з відзнакою за-
Жулин Стрийського району на 

з відзнакою за-
Жулин Стрийського району на 

кінчив фізичний факультет Львів-
р

кінчив фізичний факультет Львів-
р

ського державного університету ім
кінчив фізичний факультет Львів-
ського державного університету ім
кінчив фізичний факультет Львів-

. 
І. І. І Франка
ського державного університету ім

Франка
ського державного університету ім

. Після військової служби із 
ського державного університету ім

Після військової служби із 
ського державного університету ім

1975 
Франка

1975 
Франка

до 
Франка

до 
Франка

1978 
Франка

1978 
Франка Після військової служби із 

1978 
Після військової служби із 

р. навчався в аспіранту-
рі Інституту теоретичної фізики АН 

р
рі Інституту теоретичної фізики АН 

р  навчався в аспіранту-
рі Інституту теоретичної фізики АН 

 навчався в аспіранту-

УРСР
рі Інституту теоретичної фізики АН 
УРСР
рі Інституту теоретичної фізики АН 

. УРСР. УРСР Трудову діяльність розпочав у 
рі Інституту теоретичної фізики АН 

Трудову діяльність розпочав у 
рі Інституту теоретичної фізики АН 

1978 р. на посаді старшого інженера 
Трудову діяльність розпочав у 
на посаді старшого інженера 

Трудову діяльність розпочав у 

в Інституті теоретичної фізики АН 
р

в Інституті теоретичної фізики АН 
р на посаді старшого інженера 

в Інституті теоретичної фізики АН 
на посаді старшого інженера 

УРСР
в Інституті теоретичної фізики АН 
УРСР
в Інституті теоретичної фізики АН 

, УРСР, УРСР у 1981
в Інституті теоретичної фізики АН 

1981
в Інституті теоретичної фізики АН 

–1984 
в Інституті теоретичної фізики АН 

1984 
в Інституті теоретичної фізики АН 

р. р. працював у 
цьому інституті молодшим науковим 

у 
цьому інституті молодшим науковим 

у р
цьому інституті молодшим науковим 

р р
цьому інституті молодшим науковим 

р працював у 
цьому інституті молодшим науковим 

працював у 

співробітником
цьому інституті молодшим науковим 
співробітником
цьому інституті молодшим науковим 

. 
Від 

співробітником
Від 

співробітником
1984 

співробітником
1984 

співробітником
р. працює у Львівському 

торговельно-економічному інститу-
ті на посадах старшого викладача
торговельно
ті на посадах старшого викладача
торговельно економічному інститу-
ті на посадах старшого викладача

економічному інститу-
, 

доцента
ті на посадах старшого викладача
доцента
ті на посадах старшого викладача

, проректора з навчальної 
роботи. З 1995 

проректора з навчальної 
1995 
проректора з навчальної 

р. І. І. І Копич – перший 
проректор Львівської комерційної 
академії
проректор 
академії
проректор 

, академії, академії з 2004 р. очолює кафедру 
Львівської комерційної 

очолює кафедру 
Львівської комерційної 

економічного прогнозування та ри-
зику. У 1982 
економічного прогнозування та ри-

1982 
економічного прогнозування та ри-

р. йому присуджено 
економічного прогнозування та ри-

йому присуджено 
економічного прогнозування та ри-

науковий ступінь кандидата фізи-
зику
науковий ступінь кандидата фізи-
зику р
науковий ступінь кандидата фізи-

р йому присуджено 
науковий ступінь кандидата фізи-

йому присуджено 

ко-математичних наук, а 1997 
науковий ступінь кандидата фізи-

1997 
науковий ступінь кандидата фізи-

р. 
– вчене звання професора

математичних наук
вчене звання професора
математичних наук

. 9 січня . 9 січня . 9
2007 р. на конференції трудового ко-

вчене звання професора
на конференції трудового ко-

вчене звання професора

лективу обраний ректором нашої 
р

лективу обраний ректором нашої 
р на конференції трудового ко-

лективу обраний ректором нашої 
на конференції трудового ко-

Alma
лективу обраний ректором нашої 
Alma
лективу обраний ректором нашої 

Mater. Mater. Mater
Того знаменного дня ректор при-

сягав твердо сприяти демократиза-
Того знаменного дня ректор при-

сягав твердо сприяти демократиза-
Того знаменного дня ректор при-

ції усіх сторін академічного життя
сягав твердо сприяти демократиза-
ції усіх сторін академічного життя
сягав твердо сприяти демократиза-

, 
утверджувати академічні чесноти 
ції усіх сторін академічного життя
утверджувати академічні чесноти 
ції усіх сторін академічного життя

і європейські цінності, і європейські цінності, і європейські цінності зміцнювати 

матеріально-технічну базу, технічну базу, технічну базу як запо-
руку входження академії в європей-
матеріально
руку входження академії в європей-
матеріально технічну базу
руку входження академії в європей-

технічну базу

ський та світовий науково-освітній 
простір і т. ін. І ми є свідками того
ський та світовий науково

І ми є свідками того
ський та світовий науково

, 
як ці обіцянки крок за кроком втілю-
простір і т
як ці обіцянки крок за кроком втілю-
простір і т

ються в життя. 
І. І. І Копич уважний і чуйний до колег 

по роботі та студентів
Копич уважний і чуйний

по роботі та студентів
Копич уважний і чуйний

. Постійно пі-
клуючись про розвиток науки, в тому 
числі студентської
клуючись 
числі студентської
клуючись про розвиток науки
числі студентської

про розвиток науки
, числі студентської, числі студентської він всіляко сприяє 

вирощуванню в академії власних на-
числі студентської
вирощуванню в академії власних на-
числі студентської сприяє 
вирощуванню в академії власних на-

сприяє 

уково-педагогічних кадрів
вирощуванню в академії власних на-

педагогічних кадрів
вирощуванню в академії власних на-

, особливо 
вирощуванню в академії власних на-

особливо 
вирощуванню в академії власних на-

з числа молодих викладачів
уково
з числа молодих викладачів
уково педагогічних кадрів
з числа молодих викладачів

педагогічних кадрів
. І в цьому 

ректор подає їм особистий приклад
І в цьому 

ректор подає їм особистий приклад
І в цьому 

. 

З-під його пера вийшло понад 200 на-200 на-200
укових та науково-методичних праць

під його пера вийшло 
методичних праць

під його пера вийшло 
, 

в тому числі  5 монографій
укових та науково

монографій
укових та науково методичних праць

монографій
методичних праць

, 7 навчаль-, 7 навчаль-, 7
них посібників з грифом Міністерства 
в тому числі 
них посібників з грифом Міністерства 
в тому числі монографій
них посібників з грифом Міністерства 

монографій

освіти і науки України. Під його керів-
них посібників з грифом Міністерства 

Під його керів-
них посібників з грифом Міністерства 

ництвом підготовано до захисту низ-
освіти і науки України
ництвом підготовано до захисту низ-
освіти і науки України Під його керів-
ництвом підготовано до захисту низ-

Під його керів-

ку кандидатських дисертацій
ництвом підготовано до захисту низ-
ку кандидатських дисертацій
ництвом підготовано до захисту низ-

. 
Велику увагу Іван Михайлович 

приділяє роботі студентського са-
Велику увагу Іван Михайлович 

приділяє роботі студентського са-
Велику увагу Іван Михайлович 

моврядування
приділяє роботі студентського са-
моврядування
приділяє роботі студентського са-

, надаючи йому 
приділяє роботі студентського са-

надаючи йому 
приділяє роботі студентського са-

мате-
ріальну і моральну допомогу
моврядування

у і моральну допомогу
моврядування надаючи йому 

у і моральну допомогу
надаючи йому 

ріальну і моральну допомогуріальн . Без цієї 
підтримки було б неможливе цікаве 
ріальн
підтримки було б неможливе цікаве 
ріальну і моральну допомогу
підтримки було б неможливе цікаве 

у і моральну допомогуріальну і моральну допомогуріальн
підтримки було б неможливе цікаве 
ріальну і моральну допомогуріальн

і яскраве студентське дозвілля
підтримки було б неможливе цікаве 
і яскраве студентське дозвілля
підтримки було б неможливе цікаве 

, куль-
турно-мистецькі та інші заходи
і яскраве студентське дозвілля

мистецькі та інші заходи
і яскраве студентське дозвілля куль-

мистецькі та інші заходи
куль-
, які 

так часто відбуваються в нашій ака-
турно
так часто відбуваються в нашій ака-
турно

демії
так часто відбуваються в нашій ака-
демії
так часто відбуваються в нашій ака-

.демії.демії
Невтомною працею, мудрістю 

Учителя і доброзичливістю І
працею

Учителя і доброзичливістю І
працею мудрістю 

Учителя і доброзичливістю І
мудрістю 

. Учителя і доброзичливістю І. Учителя і доброзичливістю І Ко-
пич завоював глибоку шану 
Учителя і доброзичливістю І
пич завоював глибоку шану 
Учителя і доброзичливістю І

наукової 
та освітньої спільноти. Він – Заслу-

наукової 
Заслу-

наукової 

жений працівник освіти України 
(2007 
жений працівник освіти України 
(2007 
жений працівник освіти України 

р.), 
жений працівник освіти України 

.), 
жений працівник освіти України 

«Відмінник освіти Укра-
жений працівник освіти України 

Відмінник освіти Укра-
жений працівник освіти України 

їни» (2005 
(2007 

 (2005 
(2007 р

 (2005 
р.), 

 (2005 
.), 

р.), 
Відмінник освіти Укра-

.), 
Відмінник освіти Укра-

нагороджений Зна-
Відмінник освіти Укра-

нагороджений Зна-
Відмінник освіти Укра-

ком Міністерства освіти і науки 
України «Петро Могила» (2007 
ком Міністерства освіти і науки 

 (2007 
ком Міністерства освіти і науки 

р.)
ком Міністерства освіти і науки 

.)
ком Міністерства освіти і науки 

та Почесною трудовою відзнакою 
України «Петро Могила»
та Почесною трудовою відзнакою 
України «Петро Могила» (2007 
та Почесною трудовою відзнакою 

 (2007 р
та Почесною трудовою відзнакою 

р.)
та Почесною трудовою відзнакою 

.)

Укоопспілки «Знак 
та Почесною трудовою відзнакою 

Знак 
та Почесною трудовою відзнакою 

пошани» (2002 
та Почесною трудовою відзнакою 

 (2002 
та Почесною трудовою відзнакою 

р.). Це – гідне визнання багатоліт-
 (2002 

гідне визнання багатоліт-
 (2002 

ньої праці керівника, вченого і педаго-
га. Воно надихає весь колектив ЛКА 
ньої праці керівника

Воно надихає весь колектив ЛКА 
ньої праці керівника

на ще більші звершення на благо рідної 
Батьківщини. 

З роси і води Вам, З роси і води Вам, З роси і води Вам
Іване Михайловичу!

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СТУДЕНТСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ 
ЩИРО ВІТАЮТЬ РЕКТОРА ІВАНА МИХАЙЛОВИЧА КОПИЧА ЗІ СЛАВНИМ ЮВІЛЕЄМ!
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15 грудня 2009 р. відбулося чергове 
засідання Вченої ради Львівської 

грудня 
засідання Вченої ради Львівської 

грудня р. відбулося чергове 
засідання Вченої ради Львівської 

р. відбулося чергове 

комерційної академії. Його учасники 
засідання Вченої ради Львівської 
комерційної академії. Його учасники 
засідання Вченої ради Львівської 

обговорили питання «Про стан 
комерційної академії. Його учасники 
обговорили питання «Про стан 
комерційної академії. Його учасники 

готовності акредитаційних справ 
обговорили питання «Про стан 
готовності акредитаційних справ 
обговорили питання «Про стан 

спеціальностей і академії в цілому», 
готовності акредитаційних справ 
спеціальностей і академії в цілому», 
готовності акредитаційних справ 

«Про ідейно-виховну роботу зі 
спеціальностей і академії в цілому», 
«Про ідейно-виховну роботу зі 
спеціальностей і академії в цілому», 

студентами Інституту економіки і 
«Про ідейно-виховну роботу зі 
студентами Інституту економіки і 
«Про ідейно-виховну роботу зі 

фінансів», «Про стан і перспективи 
студентами Інституту економіки і 
фінансів», «Про стан і перспективи 
студентами Інституту економіки і 

інтеграції ЛКА у європейський 
фінансів», «Про стан і перспективи 
інтеграції ЛКА у європейський 
фінансів», «Про стан і перспективи 

освітній простір» і т. ін.   
Доповідь із 1-го пункту порядку 

денного на засіданні зробив прорек-
тор з навчально-педагогічної роботи 
проф. С. Скибінський. Він відзна-
чив, що  випускові кафедри відпо-
відально поставилися до підготовки 
акредитаційних справ до акредитації 
академії, яка за планом має відбути-
ся 2010 р. Проректор вказав також 
на деякі недоліки і на необхідність їх 
невідкладного виправлення у відпо-
відності до останніх вимог Міністер-
ства освіти і науки України. 

Підсумовуючи дискусію із цього 
питання, перший проректор ЛКА 
доц. П. Куцик зауважив, що всі 
структурні підрозділи академії, осо-
бливо відділ акредитації, впоралися 
з «великою роботою». Однак її треба 
вчасно завершити, ретельно переві-
ривши усі акредитаційні справи. Він 
запропонував зробити це впродовж 
кількох днів, щоб передати необхід-
ні документи на розгляд Державної 
акредитаційної комісії до Нового 
року. Члени Вченої ради погодилися 
із цією пропозицією.

Із доповіддю «Про ідейно-вихов-
ну роботу зі студентами Інституту 
економіки і фінансів» виступила  ди-
ректор Інституту доц. Т. Герасимен-
ко. Вона детально розповіла про ба-
гатогранну роботу деканату, кафедр і 
кураторів груп  зі студентами, зазна-
чивши, що керівництву кафедр слід 
звернути увагу на те, щоби викладачі 
самі подавали своїм підопічним при-
клад зразкової поведінки. Інакше всі 
старання будуть марними. 

Директор повідомила, що сту-
денти Інституту беруть активну 
участь як у загальноакадемічних за-
ходах, так і в проведенні тематичних 
вечорів, присвячених своїм майбут-

нім профессіям. Вони – учасники 
змагань «Універсіада Львівщини» із 
понад 30 видів спорту, а також всеу-
країнських і міжнародних турнірів. З 
метою профілактики захворювань та 
правопорушень на зустріч зі студен-
тами до Інституту запрошують ком-
петентних фахівців з інших закладів 
та організацій. 

Серед недоліків доц. Т. Гераси-
менко назвала недостатню освітньо-
просвітницьку роботу кураторів зі 
студентами. Поряд із цим вона кон-
статувала, що студенти стали менше 
порушувати правила проживання 
у гуртожитках. Проте, оскільки цю 
проблему остаточно не вирішено, 
пообіцяла, що перевірки стану справ 
у гуртожитках триватимуть.

Учасники обговорення висловили 
свої пропозиції, а саме: про аналіз 
настроїв студентства та вироблення 
стратегії ідейно-виховної роботи, 
про створення необхідних умов для 
розвитку особистості студента, про 
включення до ухвали пункту щодо 
активнішого залучення до цієї ді-
лянки роботи органів студентського 
самоврядування і старостату. Під-
биваючи підсумки дебатів, ректор 

академії проф. І. Копич сказав: «Ми 
маємо добрі стосунки з органами  
студентського самоврядування і їх 
треба ширше залучати до виховної 
роботи. Щодо ролі куратора, то він 
повинен впливати насамперед на ви-
бір навчальної траєкторії студента. 
Це – головне, а за тим настає черга 
культурно-просвітницьких заходів».

Проректор із міжнародних зв’яз-
ків і стратегічного розвитку проф. 
А. Мокій, який доповідав «Про стан 
і перспективи інтеграції ЛКА у єв-
ропейський освітній простір», по-
інформував, що академія підтримує 
зв’язки із понад 20 міжнародними 
організаціями, фондами і ВНЗ за 
кордоном. Протягом 2008 - 2009 р. 
р. було ініційовано й проведено зу-
стрічі з представниками універси-
тетів європейських держав (Італії, 
Польщі, Румунії, Франції), вико-
тетів європейських держав (Італії, 
Польщі, Румунії, Франції), вико-
тетів європейських держав (Італії, 

навчим директором Асоціації Цен-
Польщі, Румунії, Франції), вико-
навчим директором Асоціації Цен-
Польщі, Румунії, Франції), вико-

тральноєвропейських університетів 
і т. ін. У співпраці із закордонними 
навчальними закладами, переважно 
польськими,  беруть участь провід-
ні професори і викладачі ЛКА (до-
кладніше про міжнародну співпра-
цю читай у матеріалі «Європейський 
диплом – це реально!».

Проректор зауважив, що зараз в 
Україні планує розпочати роботу 
один із польських вишів, що створю-
ватиме нам неабияку конкуренцію. 
Через це для академії має сенс ство-
рення спільних напрямів підготов-
ки або й факультетів із ВНЗ сусідніх 
держав. «Я підтримую думку проф. 
А. Мокія про те, що демографічні 
проблеми в Україні змушують вихо-
дити за кордон, – погодився і ректор 
академії проф. І. Копич. – Інакше у 
нас студентів не буде. Але до нашої 
міжнародної співпраці треба вклю-
чати і «східну» складову, зокрема 
країни СНД».

На цьому засіданні Вчена рада 
також рекомендувала до друку нові 
монографії науковців академії; на-
вчальні посібники з філософії, бух-
галтерського обліку та   обліку в бан-
ках; розглянула інші питання.

Власна інформація

ЗА КРОК ДО АКРЕДИТАЦІЇ  

На засіданні виступає перший 
проректор П. П. П Куцик

Закінчення. Початок – на стор. 1. 2 ,3 
Наприкінці на сцену актової зали знову під-

нявся щасливий і зворушений приємною місією 
ректор проф. І. Копич. У своєму заключному 
слові він закрив урочисте засідання Вченої ради, 
присвячене 192-річниці з часу заснування Львів-
ської комерційної академії, та ще раз привітав 
усіх із наступними святами Нового року і Різдва 
Христового.

Але свято тривало і далі. Для тих, хто прибув 
на відзначення «дня народження» академії, його 
продовжили хористи капели «Мрія», які розпо-
чали свій концерт щедрівкою «Добрий вечір, тобі 
Пане...» ((фото 10). Того знаменного дня «Мрія» 
порадувала слухачів великою програмою попу-
лярних і маловідомих колядок та щедрівок.

Валерій ПОДОЛИННИЙ
лярних і маловідомих колядок та щедрівок.

Валерій ПОДОЛИННИЙ
лярних і маловідомих колядок та щедрівок.

АКАДЕМІЯ ВІДСВЯТКУВАЛА 192!
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Одним з найважливіших напрямів, 
що забезпечують сьогодні 
Одним з найважливіших напрямів, 
що забезпечують сьогодні 
Одним з найважливіших напрямів, 

конкурентоспроможність ВНЗ на 
що забезпечують сьогодні 
конкурентоспроможність ВНЗ на 
що забезпечують сьогодні 

ринку освітніх послуг, є розширення 
і поглиблення міжнародних зв’язків. 
ринку освітніх послуг, є розширення 
і поглиблення міжнародних зв’язків. 
ринку освітніх послуг, є розширення 

Для цього академія підтримує 
і поглиблення міжнародних зв’язків. 
Для цього академія підтримує 
і поглиблення міжнародних зв’язків. 

й розвиває зв’язки з низкою 
Для цього академія підтримує 
й розвиває зв’язки з низкою 
Для цього академія підтримує 

європейських університетів, 
міжнародних організацій 
європейських університетів, 
міжнародних організацій 
європейських університетів, 

та фондів. 
міжнародних організацій 
та фондів. 
міжнародних організацій 

У нас налагоджені добрі стосунки 
з Американськими Радами зі співро-
бітництва в галузі освіти і вивчення 
мов (ACTR/ACCELS); Бюро Німець-
бітництва в галузі освіти і вивчення 
мов (ACTR/ACCELS); Бюро Німець-
бітництва в галузі освіти і вивчення 

кої академічної служби обміну; Радою 
мов (ACTR/ACCELS); Бюро Німець-
кої академічної служби обміну; Радою 
мов (ACTR/ACCELS); Бюро Німець-

Міжнародних Наукових Досліджень та 
Обмінів (IREX); Консорціумом еконо-
мічних досліджень та освіти (EERC); 
Обмінів (IREX); Консорціумом еконо-
мічних досліджень та освіти (EERC); 
Обмінів (IREX); Консорціумом еконо-

Міжнародною асоціацією студентів та 
молодих спеціалістів, що цікавляться 
економікою та управлінням AIESEC; 
Асоціацією університетів Карпатсь-
кого регіону (ACRU); Асоціацією уні-
верситетів Центральної та Східної Єв-
кого регіону (ACRU); Асоціацією уні-
верситетів Центральної та Східної Єв-
кого регіону (ACRU); Асоціацією уні-

ропи (CEEUN); Британською Радою 
і Французьким центрами в Україні; 
ропи (CEEUN); Британською Радою 
і Французьким центрами в Україні; 
ропи (CEEUN); Британською Радою 

фондами ім. К. Аденауера, ім. Л. Кір-
кланда, ім. Е. Маскі, ім. Фулбрайта; 
фондами ім. К. Аденауера, ім. Л. Кір-
кланда, ім. Е. Маскі, ім. Фулбрайта; 
фондами ім. К. Аденауера, ім. Л. Кір-

посольствами різних держав у Києві і 
т. п. Відділ міжнародних зв’язків і стра-
тегічного розвитку регулярно інфор-
мує студентів, аспірантів і викладачів 
про програми навчання за кордоном, а 
також здійснює пошук інших донорсь-
ких фондів та організацій.

Вже не один рік триває співпра-
ця академії з Вроцлавським універ-
ситетом (Польща), Вищою школою 
управління та адміністрування в м. 
Замость (Польща), університетом м. 
Перуджа (Італія), Асоціацією універ-
Замость (Польща), університетом м. 
Перуджа (Італія), Асоціацією універ-
Замость (Польща), університетом м. 

ситетів Центральної і Східної Євро-
Перуджа (Італія), Асоціацією універ-
ситетів Центральної і Східної Євро-
Перуджа (Італія), Асоціацією універ-

пи (Італія). Ми підтримуємо налаго-
джене 7 років тому плідне співробіт-
ництво з Вищою економічною шко-
лою польського міста Стальова Воля  
та Вищою економічною школою у 

Варшаві. Академія має укладені уго-
ди про співпрацю з Кооперативно-
торговим університетом Молдови, 
Всеросійським заочним фінансово-
економічним інститутом,  Кавказь-
ким університетом, Балтійською 
міжнародною академією,  а з 2009 р. 
–  із Краківським економічним уні-
верситетом. 

 Нині студенти ЛКА навчаються 
на маґістерських програмах у Ви-
щій торгівельній школі у Варшаві 
та у Вроцлавському економічному 
університеті. У 2009-2010 навчаль-
ному  році була запроваджена спіль-
на маґістерська програма з Вищою 
економічною школою «ALMAMER» 
у Варшаві. Понад 20 студентів спе-
ціальностей «Міжнародні економіч-
ні відносини», «Фінанси і кредит», 
ціальностей «Міжнародні економіч-
ні відносини», «Фінанси і кредит», 
ціальностей «Міжнародні економіч-

«Банківська справа», «Інформаційні 
системи в менеджменті» брали участь 
у семестрових обмінах з Вроцлав-
ським економічним університетом.. 
Програма обмінів триватиме і в ІІ се-
местрі цього навчального року. 

Молоді вчені академії та аспіранти 
стажувалися у Вроцлавському, Вар-
шавському  та Познанському універ-
ситетах за програмою  ім. Л. Кірклан-
да, в університетах США за програ-
мою ім. Е. Маскі, маґістри спеціаль-
ності МЕВ проходили практику на 
підприємствах Італії, згідно з угодою 
з університетом м. Перуджа. Завдяки 
підтримуваним міжнародним зв’яз-
кам наші викладачі перебували у  від-
рядженнях у Росії, Білорусії, Польщі, 
Угорщині, Чехії, Німеччині, Франції, 
рядженнях у Росії, Білорусії, Польщі, 
Угорщині, Чехії, Німеччині, Франції, 
рядженнях у Росії, Білорусії, Польщі, 

США і навіть у Китаї!
У стінах академії відбувалися  зу-

стрічі  з представниками Фонду Ф. 
У стінах академії відбувалися  зу-

стрічі  з представниками Фонду Ф. 
У стінах академії відбувалися  зу-

Еберта з питань імплементації вхо-
дження України у європейський 
прос тір; з представником Польсь-
кого центру освіти і промоції Е. Хо-
сель – з питань ролі ВНЗ у промоції 
міста; з представником Пенсіль-
ванського університету (США) В. 
Мінскером – з питань проведення 
телеконференцій та обговорення 
подальшої співпраці. Лекції в ЛКА 
читали: Дж. Домінезе – кординатор 
Асоціації університетів Центральної 
та Східної Європи (CEEUN); Р. Ла-

типов – представник Всеросійсько-
го заочного фінансово-економіч-
ного інституту; Я. Кепіньскі з По-
знанського університету; К. Лянґер 
– представник освітньої програми 
ЕПС (м. Ерфурт, Німеччина), інші 
закордонні науковці. 

Останнім часом одним з головних 
завдань відділу міжнародних зв’яз-
ків і стратегічного розвитку була 
підготовка проектів для отримання 
ґрантової підтримки із фондів Євро-
союзу. З цією метою підписано Ме-
морандум про наміри між учасни-
ками міжнародного консорціуму, до 
якого увійшли провідні ВНЗ Украї-
ни, Молдавії, Білорусії, Угорщини, 
Румунії, Німеччини та Нідерландів. 
Вони подали на розгляд Європей-
ської Комісії спільно опрацьовані 
проекти «Реформування освітніх 
програм з напрямів «Бізнес і під-
приємництво» і «Вдосконалення та 
розвиток професійно спрямованої 
освіти». 

В кінці 2008 р. проект TEMPUS 
«Вдосконалення і розвиток профе-
сійно спрямованої освіти (MODEP)» 
було схвалено ((
сійно спрямованої освіти (MODEP)» 

(
сійно спрямованої освіти (MODEP)» 

реєстраційний номерреєстраційний номер
ETF-JP-00408-2008)ETF-JP-00408-2008)

(
ETF-JP-00408-2008)

(
. На його реалі-

зацію академії виділено 60 тис. євро 
ETF-JP-00408-2008)
зацію академії виділено 60 тис. євро 
ETF-JP-00408-2008). На його реалі-
зацію академії виділено 60 тис. євро 

. На його реалі-

у рамках програми Євросоюзу TE-
MPUS-IV. Партнери проекту – виші 
України, Білорусії, Молдавії, Руму-
нії, Франції, Португалії, Марокко. 
України, Білорусії, Молдавії, Руму-
нії, Франції, Португалії, Марокко. 
України, Білорусії, Молдавії, Руму-

Його реалізація триватиме впродовж 
нії, Франції, Португалії, Марокко. 
Його реалізація триватиме впродовж 
нії, Франції, Португалії, Марокко. 

2009-2011 р. р. і дозволить студен-
там ЛКА навчатися за європейською 
програмою та отримати дипломи єв-
ропейського зразка. 

Вже зараз 3 наших студенти на-
вчаються на останньому році бака-
лаврської програми в університеті 
м. Клермонт-Ферран (Франція). 
лаврської програми в університеті 
м. Клермонт-Ферран (Франція). 
лаврської програми в університеті 

Крім того, проект передбачає на-
дання академії комп’ютерного класу, 
оснащеного найновішою технікою, 
лінгвістичним програмним забез-
печенням та програмами з ділових 
(управлінських) ігор, що дозволить 
застосовувати дистанційне навчан-
ня. Партнери з університету м. Клер-
монт-Ферран пропонують нам про-
ня. Партнери з університету м. Клер-
монт-Ферран пропонують нам про-
ня. Партнери з університету м. Клер-

довжити співпрацю. 
Закінчення на стор. 7

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ – 
ЦЕ РЕАЛЬНО!
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таше з питань науки і вищої освіти посольства Франції в Україні Гійом Колен 
. Грудень 

таше з питань науки і вищої освіти посольства Франції в Україні Гійом Колен 
Грудень 

таше з питань науки і вищої освіти посольства Франції в Україні Гійом Колен 
2009 

таше з питань науки і вищої освіти посольства Франції в Україні Гійом Колен 
2009 

таше з питань науки і вищої освіти посольства Франції в Україні Гійом Колен 
р.

Тетяна Штанько, завідувач відділу  
міжнародних зв’язків і стратегічного 

завідувач відділу  
міжнародних зв’язків і стратегічного 

завідувач відділу  

розвитку академії
міжнародних зв’язків і стратегічного 

академії
міжнародних зв’язків і стратегічного 



Інститут економіки і фінансів, 
відомий до березня 
Інститут економіки і фінансів, 
відомий до березня 
Інститут економіки і фінансів, 

2003 
Інститут економіки і фінансів, 

2003 
Інститут економіки і фінансів, 

р. 
як економічний факультет 
відомий до березня 
як економічний факультет 
відомий до березня р. 
як економічний факультет 

р. 

– найбільший і один з найдавніших 
як економічний факультет 
– найбільший і один з найдавніших 
як економічний факультет 

структурних підрозділів нашої 
академії. Підготовку фахівців 
структурних підрозділів нашої 
академії. Підготовку фахівців 
структурних підрозділів нашої 

економічного напряму він здійснює 
академії. Підготовку фахівців 
економічного напряму він здійснює 
академії. Підготовку фахівців 

практично від часу заснування 
економічного напряму він здійснює 
практично від часу заснування 
економічного напряму він здійснює 

вишу. На різних етапах існування  
інституту, звісно, іншою була 
вишу. На різних етапах існування  
інституту, звісно, іншою була 
вишу. На різних етапах існування  

його організаційна структура: 
змінювалися назви, профіль і 
його організаційна структура: 
змінювалися назви, профіль і 
його організаційна структура: 

кількість кафедр, чисельність 
змінювалися назви, профіль і 
кількість кафедр, чисельність 
змінювалися назви, профіль і 

викладачів, студентів і т. ін. 
кількість кафедр, чисельність 
викладачів, студентів і т. ін. 
кількість кафедр, чисельність 

Але незмінним залишилося одне 
викладачів, студентів і т. ін. 
Але незмінним залишилося одне 
викладачів, студентів і т. ін. 

– високий рівень знань, який 
отримують тут майбутні фахівці.
– високий рівень знань, який 
отримують тут майбутні фахівці.
– високий рівень знань, який 

Сьогодні в Інституті економіки 
та фінансів навчається понад 1500 
студентів денної форми навчання. 
Щороку ІЕФ випускає за всіма на-
студентів денної форми навчання. 
Щороку ІЕФ випускає за всіма на-
студентів денної форми навчання. 

прямами підготовки близько 400 ди-
пломованих спеціалістів для роботи в 
різних галузях економіки, у тому чис-
лі і для споживчої кооперації. 

Підготовка фахівців за  напрямами
«Облік і аудит»

Підготовка фахівців за  напрямами
Облік і аудит»

Підготовка фахівців за  напрямами
, «Фінанси і кредит»

Підготовка фахівців за  напрямами
«Фінанси і кредит»

Підготовка фахівців за  напрямами
, 

«Економіка підприємства» здійснюєть-
ся за ступеневою системою навчання:
бакалавр – 
ся за ступеневою системою навчання
бакалавр – 
ся за ступеневою системою навчання

4 
ся за ступеневою системою навчання

4 
ся за ступеневою системою навчання

роки; спеціаліст і магістр 
– ще 1 
бакалавр – 

1 
бакалавр – 

рік.
До складу Інституту входять 7 ка-

федр:  аудиту, бухгалтерського обліку, 
банківської справи, економічної те-
орії,  фінансів і кредиту,  економіки 
підприємства, фізичного виховання і 
спорту. Тут працюють досвідчені ви-
кладачі, в тому числі 9 професорів і 
докторів економічних наук, котрі ма-
ють свої наукові школи. Серед них: 
завідувач кафедри аудиту, проф. В. 
Рудницький; завідувач кафедри еко-
номічної теорії, проф. Г. Башнянин; 
завідувач кафедри банківської справи, 
проф. О. Вовчак; професори кафедр 
бухгалтерського обліку – В. Озеран, а 
також фінансів і кредиту – О. Біла. До 
речі, більшість наших знаних  науков-
ців є випускниками ІЕФ ЛКА. 
речі, більшість наших знаних  науков-
ців є випускниками ІЕФ ЛКА. 
речі, більшість наших знаних  науков-

Неабияк важливо і те, що значна 
частина викладачів випускових ка-
федр має також великий досвід прак-
тичної роботи, який  вони передають 
сту дентам. 

Студенти всіх напрямів отримують 
ґрунтовні знання із різних дисциплін 
циклів гуманітарної, природничо-
наукової, загальноакадемічної і, звіс-
но, професійної підготовки. Задля 
поглиблення цих знань в Інституті 
функціонують наукові економічні 
гуртки, секції та методичні семінари. 
Щороку відбуваються науково-прак-
тичні конференції як серед профе-
сорського-викладацького складу, так 
і студентів.

Наукова робота ІЕФ включає два 
і студентів.

Наукова робота ІЕФ включає два 
і студентів.

напрями: вузівську науку та прове-
дення фундаментальних і приклад-
них досліджень. Наукову роботу сту-
дентів координує Студентське науко-
ве товариство. Найкращі їхні роботи 
рекомендують до друку у збірниках 
наукових робіт ЛКА та подають до 
участі у міжвузівських конкурсах. 

Важливого значення надають в 
Інституті культурно-освітній та ви-
ховній роботі. Основні її форми 
– проведення тематичних вечорів, 
концертів, змагань Клубів веселих і 
кмітливих, вогників, зустрічі з ціка-
вими людьми. Студенти ІЕФ завжди 
кмітливих, вогників, зустрічі з ціка-
вими людьми. Студенти ІЕФ завжди 
кмітливих, вогників, зустрічі з ціка-

є бажаними учасниками народної хо-
рової капели академії «Мрія».

Велику увагу ми приділяємо фізич-
ному вихованню і спорту.  Студент-
ська молодь займається у спортивних 
секціях та бере участь у розмаїтих 
спортивно-масових заходах. Із числа 
спудеїв Інституту підготовані май-
стри й кандидати у майстри спорту, 
майстри спорту міжнародного класу, 
є чемпіони Європи та призери різних 
спартакіад!

Про високий рівень знань, що його 
дає навчання в Інституті,  свідчить 
подальший професійний шлях наших 
випускників. Ті, хто захотів пов’язати 
своє майбутнє з науковою і педагогіч-
ною діяльністю,  успішно працюють 
не тільки в ЛКА, але й в інших ВНЗ 
України. Серед них 10 заслужених ді-
ячів науки і техніки, близько 50 докто-
рів економічних наук, професорів, зо-

крема: д.е.н., професор кафедри бух-
галтерського обліку КНЕУ В. Сопко; 
к.е.н., проф., зав. кафедри бухгалтер-
ського обліку і аудиту Полтавського 
університету споживчої кооперації 
Ю. Верига; д. е. н., проф., проректор 
з навчально-методичної роботи Дер-
жавної академії статистики, обліку і 
аудиту В. Шевчук; д.е.н., проф., за-
служений діяч науки і техніки Укра-
їни, зав. кафедри економічного ана-
лізу Тернопільського національного 
економічного університету С. Шкара-
банта багато інших.

Переважна більшість випускників 
ІЕФ працює у державних установах,  

Переважна більшість випускників 
ІЕФ працює у державних установах,  

Переважна більшість випускників 

на приватних підприємствах та в ор-
ганізаціях, у системі споживчої коо-
перації. Зокрема, М. Пузяк – зараз 
помічник міністра палива та енерге-
тики України з економічних питань 
Міністерства вугільної промисловос-
ті України; Б. Лукасевич – керівник 
департаменту внутрішнього аудиту 
Нацбанку України; Є. Синявський 
– гендиректор корпорації «Аудитор-
ська група України», Голова Львів-
ського територіального відділення 
Спілки аудиторів України; Ю. Кер-
ста – начальник Управління обліку 
і звітності Івано-Франківської обл-
ста – начальник Управління обліку 
і звітності Івано-Франківської обл-
ста – начальник Управління обліку 

споживспілки; О. Лесик – заступник 
директора департамента внутріш-
нього аудиту, секретар Спостережної 
Ради ВАТ «Кредо банк»; О. Гончарук 
– гендиректор ТзОВ «Торгово-про-
мислова компанія»… 

Це далеко не повний список ви-
пускників, якими справедливо гор-
диться наш Інститут. І якщо ви також 
вирішите здобути глибокі сучасні 
знання із названих вище спеціаль-
ностей, ми допоможемо вам у цьому 
якнайкраще.   

Адреса деканату ІЕФ:
79005,
Адреса деканату ІЕФ
79005,
Адреса деканату ІЕФ

 м. Львів, Львів, Львів вул. Туган-Баранов-
ського, 10ського, 10ського .

Тел.: (032) 240-34-39; (032) 240-34-39; (032) 240-34-39 295-81-35
E-mail

.: (032) 
mail
.: (032) 

: mail: mail IEF_dekanat
; (032) 

dekanat
; (032) 

@
; (032) 

@
; (032) 
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; (032) 
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«МИ ДОПОМОЖЕМО ЗДОБУТИ 
ГЛИБОКІ ЗНАННЯ!»

Студенти займаються у комп’ютерному класі ІЕФ

Доц. Т. Т. Т Герасименко, в.о. директора 
Інституту економіки і фінансів

Герасименко
Інституту економіки і фінансів

Герасименко директора 
Інституту економіки і фінансів

директора 
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Закінчення. Початок – стор.5
У наших планах – доопрацювати 

та подати на повторний розгляд Єв-
рокомісії спільний з ВНЗ Молдови, 
Білорусії, Угорщини, Румунії, Німеч-
чини та Нідерландів проект «Рефор-
мування освітніх програм з  «Міжна-
родного бізнесу та управління висо-
кими технологіями». 

Нещодавно під час перебування 
нашої делегації  у Вищій школі управ-
ління та адміністрування у Замості 
була досягнута домовленість про під-
готовку спільного проекту у межах 
програми добросусідства Польща-
Україна-Білорусія з робочою назвою 
«Підготовка викладацької еліти в кон-
тексті європейської інтеграції». 

Успішно проходить в академії що-
річний міжнародний семінар-прак-

тикум «Економіка в культурі, культу-
ра в економіці» за участю студентів і 
викладачів з України, Росії, Польщі,  
Молдавії, Білорусії. На базі відділу 
міжнародних зв’язків і стратегічного 
розвитку створено контактний пункт 
Центру європейської інформації «Eu-
rope Direct», заснований при Вищій 
Школі управління та адміністрування  
у Замості.

У міжнародній діяльності академія 
часом стикається також із трудноща-
ми, наприклад, у реалізації проекту 
TEMPUS «Вдосконалення і розвиток 
професійно спрямованої освіти (MO-
DEP)». Головна з них – недостатня 
професійно спрямованої освіти (MO-
DEP)». Головна з них – недостатня 
професійно спрямованої освіти (MO-

кількість франкомовних студентів, 
DEP)». Головна з них – недостатня 
кількість франкомовних студентів, 
DEP)». Головна з них – недостатня 

що ускладнює відбір кандидатів для 
участі у програмі. Отож учні шкіл, 
особливо з поглибленим вивченням 

французької мови, вступивши до ака-
демії, мали б шанс отримати подвій-
ний диплом. Тим паче, що від аташе 
французького посольства нам на-
дійшла пропозиція про співпрацю з 
французькими ВНЗ та стипендіальні 
програми для студентів. 

Найближчим часом ми плануємо 
ще більше активізувати міжнарод-
ну діяльність. Видається необхідним 
створити на сайті ЛКА в Інтернеті сто-
рінку відділу міжнародних зв’язків і 
стратегічного розвитку для розміщен-
ня інформації про наявні програми та 
проекти, щоб залучити до них більше 
учасників. Потрібно також розширю-
вати географію міжнародної співпра-
ці, в тому числі шукати  потенційних 
партнерів у країнах Західної Європи, 
США, Канаді, Індії та Китаї.  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ – ЦЕ РЕАЛЬНО!

«Бажаю вам стати студентами нашого вишу!»
По закінченні Хмельницького торговельно-економічного коледжу переді 

мною постало питання про продовження навчання
По закінченні Хмельницького торговельно

мною постало питання про продовження навчання
По закінченні Хмельницького торговельно економічного коледжу переді 

мною постало питання про продовження навчання
економічного коледжу переді 

, щоб здобути освітньо
економічного коледжу переді 

щоб здобути освітньо
економічного коледжу переді 

-
кваліфікаційний рівень бакалавр
мною постало питання про продовження навчання
кваліфікаційний рівень бакалавр
мною постало питання про продовження навчання

, а згодом і маґістр
мною постало питання про продовження навчання

а згодом і маґістр
мною постало питання про продовження навчання

. Добре все зваживши та 
щоб здобути освітньо
Добре все зваживши та 

щоб здобути освітньо

порадившись із батьками
кваліфікаційний рівень бакалавр
порадившись із батьками
кваліфікаційний рівень бакалавр

, я вирішив, що найкращим вибором буде ВНЗ із ба-
а згодом і маґістр

що найкращим вибором буде ВНЗ із ба-
а згодом і маґістр Добре все зваживши та 

що найкращим вибором буде ВНЗ із ба-
Добре все зваживши та 

гаторічною історією та гарними традиціями – Львівська комерційна акаде-
порадившись із батьками
гаторічною історією та гарними традиціями – Львівська комерційна акаде-
порадившись із батьками я вирішив
гаторічною історією та гарними традиціями – Львівська комерційна акаде-

я вирішив що найкращим вибором буде ВНЗ із ба-
гаторічною історією та гарними традиціями – Львівська комерційна акаде-

що найкращим вибором буде ВНЗ із ба-

мія. Адже у ній є можливість навчання зі скороченим терміном
гаторічною історією та гарними традиціями – Львівська комерційна акаде-

Адже у ній є можливість навчання зі скороченим терміном
гаторічною історією та гарними традиціями – Львівська комерційна акаде-

, що є вагомою 
перевагою для випускників економічних коледжів і технікумів

Адже у ній є можливість навчання зі скороченим терміном
перевагою для випускників економічних коледжів і технікумів

Адже у ній є можливість навчання зі скороченим терміном
. 

Коли я став студентом ЛКА
перевагою для випускників економічних коледжів і технікумів

Коли я став студентом ЛКА
перевагою для випускників економічних коледжів і технікумів

, то одразу ж потрапив у вир студентського 
перевагою для випускників економічних коледжів і технікумів

 одразу ж потрапив у вир студентського 
перевагою для випускників економічних коледжів і технікумів

життя, оскільки в академії є всі необхідні для цього умови
Коли я став студентом ЛКА

оскільки в академії є всі необхідні для цього умови
Коли я став студентом ЛКА  одразу ж потрапив у вир студентського 

оскільки в академії є всі необхідні для цього умови
 одразу ж потрапив у вир студентського 

: створено відповід-
 одразу ж потрапив у вир студентського 

створено відповід-
 одразу ж потрапив у вир студентського 

ну матеріальну та науково-методичну базу
оскільки в академії є всі необхідні для цього умови

методичну базу
оскільки в академії є всі необхідні для цього умови

, методичну базу, методичну базу діє безліч гуртків
оскільки в академії є всі необхідні для цього умови

діє безліч гуртків
оскільки в академії є всі необхідні для цього умови створено відповід-

діє безліч гуртків
створено відповід-

, секцій, Сту-
дентське наукове товариство і т
ну матеріальну та науково
дентське наукове товариство і т
ну матеріальну та науково методичну базу
дентське наукове товариство і т

методичну базу
. п., де кожен має змогу сповна реалізувати 

методичну базу
де кожен має змогу сповна реалізувати 

методичну базу діє безліч гуртків
де кожен має змогу сповна реалізувати 

діє безліч гуртків Сту-
де кожен має змогу сповна реалізувати 

Сту-

свій потенціал. Але що таке база без наших чудових викладачів
дентське наукове товариство і т

Але що таке база без наших чудових викладачів
дентське наукове товариство і т де кожен має змогу сповна реалізувати 

Але що таке база без наших чудових викладачів
де кожен має змогу сповна реалізувати 

?! 
де кожен має змогу сповна реалізувати 

?! 
де кожен має змогу сповна реалізувати 

Вони навча-
ють нас різних наук та практичних навичок, які невдовзі нам знадобляться і 

Але що таке база без наших чудових викладачів
які невдовзі нам знадобляться і 

Але що таке база без наших чудових викладачів

допоможуть стати непересічними фахівцями
ють нас різних наук та практичних навичок
допоможуть стати непересічними фахівцями
ють нас різних наук та практичних навичок

, щоб з максимальною користю 
працювати на благо Батьківщини
допоможуть стати непересічними фахівцями
працювати на благо Батьківщини
допоможуть стати непересічними фахівцями

.
Тож бажаю майбутнім абітурієнтам стати студентами саме нашого 

працювати на благо Батьківщини
Тож бажаю майбутнім абітурієнтам стати студентами саме нашого 

працювати на благо Батьківщини

вишу. У Львівській комерційній вони здобудуть міцні й потрібні знання та 
Тож бажаю майбутнім абітурієнтам стати студентами саме нашого 

У Львівській комерційній вони здобудуть міцні й потрібні знання та 
Тож бажаю майбутнім абітурієнтам стати студентами саме нашого 

найкращі спогади на все життя
вишу
найкращі спогади на все життя
вишу У Львівській комерційній вони здобудуть міцні й потрібні знання та 
найкращі спогади на все життя

У Львівській комерційній вони здобудуть міцні й потрібні знання та 
.

Артур  Шпаковський, Артур  Шпаковський, Артур  Шпаковський
студент магістратури спеціальності «Банківська справа»Банківська справа»Банківська справа

«Це життя 
запам’ятовується 

«Це життя 
запам’ятовується 

«Це життя 

назавжди»
запам’ятовується 

назавжди»
запам’ятовується 

Ще навчаючись у Хмельницькому 
кооперативному технікумі (

Ще навчаючись у Хмельницькому 
(

Ще навчаючись у Хмельницькому 
нині (нині (

торговельно-економічний коопера-
тивний інститут), 

економічний коопера-
), 

економічний коопера-
тивний інститут), тивний інститут я чув багато 

економічний коопера-
я чув багато 

економічний коопера-

доброго про академію від викладачів
тивний інститут
доброго про академію від викладачів
тивний інститут), 
доброго про академію від викладачів

), тивний інститут), тивний інститут
доброго про академію від викладачів
тивний інститут), тивний інститут я чув багато 
доброго про академію від викладачів

я чув багато 
, 

які самі у ній навчалися. Окрім того, 
регулярно читав про студентське 
які самі у ній навчалися
регулярно читав про студентське 
які самі у ній навчалися Окрім того
регулярно читав про студентське 

Окрім того

життя та останні події
регулярно читав про студентське 
життя та останні події
регулярно читав про студентське 

, життя та останні події, життя та останні події які від-
регулярно читав про студентське 

які від-
регулярно читав про студентське 

бувалися у її стінах, на сторінках 
газети «Вісті…». А ще була у мене 
бувалися у її стінах

А ще була у мене 
бувалися у її стінах на сторінках 

А ще була у мене 
на сторінках 

маленька мрія – жити у чарівному 
історичному місті Лева. Тому, Тому, Тому коли 
настав час подавати документи для 
історичному місті Лева
настав час подавати документи для 
історичному місті Лева Тому
настав час подавати документи для 

Тому

вступу, вступу, вступу то я пов’язував своє май-
настав час подавати документи для 

то я пов’язував своє май-
настав час подавати документи для 

бутнє лише зі Львівською комерцій-
вступу
бутнє лише зі Львівською комерцій-
вступу то я пов’язував своє май-
бутнє лише зі Львівською комерцій-

то я пов’язував своє май-

ною академією
бутнє лише зі Львівською комерцій-
ною академією
бутнє лише зі Львівською комерцій-

.
І зараз ніскілечки не шкодую, 

тому що наш дуже давній виш 
І зараз ніскілечки не шкодую

тому що наш дуже давній виш 
І зараз ніскілечки не шкодую

– справжня кузня високопрофе-
тому що наш дуже давній виш 
– справжня кузня високопрофе-
тому що наш дуже давній виш 

сійних спеціалістів, котрі відпо-
– справжня кузня високопрофе-

котрі відпо-
– справжня кузня високопрофе-

відають новітнім критеріям ринку 
котрі відпо-

відають новітнім критеріям ринку 
котрі відпо-

праці. Професорсько
відають новітнім критеріям ринку 

Професорсько
відають новітнім критеріям ринку 

-викладацький 
відають новітнім критеріям ринку 

викладацький 
відають новітнім критеріям ринку 

колектив намагається подати сту-
праці
колектив намагається подати сту-
праці Професорсько
колектив намагається подати сту-

Професорсько

дентам якнайбільше теоретичного 
колектив намагається подати сту-
дентам якнайбільше теоретичного 
колектив намагається подати сту-

матеріалу, матеріалу, матеріалу щоби вже на практичній 
дентам якнайбільше теоретичного 

щоби вже на практичній 
дентам якнайбільше теоретичного 

роботі вони могли якнайкраще адап-
матеріалу
роботі вони могли якнайкраще адап-
матеріалу щоби вже на практичній 
роботі вони могли якнайкраще адап-

щоби вже на практичній 

туватися до сучасних економічних 
роботі вони могли якнайкраще адап-
туватися до сучасних економічних 
роботі вони могли якнайкраще адап-

реалій. До вподоби мені і ставлення 
туватися до сучасних економічних 

До вподоби мені і ставлення 
туватися до сучасних економічних 

більшості викладачів до студентів 
реалій
більшості викладачів до студентів 
реалій

та їх бажання поділитися з нами 
більшості викладачів до студентів 
та їх бажання поділитися з нами 
більшості викладачів до студентів 

своїми знаннями. 
В академії великий бібліотечний 

фонд, який «виручає» під час під-
готовки до занять
фонд
готовки до занять
фонд який «виручає» під час під-
готовки до занять

який «виручає» під час під-
, написання кур-

сових, наукових робіт тощо
написання кур-

наукових робіт тощо
написання кур-

. Тут 
багато робиться також для того

наукових робіт тощо
багато робиться також для того

наукових робіт тощо Тут 
багато робиться також для того

Тут 
, 

щоб життя студентів не було одно-
багато робиться також для того
щоб життя студентів не було одно-
багато робиться також для того

манітним і скучним. Це – студент-
щоб життя студентів не було одно-

студент-
щоб життя студентів не було одно-

ські бали
манітним і скучним
ські бали
манітним і скучним

, святкування дня спеціаль-
манітним і скучним

святкування дня спеціаль-
манітним і скучним студент-

святкування дня спеціаль-
студент-

ності, футбольні змагання
святкування дня спеціаль-

футбольні змагання
святкування дня спеціаль-

, та інші 
цікаві заходи

футбольні змагання
цікаві заходи

футбольні змагання
, які запам’ятовуються 

футбольні змагання
які запам’ятовуються 

футбольні змагання

назавжди. 

Роман Марценюк, Роман Марценюк, Роман Марценюк
студент 

Роман Марценюк
студент 

Роман Марценюк
магістратури 

спеціальності «Облік і аудит
магістратури 
Облік і аудит
магістратури 

»Особливо красивий головний корпус академії, Особливо красивий головний корпус академії, Особливо красивий головний корпус академії коли цвіте сакура 
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Факультет менеджменту 
ЛКА виник на базі інженерно-
Факультет менеджменту 
ЛКА виник на базі інженерно-
Факультет менеджменту 

економічного факультету, 
ЛКА виник на базі інженерно-
економічного факультету, 
ЛКА виник на базі інженерно-

створеного у 1977 
економічного факультету, 

1977 
економічного факультету, 

р. На ньому 1977 р. На ньому 1977 
готували фахівців за  спеціальністю 
створеного у 
готували фахівців за  спеціальністю 
створеного у р. На ньому 
готували фахівців за  спеціальністю 

р. На ньому 

«Механізована обробка економічної 
готували фахівців за  спеціальністю 
«Механізована обробка економічної 
готували фахівців за  спеціальністю 

інформації». Тепер вона називаться 
«Механізована обробка економічної 
інформації». Тепер вона називаться 
«Механізована обробка економічної 

«Інформаційні системи в 
інформації». Тепер вона називаться 
«Інформаційні системи в 
інформації». Тепер вона називаться 

менеджменті» і є спеціалізацією на 
«Інформаційні системи в 
менеджменті» і є спеціалізацією на 
«Інформаційні системи в 

відділенні «Економічна кібернетика». 
А 
відділенні «Економічна кібернетика». 
А 
відділенні «Економічна кібернетика». 

1992 
відділенні «Економічна кібернетика». 

1992 
відділенні «Економічна кібернетика». 

р., за часів незалежної 
України, у колишньому ЛТЕІ було 

р
України, у колишньому ЛТЕІ було 

р

засновано факультет менеджменту 
України, у колишньому ЛТЕІ було 
засновано факультет менеджменту 
України, у колишньому ЛТЕІ було 

і відкрито нову спеціальність, яка 
засновано факультет менеджменту 
і відкрито нову спеціальність, яка 
засновано факультет менеджменту 

зараз називається «Менеджмент 
і відкрито нову спеціальність, яка 
зараз називається «Менеджмент 
і відкрито нову спеціальність, яка 

організацій». 
Сьогодні на нашому факультеті 

організацій». 
Сьогодні на нашому факультеті 

організацій». 

здійснюється підготовка фахівців із 
3-ох спеціальностей (напрямів під-
готовки): 

ох спеціальностей (напрямів під-
готовки): 

ох спеціальностей (напрямів під-

«Менеджмент організацій», «Еко-
номічна кібернетика»

«Менеджмент організацій», «Еко-
номічна кібернетика»

«Менеджмент організацій», «Еко-
(

«Менеджмент організацій», «Еко-
(

«Менеджмент організацій», «Еко-
за освітньо-

кваліфікаційними рівнями бакалавр
номічна кібернетика»
кваліфікаційними рівнями бакалавр
номічна кібернетика» (
кваліфікаційними рівнями бакалавр

(
, 

спеціаліст, спеціаліст, спеціаліст магістр)
кваліфікаційними рівнями бакалавр

)
кваліфікаційними рівнями бакалавр

та «Управління 
інноваційною діяльністю» (

«Управ
(
«Управ
за освітньо-

кваліфікаційним рівнем маґістр, термін 
навчання – 1,5 
кваліфікаційним рівнем маґістр

– 1,5 
кваліфікаційним рівнем маґістр

року)
кваліфікаційним рівнем маґістр

)
кваліфікаційним рівнем маґістр

року)року
Згідно з наданою Міністерством 

року
Згідно з наданою Міністерством 

року)
Згідно з наданою Міністерством 

)року)року
Згідно з наданою Міністерством 

року)року

освіти і науки України ліцензією на-
бір студентів на 1-й курс за бакалавр-
ською програмою становить 140 осіб: 
із них 80 – на «Менеджмент органі-
зацій» і 60 

– на «Менеджмент органі-
60 

– на «Менеджмент органі-
– на «Економічну кіберне-

тику». А після 4-го курсу найстаран-
ніші і найуспішніші студенти мають 
можливість продовжити навчання і 
отримати диплом маґістра або спеці-
аліста. На спеціальність «Управління 
інноваційною діяльністю» можуть 
бути зараховані 30 абітурієнтів, які 
вже мають диплом бакалавра.       

Наші випускники працюють в усіх 
галузях економіки. Про працевла-
штування тих, хто закінчив спеціаль-
ність «Економічна кібернетика» вза-
галі не йдеться.  Хороших програміс-
тів беруть з руками й ногами і банки, 

і податкова адміністрація, і приватні 
фірми. Менеджери теж не мають ве-
ликих проблем з влаштуванням на 
роботу, бо ми готуємо їх за спеціалі-
зацією «Менеджмент торгівельних 
підприємств». А це – гуртівні, ди-
лерські контори, роздрібна торгівля 
(підприємства споживчої кооперації 
і, особливо, супермаркети), які по-
(підприємства споживчої кооперації 

 супермаркети), які по-
(підприємства споживчої кооперації 

требують таких фахівців. 
 супермаркети), які по-

требують таких фахівців. 
 супермаркети), які по-

Факультет включає 6 кафедр: ме-
требують таких фахівців. 

Факультет включає 6 кафедр: ме-
требують таких фахівців. 

неджменту, програмних засобів ін-
форматики, інформаційних систем 
у менеджменті, вищої математики, 
економетрії та статистики, еконо-
мічного прогнозування та ризику. На 
них на постійній основі працюють 
5 професорів та докторів наук і 35 
кандидатів наук. Випускні кафедри 
факультету менеджменту очолюють 
доктори наук і професори.

Велику увагу на факультеті приді-
ляють науковій роботі, на яку кож-
ний викладач витрачає понад 30% 
ляють науковій роботі, на яку кож-
ний викладач витрачає понад 30% 
ляють науковій роботі, на яку кож-

свого робочого часу. Наші науковці 
провадять дослідження з економе-
трії, математичного моделювання,
ІТ-технологій тощо. Основна увага 
викладацького складу зосереджена 
на навчально-методичному забезпе-
ченні навчального процесу. 

Навколо провідних учених на фа-
культеті сформувалися наукові шко-
ли. Викладачі кафедри працюють над 
бюджетними темами. Кафедра інфор-
маційних систем у менеджменті, для 
прикладу, розробляє для ЛКА тему, 
пов’язану з дистанційним навчан-
ням, і разом з Укоопспілкою працює 

над темою з інформатизації системи 
споживчої кооперації України. Через 
Студентське наукове товариство до 
наукової роботи залучаються студен-
ти усіх спеціальностей.

Звісно ж, у нас є, що удоскона-
лювати. Слід ретельно опрацювати 
систему стимулювання, підвищення 
у студентів мотивації до навчання, 
щоб юнаки й дівчата були зацікавле-
ні вчитися і цінувати гроші, заплачені 
батьками за їхню освіту. Цій зацікав-
леності, безперечно, сприяє кредит-
но-модульна система, коли студенти 
крок за кроком набирають свій рей-
тинг. Але зацікавленість вони прояв-
ляють переважно на 4-му курсі, а на 
1-му і 2-му курсі ще «розкачуються». 

Вже в недалекому майбутньому я 
бачу наш факультет повністю комп’ю-
теризованим. Приєднання кожної 
кафедри до внутрішньої електронної 
мережі приводить до витіснення па-
перових носіїв. Паперів стає менше, 
а декан має змогу увійти в базу даних 
і оцінити стан свого «господарства». 
Ректорат також має доступ до елек-
тронної бази даних факультетів, що 
дозволяє значно поліпшити їхню ро-
боту, в тому числі успішність студен-
тів. У комп’ютеризації, на мій погляд 
– перспектива розвитку як факульте-
ту, так і академії в цілому.ту, так і академії в цілому.ту, так і академії в цілому

Адреса факультету: 
79011, 
Адреса факультету
79011, 
Адреса факультету

м. Львів,Львів,Львів
вул. У. У. У Самчука, 6Самчука, 6Самчука
Тел.: (032) 295-81-45

Самчука
.: (032) 295-81-45

Самчука

e-mail
.: (032) 295-81-45

mail
.: (032) 295-81-45

: mail: mail vira@
.: (032) 295-81-45

@
.: (032) 295-81-45

lac
.: (032) 295-81-45

lac
.: (032) 295-81-45

.lviv
.: (032) 295-81-45

lviv
.: (032) 295-81-45

.lviv.lviv ua

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПОТРІБНІ ВСЮДИ

Факультет менеджменту розміщений у старовинному будинку, Факультет менеджменту розміщений у старовинному будинку, Факультет менеджменту розміщений у старовинному будинку що виходить у 
Стрийський парк
Факультет менеджменту розміщений у старовинному будинку
Стрийський парк
Факультет менеджменту розміщений у старовинному будинку

Проф. Богдан Мізюк, декан 
факультету менеджменту ЛКА
Проф
факультету менеджменту ЛКА
Проф
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Створення у Львівській комерційній 

1993 
Створення у Львівській комерційній 

1993 
Створення у Львівській комерційній 

р. факультету 
Створення у Львівській комерційній 

р. факультету 
Створення у Львівській комерційній 

міжнародних економічних відносин 
р. факультету 

міжнародних економічних відносин 
р. факультету 

– закономірне відновлення 
міжнародних економічних відносин 
– закономірне відновлення 
міжнародних економічних відносин 

історичних  традицій. Адже ще 
– закономірне відновлення 
історичних  традицій. Адже ще 
– закономірне відновлення 

у 20-
історичних  традицій. Адже ще 

20-
історичних  традицій. Адже ще 

х –30-
історичних  традицій. Адже ще 

30-
історичних  традицій. Адже ще 

х р. р. ХХ ст. наш 
навчальний заклад називався 
у 
навчальний заклад називався 
у х р. р. ХХ ст. наш 
навчальний заклад називався 

х р. р. ХХ ст. наш 

Вищою школою закордонної 
торгівлі і був єдиним ВНЗ у 
Вищою школою закордонної 
торгівлі і був єдиним ВНЗ у 
Вищою школою закордонної 

довоєнній Польщі, де, крім 
торгівлі і був єдиним ВНЗ у 
довоєнній Польщі, де, крім 
торгівлі і був єдиним ВНЗ у 

спеціалістів з економіки і 
торгівлі, навчалися майбутні 
організатори зовнішньої торгівлі 
та працівники консульської служби. 
організатори зовнішньої торгівлі 
та працівники консульської служби. 
організатори зовнішньої торгівлі 

Тепер факультет МЕВ готує 
та працівники консульської служби. 
Тепер факультет МЕВ готує 
та працівники консульської служби. 

висококваліфікованих фахівців 
Тепер факультет МЕВ готує 
висококваліфікованих фахівців 
Тепер факультет МЕВ готує 

зі спеціальностей «Міжнародні  
висококваліфікованих фахівців 
зі спеціальностей «Міжнародні  
висококваліфікованих фахівців 

економічні відносини» і 
зі спеціальностей «Міжнародні  
економічні відносини» і 
зі спеціальностей «Міжнародні  

«Маркетинґ» за ступеневою 
системою навчання: бакалавр 
«Маркетинґ» за ступеневою 
системою навчання: бакалавр 
«Маркетинґ» за ступеневою 

– спеціаліст – магістр
Обидві спеціальності акредитова-

ні за найвищим IV рівнем. Через 4 
роки навчання студенти отримують 
диплом бакалавра, а на 5-му році, 
здобувають освітньо-кваліфікацій-
ний рівень маґістра або спеціаліста. 
Щороку дипломи фахівців вищої 
категорії у нас отримують майже 150 
випускників, найкращі з яких мають 
можливість продовжити навчання в 
аспірантурі академії.  

Вимоги до обсягу знань, навичок 
та вмінь випускників, що невпин-
но зростають, обумовлюють необ-
хідність подальшого удосконалення 
всього навчального процесу. У ньому 
активно використовуються сучасні 
технічні засоби та інформаційні тех-
нології, удосконалюються методики 
навчання студентів самостійно попо-
внювати свої знання, творчо засто-
совувати досягнення науки і техніки, 
запроваджується вивчення основних 
дисциплін іноземними мовами. Пер-
спективні заходи охоплюють всі сто-
рони навчального процесу та узго-
джуються з вимогами, поставленими 
до ВНЗ у сфері підготовки компе-
тентних фахівців у зв’язку з потреба-
ми виробництва, ринку та сучасного 
розвитку науки.

Навчання на факультеті відбува-
ється відповідно до європейських 
стандартів – Болонської декларації 
та кредитно-модульної системи оці-
нювання знань. Сучасні навчальні 
плани визначають цикли дисциплін 
гуманітарної, загальноекономічної 
та професійної підготовки, що фор-
мують шорокий світогляд спеціаліста 
та забезпечують здобуття ним фунда-
ментальної  економічної освіти. 

До складу факультету входять 4 
ка федри: міжнародних економічних 
відносин, маркетинґу, іноземних мов 
та реґіональної економіки. Заняття зі 
студентами проводять понад 100 ви-
кладачів. Більшість із них мають на-
укові ступені і вчені звання доктора 
наук, професора. Викладачі кафедри 
міжнародних економічних відносин 
постійно підвищують свою ділову 
кваліфікацію. Вони стажуються у 

наукових установах та в інших на-
вчальних закладах, в тому числі за 
кордоном, публікують власні наукові 
праці, беруть участь у наукових кон-
ференціях, семінарах, форумах і т. ін. 

Науково-дослідна робота викла-
дачів кафедри зосереджена на таких 
напрямах: дослідження перспектив 
розвитку міднародної економіки, 
проблем інтеґрації України у гло-
бальне господарство, удосконалення 
механізму реґіональної економічної 
політики, формування ефективної 
інноваційної політики, усунення 
передумов іллегалізації економіки. 
Високий рівень викладання і дис-
ципліни, які ми пропонуємо вивчити 

студентам, дозволяє їм у майбутньо-
му добре орієнтуватися у складних 
питаннях сучасної ринкової еконо-
міки, кваліфіковано вирішувати про-
блеми у діяльності підприємств, віль-
но володіти комп’ютерною технікою 
та іноземними мовами (зі знанням 
ділової лексики), розв’язувати інші 
та іноземними мовами (зі знанням 
ділової лексики), розв’язувати інші 
та іноземними мовами (зі знанням 

завдання у царині зовнішньоеконо-
мічної діяльності та маркетинґу.

Професорсько-викладацький 
склад кафедри маркетинґу зробив 
значний внесок у підвищення якості 
навчального процесу завдяки роз-
робкам, спрямованим на вдоскона-
лення роботи підприємств шляхом 
застосування новітніх маркетинґо-
вих технологій у динамічному рин-
ковому середовищі. Науковці беруть 
участь у міжнародних, всеукраїн-
ських, реґіональних та інших науко-
во-практичних конференціях, де ді-
ляться досвідом вирішення проблем 
діяльності суб’єктів сучасного рин-
ку на засадах маркетинґу. Їхні статті 
діяльності суб’єктів сучасного рин-
ку на засадах маркетинґу. Їхні статті 
діяльності суб’єктів сучасного рин-

можна зустріти у багатьох провідних 
економічних виданнях України. 

Викладачі кафедри реґіональної 
економіки традиційно працюють 
над науковими проблемами, пов’я-
заними зі стратеґією розвитку ре-
ґіональних господарських систем. 
Кафедра тісно співпрацює з Інсти-
тутом реґіональних досліджень НАН 
України. 

Педагогічний колектив кафедри 
іноземних мов забезпечує викла-
дання на факультеті англійської, 
німецької, французької, іспанської, 
польської та чеської мов. Наголос 
робиться на освітній значимості ви-
вчення мов, на їхній професійній 
функції на ринку праці. Це підвищує 
мотивацію молоді до опанування як 
основної, так і другої (за вибором 
студента) іноземної мови.
основної, так і другої (за вибором 
студента) іноземної мови.
основної, так і другої (за вибором 

Продовження на стор. 
студента) іноземної мови.

Продовження на стор. 
студента) іноземної мови.

9

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ПОТРЕБУЄ 
ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ

Студенти розігрують гумористичну сценку «На іспиті», поставлену англій-
ською мовою

Доц. Інна Бойчук, декан факультету 
міжнародних економічних відносин ЛКА

Інна Бойчук
міжнародних економічних відносин ЛКА

Інна Бойчук декан факультету 
міжнародних економічних відносин ЛКА

декан факультету 
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Львівська комерційна академія 
– вищий навчальний заклад ІV рівня 
Львівська комерційна академія 
– вищий навчальний заклад ІV рівня 
Львівська комерційна академія 

акредитації, що має давні традиції, 
– вищий навчальний заклад ІV рівня 
акредитації, що має давні традиції, 
– вищий навчальний заклад ІV рівня 

потужну матеріально-технічну 
базу та науковий потенціал. 
потужну матеріально-технічну 
базу та науковий потенціал. 
потужну матеріально-технічну 

Все це дозволяє їй готувати 
базу та науковий потенціал. 
Все це дозволяє їй готувати 
базу та науковий потенціал. 

висококваліфіковані керівні 
Все це дозволяє їй готувати 
висококваліфіковані керівні 
Все це дозволяє їй готувати 

кадри для роботи у різних сферах 
висококваліфіковані керівні 
кадри для роботи у різних сферах 
висококваліфіковані керівні 

економіки України та за кордоном. 
кадри для роботи у різних сферах 
економіки України та за кордоном. 
кадри для роботи у різних сферах 

Підготовка фахівців здійснюється 
економіки України та за кордоном. 
Підготовка фахівців здійснюється 
економіки України та за кордоном. 

на денній, заочній та вечірній 
Підготовка фахівців здійснюється 
на денній, заочній та вечірній 
Підготовка фахівців здійснюється 

формах навчання за 10 напрямами 
на денній, заочній та вечірній 
формах навчання за 10 напрямами 
на денній, заочній та вечірній 

підготовки для здобуття освітньо-
формах навчання за 10 напрямами 
підготовки для здобуття освітньо-
формах навчання за 10 напрямами 

кваліфікаційного рівня бакалавра 
підготовки для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра 
підготовки для здобуття освітньо-

та за 13 спеціальностями – для 
кваліфікаційного рівня бакалавра 
та за 13 спеціальностями – для 
кваліфікаційного рівня бакалавра 

здобуття освітньо-кваліфікаційних 
рівнів спеціаліста і магістра.
В основу «Правил прийому до Львів-

ської комерційної академії у 2010 р.», 
що подаються нижче, покладено за-
садничі положення «Умов прийому до 
вищих навчальних зак ладів України», 
які затверджені на казом Міністерства 
освіти і науки України №873 від 18 ве-
ресня 2008 р. Ці Правила погоджено з 
міністерством, і 25 жовтня ц. р. в ака-
демії вже було проведено «День від-
критих дверей». Отож частина потен-
ційних абітурієнтів мала змогу озна-
йомитися з новими умовами вступу й 
навчання в академії. 

Які ж особливості цьогорічної вступ-
 ної кампанії?  

Які ж особливості цьогорічної вступ-
 ної кампанії?  

Які ж особливості цьогорічної вступ-

У 2010 р. основна частина абітурі-
єнтів (особливо денної та вечірньої 
форм навчання) буде зарахована до 
єнтів (особливо денної та вечірньої 
форм навчання) буде зарахована до 
єнтів (особливо денної та вечірньої 

академії на підставі конкурсного від-
бору за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання навчальних 
досягнень, підтверджених сертифіка-
том Українського центру оцінювання 
якості освіти. Це стосується осіб, які 
будуть подавати для вступу документ 
державного зразка про повну загаль-
ну середню освіту. 

Перелік конкурсних предметів, з 
яких зараховуються бали сертифіка-
та Українського центру оцінювання 
якості освіти, визначений у додатку 4 
до Правил прийому. У 2010 р. це мають 
бути  три загальноосвітніх предмети: 
перший (обов’язковий для усіх вступ-

ників!) – українська мова та література; 
другий – математика або історія Укра-
їни залежно від напряму підготовки; 
третій – на вибір абітурієнта із трьох 
або чотирьох загальноосвітніх предме-
тів залежно від напряму підготовки, на 
який подаються документи.

Крім цього, для конкурсного від-
бору осіб, які на основі повної загаль-
ної середньої освіти вступають для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра, буде враховуватися 
середній бал документа про повну за-
гальну середню освіту з округленням 
до десятих частин бала (за 12-бальною 
шкалою) шляхом додавання його до 
до десятих частин бала (за 12-бальною 
шкалою) шляхом додавання його до 
до десятих частин бала (за 12-бальною 

суми балів сертифіката з конкурсних 
шкалою) шляхом додавання його до 
суми балів сертифіката з конкурсних 
шкалою) шляхом додавання його до 

предметів. Слід зауважити, що При-
ймальна комісія має право приймати 
лише сертифікати Українського цен-
тру о цінювання якості освіти, видані 
у 2010 р. із балами не нижче 124.

У конкурсі за результатами вступ-
них іспитів із конкурсних предметів в 
академії або за результатами зовніш-
нього незалежного оцінювання за їх 
вибором мають право брати участь 
особи з обмеженими фізичними мож-
ливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-
інваліди). Брати участь у конкурсі за 
ливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-
інваліди). Брати участь у конкурсі за 
ливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-

результатами вступних іспитів з кон-
курсних предметів в академії, в разі їх 
неучасті у зовнішньому незалежному 
оцінюванні, мають право також кате-
горії осіб, перелічені у п. 5.5 Правил 
прийому. 

Вступні випробування для цих 
категорій осіб проводяться у формі 
тестування із трьох загальноосвітніх 
для відповідного напряму підготовки 
предметів. Знання таких вступників 
оцінюють за шкалою від 100 до 200 
балів як і при зовнішньому незалеж-
ному оцінюванні.

Вступні випробування для кон-
курсного відбору осіб, які здобули ос-
вітньо-кваліфікаційний рівень молод -
шого спеціаліста, для продовження  
навчання за освітньо-професійними 
програмами зі скороченим терміном 
підготовки фахівців освітньо-квалі-
фікаційного рівня бакалавра прово-
дяться у формі тестування з фахових 
для відповідного напряму підготовки 
дисциплін.

Конкурсний відбір вступників для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста здійснюється за ре-
зультатами вступного іспиту з фахових 
для відповідної спеціальності дисци-
плін, а для здобуття освітньо-кваліфі-
каційного рівня магістра – за резуль-
татами вступних іспитів з фахових для 
відповідної спеціальності дисциплін та 
іноземної мови. Ці іспити відбувають-
ся у формі тестування.

Зарахування вступників на навчан-
ня за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста для здобуття другої вищої 
освіти здійснюється на конкурсній 
основі за результатами  вступного ви-
пробування, а саме – тестування з 
української мови та літератури. Таким 
чином, в академії повністю запро-
ваджено тестову форму проведення 
вступних випробувань при вступі на 

навчання для здобуття усіх освітньо-
кваліфікаційних рівнів. 

Правила прийому визначають та-
кож пільги при зарахуванні на на-
вчання окремих категорій осіб. Зо-
крема, за результатами співбесіди 
зараховуються до академії особи, що 
їм Законом України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» надане таке право.

Порядок зарахування вступників, 
котрі досягли визначних успіхів у ви-
вченні профільних предметів, визна-
чено у розділі  9 Правил прийому.

Категорії осіб, які мають право 
на зарахування поза конкурсом, ви-
значені у розділі 10 Правил прийо-
му. Проте у 2010 р. такі особи будуть 
зараховані поза конкурсом лише за 
умови подання оригіналів сертифіка-
та Українського центру оцінювання 
якості освіти (або ж одержанні від-
повідної кількості балів на вступних 
випробуваннях в академії) не нижче 
встановленої Правилами прийому 
мінімальної кількості балів (124 бали) 
та інших документів, які засвідчують 
їх право на прийом поза конкурсом.

Право на першочергове зарахуван-
ня до академії мають особи, згадані в 
розділі 11 Правил прийому. Таке пра-
во надається за інших рівних умов 
за черговістю, визначеною пунктом 
11.1 Правил. Для того, щоб скорис-
татися цими пільгами, названі осо-
би повинні подати до приймальної 
комісії відповідні підтверджувальні 
документи.

Ще одна особливість цьогорічної 
вступної кампанії полягає у тому, що 
у 2010 р. терміни подачі документів 
перенесено на два тижні пізніше. 
Прийом заяв та документів від вступ-
ників на денну форму навчання і на 
навчання без відриву від виробни-
цтва (вечірнє, заочне) розпочинаєть-
ся 15 липня і закінчується 31 липня, 
цтва (вечірнє, заочне) розпочинаєть-
ся 15 липня і закінчується 31 липня, 
цтва (вечірнє, заочне) розпочинаєть-

за винятком прийому документів від 
осіб, які мають право складати вступ-
ні іспити в академії. Прийом заяв та 
документів від цих вступників за-
кінчується 22 липня. Вступні іспити 
тривають з 23 до 31 липня.

Прийом заяв і документів на на-
вчання за освітньо-кваліфікаційни-
ми рівнями спеціаліста та магістра на 
основі базової та повної вищої осві-
ти на всі спеціальності підготовки і 
форми навчання, а також на навчан-
ня за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем спеціаліста для здобуття другої 
вищої освіти проводиться з 15 липня 
до 15 серпня. Вступні випробування 
– з 16 до 20 серпня.  Конкурсний від-
до 15 серпня. Вступні випробування 
– з 16 до 20 серпня.  Конкурсний від-
до 15 серпня. Вступні випробування 

бір та зарахування здійснюються до 
25 серпня.

Перелік документів, які потрібно 
подати до приймальної комісії, ви-
значений у розділі 5 Правил прийо-
му. При цьому юридичні особи, крім 
визначених у розділі документів, по-
дають також скерування-гарантію і 
укладають договір, а фізичні особи 
– укладають договір.

Продовження на стор. 11

ОСОБЛИВОСТІ 
ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2010 року

Доц. Роман Воронко, відповідальний 
секретар Приймальної комісії академії
Доц. Роман Воронко, відповідальний 

академії
Доц. Роман Воронко, відповідальний 
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Закінчення. Початок – с.8
Усі питання,  пов’язані з прийомом 

до академії, вирішує її Приймальна 
комісія, яка діє згідно з Положенням 
про приймальну комісію Львівської 
комерційної академії. Спірні питання 
щодо вступних випробувань, що про-
водяться в академії, вирішує Апеля-
ційна комісія.

Мешканці інших міст на час всту-
пу та на період навчання в академії 

забезпечуються гуртожитком.
У структурі академії є також Луць-

кий кооперативний коледж. У цьо-
му навчальному закладі приймають 
юнаків та дівчат на навчання для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста як на 
основі повної, так і базової загальної 
середньої освіти. Умови вступу до ко-
леджу визначені Правилами прийому 
до академії.

Звісно, у майбутніх абітурієнтів 
ще виникатимуть питання стосовно 
вступу до академії. Можливі й окремі 
зміни у Правилах прийому у випадку 
внесення Міністерством освіти і на-
уки України змін до Умов прийому до 
вищих навчальних закладів України. 
Для отримання необхідної інформа-
ції і консультацій радимо звертатися 
безпосередньо у приймальну комісію, 
деканати інститутів (факультетів), а 
також на веб-сайт академії в Інтернеті 
за адресами і телефонами, вказаними 
у цьому випуску.

Бажаємо випускникам загально-
освітніх і вищих навчальних закладів 
правильно зорієнтуватися у широко-
му спектрі освітянських послуг, які 
пропонує багато ВНЗ різних рівнів 
акредитації, та успішно вступити до 
Львівської комерційної академії за 
обраним напрямом підготовки (спе-
ціальністю). Чекаємо на наших абі-
обраним напрямом підготовки (спе-
ціальністю). Чекаємо на наших абі-
обраним напрямом підготовки (спе-

турієнтів у приймальній комісії з 15 
ціальністю). Чекаємо на наших абі-
турієнтів у приймальній комісії з 15 
ціальністю). Чекаємо на наших абі-

липня ц. р. і публікуємо для ознайом-
лення Правила прийому до Львівської 
комерційної академії у 2010 році.

Адреса приймальної комісії:
м. Львів, 
вул.Туган-Барановського, 10, кімн. 108
Тел.: (032)275-68-66, 295-81-17.
вул.Туган-Барановського, 10, кімн. 108
Тел.: (032)275-68-66, 295-81-17.
вул.Туган-Барановського, 10, кімн. 108
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Закінчення. Початок – с.9
Комп’ютерний клас, центри діло-

вої англійської і французької мов та 
ресурсний фонд навчальнно-мето-
дичної літератури кафедри забезпе-
чують якісне навчання мовам.  Кафе-
дра здійснює також мовну підготовку 
студентів для участі їх у маґістерських 
програмах у споріднених вишах Євро-
пи. 

Викладачі факультету МЕВ опу-
блікували значну кількість наукових 
монографій, підручників, навчаль-
них посібників і методичних розро-
бок, якими користуються наші сту-
денти. До послуг студентів – затишні 
та світлі аудиторії, бібліотека, в тому 
числі на електронних носіях, сучасні 
комп’ютерні класи.

Наш факультет підтримує тісні 
зв’язки з навчальними закладами Укра-
їни та інших держав, зокрема Польщі, 
Італії, Росії, Молдавії. Основним за-
вданням на цьому напрямі діяльності 
є отримання ґрантової підтримки із 
фондів Євросоюзу та налагоджен-
ня співробітництва із закордонними 
ВНЗ. Згідно з угодами про співпрацю, 
студенти факультету мають можли-
вість навчатися, для прикладу, у Вроц-
лавській економічній академії. Най-
кращих студентів ми рекомендуємо на 
навчання за маґістерською програмою 
у Вищій економічній школі «Almamer» 
(м. Варшава).

ЛКА – активний учасник парт-
(м. Варшава).

ЛКА – активний учасник парт-
(м. Варшава).

нерської програми TEMPUS під на-
звою «Вдосконалення та розвиток 

професійної освіти», що передбачає 
впровадження спільних навчальних 
курсів професійного спрямування та 
надання спудеям можливості отри-
мати диплом європейського взірця. 
І, природно, базовим факультетом 
академії для реалізації цієї програми 
визначено саме факультет МЕВ.

При факультеті ефективно працює 
Студентське наукове товариство ім. 
М. Туган-Барановського, заснова не 
2001 р. як структурний підрозділ ака-
демії. Мета СНТ – всебічне сприяння 
науковій, винахідницькій та іншій 
творчій діяльності студентів, коорди-
нація науково-дослідницької роботи 
на факультетах, а також налагоджен-
ня контактів та проведення спільних 
заходів у цій сфері зі студентськими 
організаціями інших вишів. 

Студенти факультету – активні учас-
ники конференцій, семінарів, форумів 
та міжнародних шкіл, які відбуваються 
як в академії, так і за її межами: у Поль-
щі, Росії, Білорусії, Болгарії, Чехії, 
Франції, Італії, Німеччині тощо. Осо-
щі, Росії, Білорусії, Болгарії, Чехії, 
Франції, Італії, Німеччині тощо. Осо-
щі, Росії, Білорусії, Болгарії, Чехії, 

бливою популярністю користується 
щорічний міжнародний молодіжний 
семінар-практикум «Економіка в куль-
турі, культура в економіці». Важливого 
значення на факультеті надають спів-
праці з його випускниками, обміну 
практичним досвідом зі студентами, 
організації спільних зустрічей, призна-
ченню іменних премій для найуспіш-
ніших студентів. 

Студенти беруть активну участь у 
громадському житті академії та фа-

культету. А воно у нас цікаве й на-
сичене подіями: тематичні зустрічі і 
концертні програми, вечори відпо-
чинку і студентські бали, екскурсії 
іноземними мовами і дні культури 
різних країн, спортивні змаган-
ня, шахові,  більядні турніри і т. ін. 
Охочі, крім навчання на факультеті 
МЕВ, мають змогу пройти військо-
вий вишкіл на базі Академії сухопут-
них військ ім. гетьмана П. Сагайдач-
ного.        

Ми готуємо економістів-міжна-
родників не для пошуків міфічних 
скарбів гетьмана Полуботка. Повний 
курс навчання дозволяє нашим ви-
пускникам успішно працювати на 
підприємствах різних напрямів діяль-
ності і форм власності, в органах дер-
жавного управління, науково-дослід-
них інститутах, навчальних закладах 
та в інших установах. Серед випус-
кників факультету МЕВ останніх ро-
ків є вчені, працівники міністерств і 
відомств, посольств та консульських 
установ України за кордоном, керів-
ники і провідні фахівці підприємств 
різних сфер діяльності.  

Навчання на факультеті міжна-
родних економічних відносин – твій 
впевнений крок у майбутнє!

Довідки за адресоюДовідки за адресоюД :
79005, 

овідки за адресою
79005, 
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м. Львів, Львів, Львів вул. Братів Терша-
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212 У ПАПКУ АБІТУРІЄНТА

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЛЬВІВСЬКОЇ 
КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ У 2010 РОЦІ

Провадження освітньої діяльності у 
Львівській комерційній академії здій-

Провадження освітньої діяльності у 
Львівській комерційній академії здій-

Провадження освітньої діяльності у 

снюється відповідно до ліцензії Міністер-
Львівській комерційній академії здій-
снюється відповідно до ліцензії Міністер-
Львівській комерційній академії здій-

ства освіти і науки серії АВ № 420565 від 
снюється відповідно до ліцензії Міністер-
ства освіти і науки серії АВ № 420565 від 
снюється відповідно до ліцензії Міністер-

27.10.2008 р., термін дії ліцензії залежно 
ства освіти і науки серії АВ № 420565 від 
27.10.2008 р., термін дії ліцензії залежно 
ства освіти і науки серії АВ № 420565 від 

від напряму підготовки (спеціальності) 
27.10.2008 р., термін дії ліцензії залежно 
від напряму підготовки (спеціальності) 
27.10.2008 р., термін дії ліцензії залежно 

до 1 липня 2010-2014 рр.
від напряму підготовки (спеціальності) 
до 1 липня 2010-2014 рр.
від напряму підготовки (спеціальності) 

Провадження освітньої діяльності у 
до 1 липня 2010-2014 рр.

Провадження освітньої діяльності у 
до 1 липня 2010-2014 рр.

Луць кому кооперативному коледжі Львів -
Провадження освітньої діяльності у 

Луць кому кооперативному коледжі Львів -
Провадження освітньої діяльності у 

ської комерційної академії, що є у струк-
Луць кому кооперативному коледжі Львів -
ської комерційної академії, що є у струк-
Луць кому кооперативному коледжі Львів -

турі академії, здійснюється відповідно до 
ської комерційної академії, що є у струк-
турі академії, здійснюється відповідно до 
ської комерційної академії, що є у струк-

ліцензії Міністерства освіти і науки серії 
турі академії, здійснюється відповідно до 
ліцензії Міністерства освіти і науки серії 
турі академії, здійснюється відповідно до 

АВ № 443276 від 16.03.09 р., термін дії лі-
ліцензії Міністерства освіти і науки серії 
АВ № 443276 від 16.03.09 р., термін дії лі-
ліцензії Міністерства освіти і науки серії 

цензії залежно від спеціальності до 1 лип-
АВ № 443276 від 16.03.09 р., термін дії лі-
цензії залежно від спеціальності до 1 лип-
АВ № 443276 від 16.03.09 р., термін дії лі-

ня 2010-2013 рр.
Правила прийому розроблені При-

ня 2010-2013 рр.
Правила прийому розроблені При-

ня 2010-2013 рр.

ймальною комісією Львівської комерцій-
Правила прийому розроблені При-

ймальною комісією Львівської комерцій-
Правила прийому розроблені При-

ної академії (далі – Приймальна комісія) 
ймальною комісією Львівської комерцій-
ної академії (далі – Приймальна комісія) 
ймальною комісією Львівської комерцій-

відповідно до Умов прийому до вищих 
ної академії (далі – Приймальна комісія) 
відповідно до Умов прийому до вищих 
ної академії (далі – Приймальна комісія) 

навчальних закладів України, затвердже-
відповідно до Умов прийому до вищих 
навчальних закладів України, затвердже-
відповідно до Умов прийому до вищих 

них наказом Міністерства освіти і науки 
навчальних закладів України, затвердже-
них наказом Міністерства освіти і науки 
навчальних закладів України, затвердже-

України № 873 від 18 вересня 2009 року 
них наказом Міністерства освіти і науки 
України № 873 від 18 вересня 2009 року 
них наказом Міністерства освіти і науки 

та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України № 873 від 18 вересня 2009 року 
та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України № 873 від 18 вересня 2009 року 

України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.
та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.
та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Львівська комерційна академія 

(да  лі – Академія) оголошує набір на під-
1.1. Львівська комерційна академія 

(да  лі – Академія) оголошує набір на під-
1.1. Львівська комерційна академія 

готовку фахівців з вищою освітою за 
(да  лі – Академія) оголошує набір на під-
готовку фахівців з вищою освітою за 
(да  лі – Академія) оголошує набір на під-

освітньо–кваліфікаційними рівнями, на-
готовку фахівців з вищою освітою за 
освітньо–кваліфікаційними рівнями, на-
готовку фахівців з вищою освітою за 

прямами підготовки (спеціальностями) 
освітньо–кваліфікаційними рівнями, на-
прямами підготовки (спеціальностями) 
освітньо–кваліфікаційними рівнями, на-

відповідно до ліцензії в межах ліцензо-
прямами підготовки (спеціальностями) 
відповідно до ліцензії в межах ліцензо-
прямами підготовки (спеціальностями) 

ваного обсягу, у тому числі у Луцькому 
відповідно до ліцензії в межах ліцензо-
ваного обсягу, у тому числі у Луцькому 
відповідно до ліцензії в межах ліцензо-

кооперативному коледжі Львівської ко-
ваного обсягу, у тому числі у Луцькому 
кооперативному коледжі Львівської ко-
ваного обсягу, у тому числі у Луцькому 

мерційної академії (далі – Коледж), що є у 
кооперативному коледжі Львівської ко-
мерційної академії (далі – Коледж), що є у 
кооперативному коледжі Львівської ко-

структурі Академії  (див. додаток 1).
мерційної академії (далі – Коледж), що є у 
структурі Академії  (див. додаток 1).
мерційної академії (далі – Коледж), що є у 

1.2. До Академії (коледжу) приймають-
структурі Академії  (див. додаток 1).

1.2. До Академії (коледжу) приймають-
структурі Академії  (див. додаток 1).

ся громадяни України, іноземці, а також 
1.2. До Академії (коледжу) приймають-

ся громадяни України, іноземці, а також 
1.2. До Академії (коледжу) приймають-

особи без громадянства, які проживають 
ся громадяни України, іноземці, а також 
особи без громадянства, які проживають 
ся громадяни України, іноземці, а також 

на території України на законних підста-
особи без громадянства, які проживають 
на території України на законних підста-
особи без громадянства, які проживають 

вах, мають відповідний освітній (освіт-
на території України на законних підста-
вах, мають відповідний освітній (освіт-
на території України на законних підста-

ньо-кваліфікаційний) рівень та виявили 
вах, мають відповідний освітній (освіт-
ньо-кваліфікаційний) рівень та виявили 
вах, мають відповідний освітній (освіт-

бажання здобути вищу освіту.
ньо-кваліфікаційний) рівень та виявили 
бажання здобути вищу освіту.
ньо-кваліфікаційний) рівень та виявили 

1.3. Прийом до Академії (коледжу) на 
бажання здобути вищу освіту.

1.3. Прийом до Академії (коледжу) на 
бажання здобути вищу освіту.

всі освітньо-кваліфікаційні рівні здій-
1.3. Прийом до Академії (коледжу) на 

всі освітньо-кваліфікаційні рівні здій-
1.3. Прийом до Академії (коледжу) на 

снюється за конкурсом незалежно від 
всі освітньо-кваліфікаційні рівні здій-
снюється за конкурсом незалежно від 
всі освітньо-кваліфікаційні рівні здій-

джерел фінансування.
снюється за конкурсом незалежно від 
джерел фінансування.
снюється за конкурсом незалежно від 

1.4. Для вступників до Академії, які по-
джерел фінансування.

1.4. Для вступників до Академії, які по-
джерел фінансування.

требують поселення в гуртожиток під час 
1.4. Для вступників до Академії, які по-

требують поселення в гуртожиток під час 
1.4. Для вступників до Академії, які по-

вступу, надається 1740 місць. Вступники 
требують поселення в гуртожиток під час 
вступу, надається 1740 місць. Вступники 
требують поселення в гуртожиток під час 

проживають у двохмісних та трьохмісних 
вступу, надається 1740 місць. Вступники 
проживають у двохмісних та трьохмісних 
вступу, надається 1740 місць. Вступники 

кімнатах, забезпечених усіма необхідни-
проживають у двохмісних та трьохмісних 
кімнатах, забезпечених усіма необхідни-
проживають у двохмісних та трьохмісних 

ми побутовими умовами.
кімнатах, забезпечених усіма необхідни-
ми побутовими умовами.
кімнатах, забезпечених усіма необхідни-

Гуртожитки знаходяться за адресами:
ми побутовими умовами.

Гуртожитки знаходяться за адресами:
ми побутовими умовами.

 гуртожиток  № 1 Інституту післяди-
Гуртожитки знаходяться за адресами:

 гуртожиток  № 1 Інституту післяди-
Гуртожитки знаходяться за адресами:

пломної освіти  - вул. пр. Червоної Кали-
 гуртожиток  № 1 Інституту післяди-

пломної освіти  - вул. пр. Червоної Кали-
 гуртожиток  № 1 Інституту післяди-

ни, 7 (кількість місць - 60);
пломної освіти  - вул. пр. Червоної Кали-
ни, 7 (кількість місць - 60);
пломної освіти  - вул. пр. Червоної Кали-

 гуртожиток  № 2 -  вул. Тернопіль-
ни, 7 (кількість місць - 60);

 гуртожиток  № 2 -  вул. Тернопіль-
ни, 7 (кількість місць - 60);

ська, 8 (кількість місць - 620);
 гуртожиток  № 2 -  вул. Тернопіль-

ська, 8 (кількість місць - 620);
 гуртожиток  № 2 -  вул. Тернопіль-

 гуртожиток  № 3 - вул.  пр. Червоної 
ська, 8 (кількість місць - 620);

 гуртожиток  № 3 - вул.  пр. Червоної 
ська, 8 (кількість місць - 620);

Калини, 7 (кількість місць - 530);
 гуртожиток  № 3 - вул.  пр. Червоної 

Калини, 7 (кількість місць - 530);
 гуртожиток  № 3 - вул.  пр. Червоної 

 гуртожиток  № 4 - вул.  пр. Червоної 
Калини, 7 (кількість місць - 530);

 гуртожиток  № 4 - вул.  пр. Червоної 
Калини, 7 (кількість місць - 530);

Калини, 7а (кількість місць - 530).
 гуртожиток  № 4 - вул.  пр. Червоної 

Калини, 7а (кількість місць - 530).
 гуртожиток  № 4 - вул.  пр. Червоної 

Для вступників до Коледжу, які по-
Калини, 7а (кількість місць - 530).

Для вступників до Коледжу, які по-
Калини, 7а (кількість місць - 530).

требують поселення в гуртожиток під час 
Для вступників до Коледжу, які по-

требують поселення в гуртожиток під час 
Для вступників до Коледжу, які по-

вступу, надається 200 місць. Вступники 
требують поселення в гуртожиток під час 
вступу, надається 200 місць. Вступники 
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другий курс (з нормативним терміном 
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другий курс (з нормативним терміном 

були освітньо-кваліфікаційний рівень 
навчання на вакантні місця) осіб, які здо-
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освітньо-кваліфікаційного рівня молод-
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освітньо-кваліфікаційного рівня молод-
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гий (третій) курс (з нормативним термі-
скороченим терміном навчання) або дру-

ном навчання на вакантні місця) осіб, які 
гий (третій) курс (з нормативним термі-
ном навчання на вакантні місця) осіб, які 
гий (третій) курс (з нормативним термі-

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
ном навчання на вакантні місця) осіб, які 
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
ном навчання на вакантні місця) осіб, які 

молодшого спеціаліста, для здобуття ос-
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста, для здобуття ос-
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

віт ньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 
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йом студентів на старші курси у порядку 
2.7. Академія (коледж) здійснює при-

йом студентів на старші курси у порядку 
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переведення та поновлення в межах ва-
кантних місць ліцензованого обсягу від-
переведення та поновлення в межах ва-
кантних місць ліцензованого обсягу від-
переведення та поновлення в межах ва-

повідно до Положення про порядок пе-
кантних місць ліцензованого обсягу від-
повідно до Положення про порядок пе-
кантних місць ліцензованого обсягу від-

реведення, відрахування та поновлення 
повідно до Положення про порядок пе-
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ревищення ліцензованого обсягу допуска-
Ук раїни № 245 від 15 липня 1996 року. Пе-

ється лише у разі поновлення осіб, які  по-
ревищення ліцензованого обсягу допуска-
ється лише у разі поновлення осіб, які  по-
ревищення ліцензованого обсягу допуска-

вертаються після академічної відпустки.
ється лише у разі поновлення осіб, які  по-
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вання на навчання вступників до Акаде-
мії та Коледжу на основі базової та повної 
вання на навчання вступників до Акаде-

загальної середньої освіти проводиться в 
мії та Коледжу на основі базової та повної 
загальної середньої освіти проводиться в 
мії та Коледжу на основі базової та повної 

такі строки:
загальної середньої освіти проводиться в 
такі строки:
загальної середньої освіти проводиться в 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву 
від виробництва

Навчання без відриву 
від виробництва

Навчання без відриву 

вступники на основі освіти

базової 
загальної 
середньої

повної 
загальної 
середньої

базової 
загальної 
середньої

повної 
загальної 
середньої

Початок прийому заяв та документів 15 липня 2010 року 15 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які мають складати вступні 

Закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які мають складати вступні 

Закінчення прийому заяв та документів 

випробування, що проводить вищий 
від осіб, які мають складати вступні 

випробування, що проводить вищий 
від осіб, які мають складати вступні 

навчальний заклад
22 липня 2010 року 22 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які не складають вступних випробувань 

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які не складають вступних випробувань 

Закінчення прийому заяв та документів від 31 липня 
2010 року

31 липня 
2010 року

Строки проведення вищим навчальним 
закладом вступних екзаменів 23 – 31 липня 2010 року 23 – 31 липня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку 
вступників не пізніше 1 серпня 2010 року не пізніше 1 серпня 2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним (галузевим) 
замовленням - 

не пізніше 10 серпня; 
за кошти фізичних 

не пізніше 10 серпня; 
за кошти фізичних 

не пізніше 10 серпня; 

та юридичних осіб 
за кошти фізичних 
та юридичних осіб 
за кошти фізичних 

– після зарахування на місця 
державного (галузевого) 

– після зарахування на місця 
державного (галузевого) 

– після зарахування на місця 

замовлення відповідного 
напряму підготовки 

(спеціальності) - 
напряму підготовки 

(спеціальності) - 
напряму підготовки 

не пізніше 25 серпня
(спеціальності) - 

не пізніше 25 серпня
(спеціальності) - 

за державним (галузевим)  
замовленням - 

не пізніше 10 серпня;
за кошти фізичних 

не пізніше 10 серпня;
за кошти фізичних 

не пізніше 10 серпня;

та юридичних осіб 
за кошти фізичних 

та юридичних осіб 
за кошти фізичних 

– після зарахування на місця 
державного (галузевого)  

– після зарахування на місця 
державного (галузевого)  

– після зарахування на місця 

замовлення відповідного 
напряму підготовки 

(спеціальності) -
напряму підготовки 

(спеціальності) -
напряму підготовки 

 не пізніше 25 серпня
(спеціальності) -

 не пізніше 25 серпня
(спеціальності) -



Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

кваліфікованого 
робітника

кваліфікованого 
робітника

кваліфікованого молодшого 
спеціаліста

кваліфікованого 
робітника

кваліфікованого 
робітника

кваліфікованого молодшого 
спеціаліста

Початок прийому заяв 
та документів 15 липня 2010 року 15 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв 
та документів від осіб, 

Закінчення прийому заяв 
та документів від осіб, 

Закінчення прийому заяв 

які мають складати вступні 
випробування, що проводить 

які мають складати вступні 
випробування, що проводить 

які мають складати вступні 

вищий навчальний заклад

22 липня 2010 року 22 липня 2010 року

Строки проведення вищим 
навчальним закладом 

вступних екзаменів
23 – 31 липня 2010 року 23 – 31 липня 2010 року

Термін оприлюднення 
рейтингового списку 

вступників
не пізніше 1 серпня 2010 року не пізніше 1 серпня 2010 року

Терміни зарахування 
вступників

за державним (галузевим) 
замовленням - не пізніше 10 серпня; 

за державним (галузевим) 
замовленням - не пізніше 10 серпня; 

за державним (галузевим) 

за кошти фізичних та юридичних 
замовленням - не пізніше 10 серпня; 

за кошти фізичних та юридичних 
замовленням - не пізніше 10 серпня; 

осіб – після зарахування на місця 
за кошти фізичних та юридичних 

осіб – після зарахування на місця 
за кошти фізичних та юридичних 

державного (галузевого) замовлення 
осіб – після зарахування на місця 

державного (галузевого) замовлення 
осіб – після зарахування на місця 

відповідного напряму підготовки 
(спеціальності) - не пізніше 25 серпня

відповідного напряму підготовки 
(спеціальності) - не пізніше 25 серпня

відповідного напряму підготовки 

за державним (галузевим)  
замовленням - не пізніше 10 серпня; 

за державним (галузевим)  
замовленням - не пізніше 10 серпня; 

за державним (галузевим)  

за кошти фізичних та юридичних 
замовленням - не пізніше 10 серпня; 

за кошти фізичних та юридичних 
замовленням - не пізніше 10 серпня; 

осіб – після зарахування на місця 
за кошти фізичних та юридичних 

осіб – після зарахування на місця 
за кошти фізичних та юридичних 

державного (галузевого)  замовлення 
осіб – після зарахування на місця 

державного (галузевого)  замовлення 
осіб – після зарахування на місця 

відповідного напряму підготовки 
(спеціальності) - не пізніше 25 серпня

відповідного напряму підготовки 
(спеціальності) - не пізніше 25 серпня

відповідного напряму підготовки 

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Академія та 
Коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освіт-

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Академія та 
Коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освіт-

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Академія та 

ньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста про-
Коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освіт-
ньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста про-
Коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освіт-

водиться в такі строки: 
ньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста про-
водиться в такі строки: 
ньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста про-

4.3. Прийом заяв і документів на на-
вчання за освітньо-кваліфікаційними 

4.3. Прийом заяв і документів на на-
вчання за освітньо-кваліфікаційними 

4.3. Прийом заяв і документів на на-

рів нями спеціаліста та магістра на основі 
вчання за освітньо-кваліфікаційними 
рів нями спеціаліста та магістра на основі 
вчання за освітньо-кваліфікаційними 

базової та повної вищої освіти на всі спе-
рів нями спеціаліста та магістра на основі 
базової та повної вищої освіти на всі спе-
рів нями спеціаліста та магістра на основі 

ціальності підготовки і форми навчання 
проводиться з 15 липня до 15 серпня. 
ціальності підготовки і форми навчання 
проводиться з 15 липня до 15 серпня. 
ціальності підготовки і форми навчання 

Вступні випробування проводяться з 16 
проводиться з 15 липня до 15 серпня. 
Вступні випробування проводяться з 16 
проводиться з 15 липня до 15 серпня. 

до 20 серпня.  Рейтинговий список вступ-
Вступні випробування проводяться з 16 
до 20 серпня.  Рейтинговий список вступ-
Вступні випробування проводяться з 16 

ників оприлюднюється не пізніше 21 
до 20 серпня.  Рейтинговий список вступ-
ників оприлюднюється не пізніше 21 
до 20 серпня.  Рейтинговий список вступ-

серпня. Конкурсний відбір та зарахуван-
ників оприлюднюється не пізніше 21 
серпня. Конкурсний відбір та зарахуван-
ників оприлюднюється не пізніше 21 

ня здійснюються до 25 серпня.
серпня. Конкурсний відбір та зарахуван-
ня здійснюються до 25 серпня.
серпня. Конкурсний відбір та зарахуван-

4.4. Прийом документів на навчання 
ня здійснюються до 25 серпня.

4.4. Прийом документів на навчання 
ня здійснюються до 25 серпня.

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
4.4. Прийом документів на навчання 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
4.4. Прийом документів на навчання 

ціаліста для здобуття другої вищої освіти 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліста для здобуття другої вищої освіти 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-

на базі вищої освіти, здобутої у вищих на-
ціаліста для здобуття другої вищої освіти 
на базі вищої освіти, здобутої у вищих на-
ціаліста для здобуття другої вищої освіти 

вчальних закладах III та IV рівнів акреди-
на базі вищої освіти, здобутої у вищих на-
вчальних закладах III та IV рівнів акреди-
на базі вищої освіти, здобутої у вищих на-

тації, на всі спеціальності проводиться з 15 
вчальних закладах III та IV рівнів акреди-
тації, на всі спеціальності проводиться з 15 
вчальних закладах III та IV рівнів акреди-

липня до 15 серпня. Вступні випробування 
тації, на всі спеціальності проводиться з 15 
липня до 15 серпня. Вступні випробування 
тації, на всі спеціальності проводиться з 15 

проводяться з 16 до 20 серпня.  Рейтинго-
липня до 15 серпня. Вступні випробування 
проводяться з 16 до 20 серпня.  Рейтинго-
липня до 15 серпня. Вступні випробування 

вий список вступників оприлюднюється 
проводяться з 16 до 20 серпня.  Рейтинго-
вий список вступників оприлюднюється 
проводяться з 16 до 20 серпня.  Рейтинго-

не пізніше 21 серпня. Конкурсний відбір та 
вий список вступників оприлюднюється 
не пізніше 21 серпня. Конкурсний відбір та 
вий список вступників оприлюднюється 

зарахування здійснюються до 25 серпня.
не пізніше 21 серпня. Конкурсний відбір та 
зарахування здійснюються до 25 серпня.
не пізніше 21 серпня. Конкурсний відбір та 

4.5. Академія (коледж) може встано-
зарахування здійснюються до 25 серпня.

4.5. Академія (коледж) може встано-
зарахування здійснюються до 25 серпня.

вити також інші строки прийому заяв та 
4.5. Академія (коледж) може встано-

вити також інші строки прийому заяв та 
4.5. Академія (коледж) може встано-

документів на навчання без відриву від 
вити також інші строки прийому заяв та 
документів на навчання без відриву від 
вити також інші строки прийому заяв та 

виробництва (вечірнє, заочне, екстер-
документів на навчання без відриву від 
виробництва (вечірнє, заочне, екстер-
документів на навчання без відриву від 

нат), які становлять не більше 30 днів. 
виробництва (вечірнє, заочне, екстер-
нат), які становлять не більше 30 днів. 
виробництва (вечірнє, заочне, екстер-

Зарахування проводиться не пізніше ніж 
нат), які становлять не більше 30 днів. 
Зарахування проводиться не пізніше ніж 
нат), які становлять не більше 30 днів. 

через 15 днів після завершення прийому 
Зарахування проводиться не пізніше ніж 
через 15 днів після завершення прийому 
Зарахування проводиться не пізніше ніж 

заяв та документів, протягом яких прово-
через 15 днів після завершення прийому 
заяв та документів, протягом яких прово-
через 15 днів після завершення прийому 

диться конкурсний відбір.
заяв та документів, протягом яких прово-
диться конкурсний відбір.
заяв та документів, протягом яких прово-

5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ 
ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ 

ДО АКАДЕМІЇ (КОЛЕДЖУ)
ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ 

ДО АКАДЕМІЇ (КОЛЕДЖУ)
ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ 

5.1. Вступники особисто подають заяву 
ДО АКАДЕМІЇ (КОЛЕДЖУ)

5.1. Вступники особисто подають заяву 
ДО АКАДЕМІЇ (КОЛЕДЖУ)

про вступ до Академії (коледжу), в якій 
5.1. Вступники особисто подають заяву 

про вступ до Академії (коледжу), в якій 
5.1. Вступники особисто подають заяву 

вказують напрям підготовки (у разі всту-
про вступ до Академії (коледжу), в якій 
вказують напрям підготовки (у разі всту-
про вступ до Академії (коледжу), в якій 

пу на навчання для здобуття освітньо-
вказують напрям підготовки (у разі всту-
пу на навчання для здобуття освітньо-
вказують напрям підготовки (у разі всту-

кваліфікаційного рівня бакалавра) або 
пу на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра) або 
пу на навчання для здобуття освітньо-

спеціальність (у разі вступу на навчання 
кваліфікаційного рівня бакалавра) або 
спеціальність (у разі вступу на навчання 
кваліфікаційного рівня бакалавра) або 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
спеціальність (у разі вступу на навчання 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
спеціальність (у разі вступу на навчання 

рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

магістра) та форму навчання.
рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, 
магістра) та форму навчання.
рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, 

5.2. До заяви вступник додає: документ 
магістра) та форму навчання.

5.2. До заяви вступник додає: документ 
магістра) та форму навчання.

державного зразка про раніше здобутий 
5.2. До заяви вступник додає: документ 
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адміністрацій), а також міністерствами, 
у містах Києві та Севастополі державних 
адміністрацій), а також міністерствами, 
у містах Києві та Севастополі державних 

іншими центральними органами вико-
адміністрацій), а також міністерствами, 
іншими центральними органами вико-
адміністрацій), а також міністерствами, 

навчої влади, підприємствами, організа-
іншими центральними органами вико-
навчої влади, підприємствами, організа-
іншими центральними органами вико-

ціями, установами, що уклали договори з 
навчої влади, підприємствами, організа-
ціями, установами, що уклали договори з 
навчої влади, підприємствами, організа-

Академією (коледжем) відповідно до За-
ціями, установами, що уклали договори з 
Академією (коледжем) відповідно до За-
ціями, установами, що уклали договори з 

кону України «Про статус і соціальний за-
Академією (коледжем) відповідно до За-
кону України «Про статус і соціальний за-
Академією (коледжем) відповідно до За-

хист громадян, які постраждали внаслідок 
кону України «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали внаслідок 
кону України «Про статус і соціальний за-

Чорнобильської катастрофи».
хист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи».
хист громадян, які постраждали внаслідок 

5.11. Інші документи подаються вступ-
Чорнобильської катастрофи».

5.11. Інші документи подаються вступ-
Чорнобильської катастрофи».

ником, якщо це викликано обумовлени-
5.11. Інші документи подаються вступ-

ником, якщо це викликано обумовлени-
5.11. Інші документи подаються вступ-

ми обмеженнями для вступу на навчання 
ником, якщо це викликано обумовлени-
ми обмеженнями для вступу на навчання 
ником, якщо це викликано обумовлени-

за відповідними напрямами підготовки 
ми обмеженнями для вступу на навчання 
за відповідними напрямами підготовки 
ми обмеженнями для вступу на навчання 

(спеціальностями), установленими чин-
за відповідними напрямами підготовки 
(спеціальностями), установленими чин-
за відповідними напрямами підготовки 

ним законодавством, у терміни, визначе-
(спеціальностями), установленими чин-
ним законодавством, у терміни, визначе-
(спеціальностями), установленими чин-

ні для прийому документів.
ним законодавством, у терміни, визначе-
ні для прийому документів.
ним законодавством, у терміни, визначе-

5.12. При прийнятті на навчання для 
ні для прийому документів.

5.12. При прийнятті на навчання для 
ні для прийому документів.

здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів 
5.12. При прийнятті на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів 
5.12. При прийнятті на навчання для 

спеціаліста, магістра на основі базової або 
здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів 
спеціаліста, магістра на основі базової або 
здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів 

повної вищої освіти осіб, які подають до-
спеціаліста, магістра на основі базової або 
повної вищої освіти осіб, які подають до-
спеціаліста, магістра на основі базової або 

кумент про здобутий за кордоном освіт-
повної вищої освіти осіб, які подають до-
кумент про здобутий за кордоном освіт-
повної вищої освіти осіб, які подають до-

ньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою 
кумент про здобутий за кордоном освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою 
кумент про здобутий за кордоном освіт-

є процедура нострифікації документа про 
ньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою 
є процедура нострифікації документа про 
ньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою 

здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень, 
є процедура нострифікації документа про 
здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень, 
є процедура нострифікації документа про 

що проводиться Міністерством ос віти і на-
здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень, 
що проводиться Міністерством ос віти і на-
здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень, 

уки України в установленому по рядку. Но-
що проводиться Міністерством ос віти і на-
уки України в установленому по рядку. Но-
що проводиться Міністерством ос віти і на-

стрифікація цих документів здійснюється 
уки України в установленому по рядку. Но-
стрифікація цих документів здійснюється 
уки України в установленому по рядку. Но-

протягом першого року навчання.
5.13. Усі копії документів завіряються за 

протягом першого року навчання.
5.13. Усі копії документів завіряються за 

протягом першого року навчання.

оригіналами Академією (коледжем)  або в 
5.13. Усі копії документів завіряються за 

оригіналами Академією (коледжем)  або в 
5.13. Усі копії документів завіряються за 

установленому законодавством порядку.
5.14. Документи, що дають право на 

установленому законодавством порядку.
5.14. Документи, що дають право на 

установленому законодавством порядку.

вступ у порядку цільового прийому, поза 
5.14. Документи, що дають право на 

вступ у порядку цільового прийому, поза 
5.14. Документи, що дають право на 

конкурсом, за результатами співбесіди, 
вступ у порядку цільового прийому, поза 
конкурсом, за результатами співбесіди, 
вступ у порядку цільового прийому, поза 

які засвідчують досягнення визначних 
конкурсом, за результатами співбесіди, 
які засвідчують досягнення визначних 
конкурсом, за результатами співбесіди, 

успіхів у вивченні профільних предметів, 
які засвідчують досягнення визначних 
успіхів у вивченні профільних предметів, 
які засвідчують досягнення визначних 

які дають право на першочергове зараху-
успіхів у вивченні профільних предметів, 
які дають право на першочергове зараху-
успіхів у вивченні профільних предметів, 

вання при однаковому конкурсному балі, 
які дають право на першочергове зараху-
вання при однаковому конкурсному балі, 
які дають право на першочергове зараху-

вступник подає (пред’являє) особисто 
вання при однаковому конкурсному балі, 
вступник подає (пред’являє) особисто 
вання при однаковому конкурсному балі, 

у терміни, визначені для прийому доку-
вступник подає (пред’являє) особисто 
у терміни, визначені для прийому доку-
вступник подає (пред’являє) особисто 

ментів. Вступники мають право подати 
у терміни, визначені для прийому доку-
ментів. Вступники мають право подати 
у терміни, визначені для прийому доку-

до приймальної комісії інші додаткові 
ментів. Вступники мають право подати 
до приймальної комісії інші додаткові 
ментів. Вступники мають право подати 

документи, які, на їх думку, можуть бути 
до приймальної комісії інші додаткові 
документи, які, на їх думку, можуть бути 
до приймальної комісії інші додаткові 

взяті до уваги при конкурсному відборі.
документи, які, на їх думку, можуть бути 
взяті до уваги при конкурсному відборі.
документи, які, на їх думку, можуть бути 

6. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 
ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які 
ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які 
ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

на основі повної загальної середньої осві-
6.1. Для конкурсного відбору осіб, які 

на основі повної загальної середньої осві-
6.1. Для конкурсного відбору осіб, які 

ти вступають до Академії (коледжу) для 
на основі повної загальної середньої осві-
ти вступають до Академії (коледжу) для 
на основі повної загальної середньої осві-

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
ти вступають до Академії (коледжу) для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
ти вступають до Академії (коледжу) для 

молодшого спеціаліста, бакалавра, зарахо-
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, бакалавра, зарахо-
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

вуються бали сертифіката Українського 
молодшого спеціаліста, бакалавра, зарахо-
вуються бали сертифіката Українського 
молодшого спеціаліста, бакалавра, зарахо-

центру оцінювання якості освіти, виданого 
вуються бали сертифіката Українського 
центру оцінювання якості освіти, виданого 
вуються бали сертифіката Українського 

у поточному році, з предметів, визначених 
центру оцінювання якості освіти, виданого 
у поточному році, з предметів, визначених 
центру оцінювання якості освіти, виданого 

Переліком конкурсних предметів у серти-
у поточному році, з предметів, визначених 
Переліком конкурсних предметів у серти-
у поточному році, з предметів, визначених 

фікаті Українського центру оцінювання 
Переліком конкурсних предметів у серти-
фікаті Українського центру оцінювання 
Переліком конкурсних предметів у серти-

якості освіти (вступних екзаменів) (див. 
фікаті Українського центру оцінювання 
якості освіти (вступних екзаменів) (див. 
фікаті Українського центру оцінювання 

додаток 4), яким також визначаються про-
якості освіти (вступних екзаменів) (див. 
додаток 4), яким також визначаються про-
якості освіти (вступних екзаменів) (див. 

фільні та непрофільні предмети, мінімаль-
додаток 4), яким також визначаються про-
фільні та непрофільні предмети, мінімаль-
додаток 4), яким також визначаються про-

на кількість балів сертифіката з профільних 
фільні та непрофільні предмети, мінімаль-
на кількість балів сертифіката з профільних 
фільні та непрофільні предмети, мінімаль-

загальноосвітніх предметів, з якими вступ-
на кількість балів сертифіката з профільних 
загальноосвітніх предметів, з якими вступ-
на кількість балів сертифіката з профільних 

ник допускається до участі у конкурсному 
загальноосвітніх предметів, з якими вступ-
ник допускається до участі у конкурсному 
загальноосвітніх предметів, з якими вступ-

відборі для зарахування на навчання. 
ник допускається до участі у конкурсному 
відборі для зарахування на навчання. 
ник допускається до участі у конкурсному 

Продовження на стор. 12 – 17
відборі для зарахування на навчання. 

Продовження на стор. 12 – 17
відборі для зарахування на навчання. 
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Початок на стор. 11, 12
Вступник допускається до участі у кон-

Початок на стор. 11, 12
Вступник допускається до участі у кон-

Початок на стор. 11, 12

курсному відборі для зарахування на на-
Вступник допускається до участі у кон-

курсному відборі для зарахування на на-
Вступник допускається до участі у кон-

вчання, якщо кількість балів із загально-
курсному відборі для зарахування на на-
вчання, якщо кількість балів із загально-
курсному відборі для зарахування на на-

освітніх предметів складає не менше 124.
6.2. Для категорій осіб, перерахованих 

освітніх предметів складає не менше 124.
6.2. Для категорій осіб, перерахованих 

освітніх предметів складає не менше 124.

у пунктах 5.4, 5.5 цих Правил, які всту-
6.2. Для категорій осіб, перерахованих 

у пунктах 5.4, 5.5 цих Правил, які всту-
6.2. Для категорій осіб, перерахованих 

пають до Академії для здобуття освіт-
у пунктах 5.4, 5.5 цих Правил, які всту-
пають до Академії для здобуття освіт-
у пунктах 5.4, 5.5 цих Правил, які всту-

ньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  на 
пають до Академії для здобуття освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  на 
пають до Академії для здобуття освіт-

основі  повної загальної середньої освіти 
ньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  на 
основі  повної загальної середньої освіти 
ньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  на 

і які мають право брати участь  у конкурсі 
основі  повної загальної середньої освіти 
і які мають право брати участь  у конкурсі 
основі  повної загальної середньої освіти 

за результатами вступних екзаменів, такі 
і які мають право брати участь  у конкурсі 
за результатами вступних екзаменів, такі 
і які мають право брати участь  у конкурсі 

екзамени проводяться у формі тестуван-
за результатами вступних екзаменів, такі 
екзамени проводяться у формі тестуван-
за результатами вступних екзаменів, такі 

ня з трьох загальноосвітніх предметів 
екзамени проводяться у формі тестуван-
ня з трьох загальноосвітніх предметів 
екзамени проводяться у формі тестуван-

– української мови та літератури і не-
ня з трьох загальноосвітніх предметів 
– української мови та літератури і не-
ня з трьох загальноосвітніх предметів 

профільного та профільного (за вибором  
– української мови та літератури і не-
профільного та профільного (за вибором  
– української мови та літератури і не-

вступника) для відповідного напряму 
профільного та профільного (за вибором  
вступника) для відповідного напряму 
профільного та профільного (за вибором  

підготовки предметів (див. додаток 4).
вступника) для відповідного напряму 
підготовки предметів (див. додаток 4).
вступника) для відповідного напряму 

6.3. Для категорій осіб, перерахованих 
підготовки предметів (див. додаток 4).

6.3. Для категорій осіб, перерахованих 
підготовки предметів (див. додаток 4).

у пунктах 5.4, 5.5 цих Правил, які всту-
6.3. Для категорій осіб, перерахованих 

у пунктах 5.4, 5.5 цих Правил, які всту-
6.3. Для категорій осіб, перерахованих 

пають до Коледжу для здобуття освіт-
у пунктах 5.4, 5.5 цих Правил, які всту-
пають до Коледжу для здобуття освіт-
у пунктах 5.4, 5.5 цих Правил, які всту-

ньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
пають до Коледжу для здобуття освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
пають до Коледжу для здобуття освіт-

спеціаліста на основі  повної загальної 
ньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста на основі  повної загальної 
ньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

середньої освіти і які мають право бра-
спеціаліста на основі  повної загальної 
середньої освіти і які мають право бра-
спеціаліста на основі  повної загальної 

ти участь  у конкурсі  за результатами 
середньої освіти і які мають право бра-
ти участь  у конкурсі  за результатами 
середньої освіти і які мають право бра-

вступних екзаменів, такі екзамени прово-
ти участь  у конкурсі  за результатами 
вступних екзаменів, такі екзамени прово-
ти участь  у конкурсі  за результатами 

дяться у формі тестування з двох загаль-
вступних екзаменів, такі екзамени прово-
дяться у формі тестування з двох загаль-
вступних екзаменів, такі екзамени прово-

ноосвітніх предметів – української мови 
дяться у формі тестування з двох загаль-
ноосвітніх предметів – української мови 
дяться у формі тестування з двох загаль-

та літератури і профільного (за вибором  
ноосвітніх предметів – української мови 
та літератури і профільного (за вибором  
ноосвітніх предметів – української мови 

вступника) для відповідної спеціальності 
та літератури і профільного (за вибором  
вступника) для відповідної спеціальності 
та літератури і профільного (за вибором  

предмета (див. додаток 4).
вступника) для відповідної спеціальності 
предмета (див. додаток 4).
вступника) для відповідної спеціальності 

6.4. Для конкурсного відбору осіб, 
предмета (див. додаток 4).

6.4. Для конкурсного відбору осіб, 
предмета (див. додаток 4).

які на основі повної загальної середньої 
6.4. Для конкурсного відбору осіб, 

які на основі повної загальної середньої 
6.4. Для конкурсного відбору осіб, 

освіти вступають для здобуття освітньо-
які на основі повної загальної середньої 
освіти вступають для здобуття освітньо-
які на основі повної загальної середньої 

кваліфікаційного рівня молодшого спе-
освіти вступають для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спе-
освіти вступають для здобуття освітньо-

ціаліста, бакалавра, враховується серед-
кваліфікаційного рівня молодшого спе-
ціаліста, бакалавра, враховується серед-
кваліфікаційного рівня молодшого спе-

ній бал документа про повну загальну 
ціаліста, бакалавра, враховується серед-
ній бал документа про повну загальну 
ціаліста, бакалавра, враховується серед-

середню освіту з округленням до десятих 
ній бал документа про повну загальну 
середню освіту з округленням до десятих 
ній бал документа про повну загальну 

частин бала (за 12-бальною шкалою) 
середню освіту з округленням до десятих 
частин бала (за 12-бальною шкалою) 
середню освіту з округленням до десятих 

шляхом додавання до суми балів серти-
частин бала (за 12-бальною шкалою) 
шляхом додавання до суми балів серти-
частин бала (за 12-бальною шкалою) 

фіката з конкурсних предметів (резуль-
шляхом додавання до суми балів серти-
фіката з конкурсних предметів (резуль-
шляхом додавання до суми балів серти-

татів вступних випробувань). Оцінки з 
фіката з конкурсних предметів (резуль-
татів вступних випробувань). Оцінки з 
фіката з конкурсних предметів (резуль-

документа про повну загальну середню 
освіту, які виставлені за 5-бальною шка-
документа про повну загальну середню 
освіту, які виставлені за 5-бальною шка-
документа про повну загальну середню 

лою, враховуються таким чином: «3» від-
освіту, які виставлені за 5-бальною шка-
лою, враховуються таким чином: «3» від-
освіту, які виставлені за 5-бальною шка-

повідає «6», «4» відповідає «9», «5» від-
лою, враховуються таким чином: «3» від-
повідає «6», «4» відповідає «9», «5» від-
лою, враховуються таким чином: «3» від-

повідає «12». При використанні інших 
шкал оцінювання порядок перерахунку 
повідає «12». При використанні інших 
шкал оцінювання порядок перерахунку 
повідає «12». При використанні інших 

визначає приймальна комісія.
шкал оцінювання порядок перерахунку 
визначає приймальна комісія.
шкал оцінювання порядок перерахунку 

6.5. Конкурсний бал особи, яка вступає 
визначає приймальна комісія.

6.5. Конкурсний бал особи, яка вступає 
визначає приймальна комісія.

на основі повної загальної середньої осві-
6.5. Конкурсний бал особи, яка вступає 

на основі повної загальної середньої осві-
6.5. Конкурсний бал особи, яка вступає 

ти, обчислюється як сума балів визна-
на основі повної загальної середньої осві-
ти, обчислюється як сума балів визна-
на основі повної загальної середньої осві-

чених Правилами прийому до Академії 
ти, обчислюється як сума балів визна-
чених Правилами прийому до Академії 
ти, обчислюється як сума балів визна-

предметів із сертифіката Українського 
чених Правилами прийому до Академії 
предметів із сертифіката Українського 
чених Правилами прийому до Академії 

центру оцінювання якості освіти, серед-
предметів із сертифіката Українського 
центру оцінювання якості освіти, серед-
предметів із сертифіката Українського 

нього бала документа про повну загальну 
центру оцінювання якості освіти, серед-
нього бала документа про повну загальну 
центру оцінювання якості освіти, серед-

середню освіту, результатів вступних ек-
нього бала документа про повну загальну 
середню освіту, результатів вступних ек-
нього бала документа про повну загальну 

заменів у передбачених цими Правилами 
середню освіту, результатів вступних ек-
заменів у передбачених цими Правилами 
середню освіту, результатів вступних ек-

випадках, що оцінюються за шкалою від 
заменів у передбачених цими Правилами 
випадках, що оцінюються за шкалою від 
заменів у передбачених цими Правилами 

100 до 200 балів.
випадках, що оцінюються за шкалою від 
100 до 200 балів.
випадках, що оцінюються за шкалою від 

6.6. Для вступників до Коледжу з ба-
100 до 200 балів.

6.6. Для вступників до Коледжу з ба-
100 до 200 балів.

зовою загальною середньою освітою на 
6.6. Для вступників до Коледжу з ба-

зовою загальною середньою освітою на 
6.6. Для вступників до Коледжу з ба-

всі спеціальності денної форми навчання 
зовою загальною середньою освітою на 
всі спеціальності денної форми навчання 
зовою загальною середньою освітою на 

вступні випро¬бування проводяться у 
всі спеціальності денної форми навчання 
вступні випро¬бування проводяться у 
всі спеціальності денної форми навчання 

формі диктанту з української мови та ек-
вступні випро¬бування проводяться у 
формі диктанту з української мови та ек-
вступні випро¬бування проводяться у 

замену у формі тестування з профільного 
формі диктанту з української мови та ек-
замену у формі тестування з профільного 
формі диктанту з української мови та ек-

предмету – математики.
Конкурсний бал особи, яка вступає на 

предмету – математики.
Конкурсний бал особи, яка вступає на 

предмету – математики.

основі базової загальної середньої осві-
Конкурсний бал особи, яка вступає на 

основі базової загальної середньої осві-
Конкурсний бал особи, яка вступає на 

ти, обчислюється як сума балів вступних 
основі базової загальної середньої осві-
ти, обчислюється як сума балів вступних 
основі базової загальної середньої осві-

екзаменів, що оцінюються за 12-бальною 
ти, обчислюється як сума балів вступних 
екзаменів, що оцінюються за 12-бальною 
ти, обчислюється як сума балів вступних 

шкалою.
6.7. Конкурсний відбір вступників для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рів-
6.7. Конкурсний відбір вступників для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рів-
6.7. Конкурсний відбір вступників для 

ня спеціаліста із числа осіб, які здобули 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рів-
ня спеціаліста із числа осіб, які здобули 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рів-

освітньо-кваліфікаційний рівень бака-
ня спеціаліста із числа осіб, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень бака-
ня спеціаліста із числа осіб, які здобули 

лавра в Академії або в іншому навчально-
освітньо-кваліфікаційний рівень бака-
лавра в Академії або в іншому навчально-
освітньо-кваліфікаційний рівень бака-

му закладі за відповідним напрямом під-
лавра в Академії або в іншому навчально-
му закладі за відповідним напрямом під-
лавра в Академії або в іншому навчально-

готовки (спеціальністю) в поточному чи 
му закладі за відповідним напрямом під-
готовки (спеціальністю) в поточному чи 
му закладі за відповідним напрямом під-

попередніх роках, незалежно від джерел 
готовки (спеціальністю) в поточному чи 
попередніх роках, незалежно від джерел 
готовки (спеціальністю) в поточному чи 

фінансу¬вання, здійснюється за резуль-
попередніх роках, незалежно від джерел 
фінансу¬вання, здійснюється за резуль-
попередніх роках, незалежно від джерел 

татами вступного екзамену з фахових 
фінансу¬вання, здійснюється за резуль-
татами вступного екзамену з фахових 
фінансу¬вання, здійснюється за резуль-

для відповідної спеціальності дисциплін, 
татами вступного екзамену з фахових 
для відповідної спеціальності дисциплін, 
татами вступного екзамену з фахових 

який проводиться у формі тестування.
Конкурсний відбір вступників для здо-

який проводиться у формі тестування.
Конкурсний відбір вступників для здо-

який проводиться у формі тестування.

буття освітньо-кваліфікаційного рівня 
Конкурсний відбір вступників для здо-

буття освітньо-кваліфікаційного рівня 
Конкурсний відбір вступників для здо-

магістра із числа осіб, які здобули освіт-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістра із числа осіб, які здобули освіт-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня 

ньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 
магістра із числа осіб, які здобули освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 
магістра із числа осіб, які здобули освіт-

чи спеціаліста в Академії або в іншому 
ньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 
чи спеціаліста в Академії або в іншому 
ньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 

прямом підготовки (спеціальністю) в по-
точному чи попередніх роках, незалежно 
прямом підготовки (спеціальністю) в по-
точному чи попередніх роках, незалежно 
прямом підготовки (спеціальністю) в по-

від джерел фінансу¬вання, здійснюється 
точному чи попередніх роках, незалежно 
від джерел фінансу¬вання, здійснюється 
точному чи попередніх роках, незалежно 

за результатами вступних екзаменів з фа-
від джерел фінансу¬вання, здійснюється 
за результатами вступних екзаменів з фа-
від джерел фінансу¬вання, здійснюється 

хових для відповідної спеціальності дис-
за результатами вступних екзаменів з фа-
хових для відповідної спеціальності дис-
за результатами вступних екзаменів з фа-

циплін та іноземної мови, які проводять-
ся у формі тестування.
циплін та іноземної мови, які проводять-
ся у формі тестування.
циплін та іноземної мови, які проводять-

Програми фахових вступних випробу-
ся у формі тестування.

Програми фахових вступних випробу-
ся у формі тестування.

вань розробляються на підставі програм 
Програми фахових вступних випробу-

вань розробляються на підставі програм 
Програми фахових вступних випробу-

державної атестації бакалаврів Академії. 
вань розробляються на підставі програм 
державної атестації бакалаврів Академії. 
вань розробляються на підставі програм 

Особи, які подавали документи і не 
державної атестації бакалаврів Академії. 

Особи, які подавали документи і не 
державної атестації бакалаврів Академії. 

пройшли за конкурсом на навчання за 
Особи, які подавали документи і не 

пройшли за конкурсом на навчання за 
Особи, які подавали документи і не 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
пройшли за конкурсом на навчання за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
пройшли за конкурсом на навчання за 

можуть брати участь у конкурсі на зараху-
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
можуть брати участь у конкурсі на зараху-
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 

вання на навчання для здобуття освітньо-
можуть брати участь у конкурсі на зараху-
вання на навчання для здобуття освітньо-
можуть брати участь у конкурсі на зараху-

кваліфікаційного рівня спеціаліста.
вання на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста.
вання на навчання для здобуття освітньо-

Оцінювання знань вступників здій-
кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Оцінювання знань вступників здій-
кваліфікаційного рівня спеціаліста.

снюється за 100-бальною шкалою. Кон-
Оцінювання знань вступників здій-

снюється за 100-бальною шкалою. Кон-
Оцінювання знань вступників здій-

курсний бал особи, яка вступає для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня 
курсний бал особи, яка вступає для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня 
курсний бал особи, яка вступає для здо-

магістра, обчислюється як сума балів 
буття освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістра, обчислюється як сума балів 
буття освітньо-кваліфікаційного рівня 

вступних екзаменів. Мінімальна кіль-
магістра, обчислюється як сума балів 
вступних екзаменів. Мінімальна кіль-
магістра, обчислюється як сума балів 

кість балів, необхідна для допуску до 
вступних екзаменів. Мінімальна кіль-
кість балів, необхідна для допуску до 
вступних екзаменів. Мінімальна кіль-

участі в конкурсі, визначається рішенням 
кість балів, необхідна для допуску до 
участі в конкурсі, визначається рішенням 
кість балів, необхідна для допуску до 

приймальної комісії. 
участі в конкурсі, визначається рішенням 
приймальної комісії. 
участі в конкурсі, визначається рішенням 

6.8. Академія здійснює прийом на на-
приймальної комісії. 

6.8. Академія здійснює прийом на на-
приймальної комісії. 

вчання за освітньо-кваліфікаційним рів-
6.8. Академія здійснює прийом на на-

вчання за освітньо-кваліфікаційним рів-
6.8. Академія здійснює прийом на на-

нем спеціаліста для здобуття другої вищої 
вчання за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем спеціаліста для здобуття другої вищої 
вчання за освітньо-кваліфікаційним рів-

освіти на базі повної вищої освіти, здобу-
нем спеціаліста для здобуття другої вищої 
освіти на базі повної вищої освіти, здобу-
нем спеціаліста для здобуття другої вищої 

тої у вищих навчальних закладах III та 
освіти на базі повної вищої освіти, здобу-
тої у вищих навчальних закладах III та 
освіти на базі повної вищої освіти, здобу-

IV рівнів акредитації, за спеціальностями 
тої у вищих навчальних закладах III та 
IV рівнів акредитації, за спеціальностями 
тої у вищих навчальних закладах III та 

“Фінанси”, “Облік і аудит”, “Менеджмент 
IV рівнів акредитації, за спеціальностями 
“Фінанси”, “Облік і аудит”, “Менеджмент 
IV рівнів акредитації, за спеціальностями 

організацій”, “Право¬знавство”.
“Фінанси”, “Облік і аудит”, “Менеджмент 
організацій”, “Право¬знавство”.
“Фінанси”, “Облік і аудит”, “Менеджмент 

Зарахування вступників на навчання 
організацій”, “Право¬знавство”.

Зарахування вступників на навчання 
організацій”, “Право¬знавство”.

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
Зарахування вступників на навчання 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
Зарахування вступників на навчання 

ціаліста для здобуття другої вищої освіти 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліста для здобуття другої вищої освіти 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-

на всі спеціальності здійснюється на кон-
ціаліста для здобуття другої вищої освіти 
на всі спеціальності здійснюється на кон-
ціаліста для здобуття другої вищої освіти 

курсній основі за результатами  вступ-
ного випробування, яке проводиться у 
курсній основі за результатами  вступ-
ного випробування, яке проводиться у 
курсній основі за результатами  вступ-

формі тестування з української мови та 
ного випробування, яке проводиться у 
формі тестування з української мови та 
ного випробування, яке проводиться у 

літератури.
формі тестування з української мови та 
літератури.
формі тестування з української мови та 

Оцінювання знань вступників здій-
літератури.

Оцінювання знань вступників здій-
літератури.

снюється за шкалою від 100 до 200 балів. 
Оцінювання знань вступників здій-

снюється за шкалою від 100 до 200 балів. 
Оцінювання знань вступників здій-

Мінімальна кількість балів, необхідна для 
снюється за шкалою від 100 до 200 балів. 
Мінімальна кількість балів, необхідна для 
снюється за шкалою від 100 до 200 балів. 

допуску до участі в конкурсі, складає 124.
6.9. Вступні випробування для кон-

допуску до участі в конкурсі, складає 124.
6.9. Вступні випробування для кон-

допуску до участі в конкурсі, складає 124.

курсного відбору осіб, які здобули освіт-
6.9. Вступні випробування для кон-

курсного відбору осіб, які здобули освіт-
6.9. Вступні випробування для кон-

ньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
курсного відбору осіб, які здобули освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
курсного відбору осіб, які здобули освіт-

спеціаліста, для продовження  навчання 
ньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста, для продовження  навчання 
ньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

за освітньо-професійними програмами із 
спеціаліста, для продовження  навчання 
за освітньо-професійними програмами із 
спеціаліста, для продовження  навчання 

скороченим терміном підготовки фахів-
за освітньо-професійними програмами із 
скороченим терміном підготовки фахів-
за освітньо-професійними програмами із 

ців освітньо-кваліфікаційного рівня ба-
скороченим терміном підготовки фахів-
ців освітньо-кваліфікаційного рівня ба-
скороченим терміном підготовки фахів-

калавра, за умови вступу на відповідний 
ців освітньо-кваліфікаційного рівня ба-
калавра, за умови вступу на відповідний 
ців освітньо-кваліфікаційного рівня ба-

напрям підготовки, навчання на якому 
калавра, за умови вступу на відповідний 
напрям підготовки, навчання на якому 
калавра, за умови вступу на відповідний 

здійснюється за інтегрованими навчаль-
напрям підготовки, навчання на якому 
здійснюється за інтегрованими навчаль-
напрям підготовки, навчання на якому 

ними планами, проводяться у формі тес-
здійснюється за інтегрованими навчаль-
ними планами, проводяться у формі тес-
здійснюється за інтегрованими навчаль-

тування з фахових дисциплін, а саме:
ними планами, проводяться у формі тес-
тування з фахових дисциплін, а саме:
ними планами, проводяться у формі тес-

Оцінювання знань вступників здій-
снюється за 100-бальною шкалою. Міні-

Оцінювання знань вступників здій-
снюється за 100-бальною шкалою. Міні-

Оцінювання знань вступників здій-

мальна кількість балів, необхідна для до-
пуску до участі в конкурсі, визначається 
рішенням приймальної комісії. 
пуску до участі в конкурсі, визначається 
рішенням приймальної комісії. 
пуску до участі в конкурсі, визначається 

6.10. Особи, які вступають до Коледжу 
рішенням приймальної комісії. 

6.10. Особи, які вступають до Коледжу 
рішенням приймальної комісії. 

на базі здобутого освітньо-кваліфікацій-
6.10. Особи, які вступають до Коледжу 

на базі здобутого освітньо-кваліфікацій-
6.10. Особи, які вступають до Коледжу 

ного рівня кваліфікованого робітника за 
на базі здобутого освітньо-кваліфікацій-
ного рівня кваліфікованого робітника за 
на базі здобутого освітньо-кваліфікацій-

освітньо-професійними програмами мо-
лодшого спеціаліста відповідного напря-
освітньо-професійними програмами мо-
лодшого спеціаліста відповідного напря-
освітньо-професійними програмами мо-

му на навчання із скороченими терміна-
лодшого спеціаліста відповідного напря-
му на навчання із скороченими терміна-
лодшого спеціаліста відповідного напря-

ми підготовки, приймаються за фахови-
му на навчання із скороченими терміна-
ми підготовки, приймаються за фахови-
му на навчання із скороченими терміна-

ми вступними випробуваннями у формі 
ми підготовки, приймаються за фахови-
ми вступними випробуваннями у формі 
ми підготовки, приймаються за фахови-

тестування.
Вступні випробування проводяться з 

тестування.
Вступні випробування проводяться з 

тестування.

таких фахових для відповідної спеціаль-
Вступні випробування проводяться з 

таких фахових для відповідної спеціаль-
Вступні випробування проводяться з 

ності дисциплін:
таких фахових для відповідної спеціаль-
ності дисциплін:
таких фахових для відповідної спеціаль-

Оцінювання знань вступників здій-
снюється за шкалою від 100 до 200 балів. 

Оцінювання знань вступників здій-
снюється за шкалою від 100 до 200 балів. 

Оцінювання знань вступників здій-

Мінімальна кількість балів, необхідна 
снюється за шкалою від 100 до 200 балів. 
Мінімальна кількість балів, необхідна 
снюється за шкалою від 100 до 200 балів. 

для допуску до участі в конкурсі, визна-
чається рішенням приймальної комісії.
для допуску до участі в конкурсі, визна-
чається рішенням приймальної комісії.
для допуску до участі в конкурсі, визна-

6.11. Особи, які без поважних причин 
чається рішенням приймальної комісії.

6.11. Особи, які без поважних причин 
чається рішенням приймальної комісії.

не з’явилися на вступні у визначений роз-
6.11. Особи, які без поважних причин 

не з’явилися на вступні у визначений роз-
6.11. Особи, які без поважних причин 

кладом час, особи, знання яких було оці-
не з’явилися на вступні у визначений роз-
кладом час, особи, знання яких було оці-
не з’явилися на вступні у визначений роз-

нено балами нижче встановленого цими 
кладом час, особи, знання яких було оці-
нено балами нижче встановленого цими 
кладом час, особи, знання яких було оці-

Правилами мінімального рівня, а також 
особи, які забрали документи після дати 
Правилами мінімального рівня, а також 
особи, які забрали документи після дати 
Правилами мінімального рівня, а також 

закінчення прийому документів, до учас-
особи, які забрали документи після дати 
закінчення прийому документів, до учас-
особи, які забрали документи після дати 

ті в наступних вступних екзаменах та у 
закінчення прийому документів, до учас-
ті в наступних вступних екзаменах та у 
закінчення прийому документів, до учас-

конкурсному відборі не допускаються. 
ті в наступних вступних екзаменах та у 
конкурсному відборі не допускаються. 
ті в наступних вступних екзаменах та у 

6.12. Апеляції на результати вступних 
конкурсному відборі не допускаються. 

6.12. Апеляції на результати вступних 
конкурсному відборі не допускаються. 

екзаменів, що проведені Академією (ко-
6.12. Апеляції на результати вступних 

екзаменів, що проведені Академією (ко-
6.12. Апеляції на результати вступних 

леджем), розглядає апеляційна комісія 
екзаменів, що проведені Академією (ко-
леджем), розглядає апеляційна комісія 
екзаменів, що проведені Академією (ко-

Академії (коледжу).
леджем), розглядає апеляційна комісія 
Академії (коледжу).
леджем), розглядає апеляційна комісія 

Апеляції подаються в приймальну ко-
Академії (коледжу).

Апеляції подаються в приймальну ко-
Академії (коледжу).

місію в письмовій формі, реєструються і 
Апеляції подаються в приймальну ко-

місію в письмовій формі, реєструються і 
Апеляції подаються в приймальну ко-

розглядаються апеляційною комісією не 
місію в письмовій формі, реєструються і 
розглядаються апеляційною комісією не 
місію в письмовій формі, реєструються і 

пізніше наступного робочого дня після їх 
розглядаються апеляційною комісією не 
пізніше наступного робочого дня після їх 
розглядаються апеляційною комісією не 

подання.
Апеляційну заяву абітурієнт подає 

подання.
Апеляційну заяву абітурієнт подає 

подання.

особисто. Апеляційні заяви від інших 
Апеляційну заяву абітурієнт подає 

особисто. Апеляційні заяви від інших 
Апеляційну заяву абітурієнт подає 

осіб, у тому числі родичів абітурієнтів, не 
особисто. Апеляційні заяви від інших 
осіб, у тому числі родичів абітурієнтів, не 
особисто. Апеляційні заяви від інших 

приймаються і не розглядаються.
осіб, у тому числі родичів абітурієнтів, не 
приймаються і не розглядаються.
осіб, у тому числі родичів абітурієнтів, не 

Апеляції щодо оцінки з співбесіди по-
приймаються і не розглядаються.

Апеляції щодо оцінки з співбесіди по-
приймаються і не розглядаються.

даються в день проведення співбесіди, а 
Апеляції щодо оцінки з співбесіди по-

даються в день проведення співбесіди, а 
Апеляції щодо оцінки з співбесіди по-

з письмового екзамену (тестування) по-
даються в день проведення співбесіди, а 
з письмового екзамену (тестування) по-
даються в день проведення співбесіди, а 

даються не пізніше наступного робочого 
з письмового екзамену (тестування) по-
даються не пізніше наступного робочого 
з письмового екзамену (тестування) по-

дня після оголошення результатів пись-
даються не пізніше наступного робочого 
дня після оголошення результатів пись-
даються не пізніше наступного робочого 

мового екзамену. Заяви на апеляцію, по-
дня після оголошення результатів пись-
мового екзамену. Заяви на апеляцію, по-
дня після оголошення результатів пись-

дані не в установлені терміни, до розгля-
мового екзамену. Заяви на апеляцію, по-
дані не в установлені терміни, до розгля-
мового екзамену. Заяви на апеляцію, по-

ду не приймаються.
дані не в установлені терміни, до розгля-
ду не приймаються.
дані не в установлені терміни, до розгля-

Не приймаються до розгляду апеля-
ду не приймаються.

Не приймаються до розгляду апеля-
ду не приймаються.

ційні заяви від абітурієнтів, які були усу-
Не приймаються до розгляду апеля-

ційні заяви від абітурієнтів, які були усу-
Не приймаються до розгляду апеля-

нені від складання екзамену за користу-
ційні заяви від абітурієнтів, які були усу-
нені від складання екзамену за користу-
ційні заяви від абітурієнтів, які були усу-

вання сторонніми джерелами інформації 
нені від складання екзамену за користу-
вання сторонніми джерелами інформації 
нені від складання екзамену за користу-

(в тому числі підказуванням). 
вання сторонніми джерелами інформації 
(в тому числі підказуванням). 
вання сторонніми джерелами інформації 

Апеляційні заяви розглядаються в день 
(в тому числі підказуванням). 

Апеляційні заяви розглядаються в день 
(в тому числі підказуванням). 

їх подання або наступного робочого дня з 
Апеляційні заяви розглядаються в день 

їх подання або наступного робочого дня з 
Апеляційні заяви розглядаються в день 

15 години.  Розгляд апеляційної заяви про-
їх подання або наступного робочого дня з 
15 години.  Розгляд апеляційної заяви про-
їх подання або наступного робочого дня з 

водиться у присутності членів апеляційної 
15 години.  Розгляд апеляційної заяви про-
водиться у присутності членів апеляційної 
15 години.  Розгляд апеляційної заяви про-

комісії та абітурієнта – заявника. Апеляція 
водиться у присутності членів апеляційної 
комісії та абітурієнта – заявника. Апеляція 
водиться у присутності членів апеляційної 

розглядається не менш як трьома членами 
апеляційної комісії, в тому числі з обов’яз-
розглядається не менш як трьома членами 
апеляційної комісії, в тому числі з обов’яз-
розглядається не менш як трьома членами 

ковою участю вчителя відповідного пред-
апеляційної комісії, в тому числі з обов’яз-
ковою участю вчителя відповідного пред-
апеляційної комісії, в тому числі з обов’яз-

мету – члена апеляційної комісії.
ковою участю вчителя відповідного пред-
мету – члена апеляційної комісії.
ковою участю вчителя відповідного пред-

При необхідності голова апеляційної 
мету – члена апеляційної комісії.

При необхідності голова апеляційної 
мету – члена апеляційної комісії.

комісії запрошує на розгляд заяви голо-
При необхідності голова апеляційної 

комісії запрошує на розгляд заяви голо-
При необхідності голова апеляційної 

ву відповідної предметної екзаменацій-
комісії запрошує на розгляд заяви голо-
ву відповідної предметної екзаменацій-
комісії запрошує на розгляд заяви голо-

ної комісії та екзаменаторів, які при-
ву відповідної предметної екзаменацій-
ної комісії та екзаменаторів, які при-
ву відповідної предметної екзаменацій-

ймали екзамен або перевіряли письмову 
ної комісії та екзаменаторів, які при-
ймали екзамен або перевіряли письмову 
ної комісії та екзаменаторів, які при-

роботу. На засіданні апеляційної комі-
ймали екзамен або перевіряли письмову 
роботу. На засіданні апеляційної комі-
ймали екзамен або перевіряли письмову 

сії може бути присутнім співробітник 
роботу. На засіданні апеляційної комі-
сії може бути присутнім співробітник 
роботу. На засіданні апеляційної комі-

Центру незалежного оцінювання якості 
сії може бути присутнім співробітник 
Центру незалежного оцінювання якості 
сії може бути присутнім співробітник 

освіти або приймальної комісії Академії 
Центру незалежного оцінювання якості 
освіти або приймальної комісії Академії 
Центру незалежного оцінювання якості 

(коледжу). 
освіти або приймальної комісії Академії 
(коледжу). 
освіти або приймальної комісії Академії 

Голова апеляційної комісії після за-
(коледжу). 

Голова апеляційної комісії після за-
(коледжу). 

кінчення кожного її засідання подає від-
повідальному секретарю приймальної 
комісії протокол про наслідки розгляду 
повідальному секретарю приймальної 
комісії протокол про наслідки розгляду 
повідальному секретарю приймальної 

апеляційних заяв.
комісії протокол про наслідки розгляду 
апеляційних заяв.
комісії протокол про наслідки розгляду 
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Напрями підготовки Фахові дисципліни, 
з яких проводиться 

вступне випробування
з яких проводиться 

вступне випробування
з яких проводиться 

Код Назва

6.030502 Економічна 
кібернетика

Інформатика та 
комп’ютерна техніка

Інформатика та 
комп’ютерна техніка

Інформатика та 

6.030504 Економіка 
підприємства

Економіка 
підприємства

6.030507 Маркетинг Маркетинг

6.030508 Фінанси і кредит Фінанси, гроші 
і кредит

6.030509 Облік і аудит Бухгалтерський облік

6.030510
Товарознавство 

і торговельне 
підприємництво   

Товарознавство 
продовольчих товарів, 

товарознавство 
непродовольчих 

товарів

6.030601 Менеджмент Основи менеджменту

6.030401 Право Основи 
правознавства

6.140101
Готельно 

– ресторанна 
справа

Організація 
обслуговування 

Організація 
обслуговування 

Організація 

в закла-дах 
ресторанного 
господарства

Спеціальність Фахові дисципліни, 
з яких проводиться 

вступне випробування
з яких проводиться 

вступне випробування
з яких проводиться 

Код Назва

5.03050901 Бухгалтерський 
облік

Бухгалтерський 
облік

Бухгалтерський Бухгалтерський облік 

5.03051001
Товарознавство 
та комерційна 

діяльність

Товарознавство 
продовольчих товарів, 

товарознавство 
непродовольчих 

товарів

5.05170101 
Виробництво 

харчової 
продукції

Кондитерське 
виробництво, 
Кондитерське 
виробництво, 
Кондитерське 

кулінарне 
виробництво

кулінарне 
виробництво

кулінарне 

5.14010102 Ресторанне 
обслуговування

Ресторанне 
обслуговування

Ресторанне 
Організація 
і технологія 

обслуговування в 
барах та ресторанах 

обслуговування в 
барах та ресторанах 

обслуговування в 

4
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14 У ПАПКУ АБІТУРІЄНТА



Абітурієнти запрошуються на засі-
дання апеляційної комісії по одній особі. 

Абітурієнти запрошуються на засі-
дання апеляційної комісії по одній особі. 

Абітурієнти запрошуються на засі-

Вони знайомляться зі своєю перевіреною 
роботою та отримують пояснення щодо 
Вони знайомляться зі своєю перевіреною 
роботою та отримують пояснення щодо 
Вони знайомляться зі своєю перевіреною 

помилок і зауважень. Додаткове опиту-
роботою та отримують пояснення щодо 
помилок і зауважень. Додаткове опиту-
роботою та отримують пояснення щодо 

вання абітурієнтів членами апеляційної 
помилок і зауважень. Додаткове опиту-
вання абітурієнтів членами апеляційної 
помилок і зауважень. Додаткове опиту-

комісії під час проведення апеляції не до-
вання абітурієнтів членами апеляційної 
комісії під час проведення апеляції не до-
вання абітурієнтів членами апеляційної 

пускається.
За результатами розгляду апеляції 

пускається.
За результатами розгляду апеляції 

пускається.

виноситься рішення апеляційної комісії 
За результатами розгляду апеляції 

виноситься рішення апеляційної комісії 
За результатами розгляду апеляції 

щодо оцінки вступного випробування, 
виноситься рішення апеляційної комісії 
щодо оцінки вступного випробування, 
виноситься рішення апеляційної комісії 

про що складається протокол апеляцій-
щодо оцінки вступного випробування, 
про що складається протокол апеляцій-
щодо оцінки вступного випробування, 

ної комісії. У разі необхідності зміни 
про що складається протокол апеляцій-
ної комісії. У разі необхідності зміни 
про що складається протокол апеляцій-

оцінки (як у сторону її збільшення, так 
ної комісії. У разі необхідності зміни 
оцінки (як у сторону її збільшення, так 
ної комісії. У разі необхідності зміни 

і в сторону її зменшення), відповідне рі-
оцінки (як у сторону її збільшення, так 
і в сторону її зменшення), відповідне рі-
оцінки (як у сторону її збільшення, так 

шення вноситься до протоколу, а зміна 
і в сторону її зменшення), відповідне рі-
шення вноситься до протоколу, а зміна 
і в сторону її зменшення), відповідне рі-

оцінки відображається у роботі та екза-
шення вноситься до протоколу, а зміна 
оцінки відображається у роботі та екза-
шення вноситься до протоколу, а зміна 

менаційному листі вступника.
оцінки відображається у роботі та екза-
менаційному листі вступника.
оцінки відображається у роботі та екза-

Остаточне рішення про зміну екзаме-
менаційному листі вступника.

Остаточне рішення про зміну екзаме-
менаційному листі вступника.

наційної оцінки приймається на засідан-
Остаточне рішення про зміну екзаме-

наційної оцінки приймається на засідан-
Остаточне рішення про зміну екзаме-

ні приймальної комісії на підставі рішен-
наційної оцінки приймається на засідан-
ні приймальної комісії на підставі рішен-
наційної оцінки приймається на засідан-

ня апеляційної комісії.
ні приймальної комісії на підставі рішен-
ня апеляційної комісії.
ні приймальної комісії на підставі рішен-

Абітурієнту, апеляція якого розгляда-
ня апеляційної комісії.

Абітурієнту, апеляція якого розгляда-
ня апеляційної комісії.

ється, пропонується підписати протокол 
Абітурієнту, апеляція якого розгляда-

ється, пропонується підписати протокол 
Абітурієнту, апеляція якого розгляда-

апеляційної комісії та вказати в ньому 
ється, пропонується підписати протокол 
апеляційної комісії та вказати в ньому 
ється, пропонується підписати протокол 

про свою згоду або незгоду з рішенням 
апеляційної комісії та вказати в ньому 
про свою згоду або незгоду з рішенням 
апеляційної комісії та вказати в ньому 

апеляційної комісії. Якщо після наданих 
про свою згоду або незгоду з рішенням 
апеляційної комісії. Якщо після наданих 
про свою згоду або незгоду з рішенням 

пояснень абітурієнт не погоджується з 
апеляційної комісії. Якщо після наданих 
пояснень абітурієнт не погоджується з 
апеляційної комісії. Якщо після наданих 

отриманою оцінкою, члени апеляційної 
пояснень абітурієнт не погоджується з 
отриманою оцінкою, члени апеляційної 
пояснень абітурієнт не погоджується з 

комісії складають докладну рецензію, 
отриманою оцінкою, члени апеляційної 
комісії складають докладну рецензію, 
отриманою оцінкою, члени апеляційної 

яка разом з роботою розглядається та за-
комісії складають докладну рецензію, 
яка разом з роботою розглядається та за-
комісії складають докладну рецензію, 

тверджується на найближчому засіданні 
яка разом з роботою розглядається та за-
тверджується на найближчому засіданні 
яка разом з роботою розглядається та за-

приймальної комісії.
тверджується на найближчому засіданні 
приймальної комісії.
тверджується на найближчому засіданні 

Протокол підписують члени апеляцій-
приймальної комісії.

Протокол підписують члени апеляцій-
приймальної комісії.

ної комісії (не менше двох осіб) та голова 
Протокол підписують члени апеляцій-

ної комісії (не менше двох осіб) та голова 
Протокол підписують члени апеляцій-

апеляційної комісії.
ної комісії (не менше двох осіб) та голова 
апеляційної комісії.
ної комісії (не менше двох осіб) та голова 

Висновок апеляційної комісії повідо-
мляється в усній формі особі, яка зверну-

Висновок апеляційної комісії повідо-
мляється в усній формі особі, яка зверну-

Висновок апеляційної комісії повідо-

лася з апеляцією, в день її розгляду.
мляється в усній формі особі, яка зверну-
лася з апеляцією, в день її розгляду.
мляється в усній формі особі, яка зверну-

Всі інші питання, пов’язані з організа-
лася з апеляцією, в день її розгляду.

Всі інші питання, пов’язані з організа-
лася з апеляцією, в день її розгляду.

цією роботи Апеляційної комісії регулю-
Всі інші питання, пов’язані з організа-

цією роботи Апеляційної комісії регулю-
Всі інші питання, пов’язані з організа-

ються положенням про Апеляційну комі-
цією роботи Апеляційної комісії регулю-
ються положенням про Апеляційну комі-
цією роботи Апеляційної комісії регулю-

сію Львівської комерційної академії.
ються положенням про Апеляційну комі-
сію Львівської комерційної академії.
ються положенням про Апеляційну комі-

7. ЦІЛЬОВИЙ ПРИЙОМ ДО АКАДЕМІЇ 
(КОЛЕДЖУ)

7.1. Цільовий прийом організовується:
(КОЛЕДЖУ)

7.1. Цільовий прийом організовується:
(КОЛЕДЖУ)

- відповідно до пункту 6 статті 22 За-
7.1. Цільовий прийом організовується:
- відповідно до пункту 6 статті 22 За-
7.1. Цільовий прийом організовується:

кону України «Про статус і соціальний 
- відповідно до пункту 6 статті 22 За-

кону України «Про статус і соціальний 
- відповідно до пункту 6 статті 22 За-

захист громадян, які постраждали внаслі-
кону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслі-
кону України «Про статус і соціальний 

док Чорнобильської катастрофи» особи з 
захист громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи» особи з 
захист громадян, які постраждали внаслі-

числа потерпілих від Чорнобильської ка-
док Чорнобильської катастрофи» особи з 
числа потерпілих від Чорнобильської ка-
док Чорнобильської катастрофи» особи з 

тастрофи, які проживають на територіях 
числа потерпілих від Чорнобильської ка-
тастрофи, які проживають на територіях 
числа потерпілих від Чорнобильської ка-

радіоактивного забруднення і направлені 
тастрофи, які проживають на територіях 
радіоактивного забруднення і направлені 
тастрофи, які проживають на територіях 

на навчання згідно з планом цільової під-
радіоактивного забруднення і направлені 
на навчання згідно з планом цільової під-
радіоактивного забруднення і направлені 

готовки або договорами з підприємства-
на навчання згідно з планом цільової під-
готовки або договорами з підприємства-
на навчання згідно з планом цільової під-

ми, зараховуються поза конкурсом при 
поданні сертифікатів Українського цен-
ми, зараховуються поза конкурсом при 
поданні сертифікатів Українського цен-
ми, зараховуються поза конкурсом при 

тру оцінювання якості освіти з кількістю 
поданні сертифікатів Українського цен-
тру оцінювання якості освіти з кількістю 
поданні сертифікатів Українського цен-

балів не нижче встановленого цими Пра-
тру оцінювання якості освіти з кількістю 
балів не нижче встановленого цими Пра-
тру оцінювання якості освіти з кількістю 

вилами рівня; 
балів не нижче встановленого цими Пра-
вилами рівня; 
балів не нижче встановленого цими Пра-

- відповідно до постанови Кабінету 
вилами рівня; 

- відповідно до постанови Кабінету 
вилами рівня; 

Міністрів України від 29.06.99 № 1159 
- відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.06.99 № 1159 
- відповідно до постанови Кабінету 

«Про підготовку фахівців для роботи в 
Міністрів України від 29.06.99 № 1159 
«Про підготовку фахівців для роботи в 
Міністрів України від 29.06.99 № 1159 

сільській місцевості».
«Про підготовку фахівців для роботи в 
сільській місцевості».
«Про підготовку фахівців для роботи в 

7.2. Установлені квоти цільового при-
йому оголошуються разом з обсягом 

7.2. Установлені квоти цільового при-
йому оголошуються разом з обсягом 

7.2. Установлені квоти цільового при-

державного замовлення на підготовку 
йому оголошуються разом з обсягом 
державного замовлення на підготовку 
йому оголошуються разом з обсягом 

фахівців з кожного напряму підготовки 
державного замовлення на підготовку 
фахівців з кожного напряму підготовки 
державного замовлення на підготовку 

(спеціальності).
фахівців з кожного напряму підготовки 
(спеціальності).
фахівців з кожного напряму підготовки 

7.3. Учасники цільового прийому, пе-
(спеціальності).

7.3. Учасники цільового прийому, пе-
(спеціальності).

редбаченого постановою Кабінету Міні-
7.3. Учасники цільового прийому, пе-

редбаченого постановою Кабінету Міні-
7.3. Учасники цільового прийому, пе-

стрів України від 29.06.99 № 1159 «Про 
редбаченого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 29.06.99 № 1159 «Про 
редбаченого постановою Кабінету Міні-

підготовку фахівців для роботи в сільській 
стрів України від 29.06.99 № 1159 «Про 
підготовку фахівців для роботи в сільській 
стрів України від 29.06.99 № 1159 «Про 

місцевості», зараховуються за окремим 
підготовку фахівців для роботи в сільській 
місцевості», зараховуються за окремим 
підготовку фахівців для роботи в сільській 

конкурсом на навчання на здобуття освіт-
місцевості», зараховуються за окремим 
конкурсом на навчання на здобуття освіт-
місцевості», зараховуються за окремим 

ньо-кваліфікаційних рівнів молодшого 
конкурсом на навчання на здобуття освіт-
ньо-кваліфікаційних рівнів молодшого 
конкурсом на навчання на здобуття освіт-

спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбува-
ньо-кваліфікаційних рівнів молодшого 
спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбува-
ньо-кваліфікаційних рівнів молодшого 

ється відповідно до суми набраних балів. 
спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбува-
ється відповідно до суми набраних балів. 
спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбува-

7.4. Особи, які не зараховані на цільові 
ється відповідно до суми набраних балів. 

7.4. Особи, які не зараховані на цільові 
ється відповідно до суми набраних балів. 

місця за окремим конкурсом, можуть бра-
7.4. Особи, які не зараховані на цільові 

місця за окремим конкурсом, можуть бра-
7.4. Особи, які не зараховані на цільові 

ти участь у конкурсі на загальних засадах.
місця за окремим конкурсом, можуть бра-
ти участь у конкурсі на загальних засадах.
місця за окремим конкурсом, можуть бра-

      
8. ЗАРАХУВАННЯ ЗА СПІВБЕСІДОЮ
8.1. За результатами співбесіди зара-

8. ЗАРАХУВАННЯ ЗА СПІВБЕСІДОЮ
8.1. За результатами співбесіди зара-

8. ЗАРАХУВАННЯ ЗА СПІВБЕСІДОЮ

ховуються до Академії (коледжу)  особи, 
8.1. За результатами співбесіди зара-

ховуються до Академії (коледжу)  особи, 
8.1. За результатами співбесіди зара-

яким Законом України «Про статус і со-
ховуються до Академії (коледжу)  особи, 
яким Законом України «Про статус і со-
ховуються до Академії (коледжу)  особи, 

ціальний захист громадян, які постраж-
яким Законом України «Про статус і со-
ціальний захист громадян, які постраж-
яким Законом України «Про статус і со-

дали внаслідок Чорнобильської ката-
ціальний захист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської ката-
ціальний захист громадян, які постраж-

строфи» надане таке право.
дали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи» надане таке право.
дали внаслідок Чорнобильської ката-

ми категоріями осіб затверджує голова 
приймальної комісії.
ми категоріями осіб затверджує голова 
приймальної комісії.
ми категоріями осіб затверджує голова 

8.3. Особи, які за наслідками співбе-
приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбе-
приймальної комісії.

сіди не рекомендовані до зарахування 
на навчання, мають право брати участь 
сіди не рекомендовані до зарахування 
на навчання, мають право брати участь 
сіди не рекомендовані до зарахування 

у конкурсі на загальних засадах, якщо 
на навчання, мають право брати участь 
у конкурсі на загальних засадах, якщо 
на навчання, мають право брати участь 

вони подали приймальній комісії серти-
у конкурсі на загальних засадах, якщо 
вони подали приймальній комісії серти-
у конкурсі на загальних засадах, якщо 

фікати Українського центру оцінювання 
вони подали приймальній комісії серти-
фікати Українського центру оцінювання 
вони подали приймальній комісії серти-

якості освіти з кількістю балів, не менше 
фікати Українського центру оцінювання 
якості освіти з кількістю балів, не менше 
фікати Українського центру оцінювання 

встановлених приймальною комісією з 
конкурсних предметів.
встановлених приймальною комісією з 
конкурсних предметів.
встановлених приймальною комісією з 

9. ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ 
НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, 

ЯКІ ДОСЯГЛИ ВИЗНАЧНИХ УСПІХІВ У 
ВИВЧЕННІ ПРОФІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

 9.1. Зараховуються до Академії (коле-
джу) за умови подання сертифіката Укра-

 9.1. Зараховуються до Академії (коле-
джу) за умови подання сертифіката Укра-

 9.1. Зараховуються до Академії (коле-

їнського центру оцінювання якості освіти 
джу) за умови подання сертифіката Укра-
їнського центру оцінювання якості освіти 
джу) за умови подання сертифіката Укра-

з кількістю балів не нижче мінімального 
їнського центру оцінювання якості освіти 
з кількістю балів не нижче мінімального 
їнського центру оцінювання якості освіти 

рівня для допуску до участі в конкурсному 
відборі учасники міжнародних олімпіад, 
рівня для допуску до участі в конкурсному 
відборі учасники міжнародних олімпіад, 
рівня для допуску до участі в конкурсному 

призери (особи, нагороджені дипломами 
відборі учасники міжнародних олімпіад, 
призери (особи, нагороджені дипломами 
відборі учасники міжнародних олімпіад, 

I — III ступенів) ІV етапу Всеукраїнських 
призери (особи, нагороджені дипломами 
I — III ступенів) ІV етапу Всеукраїнських 
призери (особи, нагороджені дипломами 

учнівських олімпіад з базових предметів, 
I — III ступенів) ІV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових предметів, 
I — III ступенів) ІV етапу Всеукраїнських 

які визначені профільними для вступу на 
учнівських олімпіад з базових предметів, 
які визначені профільними для вступу на 
учнівських олімпіад з базових предметів, 

відповідні напрями підготовки (спеціаль-
які визначені профільними для вступу на 
відповідні напрями підготовки (спеціаль-
які визначені профільними для вступу на 

ності), у тому числі:
відповідні напрями підготовки (спеціаль-
ності), у тому числі:
відповідні напрями підготовки (спеціаль-

- основи економіки — при вступі на на-
ності), у тому числі:

- основи економіки — при вступі на на-
ності), у тому числі:

прями (спеціальності) галузі знань «Еко-
- основи економіки — при вступі на на-

прями (спеціальності) галузі знань «Еко-
- основи економіки — при вступі на на-

номіка та підприємництво»;
прями (спеціальності) галузі знань «Еко-
номіка та підприємництво»;
прями (спеціальності) галузі знань «Еко-

- основи правознавства — при вступі 
номіка та підприємництво»;

- основи правознавства — при вступі 
номіка та підприємництво»;

на напрями (спеціальності) галузі знань 
- основи правознавства — при вступі 

на напрями (спеціальності) галузі знань 
- основи правознавства — при вступі 

«Право»;
на напрями (спеціальності) галузі знань 
«Право»;
на напрями (спеціальності) галузі знань 

- історія — при вступі на напрями (спе-
«Право»;

- історія — при вступі на напрями (спе-
«Право»;

ціальності) галузі знань, для яких профіль-
- історія — при вступі на напрями (спе-

ціальності) галузі знань, для яких профіль-
- історія — при вступі на напрями (спе-

ним визначено предмет «Історія України».
ціальності) галузі знань, для яких профіль-
ним визначено предмет «Історія України».
ціальності) галузі знань, для яких профіль-

9.2. Таке право надається призерам Все-
ним визначено предмет «Історія України».

9.2. Таке право надається призерам Все-
ним визначено предмет «Історія України».

українських та учасникам міжнародних 
9.2. Таке право надається призерам Все-

українських та учасникам міжнародних 
9.2. Таке право надається призерам Все-

олімпіад, що відбулися у поточному на-
українських та учасникам міжнародних 
олімпіад, що відбулися у поточному на-
українських та учасникам міжнародних 

вчальному році, за переліком, визначеним 
олімпіад, що відбулися у поточному на-
вчальному році, за переліком, визначеним 
олімпіад, що відбулися у поточному на-

Міністерством освіти і науки України.
вчальному році, за переліком, визначеним 
Міністерством освіти і науки України.
вчальному році, за переліком, визначеним 

10. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ
10.1. Зараховуються поза конкурсом:
  особи, яким відповідно до Закону Укра-
10.1. Зараховуються поза конкурсом:

  особи, яким відповідно до Закону Укра-
10.1. Зараховуються поза конкурсом:

їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
  особи, яким відповідно до Закону Укра-

їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
  особи, яким відповідно до Закону Укра-

соціального захисту» надане таке право;
їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» надане таке право;
їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

  діти-сироти та діти, позбавлені бать-
соціального захисту» надане таке право;

  діти-сироти та діти, позбавлені бать-
соціального захисту» надане таке право;

ківського піклування, а також особи з їх 
  діти-сироти та діти, позбавлені бать-

ківського піклування, а також особи з їх 
  діти-сироти та діти, позбавлені бать-

числа віком від 18 до 23 років відповідно 
ківського піклування, а також особи з їх 
числа віком від 18 до 23 років відповідно 
ківського піклування, а також особи з їх 

до постанови Кабінету Міністрів Украї-
числа віком від 18 до 23 років відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів Украї-
числа віком від 18 до 23 років відповідно 

ни від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення 
до постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення 
до постанови Кабінету Міністрів Украї-

виховання, навчання, соціального захис-
ни від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення 
виховання, навчання, соціального захис-
ни від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення 

ту та матеріального забезпечення дітей-
виховання, навчання, соціального захис-
ту та матеріального забезпечення дітей-
виховання, навчання, соціального захис-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
ту та матеріального забезпечення дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
ту та матеріального забезпечення дітей-

піклування» (зі змінами);
сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування» (зі змінами);
сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

 інваліди I та II груп та діти-інваліди 
піклування» (зі змінами);

 інваліди I та II груп та діти-інваліди 
піклування» (зі змінами);

віком до 18 років, яким не протипоказане 
 інваліди I та II груп та діти-інваліди 

віком до 18 років, яким не протипоказане 
 інваліди I та II груп та діти-інваліди 

навчання за обраним напрямом (спеці-
віком до 18 років, яким не протипоказане 
навчання за обраним напрямом (спеці-
віком до 18 років, яким не протипоказане 

альністю), відповідно до Закону України 
навчання за обраним напрямом (спеці-
альністю), відповідно до Закону України 
навчання за обраним напрямом (спеці-

«Про основи соціальної захищеності ін-
альністю), відповідно до Закону України 
«Про основи соціальної захищеності ін-
альністю), відповідно до Закону України 

валідів в Україні»;
«Про основи соціальної захищеності ін-
валідів в Україні»;
«Про основи соціальної захищеності ін-

  особи, яким відповідно до Закону Ук-
валідів в Україні»;

  особи, яким відповідно до Закону Ук-
валідів в Україні»;

раїни «Про статус і соціальний захист гро-
  особи, яким відповідно до Закону Ук-

раїни «Про статус і соціальний захист гро-
  особи, яким відповідно до Закону Ук-

мадян, які постраждали внаслідок Чорно-
раїни «Про статус і соціальний захист гро-
мадян, які постраждали внаслідок Чорно-
раїни «Про статус і соціальний захист гро-

бильської катастрофи» надане таке право;
мадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» надане таке право;
мадян, які постраждали внаслідок Чорно-

 діти військовослужбовців Збройних 
бильської катастрофи» надане таке право;

 діти військовослужбовців Збройних 
бильської катастрофи» надане таке право;

Сил України, інших військових форму-
 діти військовослужбовців Збройних 

Сил України, інших військових форму-
 діти військовослужбовців Збройних 

вань, працівників правоохоронних органів, 
Сил України, інших військових форму-
вань, працівників правоохоронних органів, 
Сил України, інших військових форму-

які загинули під час виконання службових 
вань, працівників правоохоронних органів, 
які загинули під час виконання службових 
вань, працівників правоохоронних органів, 

обов’язків, відповідно до Указу Президен-
які загинули під час виконання службових 
обов’язків, відповідно до Указу Президен-
які загинули під час виконання службових 

та України від 21.02.2002 № 157 «Про до-
обов’язків, відповідно до Указу Президен-
та України від 21.02.2002 № 157 «Про до-
обов’язків, відповідно до Указу Президен-

даткові заходи щодо посилення турботи 
та України від 21.02.2002 № 157 «Про до-
даткові заходи щодо посилення турботи 
та України від 21.02.2002 № 157 «Про до-

про захисників Вітчизни, їх правового і со-
даткові заходи щодо посилення турботи 
про захисників Вітчизни, їх правового і со-
даткові заходи щодо посилення турботи 

ціального захисту, поліпшення військово-
про захисників Вітчизни, їх правового і со-
ціального захисту, поліпшення військово-
про захисників Вітчизни, їх правового і со-

патріотичного виховання молоді»;
ціального захисту, поліпшення військово-
патріотичного виховання молоді»;
ціального захисту, поліпшення військово-

 члени сімей шахтарів та гірничоря-
патріотичного виховання молоді»;

 члени сімей шахтарів та гірничоря-
патріотичного виховання молоді»;

тувальників, які загинули внаслідок ава-
 члени сімей шахтарів та гірничоря-

тувальників, які загинули внаслідок ава-
 члени сімей шахтарів та гірничоря-

рії на орендному підприємстві «Шахта 
тувальників, які загинули внаслідок ава-
рії на орендному підприємстві «Шахта 
тувальників, які загинули внаслідок ава-

імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 
рії на орендному підприємстві «Шахта 
імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 
рії на орендному підприємстві «Шахта 

6 до постанови Кабінету Міністрів Укра-
імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 
6 до постанови Кабінету Міністрів Укра-
імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 

їни від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання со-
6 до постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання со-
6 до постанови Кабінету Міністрів Укра-

ціального захисту членів сімей загиблих 
їни від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання со-
ціального захисту членів сімей загиблих 
їни від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання со-

шахтарів та гірничорятувальників»;
ціального захисту членів сімей загиблих 
шахтарів та гірничорятувальників»;
ціального захисту членів сімей загиблих 

 особи, яким відповідно до Закону 
шахтарів та гірничорятувальників»;

 особи, яким відповідно до Закону 
шахтарів та гірничорятувальників»;

України «Про підвищення престижності 
 особи, яким відповідно до Закону 

України «Про підвищення престижності 
 особи, яким відповідно до Закону 

шахтарської праці» надане таке право.
України «Про підвищення престижності 
шахтарської праці» надане таке право.
України «Про підвищення престижності 

 10.2. Зазначені особи зараховують-
ся поза конкурсом лише за умови по-
дання оригіналів (при поданні заяви та 
ся поза конкурсом лише за умови по-
дання оригіналів (при поданні заяви та 
ся поза конкурсом лише за умови по-

документів на вступ) сертифіката Укра-
дання оригіналів (при поданні заяви та 
документів на вступ) сертифіката Укра-
дання оригіналів (при поданні заяви та 

їнського центру оцінювання якості освіти 
документів на вступ) сертифіката Укра-
їнського центру оцінювання якості освіти 
документів на вступ) сертифіката Укра-

(одержанні відповідної кількості балів на 
їнського центру оцінювання якості освіти 
(одержанні відповідної кількості балів на 
їнського центру оцінювання якості освіти 

вступних випробуваннях, що проводить 
(одержанні відповідної кількості балів на 
вступних випробуваннях, що проводить 
(одержанні відповідної кількості балів на 

Академія (коледж)) не нижче встановле-
вступних випробуваннях, що проводить 
Академія (коледж)) не нижче встановле-
вступних випробуваннях, що проводить 

ної цими Правилами мінімальної кількос-
Академія (коледж)) не нижче встановле-
ної цими Правилами мінімальної кількос-
Академія (коледж)) не нижче встановле-

ті балів та інших документів, які засвідчу-
ної цими Правилами мінімальної кількос-
ті балів та інших документів, які засвідчу-
ної цими Правилами мінімальної кількос-

ють право на прийом поза конкурсом.
ті балів та інших документів, які засвідчу-
ють право на прийом поза конкурсом.
ті балів та інших документів, які засвідчу-

11. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ 
ЗАРАХУВАННЯ

11.1. Право на першочергове зараху-
вання до Академії (коледжу) мають:

11.1. Право на першочергове зараху-
вання до Академії (коледжу) мають:

11.1. Право на першочергове зараху-

 особи, яким відповідно до Закону Укра-
вання до Академії (коледжу) мають:

 особи, яким відповідно до Закону Укра-
вання до Академії (коледжу) мають:

їни «Про основи соціальної захищеності ін-
 особи, яким відповідно до Закону Укра-

їни «Про основи соціальної захищеності ін-
 особи, яким відповідно до Закону Укра-

валідів в Україні» надане таке право;
їни «Про основи соціальної захищеності ін-
валідів в Україні» надане таке право;
їни «Про основи соціальної захищеності ін-

 особи, яким відповідно до Указу 
валідів в Україні» надане таке право;

 особи, яким відповідно до Указу 
валідів в Україні» надане таке право;

Президента України від 21.02.2002 № 
 особи, яким відповідно до Указу 

Президента України від 21.02.2002 № 
 особи, яким відповідно до Указу 

157 «Про додаткові заходи щодо поси-
Президента України від 21.02.2002 № 
157 «Про додаткові заходи щодо поси-
Президента України від 21.02.2002 № 

лення турботи про захисників Вітчизни, 
157 «Про додаткові заходи щодо поси-
лення турботи про захисників Вітчизни, 
157 «Про додаткові заходи щодо поси-

їх правового і соціального захисту, поліп-
лення турботи про захисників Вітчизни, 
їх правового і соціального захисту, поліп-
лення турботи про захисників Вітчизни, 

шення військово-патріотичного вихован-
їх правового і соціального захисту, поліп-
шення військово-патріотичного вихован-
їх правового і соціального захисту, поліп-

ня молоді» надане таке право;
шення військово-патріотичного вихован-
ня молоді» надане таке право;
шення військово-патріотичного вихован-

 особи, яким відповідно до Закону 
ня молоді» надане таке право;

 особи, яким відповідно до Закону 
ня молоді» надане таке право;

України «Про охорону дитинства» нада-
 особи, яким відповідно до Закону 

України «Про охорону дитинства» нада-
 особи, яким відповідно до Закону 

не таке право;
 особи, яким відповідно до Указу 

не таке право;
 особи, яким відповідно до Указу 

не таке право;

Президента України від 12.09.2007 № 849 
 особи, яким відповідно до Указу 

Президента України від 12.09.2007 № 849 
 особи, яким відповідно до Указу 

«Про рішення Ради національної безпе-
Президента України від 12.09.2007 № 849 
«Про рішення Ради національної безпе-
Президента України від 12.09.2007 № 849 

ки і оборони України від 4 вересня 2007 
«Про рішення Ради національної безпе-
ки і оборони України від 4 вересня 2007 
«Про рішення Ради національної безпе-

року «Про основні напрями фінансового 
ки і оборони України від 4 вересня 2007 
року «Про основні напрями фінансового 
ки і оборони України від 4 вересня 2007 

забезпечення заходів щодо підвищення 
року «Про основні напрями фінансового 
забезпечення заходів щодо підвищення 
року «Про основні напрями фінансового 

життєвого рівня населення у 2008 році» 
надане таке право; 
 випускники старшої школи (повна 

надане таке право; 
 випускники старшої школи (повна 

надане таке право; 

загальна середня освіта), нагороджені зо-
 випускники старшої школи (повна 

загальна середня освіта), нагороджені зо-
 випускники старшої школи (повна 

лотою або срібною медаллю, при вступі на 
загальна середня освіта), нагороджені зо-
лотою або срібною медаллю, при вступі на 
загальна середня освіта), нагороджені зо-

основі повної загальної середньої освіти;
лотою або срібною медаллю, при вступі на 
основі повної загальної середньої освіти;
лотою або срібною медаллю, при вступі на 

  особи, які проживають на території на-
основі повної загальної середньої освіти;

  особи, які проживають на території на-
основі повної загальної середньої освіти;

селеного пункту, якому відповідно до Зако-
  особи, які проживають на території на-

селеного пункту, якому відповідно до Зако-
  особи, які проживають на території на-

ну України «Про статус гірських населених 
селеного пункту, якому відповідно до Зако-
ну України «Про статус гірських населених 
селеного пункту, якому відповідно до Зако-

пунктів в Україні» надано статус гірського;
ну України «Про статус гірських населених 
пунктів в Україні» надано статус гірського;
ну України «Про статус гірських населених 

 випускники вищих навчальних за-
кладів І – ІІ рівнів акредитації, які за-

 випускники вищих навчальних за-
кладів І – ІІ рівнів акредитації, які за-

 випускники вищих навчальних за-

кінчили їх з відзнакою і вступають на 
кладів І – ІІ рівнів акредитації, які за-
кінчили їх з відзнакою і вступають на 
кладів І – ІІ рівнів акредитації, які за-

відповідний напрям підготовки для здо-
кінчили їх з відзнакою і вступають на 
відповідний напрям підготовки для здо-
кінчили їх з відзнакою і вступають на 

буття освітньо-кваліфікаційного рівня 
відповідний напрям підготовки для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня 
відповідний напрям підготовки для здо-

бакалавра зі скороченим терміном на-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра зі скороченим терміном на-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня 

вчання.
11.2. Зазначене право надається за ін-

ших рівних умов за черговістю, визначе-
11.2. Зазначене право надається за ін-

ших рівних умов за черговістю, визначе-
11.2. Зазначене право надається за ін-

ною пунктом 11.1 цих Правил.
ших рівних умов за черговістю, визначе-
ною пунктом 11.1 цих Правил.
ших рівних умов за черговістю, визначе-

         
12. ФОРМУВАННЯ 

ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО 
СПИСКУ ВСТУПНИКІВ 

12.1. Список вступників, які мають 
цільове направлення, впорядковується 

12.1. Список вступників, які мають 
цільове направлення, впорядковується 

12.1. Список вступників, які мають 

за кількістю балів від більшого до мен-
цільове направлення, впорядковується 
за кількістю балів від більшого до мен-
цільове направлення, впорядковується 

шого. У списку виділяються вступники, 
які рішенням приймальної комісії реко-
шого. У списку виділяються вступники, 
які рішенням приймальної комісії реко-
шого. У списку виділяються вступники, 

мендовані до зарахування відповідно до 
які рішенням приймальної комісії реко-
мендовані до зарахування відповідно до 
які рішенням приймальної комісії реко-

виділеної квоти. 
мендовані до зарахування відповідно до 
виділеної квоти. 
мендовані до зарахування відповідно до 

12.2. Рейтинговий список вступників 
формується за категоріями в такій послі-

12.2. Рейтинговий список вступників 
формується за категоріями в такій послі-

12.2. Рейтинговий список вступників 

довності:
формується за категоріями в такій послі-
довності:
формується за категоріями в такій послі-

 особи, які мають право на зараху-
довності:

 особи, які мають право на зараху-
довності:

вання поза конкурсом;
 особи, рекомендовані до зарахуван-

вання поза конкурсом;
 особи, рекомендовані до зарахуван-

вання поза конкурсом;

ня за результатами співбесіди;
 особи, рекомендовані до зарахуван-

ня за результатами співбесіди;
 особи, рекомендовані до зарахуван-

 особи, які досягли визначних успі-
ня за результатами співбесіди;

 особи, які досягли визначних успі-
ня за результатами співбесіди;

хів у вивченні профільних предметів;
 особи, які досягли визначних успі-

хів у вивченні профільних предметів;
 особи, які досягли визначних успі-

 особи, які зараховуються за конкур-
хів у вивченні профільних предметів;

 особи, які зараховуються за конкур-
хів у вивченні профільних предметів;

сом.
До рейтингового списку не включа-

ються особи, рекомендовані до зараху-
До рейтингового списку не включа-

ються особи, рекомендовані до зараху-
До рейтингового списку не включа-

вання на місця цільового прийому.
ються особи, рекомендовані до зараху-
вання на місця цільового прийому.
ються особи, рекомендовані до зараху-

12.3. У межах кожної зазначеної в 
вання на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в 
вання на місця цільового прийому.

пункті 12.2 категорії рейтинговий список 
впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до 
впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до 
впорядковується:

меншого;
з урахуванням права на першочергове 

зарахування при однаковому конкурс-
ному балі у порядку додержання підстав 
зарахування при однаковому конкурс-
ному балі у порядку додержання підстав 
зарахування при однаковому конкурс-

для його набуття.
ному балі у порядку додержання підстав 
для його набуття.
ному балі у порядку додержання підстав 

Продовження на стор. 14 – 17
для його набуття.

Продовження на стор. 14 – 17
для його набуття.
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Продовження. 
Початок на стор. 11, 12

Продовження. 
Початок на стор. 11, 12

Продовження. 

12.4. У рейтинговому списку зазнача-
Початок на стор. 11, 12

12.4. У рейтинговому списку зазнача-
Початок на стор. 11, 12

ються:
 прізвище, ім’я та по батькові вступни-

ка;
бали сертифіката Українського цен-

тру оцінювання якості освіти (вступних 
бали сертифіката Українського цен-

тру оцінювання якості освіти (вступних 
бали сертифіката Українського цен-

випробувань, що проводить Академія 
тру оцінювання якості освіти (вступних 
випробувань, що проводить Академія 
тру оцінювання якості освіти (вступних 

(коледж)) з конкурсних предметів, се-
випробувань, що проводить Академія 
(коледж)) з конкурсних предметів, се-
випробувань, що проводить Академія 

редній бал документа про повну загальну 
(коледж)) з конкурсних предметів, се-
редній бал документа про повну загальну 
(коледж)) з конкурсних предметів, се-

середню освіту;
редній бал документа про повну загальну 
середню освіту;
редній бал документа про повну загальну 

 наявність підстав для вступу поза кон-
середню освіту;

 наявність підстав для вступу поза кон-
середню освіту;

курсом;
 наявність підстав для вступу за ре-

курсом;
 наявність підстав для вступу за ре-

курсом;

зультатами співбесіди з відміткою про 
 наявність підстав для вступу за ре-

зультатами співбесіди з відміткою про 
 наявність підстав для вступу за ре-

результати співбесіди;
зультатами співбесіди з відміткою про 
результати співбесіди;
зультатами співбесіди з відміткою про 

 наявність визначних успіхів у вивчен-
результати співбесіди;

 наявність визначних успіхів у вивчен-
результати співбесіди;

ні профільних предметів із зазначенням 
 наявність визначних успіхів у вивчен-

ні профільних предметів із зазначенням 
 наявність визначних успіхів у вивчен-

предмета та олімпіади;
ні профільних предметів із зазначенням 
предмета та олімпіади;
ні профільних предметів із зазначенням 

наявність права на першочергове за-
предмета та олімпіади;

наявність права на першочергове за-
предмета та олімпіади;

рахування.
12.5. Рейтингові списки вступників 

рахування.
12.5. Рейтингові списки вступників 

рахування.

оприлюднюються шляхом розміщення 
12.5. Рейтингові списки вступників 

оприлюднюються шляхом розміщення 
12.5. Рейтингові списки вступників 

на інформаційних стендах приймальної 
оприлюднюються шляхом розміщення 
на інформаційних стендах приймальної 
оприлюднюються шляхом розміщення 

комісії та веб-сайті Академії (коледжу) із 
на інформаційних стендах приймальної 
комісії та веб-сайті Академії (коледжу) із 
на інформаційних стендах приймальної 

зазначенням категорій списку та конкурс-
комісії та веб-сайті Академії (коледжу) із 
зазначенням категорій списку та конкурс-
комісії та веб-сайті Академії (коледжу) із 

ного бала кожного вступника. Зазначені 
зазначенням категорій списку та конкурс-
ного бала кожного вступника. Зазначені 
зазначенням категорій списку та конкурс-

списки оновлюються щодня протягом 
стро ку проведення конкурсного відбору.
списки оновлюються щодня протягом 
стро ку проведення конкурсного відбору.
списки оновлюються щодня протягом 

13. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ 
ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

13.1. Приймальна комісія на підставі 
рейтингового списку вступників при-

13.1. Приймальна комісія на підставі 
рейтингового списку вступників при-

13.1. Приймальна комісія на підставі 

ймає рішення щодо рекомендування до 
рейтингового списку вступників при-
ймає рішення щодо рекомендування до 
рейтингового списку вступників при-

зарахування на навчання на місця дер-
ймає рішення щодо рекомендування до 
зарахування на навчання на місця дер-
ймає рішення щодо рекомендування до 

жавного (галузевого) замовлення. Реко-
зарахування на навчання на місця дер-
жавного (галузевого) замовлення. Реко-
зарахування на навчання на місця дер-

мендації на зарахування вступників на 
жавного (галузевого) замовлення. Реко-
мендації на зарахування вступників на 
жавного (галузевого) замовлення. Реко-

навчання за рахунок коштів фізичних 
мендації на зарахування вступників на 
навчання за рахунок коштів фізичних 
мендації на зарахування вступників на 

(юридичних) осіб надаються після завер-
навчання за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб надаються після завер-
навчання за рахунок коштів фізичних 

шення зарахування вступників на місця 
(юридичних) осіб надаються після завер-
шення зарахування вступників на місця 
(юридичних) осіб надаються після завер-

державного (галузевого) замовлення.
шення зарахування вступників на місця 
державного (галузевого) замовлення.
шення зарахування вступників на місця 

13.2. Офіційним повідомленням про 
державного (галузевого) замовлення.

13.2. Офіційним повідомленням про 
державного (галузевого) замовлення.

надання рекомендацій до зарахування 
13.2. Офіційним повідомленням про 

надання рекомендацій до зарахування 
13.2. Офіційним повідомленням про 

вважається оприлюднення відповідного 
надання рекомендацій до зарахування 
вважається оприлюднення відповідного 
надання рекомендацій до зарахування 

рішення на офіційних стендах приймаль-
вважається оприлюднення відповідного 
рішення на офіційних стендах приймаль-
вважається оприлюднення відповідного 

ної комісії Академії (коледжу).
рішення на офіційних стендах приймаль-
ної комісії Академії (коледжу).
рішення на офіційних стендах приймаль-

13.3. Одночасно ця інформація оприлюд-
ної комісії Академії (коледжу).

13.3. Одночасно ця інформація оприлюд-
ної комісії Академії (коледжу).

нюється на веб-сайті Академії (коледжу).
13.3. Одночасно ця інформація оприлюд-

нюється на веб-сайті Академії (коледжу).
13.3. Одночасно ця інформація оприлюд-

Рекомендованим до зарахування вступ-
нюється на веб-сайті Академії (коледжу).

Рекомендованим до зарахування вступ-
нюється на веб-сайті Академії (коледжу).

никам можуть надсилатись повідомлен-
Рекомендованим до зарахування вступ-

никам можуть надсилатись повідомлен-
Рекомендованим до зарахування вступ-

ня засобами електронного та мобільного 
никам можуть надсилатись повідомлен-
ня засобами електронного та мобільного 
никам можуть надсилатись повідомлен-

зв’язку.
ня засобами електронного та мобільного 
зв’язку.
ня засобами електронного та мобільного 

13.4. За рекомендацією органів охорони 
зв’язку.

13.4. За рекомендацією органів охорони 
зв’язку.

здоров’я та соціального захисту населення 
13.4. За рекомендацією органів охорони 

здоров’я та соціального захисту населення 
13.4. За рекомендацією органів охорони 

приймальна комісія Академії (коледжу) 
здоров’я та соціального захисту населення 
приймальна комісія Академії (коледжу) 
здоров’я та соціального захисту населення 

розглядає питання про можливість зара-
приймальна комісія Академії (коледжу) 
розглядає питання про можливість зара-
приймальна комісія Академії (коледжу) 

хування до Академії (коледжу) понад дер-
розглядає питання про можливість зара-
хування до Академії (коледжу) понад дер-
розглядає питання про можливість зара-

жавне (галузеве) замовлення за результа-
хування до Академії (коледжу) понад дер-
жавне (галузеве) замовлення за результа-
хування до Академії (коледжу) понад дер-

тами співбесіди з правом навчання за міс-
жавне (галузеве) замовлення за результа-
тами співбесіди з правом навчання за міс-
жавне (галузеве) замовлення за результа-

цем проживання інвалідів, які неспромож-
тами співбесіди з правом навчання за міс-
цем проживання інвалідів, які неспромож-
тами співбесіди з правом навчання за міс-

ні відвідувати Академію (коледж), а також 
цем проживання інвалідів, які неспромож-
ні відвідувати Академію (коледж), а також 
цем проживання інвалідів, які неспромож-

створює умови для проходження ними 
курсу навчання за екстернатною формою.
створює умови для проходження ними 
курсу навчання за екстернатною формою.
створює умови для проходження ними 

14. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ 
НА ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ

14.1. Особи, які беруть участь у кон-
НА ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ

14.1. Особи, які беруть участь у кон-
НА ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ

курсному відборі для зарахування до де-
14.1. Особи, які беруть участь у кон-

курсному відборі для зарахування до де-
14.1. Особи, які беруть участь у кон-

кількох вищих навчальних закладів або 
курсному відборі для зарахування до де-
кількох вищих навчальних закладів або 
курсному відборі для зарахування до де-

на декілька напрямів підготовки (спеці-
альностей) чи на різні форми навчання 
на декілька напрямів підготовки (спеці-
альностей) чи на різні форми навчання 
на декілька напрямів підготовки (спеці-

в Академії (коледжі), впродовж п’яти ка-
альностей) чи на різні форми навчання 
в Академії (коледжі), впродовж п’яти ка-
альностей) чи на різні форми навчання 

лендарних днів після оголошення списку 
в Академії (коледжі), впродовж п’яти ка-
лендарних днів після оголошення списку 
в Академії (коледжі), впродовж п’яти ка-

осіб, рекомендованих до зарахування, 
лендарних днів після оголошення списку 
осіб, рекомендованих до зарахування, 
лендарних днів після оголошення списку 

зобов’язані виконати вимоги для зараху-
осіб, рекомендованих до зарахування, 
зобов’язані виконати вимоги для зараху-
осіб, рекомендованих до зарахування, 

вання на місця державного (галузевого) 
зобов’язані виконати вимоги для зараху-
вання на місця державного (галузевого) 
зобов’язані виконати вимоги для зараху-

замовлення: подати оригінали документа 
вання на місця державного (галузевого) 
замовлення: подати оригінали документа 
вання на місця державного (галузевого) 

про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
замовлення: подати оригінали документа 
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
замовлення: подати оригінали документа 

рівень та додатка до нього, медичної до-
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень та додатка до нього, медичної до-
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

відки та сертифіката Українського центру 
рівень та додатка до нього, медичної до-
відки та сертифіката Українського центру 
рівень та додатка до нього, медичної до-

оцінювання якості освіти до приймальної 
відки та сертифіката Українського центру 
оцінювання якості освіти до приймальної 
відки та сертифіката Українського центру 

(відбіркової) комісії.
оцінювання якості освіти до приймальної 
(відбіркової) комісії.
оцінювання якості освіти до приймальної 

14.2. При вступі вступника для одночас-
(відбіркової) комісії.

14.2. При вступі вступника для одночас-
(відбіркової) комісії.

ного навчання за двома освітньо-професій-
14.2. При вступі вступника для одночас-

ного навчання за двома освітньо-професій-
14.2. При вступі вступника для одночас-

ними програмами за напрямами підготов-
ного навчання за двома освітньо-професій-
ними програмами за напрямами підготов-
ного навчання за двома освітньо-професій-

ки або спеціальностями (у тому числі у різ-
ними програмами за напрямами підготов-
ки або спеціальностями (у тому числі у різ-
ними програмами за напрямами підготов-

них вищих навчальних закладах за різними 
ки або спеціальностями (у тому числі у різ-
них вищих навчальних закладах за різними 
ки або спеціальностями (у тому числі у різ-

формами навчання) оригінали документа 
них вищих навчальних закладах за різними 
формами навчання) оригінали документа 
них вищих навчальних закладах за різними 

про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень, додатка до нього державного зразка, 
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень, додатка до нього державного зразка, 
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

а також оригінал сертифіката Українсько-
рівень, додатка до нього державного зразка, 
а також оригінал сертифіката Українсько-
рівень, додатка до нього державного зразка, 

го центру оцінювання якості освіти збері-
а також оригінал сертифіката Українсько-
го центру оцінювання якості освіти збері-
а також оригінал сертифіката Українсько-

гаються у вищому навчальному закладі за 
го центру оцінювання якості освіти збері-
гаються у вищому навчальному закладі за 
го центру оцінювання якості освіти збері-

місцем навчання за державним замовлен-
гаються у вищому навчальному закладі за 
місцем навчання за державним замовлен-
гаються у вищому навчальному закладі за 

ням або за рахунок державних пільгових 
місцем навчання за державним замовлен-
ням або за рахунок державних пільгових 
місцем навчання за державним замовлен-

довгострокових кредитів протягом усього 
ням або за рахунок державних пільгових 
довгострокових кредитів протягом усього 
ням або за рахунок державних пільгових 

строку навчання. При одночасному на-
довгострокових кредитів протягом усього 
строку навчання. При одночасному на-
довгострокових кредитів протягом усього 

вчанні за двома освітньо-професійними 
строку навчання. При одночасному на-
вчанні за двома освітньо-професійними 
строку навчання. При одночасному на-

програмами за напрямами підготовки або 
вчанні за двома освітньо-професійними 
програмами за напрямами підготовки або 
вчанні за двома освітньо-професійними 

спеціальностями за місцем навчання за 
програмами за напрямами підготовки або 
спеціальностями за місцем навчання за 
програмами за напрямами підготовки або 

кошти фізичних, юридичних осіб зберіга-
спеціальностями за місцем навчання за 
кошти фізичних, юридичних осіб зберіга-
спеціальностями за місцем навчання за 

ються завірені копії документа про освітній 
кошти фізичних, юридичних осіб зберіга-
ються завірені копії документа про освітній 
кошти фізичних, юридичних осіб зберіга-

(освітньо-кваліфікаційний) рівень держав-
ються завірені копії документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень держав-
ються завірені копії документа про освітній 

ного зразка та додатка до нього, копії сер-
(освітньо-кваліфікаційний) рівень держав-
ного зразка та додатка до нього, копії сер-
(освітньо-кваліфікаційний) рівень держав-

тифіката Українського центру оцінювання 
ного зразка та додатка до нього, копії сер-
тифіката Українського центру оцінювання 
ного зразка та додатка до нього, копії сер-

якості освіти та медичної довідки. Зазначе-
тифіката Українського центру оцінювання 
якості освіти та медичної довідки. Зазначе-
тифіката Українського центру оцінювання 

ні копії документів зберігаються у вищому 
якості освіти та медичної довідки. Зазначе-
ні копії документів зберігаються у вищому 
якості освіти та медичної довідки. Зазначе-

навчальному закладі протягом строку на-
ні копії документів зберігаються у вищому 
навчальному закладі протягом строку на-
ні копії документів зберігаються у вищому 

вчання разом з оригіналом довідки вищого 
навчальному закладі протягом строку на-
вчання разом з оригіналом довідки вищого 
навчальному закладі протягом строку на-

навчального закладу, у якому зберігаються 
вчання разом з оригіналом довідки вищого 
навчального закладу, у якому зберігаються 
вчання разом з оригіналом довідки вищого 

оригінали документів. Довідка видається 
навчального закладу, у якому зберігаються 
оригінали документів. Довідка видається 
навчального закладу, у якому зберігаються 

на вимогу студента вищим навчальним 
закладом, у якому зберігаються оригінали 
на вимогу студента вищим навчальним 
закладом, у якому зберігаються оригінали 
на вимогу студента вищим навчальним 

вищезазначених документів.
закладом, у якому зберігаються оригінали 
вищезазначених документів.
закладом, у якому зберігаються оригінали 

14.3. Особи, які в установлений строк 
вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк 
вищезазначених документів.

(п’ять календарних днів) не подали до 
14.3. Особи, які в установлений строк 

(п’ять календарних днів) не подали до 
14.3. Особи, які в установлений строк 

приймальної (відбіркової) комісії ори-
(п’ять календарних днів) не подали до 
приймальної (відбіркової) комісії ори-
(п’ять календарних днів) не подали до 

гінали документів про освітній (освіт-
приймальної (відбіркової) комісії ори-
гінали документів про освітній (освіт-
приймальної (відбіркової) комісії ори-

ньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до 
гінали документів про освітній (освіт-
ньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до 
гінали документів про освітній (освіт-

нього державного зразка, медичної довід-
ньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до 
нього державного зразка, медичної довід-
ньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до 

ки та сертифікатів Українського центру 
нього державного зразка, медичної довід-
ки та сертифікатів Українського центру 
нього державного зразка, медичної довід-

оцінювання якості освіти (не виконали 
ки та сертифікатів Українського центру 
оцінювання якості освіти (не виконали 
ки та сертифікатів Українського центру 

вимог для зарахування), утрачають право 
оцінювання якості освіти (не виконали 
вимог для зарахування), утрачають право 
оцінювання якості освіти (не виконали 

зарахування на навчання за державним 
(галузевим) замовленням, а також на на-
зарахування на навчання за державним 
(галузевим) замовленням, а також на на-
зарахування на навчання за державним 

вчання за рахунок державних цільових  
(галузевим) замовленням, а також на на-
вчання за рахунок державних цільових  
(галузевим) замовленням, а також на на-

пільгових довгострокових кредитів.
вчання за рахунок державних цільових  
пільгових довгострокових кредитів.
вчання за рахунок державних цільових  

15. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ 
РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

15.1. Після завершення встановленого 
РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

15.1. Після завершення встановленого 
РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

строку вибору вступниками місця навчан-
15.1. Після завершення встановленого 

строку вибору вступниками місця навчан-
15.1. Після завершення встановленого 

ня (п’ять календарних днів) приймальна 
строку вибору вступниками місця навчан-
ня (п’ять календарних днів) приймальна 
строку вибору вступниками місця навчан-

комісія здійснює коригування списку ре-
ня (п’ять календарних днів) приймальна 
комісія здійснює коригування списку ре-
ня (п’ять календарних днів) приймальна 

комендованих для зарахування осіб:
комісія здійснює коригування списку ре-
комендованих для зарахування осіб:
комісія здійснює коригування списку ре-

 оголошує списки рекомендованих 
ра ніше вступників, які виконали вимоги 

 оголошує списки рекомендованих 
ра ніше вступників, які виконали вимоги 

 оголошує списки рекомендованих 

для зарахування;
 відкликає надані раніше рекомен-

для зарахування;
 відкликає надані раніше рекомен-

для зарахування;

дації вступникам, які не виконали вимог 
 відкликає надані раніше рекомен-

дації вступникам, які не виконали вимог 
 відкликає надані раніше рекомен-

для зарахування;
 формує нові списки рекомендованих 

для зарахування;
 формує нові списки рекомендованих 

для зарахування;

осіб з числа вступників, які не отримува-
 формує нові списки рекомендованих 

осіб з числа вступників, які не отримува-
 формує нові списки рекомендованих 

ли рекомендацію раніше, з урахуванням 
осіб з числа вступників, які не отримува-
ли рекомендацію раніше, з урахуванням 
осіб з числа вступників, які не отримува-

рейтингового списку вступників на на-
ли рекомендацію раніше, з урахуванням 
рейтингового списку вступників на на-
ли рекомендацію раніше, з урахуванням 

явні місця.
рейтингового списку вступників на на-
явні місця.
рейтингового списку вступників на на-

15.2. Після виконання всіх вимог вступ-
никами для зарахування на навчання за 
державним (галузевим)  замовленням у ви-
никами для зарахування на навчання за 
державним (галузевим)  замовленням у ви-
никами для зарахування на навчання за 

значених обсягах формуються списки ре-
державним (галузевим)  замовленням у ви-
значених обсягах формуються списки ре-
державним (галузевим)  замовленням у ви-

комендованих для зарахування на навчан-
ня за кошти юридичних та фізичних осіб.
комендованих для зарахування на навчан-
ня за кошти юридичних та фізичних осіб.
комендованих для зарахування на навчан-

Вступники, у яких було відкликано 
ня за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано 
ня за кошти юридичних та фізичних осіб.

рекомендацію для зарахування на місця 
Вступники, у яких було відкликано 

рекомендацію для зарахування на місця 
Вступники, у яких було відкликано 

державного (галузевого)  замовлення, 
рекомендацію для зарахування на місця 
державного (галузевого)  замовлення, 
рекомендацію для зарахування на місця 

можуть бути рекомендовані до зараху-
державного (галузевого)  замовлення, 
можуть бути рекомендовані до зараху-
державного (галузевого)  замовлення, 

вання на навчання за кошти юридичних 
та фізичних осіб.
вання на навчання за кошти юридичних 
та фізичних осіб.
вання на навчання за кошти юридичних 

Строки виконання умов для зараху-
та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зараху-
та фізичних осіб.

вання за кошти юридичних та фізичних 
Строки виконання умов для зараху-

вання за кошти юридичних та фізичних 
Строки виконання умов для зараху-

осіб встановлюються приймальною комі-
вання за кошти юридичних та фізичних 
осіб встановлюються приймальною комі-
вання за кошти юридичних та фізичних 

сією, але не пізніше 25 серпня.
осіб встановлюються приймальною комі-
сією, але не пізніше 25 серпня.
осіб встановлюються приймальною комі-

15.3. Коригування рекомендацій до 
сією, але не пізніше 25 серпня.

15.3. Коригування рекомендацій до 
сією, але не пізніше 25 серпня.

зарахування може здійснюватися при-
15.3. Коригування рекомендацій до 

зарахування може здійснюватися при-
15.3. Коригування рекомендацій до 

ймальною комісією протягом встанов-
зарахування може здійснюватися при-
ймальною комісією протягом встанов-
зарахування може здійснюватися при-

леного строку зарахування відповідних 
ймальною комісією протягом встанов-
леного строку зарахування відповідних 
ймальною комісією протягом встанов-

категорій вступників.
леного строку зарахування відповідних 
категорій вступників.
леного строку зарахування відповідних 

15.4. Оголошення списків рекомендо-
категорій вступників.

15.4. Оголошення списків рекомендо-
категорій вступників.

ваних для зарахування здійснюється від-
15.4. Оголошення списків рекомендо-

ваних для зарахування здійснюється від-
15.4. Оголошення списків рекомендо-

повідно до розділу 13 цих Правил.
ваних для зарахування здійснюється від-
повідно до розділу 13 цих Правил.
ваних для зарахування здійснюється від-

16. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
16.1. Накази про зарахування на навчан-

ня видаються ректором Академії  (дирек-
16.1. Накази про зарахування на навчан-

ня видаються ректором Академії  (дирек-
16.1. Накази про зарахування на навчан-

тором коледжу) після виконання вступ-
ня видаються ректором Академії  (дирек-
тором коледжу) після виконання вступ-
ня видаються ректором Академії  (дирек-

никами вимог для зарахування за формою, 
тором коледжу) після виконання вступ-
никами вимог для зарахування за формою, 
тором коледжу) після виконання вступ-

встановленою Міністерством ос віти і на-
никами вимог для зарахування за формою, 
встановленою Міністерством ос віти і на-
никами вимог для зарахування за формою, 

уки України, та оприлюднюються на ін-
встановленою Міністерством ос віти і на-
уки України, та оприлюднюються на ін-
встановленою Міністерством ос віти і на-

формаційному стенді приймальної комісії 
і веб-сайті Академії (коледжу).
формаційному стенді приймальної комісії 
і веб-сайті Академії (коледжу).
формаційному стенді приймальної комісії 

16.2. Накази про зарахування на на-
і веб-сайті Академії (коледжу).

16.2. Накази про зарахування на на-
і веб-сайті Академії (коледжу).

вчання на основі повної загальної серед-
16.2. Накази про зарахування на на-

вчання на основі повної загальної серед-
16.2. Накази про зарахування на на-

ньої освіти надсилаються до Міністер-
вчання на основі повної загальної серед-
ньої освіти надсилаються до Міністер-
вчання на основі повної загальної серед-

ства освіти і науки України у паперовому 
ньої освіти надсилаються до Міністер-
ства освіти і науки України у паперовому 
ньої освіти надсилаються до Міністер-

та електронному варіантах, та в електро-
ства освіти і науки України у паперовому 
та електронному варіантах, та в електро-
ства освіти і науки України у паперовому 

нному варіанті Українському центру оці-
та електронному варіантах, та в електро-
нному варіанті Українському центру оці-
та електронному варіантах, та в електро-

нювання якості освіти.
нному варіанті Українському центру оці-
нювання якості освіти.
нному варіанті Українському центру оці-

16.3. Рішення щодо зарахування вступ-
ника з оплатою його навчання за рахунок 

16.3. Рішення щодо зарахування вступ-
ника з оплатою його навчання за рахунок 

16.3. Рішення щодо зарахування вступ-

державного цільового пільгового довго-
ника з оплатою його навчання за рахунок 
державного цільового пільгового довго-
ника з оплатою його навчання за рахунок 

строкового кредиту приймається за зая вою 
державного цільового пільгового довго-
строкового кредиту приймається за зая вою 
державного цільового пільгового довго-

вступника, що подається до приймальної 
строкового кредиту приймається за зая вою 
вступника, що подається до приймальної 
строкового кредиту приймається за зая вою 

комісії, на підставі результатів участі у 
вступника, що подається до приймальної 
комісії, на підставі результатів участі у 
вступника, що подається до приймальної 

конкурсі відповідно до виділених Академії 
комісії, на підставі результатів участі у 
конкурсі відповідно до виділених Академії 
комісії, на підставі результатів участі у 

(коледжу)  коштів.
конкурсі відповідно до виділених Академії 
(коледжу)  коштів.
конкурсі відповідно до виділених Академії 

17. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ 
ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ 
БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В АКАДЕМІЇ

ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ 
БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В АКАДЕМІЇ

ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ 

17.1. Прийом іноземців та осіб без гро-
БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В АКАДЕМІЇ
17.1. Прийом іноземців та осіб без гро-
БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В АКАДЕМІЇ

мадянства здійснюється згідно із Зако-
17.1. Прийом іноземців та осіб без гро-

мадянства здійснюється згідно із Зако-
17.1. Прийом іноземців та осіб без гро-

ном України «Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства» (із змі-
ном України «Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства» (із змі-
ном України «Про правовий статус іно-

нами), Указами Президента України від 
земців та осіб без громадянства» (із змі-
нами), Указами Президента України від 
земців та осіб без громадянства» (із змі-

25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розви-
нами), Указами Президента України від 
25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розви-
нами), Указами Президента України від 

тку економічного співробітництва облас-
25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розви-
тку економічного співробітництва облас-
25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розви-

тей України з суміжними прикордонни-
тку економічного співробітництва облас-
тей України з суміжними прикордонни-
тку економічного співробітництва облас-

ми областями Російської Федерації» та 
тей України з суміжними прикордонни-
ми областями Російської Федерації» та 
тей України з суміжними прикордонни-

від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо роз-
ми областями Російської Федерації» та 
від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо роз-
ми областями Російської Федерації» та 

витку економічного співробітництва об-
від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо роз-
витку економічного співробітництва об-
від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо роз-

ластей України з суміжними областями 
витку економічного співробітництва об-
ластей України з суміжними областями 
витку економічного співробітництва об-

Республіки Білорусь і адміністративно-
ластей України з суміжними областями 
Республіки Білорусь і адміністративно-
ластей України з суміжними областями 

територіальними одиницями Республіки 
Республіки Білорусь і адміністративно-
територіальними одиницями Республіки 
Республіки Білорусь і адміністративно-

Молдова», постановами Кабінету Міні-
територіальними одиницями Республіки 
Молдова», постановами Кабінету Міні-
територіальними одиницями Республіки 

стрів України від 26.02.93 № 136 «Про 
Молдова», постановами Кабінету Міні-
стрів України від 26.02.93 № 136 «Про 
Молдова», постановами Кабінету Міні-

навчання іноземних громадян в Україні» 
стрів України від 26.02.93 № 136 «Про 
навчання іноземних громадян в Україні» 
стрів України від 26.02.93 № 136 «Про 

(із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про 
навчання іноземних громадян в Україні» 
(із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про 
навчання іноземних громадян в Україні» 

затвердження Положення про прийом 
(із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про 
затвердження Положення про прийом 
(із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про 

іноземців та осіб без громадянства на на-
затвердження Положення про прийом 
іноземців та осіб без громадянства на на-
затвердження Положення про прийом 

вчання до вищих навчальних закладів». 
іноземців та осіб без громадянства на на-
вчання до вищих навчальних закладів». 
іноземців та осіб без громадянства на на-

Іноземці, яким надаються державні сти-
пендії за міжнародними договорами, за-
Іноземці, яким надаються державні сти-
пендії за міжнародними договорами, за-
Іноземці, яким надаються державні сти-

гальнодержавними програмами, іншими 
пендії за міжнародними договорами, за-
гальнодержавними програмами, іншими 
пендії за міжнародними договорами, за-

міжнародними зобов’язаннями України, 
гальнодержавними програмами, іншими 
міжнародними зобов’язаннями України, 
гальнодержавними програмами, іншими 

приймаються на навчання на підставі на-
міжнародними зобов’язаннями України, 
приймаються на навчання на підставі на-
міжнародними зобов’язаннями України, 

правлень Міністерства освіти і науки в 
приймаються на навчання на підставі на-
правлень Міністерства освіти і науки в 
приймаються на навчання на підставі на-

межах обсягів державного замовлення.
правлень Міністерства освіти і науки в 
межах обсягів державного замовлення.
правлень Міністерства освіти і науки в 

17.2. При вступі до Академії на усі 
межах обсягів державного замовлення.

17.2. При вступі до Академії на усі 
межах обсягів державного замовлення.

на  прями підготовки (спеціальності) 
17.2. При вступі до Академії на усі 

на  прями підготовки (спеціальності) 
17.2. При вступі до Академії на усі 

іно   земці українського походження, які 
на  прями підготовки (спеціальності) 
іно   земці українського походження, які 
на  прями підготовки (спеціальності) 

отримали направлення на навчання від 
іно   земці українського походження, які 
отримали направлення на навчання від 
іно   земці українського походження, які 

українських національно-культурних то-
отримали направлення на навчання від 
українських національно-культурних то-
отримали направлення на навчання від 

вариств, користуються такими самими 
правами на здобуття освіти, що й грома-
вариств, користуються такими самими 
правами на здобуття освіти, що й грома-
вариств, користуються такими самими 

дяни України, якщо вони були учасника-
правами на здобуття освіти, що й грома-
дяни України, якщо вони були учасника-
правами на здобуття освіти, що й грома-

ми міжнародних олімпіад із загальноос-
дяни України, якщо вони були учасника-
ми міжнародних олімпіад із загальноос-
дяни України, якщо вони були учасника-

вітніх предметів, вступне випробування з 
ми міжнародних олімпіад із загальноос-
вітніх предметів, вступне випробування з 
ми міжнародних олімпіад із загальноос-

яких визначено цими Правилами як про-
вітніх предметів, вступне випробування з 
яких визначено цими Правилами як про-
вітніх предметів, вступне випробування з 

фільне для вступу на обраний вступни-
яких визначено цими Правилами як про-
фільне для вступу на обраний вступни-
яких визначено цими Правилами як про-

ком напрям підготовки (спеціальність).
фільне для вступу на обраний вступни-
ком напрям підготовки (спеціальність).
фільне для вступу на обраний вступни-

17.3. Прийом заяв і документів на на-
ком напрям підготовки (спеціальність).

17.3. Прийом заяв і документів на на-
ком напрям підготовки (спеціальність).

вчання, вступні випробування, оприлюд-
17.3. Прийом заяв і документів на на-

вчання, вступні випробування, оприлюд-
17.3. Прийом заяв і документів на на-

нення рейтингового списку вступників, 
вчання, вступні випробування, оприлюд-
нення рейтингового списку вступників, 
вчання, вступні випробування, оприлюд-

конкурсний відбір і зарахування осіб, які 
нення рейтингового списку вступників, 
конкурсний відбір і зарахування осіб, які 
нення рейтингового списку вступників, 

вступають на навчання як іноземці та осо-
конкурсний відбір і зарахування осіб, які 
вступають на навчання як іноземці та осо-
конкурсний відбір і зарахування осіб, які 

би без громадянства  проводиться у строки 
вступають на навчання як іноземці та осо-
би без громадянства  проводиться у строки 
вступають на навчання як іноземці та осо-

визначені пунктами  4.1-4.5  цих Правил.
би без громадянства  проводиться у строки 
визначені пунктами  4.1-4.5  цих Правил.
би без громадянства  проводиться у строки 

17.4. До Академії приймаються іно-
визначені пунктами  4.1-4.5  цих Правил.

17.4. До Академії приймаються іно-
визначені пунктами  4.1-4.5  цих Правил.

земці без обмежень за ознаками раси, 
17.4. До Академії приймаються іно-

земці без обмежень за ознаками раси, 
17.4. До Академії приймаються іно-

кольору шкіри, політичних, релігійних 
земці без обмежень за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних 
земці без обмежень за ознаками раси, 

інших переконань, статі, етнічного та со-
кольору шкіри, політичних, релігійних 
інших переконань, статі, етнічного та со-
кольору шкіри, політичних, релігійних 

ціального походження, майнового стану, 
інших переконань, статі, етнічного та со-
ціального походження, майнового стану, 
інших переконань, статі, етнічного та со-

місця проживання, за мовними або інши-
ціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або інши-
ціального походження, майнового стану, 

ми ознаками.
Прийом іноземців на навчання  здій-

снюється на підставі:
Прийом іноземців на навчання  здій-

снюється на підставі:
Прийом іноземців на навчання  здій-

– міжнародних договорів України;
– загальнодержавних програм;
– договорів, укладених Академією з 
– загальнодержавних програм;
– договорів, укладених Академією з 
– загальнодержавних програм;

юри дичними  та фізичними особами.
– договорів, укладених Академією з 

юри дичними  та фізичними особами.
– договорів, укладених Академією з 

17.5. Іноземці подають  до Академії 
юри дичними  та фізичними особами.

17.5. Іноземці подають  до Академії 
юри дичними  та фізичними особами.

такі документи:
а) анкету встановленого зразка;

такі документи:
а) анкету встановленого зразка;

такі документи:

б) копію документа про освіту та одержа-
а) анкету встановленого зразка;
б) копію документа про освіту та одержа-
а) анкету встановленого зразка;

ні з навчальних дисциплін оцінки (бали);
б) копію документа про освіту та одержа-

ні з навчальних дисциплін оцінки (бали);
б) копію документа про освіту та одержа-

в) документ про відсутність ВІЛ-ін-
ні з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) документ про відсутність ВІЛ-ін-
ні з навчальних дисциплін оцінки (бали);

фекції, якщо інше не передбачено міжна-
в) документ про відсутність ВІЛ-ін-

фекції, якщо інше не передбачено міжна-
в) документ про відсутність ВІЛ-ін-

родними договорами України;
фекції, якщо інше не передбачено міжна-
родними договорами України;
фекції, якщо інше не передбачено міжна-

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ У 2010 РОЦІ



г) медичний сертифікат про стан здо-
ров’я, засвідчений  офіційним  органом 

г) медичний сертифікат про стан здо-
ров’я, засвідчений  офіційним  органом 

г) медичний сертифікат про стан здо-

охорони здоров’я країни, з якої прибув 
ров’я, засвідчений  офіційним  органом 
охорони здоров’я країни, з якої прибув 
ров’я, засвідчений  офіційним  органом 

іноземець, і виданий  не пізніше ніж за  два 
охорони здоров’я країни, з якої прибув 
іноземець, і виданий  не пізніше ніж за  два 
охорони здоров’я країни, з якої прибув 

місяці до від’їзду на навчання в Україну;
д) страховий поліс з надання  екстре-

місяці до від’їзду на навчання в Україну;
д) страховий поліс з надання  екстре-

місяці до від’їзду на навчання в Україну;

ної медичної допомоги (крім  іноземців, 
д) страховий поліс з надання  екстре-

ної медичної допомоги (крім  іноземців, 
д) страховий поліс з надання  екстре-

що прибули з країн, з якими укладено 
ної медичної допомоги (крім  іноземців, 
що прибули з країн, з якими укладено 
ної медичної допомоги (крім  іноземців, 

угоди про безоплатне надання екстреної  
що прибули з країн, з якими укладено 
угоди про безоплатне надання екстреної  
що прибули з країн, з якими укладено 

медичної допомоги);
угоди про безоплатне надання екстреної  
медичної допомоги);
угоди про безоплатне надання екстреної  

е) копію документа про народження;
медичної допомоги);

е) копію документа про народження;
медичної допомоги);

є) 6 фотокарток розміром 60х40 мм;
е) копію документа про народження;
є) 6 фотокарток розміром 60х40 мм;
е) копію документа про народження;

ж) зворотний квиток з відкритою да-
є) 6 фотокарток розміром 60х40 мм;
ж) зворотний квиток з відкритою да-
є) 6 фотокарток розміром 60х40 мм;

тою повернення на батьківщину термі-
ж) зворотний квиток з відкритою да-

тою повернення на батьківщину термі-
ж) зворотний квиток з відкритою да-

ном до одного року.
Зазначені у підпунктах б), г), е) цьо-

ном до одного року.
Зазначені у підпунктах б), г), е) цьо-

ном до одного року.

го  пункту Правил прийому документи 
Зазначені у підпунктах б), г), е) цьо-

го  пункту Правил прийому документи 
Зазначені у підпунктах б), г), е) цьо-

повинні бути засвідченні відповідно до 
го  пункту Правил прийому документи 
повинні бути засвідченні відповідно до 
го  пункту Правил прийому документи 

законодавства країни їх  видачі та лега-
повинні бути засвідченні відповідно до 
законодавства країни їх  видачі та лега-
повинні бути засвідченні відповідно до 

лізовані у встановленому порядку, якщо 
законодавства країни їх  видачі та лега-
лізовані у встановленому порядку, якщо 
законодавства країни їх  видачі та лега-

інше не передбачено  міжнародними до-
лізовані у встановленому порядку, якщо 
інше не передбачено  міжнародними до-
лізовані у встановленому порядку, якщо 

говорами України.
інше не передбачено  міжнародними до-
говорами України.
інше не передбачено  міжнародними до-

17.6. Прийом до Академії іноземців на 
говорами України.

17.6. Прийом до Академії іноземців на 
говорами України.

навчання за міжнародними договорами 
17.6. Прийом до Академії іноземців на 

навчання за міжнародними договорами 
17.6. Прийом до Академії іноземців на 

та загальнодержавними програмами здій-
навчання за міжнародними договорами 
та загальнодержавними програмами здій-
навчання за міжнародними договорами 

снюється у порядку, передбаченому цими 
та загальнодержавними програмами здій-
снюється у порядку, передбаченому цими 
та загальнодержавними програмами здій-

документами. Іноземці зараховуються до 
снюється у порядку, передбаченому цими 
документами. Іноземці зараховуються до 
снюється у порядку, передбаченому цими 

Академії на підставі направлення Мініс-
документами. Іноземці зараховуються до 
Академії на підставі направлення Мініс-
документами. Іноземці зараховуються до 

терства освіти і науки.
Академії на підставі направлення Мініс-
терства освіти і науки.
Академії на підставі направлення Мініс-

Прийом іноземців на навчання за до-
терства освіти і науки.

Прийом іноземців на навчання за до-
терства освіти і науки.

говорами, укладеними Академією з юри-
Прийом іноземців на навчання за до-

говорами, укладеними Академією з юри-
Прийом іноземців на навчання за до-

дичними та фізичними особами здійсню-
говорами, укладеними Академією з юри-
дичними та фізичними особами здійсню-
говорами, укладеними Академією з юри-

ють у порядку, встановленому Міністер-
дичними та фізичними особами здійсню-
ють у порядку, встановленому Міністер-
дичними та фізичними особами здійсню-

ством  освіти і науки.
ють у порядку, встановленому Міністер-
ством  освіти і науки.
ють у порядку, встановленому Міністер-

17.7. Іноземці та особи без громадянст-
ством  освіти і науки.

17.7. Іноземці та особи без громадянст-
ством  освіти і науки.

ва зараховуються до Академії за результа-
17.7. Іноземці та особи без громадянст-

ва зараховуються до Академії за результа-
17.7. Іноземці та особи без громадянст-

тами співбесіди та на підставі укладеного 
ва зараховуються до Академії за результа-
тами співбесіди та на підставі укладеного 
ва зараховуються до Академії за результа-

договору. Програму співбесіди із зазначе-
тами співбесіди та на підставі укладеного 
договору. Програму співбесіди із зазначе-
тами співбесіди та на підставі укладеного 

ними категоріями осіб затверджує голова 
договору. Програму співбесіди із зазначе-
ними категоріями осіб затверджує голова 
договору. Програму співбесіди із зазначе-

приймальної комісії.
ними категоріями осіб затверджує голова 
приймальної комісії.
ними категоріями осіб затверджує голова 

18. ДОДАТКОВЕ ЗАРАХУВАННЯ 
ДО АКАДЕМІЇ (КОЛЕДЖУ) 

18. ДОДАТКОВЕ ЗАРАХУВАННЯ 
ДО АКАДЕМІЇ (КОЛЕДЖУ) 

18. ДОДАТКОВЕ ЗАРАХУВАННЯ 

ТА ЗБЕРІГАННЯ РОБІТ ВСТУПНИКІВ
18.1. Особи, які без поважних причин 

не приступили до занять протягом  10 днів 
18.1. Особи, які без поважних причин 

не приступили до занять протягом  10 днів 
18.1. Особи, які без поважних причин 

від дня їх початку, відраховуються з Ака-
не приступили до занять протягом  10 днів 
від дня їх початку, відраховуються з Ака-
не приступили до занять протягом  10 днів 

демії (коледжу). На звільнені при цьому 
від дня їх початку, відраховуються з Ака-
демії (коледжу). На звільнені при цьому 
від дня їх початку, відраховуються з Ака-

місця може проводитися додаткове зара-
демії (коледжу). На звільнені при цьому 
місця може проводитися додаткове зара-
демії (коледжу). На звільнені при цьому 

хування за конкурсом осіб, які подали сер-
місця може проводитися додаткове зара-
хування за конкурсом осіб, які подали сер-
місця може проводитися додаткове зара-

тифікати Українського центру оцінюван-
хування за конкурсом осіб, які подали сер-
тифікати Українського центру оцінюван-
хування за конкурсом осіб, які подали сер-

ня якості освіти (успішно склали вступні 
тифікати Українського центру оцінюван-
ня якості освіти (успішно склали вступні 
тифікати Українського центру оцінюван-

випробування, що проводив вищий  на-
ня якості освіти (успішно склали вступні 
випробування, що проводив вищий  на-
ня якості освіти (успішно склали вступні 

вчальний заклад) до Академії (коледжу) 
випробування, що проводив вищий  на-
вчальний заклад) до Академії (коледжу) 
випробування, що проводив вищий  на-

чи іншого вищого навчального закладу і 
вчальний заклад) до Академії (коледжу) 
чи іншого вищого навчального закладу і 
вчальний заклад) до Академії (коледжу) 

не  пройшли за конкурсом на навчання.
чи іншого вищого навчального закладу і 
не  пройшли за конкурсом на навчання.
чи іншого вищого навчального закладу і 

18.2. Роботи вступників (у т.ч. арку-
ші підготовки до усної відповіді,  листки 

18.2. Роботи вступників (у т.ч. арку-
ші підготовки до усної відповіді,  листки 

18.2. Роботи вступників (у т.ч. арку-

співбесіди), виконані ними на вступних 
ші підготовки до усної відповіді,  листки 
співбесіди), виконані ними на вступних 
ші підготовки до усної відповіді,  листки 

екзаменах, фахових випробуваннях, спів-
співбесіди), виконані ними на вступних 
екзаменах, фахових випробуваннях, спів-
співбесіди), виконані ними на вступних 

бесідах, яких не зараховано на навчання, 
екзаменах, фахових випробуваннях, спів-
бесідах, яких не зараховано на навчання, 
екзаменах, фахових випробуваннях, спів-

зберігаються протягом одного року, по-
бесідах, яких не зараховано на навчання, 
зберігаються протягом одного року, по-
бесідах, яких не зараховано на навчання, 

тім знищуються, про що складається акт. 
зберігаються протягом одного року, по-
тім знищуються, про що складається акт. 
зберігаються протягом одного року, по-

Якщо такий вступник рекомендований 
тім знищуються, про що складається акт. 
Якщо такий вступник рекомендований 
тім знищуються, про що складається акт. 

до зарахування до іншого навчального 
Якщо такий вступник рекомендований 
до зарахування до іншого навчального 
Якщо такий вступник рекомендований 

закладу за  результатами поточних вступ-
них екзаменів, то його вступні роботи 
закладу за  результатами поточних вступ-
них екзаменів, то його вступні роботи 
закладу за  результатами поточних вступ-

надсилаються до цього вищого навчаль-
ного закладу за відповідним запитом.

          
19. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ 

ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ПРИЙОМУ ДО АКАДЕМІЇ (КОЛЕДЖУ)

ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ПРИЙОМУ ДО АКАДЕМІЇ (КОЛЕДЖУ)

ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

19.1. На засіданні приймальної комісії 
ПРИЙОМУ ДО АКАДЕМІЇ (КОЛЕДЖУ)

19.1. На засіданні приймальної комісії 
ПРИЙОМУ ДО АКАДЕМІЇ (КОЛЕДЖУ)

мають право бути присутніми представ-
19.1. На засіданні приймальної комісії 

мають право бути присутніми представ-
19.1. На засіданні приймальної комісії 

ники засобів масової інформації не біль-
мають право бути присутніми представ-
ники засобів масової інформації не біль-
мають право бути присутніми представ-

ше двох осіб від одного засобу.
ники засобів масової інформації не біль-
ше двох осіб від одного засобу.
ники засобів масової інформації не біль-

Порядок акредитації журналістів у 
ше двох осіб від одного засобу.

Порядок акредитації журналістів у 
ше двох осіб від одного засобу.

приймальній комісії:
Порядок акредитації журналістів у 

приймальній комісії:
Порядок акредитації журналістів у 

Для одержання акредитації журналіс-
приймальній комісії:

Для одержання акредитації журналіс-
приймальній комісії:

ти повинні надати до приймальної комісії 
Для одержання акредитації журналіс-

ти повинні надати до приймальної комісії 
Для одержання акредитації журналіс-

відповідну заявку. Заявка на акредита-
ти повинні надати до приймальної комісії 
відповідну заявку. Заявка на акредита-
ти повинні надати до приймальної комісії 

цію подається до приймальної комісії на 
відповідну заявку. Заявка на акредита-
цію подається до приймальної комісії на 
відповідну заявку. Заявка на акредита-

офіційному бланку редакції засобу масо-
цію подається до приймальної комісії на 
офіційному бланку редакції засобу масо-
цію подається до приймальної комісії на 

вої інформації (ЗМІ) і засвідчується під-
офіційному бланку редакції засобу масо-
вої інформації (ЗМІ) і засвідчується під-
офіційному бланку редакції засобу масо-

писом головного редактора та печаткою 
ЗМІ. Разом із заявкою представляється 
писом головного редактора та печаткою 
ЗМІ. Разом із заявкою представляється 
писом головного редактора та печаткою 

копія свідоцтва про державну реєстрацію 
ЗМІ. Разом із заявкою представляється 
копія свідоцтва про державну реєстрацію 
ЗМІ. Разом із заявкою представляється 

ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для 
копія свідоцтва про державну реєстрацію 
ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для 
копія свідоцтва про державну реєстрацію 

електронних ЗМІ). 
ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для 
електронних ЗМІ). 
ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для 

Заявка на акредитацію повинна місти-
електронних ЗМІ). 

Заявка на акредитацію повинна місти-
електронних ЗМІ). 

ти наступні відомості: 
Заявка на акредитацію повинна місти-

ти наступні відомості: 
Заявка на акредитацію повинна місти-

повне найменування ЗМІ; 
ти наступні відомості: 

повне найменування ЗМІ; 
ти наступні відомості: 

його засновників (співзасновників) 
повне найменування ЗМІ; 
його засновників (співзасновників) 
повне найменування ЗМІ; 

або видавця (видавців); 
його засновників (співзасновників) 

або видавця (видавців); 
його засновників (співзасновників) 

тираж, періодичність (для електро-
або видавця (видавців); 

тираж, періодичність (для електро-
або видавця (видавців); 

нних ЗМІ – канал і регіон мовлення); 
тираж, періодичність (для електро-

нних ЗМІ – канал і регіон мовлення); 
тираж, періодичність (для електро-

юридичну та фактичну адресу редакції 
нних ЗМІ – канал і регіон мовлення); 

юридичну та фактичну адресу редакції 
нних ЗМІ – канал і регіон мовлення); 

ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову 
юридичну та фактичну адресу редакції 

ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову 
юридичну та фактичну адресу редакції 

адресу (у тому числі індекс); 
ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову 
адресу (у тому числі індекс); 
ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову 

прізвище, ім’я, по батькові головного 
адресу (у тому числі індекс); 

прізвище, ім’я, по батькові головного 
адресу (у тому числі індекс); 

редактора (директора) ЗМІ, номери його 
прізвище, ім’я, по батькові головного 

редактора (директора) ЗМІ, номери його 
прізвище, ім’я, по батькові головного 

робочих телефонів і факсів; 
редактора (директора) ЗМІ, номери його 
робочих телефонів і факсів; 
редактора (директора) ЗМІ, номери його 

номери робочих телефонів і факсів ре-
робочих телефонів і факсів; 

номери робочих телефонів і факсів ре-
робочих телефонів і факсів; 

дакції, електронну адресу; 
номери робочих телефонів і факсів ре-

дакції, електронну адресу; 
номери робочих телефонів і факсів ре-

прізвище, ім’я, по батькові журналіс-
дакції, електронну адресу; 

прізвище, ім’я, по батькові журналіс-
дакції, електронну адресу; 

та, який рекомендується на акредитацію 
прізвище, ім’я, по батькові журналіс-

та, який рекомендується на акредитацію 
прізвище, ім’я, по батькові журналіс-

(повністю), його рік народження, посаду, 
та, який рекомендується на акредитацію 
(повністю), його рік народження, посаду, 
та, який рекомендується на акредитацію 

робочий телефон, мобільний телефон (за 
(повністю), його рік народження, посаду, 
робочий телефон, мобільний телефон (за 
(повністю), його рік народження, посаду, 

бажанням); 
робочий телефон, мобільний телефон (за 
бажанням); 
робочий телефон, мобільний телефон (за 

прізвище, ім’я, по батькові технічного 
бажанням); 

прізвище, ім’я, по батькові технічного 
бажанням); 

фахівця, його посаду, робочий телефон. 
прізвище, ім’я, по батькові технічного 

фахівця, його посаду, робочий телефон. 
прізвище, ім’я, по батькові технічного 

Заявка на акредитацію приймається в 
оригіналі. 

Заявка на акредитацію приймається в 
оригіналі. 

Заявка на акредитацію приймається в 

Рішення про акредитацію приймаєть-
оригіналі. 

Рішення про акредитацію приймаєть-
оригіналі. 

ся приймальною комісією в терміни, що 
Рішення про акредитацію приймаєть-

ся приймальною комісією в терміни, що 
Рішення про акредитацію приймаєть-

не перевищують 3 днів з дня отримання 
ся приймальною комісією в терміни, що 
не перевищують 3 днів з дня отримання 
ся приймальною комісією в терміни, що 

заявки на акредитацію. 
не перевищують 3 днів з дня отримання 
заявки на акредитацію. 
не перевищують 3 днів з дня отримання 

Список акредитованих представників 
заявки на акредитацію. 

Список акредитованих представників 
заявки на акредитацію. 

ЗМІ оприлюднюється на веб-сторінці 
Список акредитованих представників 

ЗМІ оприлюднюється на веб-сторінці 
Список акредитованих представників 

приймальної комісії Академії (коледжу). 
ЗМІ оприлюднюється на веб-сторінці 
приймальної комісії Академії (коледжу). 
ЗМІ оприлюднюється на веб-сторінці 

Акредитаційне посвідчення одночасно 
приймальної комісії Академії (коледжу). 

Акредитаційне посвідчення одночасно 
приймальної комісії Академії (коледжу). 

є посвідченням на право входу до при-
Акредитаційне посвідчення одночасно 

є посвідченням на право входу до при-
Акредитаційне посвідчення одночасно 

міщення, де проводяться засідання при-
є посвідченням на право входу до при-
міщення, де проводяться засідання при-
є посвідченням на право входу до при-

ймальної комісії.
міщення, де проводяться засідання при-
ймальної комісії.
міщення, де проводяться засідання при-

19.2. Громадські організації, яким Мі-
ністерством освіти і науки України нада-

19.2. Громадські організації, яким Мі-
ністерством освіти і науки України нада-

19.2. Громадські організації, яким Мі-

но право вести спостереження за роботою 
ністерством освіти і науки України нада-
но право вести спостереження за роботою 
ністерством освіти і науки України нада-

приймальної комісії, можуть направляти 
но право вести спостереження за роботою 
приймальної комісії, можуть направляти 
но право вести спостереження за роботою 

своїх спостерігачів на її засідання. При-
приймальної комісії, можуть направляти 
своїх спостерігачів на її засідання. При-
приймальної комісії, можуть направляти 

ймальна комісія створює належні умови 
своїх спостерігачів на її засідання. При-
ймальна комісія створює належні умови 
своїх спостерігачів на її засідання. При-

для присутності громадських спостеріга-
ймальна комісія створює належні умови 
для присутності громадських спостеріга-
ймальна комісія створює належні умови 

чів на своїх засіданнях, а також надає їм 
для присутності громадських спостеріга-
чів на своїх засіданнях, а також надає їм 
для присутності громадських спостеріга-

можливість ознайомлення з документа-
ми, які надаються членам комісії до за-
можливість ознайомлення з документа-
ми, які надаються членам комісії до за-
можливість ознайомлення з документа-

сідання.
19.3. Голова приймальної комісії, як 

правило, оголошує про засідання комісії 
19.3. Голова приймальної комісії, як 

правило, оголошує про засідання комісії 
19.3. Голова приймальної комісії, як 

не пізніше дня, що передує дню засідан-
правило, оголошує про засідання комісії 
не пізніше дня, що передує дню засідан-
правило, оголошує про засідання комісії 

ня. В особливих випадках — не пізніше 
не пізніше дня, що передує дню засідан-
ня. В особливих випадках — не пізніше 
не пізніше дня, що передує дню засідан-

ніж за три години до початку засідання. 
Оголошення разом із проектом порядку 
ніж за три години до початку засідання. 
Оголошення разом із проектом порядку 
ніж за три години до початку засідання. 

денного засідання оприлюднюється.
Оголошення разом із проектом порядку 
денного засідання оприлюднюється.
Оголошення разом із проектом порядку 

19.4. Подання вступником недостовір-
денного засідання оприлюднюється.

19.4. Подання вступником недостовір-
денного засідання оприлюднюється.

них персональних даних, недостовірних 
19.4. Подання вступником недостовір-

них персональних даних, недостовірних 
19.4. Подання вступником недостовір-

відомостей про наявність права на зара-
них персональних даних, недостовірних 
відомостей про наявність права на зара-
них персональних даних, недостовірних 

хування поза конкурсом, права на першо-
чергове  зарахування, права на зараху-
вання за співбесідою, про здобуту раніше 
чергове  зарахування, права на зараху-
вання за співбесідою, про здобуту раніше 
чергове  зарахування, права на зараху-

освіту, про проходження зовнішнього 
вання за співбесідою, про здобуту раніше 
освіту, про проходження зовнішнього 
вання за співбесідою, про здобуту раніше 

незалежного оцінювання є підставою для 
освіту, про проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання є підставою для 
освіту, про проходження зовнішнього 

відрахування його з числа студентів.
19.5. Інформування громадськості про 

відрахування його з числа студентів.
19.5. Інформування громадськості про 

відрахування його з числа студентів.

хід подання заяв на вступ до Академії 
19.5. Інформування громадськості про 

хід подання заяв на вступ до Академії 
19.5. Інформування громадськості про 

(коледжу) здійснюється за допомогою 
хід подання заяв на вступ до Академії 
(коледжу) здійснюється за допомогою 
хід подання заяв на вступ до Академії 

інформаційної системи  «Конкурс». При-
(коледжу) здійснюється за допомогою 
інформаційної системи  «Конкурс». При-
(коледжу) здійснюється за допомогою 

ймальна комісія щодобово подає інфор-
інформаційної системи  «Конкурс». При-
ймальна комісія щодобово подає інфор-
інформаційної системи  «Конкурс». При-

маційні звіти до системи  «Конкурс».
ймальна комісія щодобово подає інфор-
маційні звіти до системи  «Конкурс».
ймальна комісія щодобово подає інфор-

      
Розглянуто на засіданні 

приймальної комісії
Розглянуто на засіданні 

приймальної комісії
Розглянуто на засіданні 
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Протокол № 24  
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ У 2010 РОЦІ

Галузь знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року  навчання, 
грн.**

Вартість одного року  навчання, 
грн.**

Вартість одного року  навчання, 

Шифр Найменування Код Назва
Денна 
форма 

навчання

Вечірня 
форма 
Вечірня 
форма 
Вечірня 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

Денна 
форма 

навчання

Вечірня 
форма 
Вечірня 
форма 
Вечірня 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

Денна 
форма 

навчання

Вечірня 
форма 
Вечірня 
форма 
Вечірня 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030502 Економічна кібернетика 60 - 60 4 - 4 7700 - 5500

6.030504 Економіка підприємства 90 - 170 4 - 4 7700 - 5500

6.030507 Маркетинг 80 - 100 4 - 4 7700 - 5500

6.030508 Фінанси і кредит 170 - 230 4 - 4 7700 - 5500

6.030509 Облік і аудит 120 60 190 4 4 4 7700 6500 5500

6.030510
Товарознавство 

і  торговельне  
підприємництво

197 - 240 3,5 - 3,5 7700 - 5500

0302 Міжнародні 
відносини 6.030201 Міжнародні відносини 115 - - 4 - - 8500 - -

0306 Менеджмент
і адміністрування 6.030601 Менеджмент 80 - 80 4 - 4 7700 - 5500

0304 Право 6.030401 Право 80 - 80 4 - 4 8900 - 6500

1401 Сфера
обслуговування

Сфера
обслуговування

Сфера 6.140101 Готельно – ресторанна 
справа 50 - 50 4 - 4 7700 - 5500

Додаток 1

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів  підготовки (спеціальностей), за якими  оголошується прийом на навчання, 
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчанняу Львівській комерційній академії

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів  підготовки (спеціальностей), за якими  оголошується прийом на навчання, 
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчанняу Львівській комерційній академії

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів  підготовки (спеціальностей), за якими  оголошується прийом на навчання, 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра*

*Підготовка іноземних громадян здійснюється за базовими акредитованими напрямами  в межах загального ліцензованого обсягу
**У вартості навчання можливі зміни 
*Підготовка іноземних громадян здійснюється за базовими акредитованими напрямами  в межах загального ліцензованого обсягу
**У вартості навчання можливі зміни 
*Підготовка іноземних громадян здійснюється за базовими акредитованими напрямами  в межах загального ліцензованого обсягу

1
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818 У ПАПКУ АБІТУРІЄНТА

Напрями підготовки Спеціальність Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, 
грн.**

Вартість одного року навчання, 
грн.**

Вартість одного року навчання, 

Код Назва Код Назва
Денна 
форма 

навчання

Вечірня 
форма 
Вечірня 
форма 
Вечірня 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

Денна 
форма 

навчання

Вечірня 
форма 
Вечірня 
форма 
Вечірня 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

Денна 
форма 

навчання

Вечірня 
форма 
Вечірня 
форма 
Вечірня 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

0304 Міжнародні 
відносини 8.030403 Міжнародні економічні 

відносини 40 - - 1 - - 9900 - -

0501 Економіка 
і підприємництво

8.050102 Економічна кібернетика 30 - 45 1 - 1 9300 - 7700

8.050104 Фінанси 30 - 60 1 - 1 9300 - 7700

8.050105 Банківська справа 30 - 45 1 - 1 9300 - 7700

8.050106 Облік і аудит 60 20 100 1 1 1 9300 8500 7700

8.050107 Економіка підприємства 45 - 80 1 - 1 9300 - 7700

8.050108 Маркетинг 40 - 50 1 - 1 9300 - 7700

0502 Менеджмент 8.050201 Менеджмент організацій 40 - 60 1 - 1 9300 - 7700

0503 Торгівля

8.050301 Товарознавство 
та комерційна діяльність 60 - 80 1,5 - 1,5 9000 - 7700

8.050302 Товарознавство та 
експертиза в митній справі 12 - - 1,5 - - 9000 - -

8.050303 Експертиза товарів 
та послуг 20 - - 1,5 - - 9000 - -

0601 Право 8.060101 Правознавство 25 - 25 1 - 1 10700 - 8800

1801 Специфічні 
категорії 8.000014 Управління інноваційною 

діяльністю 30 - 30 1,5 - 1,5 9300 - 7700

*Підготовка іноземних громадян здійснюється за базовими акредитованими напрямами  в межах загального ліцензованого обсягу
**У вартості навчання можливі зміни 
*Підготовка іноземних громадян здійснюється за базовими акредитованими напрямами  в межах загального ліцензованого обсягу
**У вартості навчання можливі зміни 
*Підготовка іноземних громадян здійснюється за базовими акредитованими напрямами  в межах загального ліцензованого обсягу

Напрями підготовки Спеціальність Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, 
грн.**

Код Назва Код Назва
Денна 
форма 

навчання

Вечірня 
форма 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

Денна 
форма 

навчання

Вечірня 
форма 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

Денна 
форма 

навчання

Вечірня 
форма 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

0304 Міжнародні 
відносини 7.030403 Міжнародні економічні 

відносини 90 - - 1 - - 8500 - -

0501 Економіка 
і підприємництво

7.050102 Економічна кібернетика 30 - 30 1 - 1 8300 - 6700

7.050104 Фінанси 60 - 100 1 - 1 8300 - 6700

7.050105 Банківська справа 60 - 90 1 - 1 8300 - 6700

7.050106 Облік і аудит 60 40 110 1 1 1 8300 7500 6700

7.050107 Економіка підприємства 45 - 105 1 - 1 8300 - 6700

7.050108 Маркетинг 60 - 80 1 - 1 8300 - 6700

0502 Менеджмент 7.050201 Менеджмент організацій 60 - 60 1 - 1 8300 - 6700

0503 Торгівля

7.050301 Товарознавство 
та комерційна діяльність

45 - 70 1,5 - 1,5 8000 - 6700

7.050302 Товарознавство 
та експертиза в митній справі

35 - 70 1,5 - 1,5 8000 - 6700

7.050303 Експертиза товарів 
та послуг

60 - 60 1,5 - 1,5 8000 - 6700

0601 Право 7.060101 Правознавство 80 - 80 1 - 1 8900 - 7600

Освітньо-кваліфікаційний рівень cпеціаліста*

Галузь знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, 
грн.*

Вартість одного року навчання, 
грн.*

Вартість одного року навчання, 

Шифр Найменування Код Назва
Денна 
форма 

навчання

Вечірня 
форма 
Вечірня 
форма 
Вечірня 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

Денна 
форма 

навчання

Вечірня 
форма 
Вечірня 
форма 
Вечірня 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

Денна 
форма 

навчання

Вечірня 
форма 
Вечірня 
форма 
Вечірня 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

0305 Економіка 
та підприємництво

5.03050901 Бухгалтерський облік 60 - 60 2 - 2 5200 - 2150

5. 03051001 Товарознавство та 
комерційна діяльність 60 - 60 2 - 2 5850 - 2400

5.03051002
Організація заготівель 

і товарознавство 
сільськогосподарської 

продукції
25 - - 2 - - 5500 - -

0517
Харчова промисловість 

та переробка 
Харчова промисловість 

та переробка 
Харчова промисловість 

сільськогосподарської 
продукції

5.05170101 Виробництво харчової 
продукції 25 - 25 2,5 - 2,5 6000 - 2650

1401 Сфера 
обслуговування

Сфера 
обслуговування

Сфера 
5.14010102 Ресторанне 

обслуговування 
Ресторанне 

обслуговування 
Ресторанне 30 - 30 2,5 - 2,5 5100 - 2400

5.03070102 Готельне 
обслуговування 60 - - 2,5 - - 5100 - -

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів  підготовки (спеціальностей), за якими  оголошується прийом на навчання, ліцензовані 
обсяги та нормативні терміни навчання

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів  підготовки (спеціальностей), за якими  оголошується прийом на навчання, ліцензовані 
обсяги та нормативні терміни навчання

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів  підготовки (спеціальностей), за якими  оголошується прийом на навчання, ліцензовані 
у Луцькому кооперативному коледжі Львівської комерційної академії

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста



Спорідненні професії кваліфікованого робітника 
(професійні назви робіт)

Спорідненні професії кваліфікованого робітника 
(професійні назви робіт)

Спорідненні професії кваліфікованого робітника Спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня  молодшого спеціаліста

Курс Термін навчання
Кількість місць*

Назва Код Код Назва За кошти 
держбюджету

За кошти фізичних, 
юридичних осіб

За кошти фізичних, 
юридичних осіб

За кошти фізичних, 

Обліковець з реєстрації 
бухгалтерський даних

Обліковець з реєстрації 
бухгалтерський даних

Обліковець з реєстрації 4121
5.03050901 Бухгалтерський облік 1 1,5 - 5

Конторський службовець (бухгалтерія) 4121

Продавець продовольчих товарів;
Продавець непродовольчих товарів
Продавець продовольчих товарів;

Продавець непродовольчих товарів
Продавець продовольчих товарів; 5220 5.03051001 Товарознавство та 

комерційна діяльність 1 1,5 - -

Кухар 5122
5.05170101 Виробництво харчової 

продукції 1 1,5 - -
Кондитер 7412

Офіціант, бармен, буфетник 5123 5.14010102 Ресторанне 
обслуговування

Ресторанне 
обслуговування

Ресторанне 1 1,5 - -

* Кількість місць для прийому на навчання із скороченим терміном підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 
на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника може коригуватися з врахуванням обсягів державного (галузевого) 
* Кількість місць для прийому на навчання із скороченим терміном підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 
на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника може коригуватися з врахуванням обсягів державного (галузевого) 
* Кількість місць для прийому на навчання із скороченим терміном підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 

замовлення та фактичної кількості поданих заяв.

Спорідненні професії кваліфікованого робітника 
(професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня  молодшого спеціаліста

Курс Термін навчання
Кількість місць*

Назва Код Код Назва За кошти 
держбюджету

За кошти фізичних, 
юридичних осіб

Обліковець з реєстрації 
бухгалтерський даних 4121

5.03050901 Бухгалтерський облік 1 1,5 - 35
Конторський службовець (бухгалтерія) 4121

Продавець продовольчих товарів;
Продавець непродовольчих товарів 5220 5.03051001 Товарознавство та 

комерційна діяльність 1 1,5 - 30

Кухар 5122
5.05170101 Виробництво харчової 

продукції 1 1,5 - 25
Кондитер 7412

Офіціант, бармен, буфетник 5123 5.14010102 Ресторанне 
обслуговування 1 1,5 - 20

* Кількість місць для прийому на навчання із скороченим терміном підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 
на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника може коригуватися з врахуванням обсягів державного (галузевого) 
* Кількість місць для прийому на навчання із скороченим терміном підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 
на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника може коригуватися з врахуванням обсягів державного (галузевого) 
* Кількість місць для прийому на навчання із скороченим терміном підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 

замовлення та фактичної кількості поданих заяв.

 За заочною формою навчання

Спорідненні професії освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс Термін 
навчання

Кількість місць*

Назва Код Код Назва За кошти 
держбюджету

За кошти фізичних, 
юридичних осіб

Бухгалтерський облік 5.03050901 6.030508 Облік і аудит 1 2 3 10

Фінанси і кредит 5.03050801
6.030509 Фінанси і кредит 1 2 4 30

Оціночна  діяльність 5.03050802

Товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001

6.030510
Товарознавство 

і торговельне 
підприємництво

1 2 2 20Організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 5.03051002

Інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030502 Економічна  кібернетика 1 2 - 5

Економіка підприємства 5.03050401 6.030504 Економіка підприємства 1 2 1 5

Маркетингова діяльність 5.03050701
6.030507 Маркетинг 1 2 - 5

Комерційна діяльність 5.03050702

Організація виробництва 5.03060101
6.030601 Менеджмент 1 2 - 5

Організація обслуговування на транспорті 5.03060102

Правознавство 5.03040101
6.030401 Право 1 2 - 10

Правоохоронна діяльність 5.03040102

Організація обслуговування в готелях 5.14010101

6.140101 Готельно-ресторанна 
справа 1 2 - 10Організація обслуговування в закладах 

ресторанного господарства і торгівлі 5.14010102

Додаток 3
Перелік  напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (із нормативним терміном 
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули  освітньо-кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного  

Перелік  напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (із нормативним терміном 
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули  освітньо-кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного  

Перелік  напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (із нормативним терміном 

рівня  бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки у Львівській комерційній академії
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули  освітньо-кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного  

рівня  бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки у Львівській комерційній академії
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули  освітньо-кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного  

За денною  формою навчання

*Кількість місць для  прийому на навчання із скороченим терміном підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на базі здо-
бутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста може коригуватися з врахуванням  обсягів державного (галузевого) замовлення та 
*Кількість місць для  прийому на навчання із скороченим терміном підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на базі здо-
бутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста може коригуватися з врахуванням  обсягів державного (галузевого) замовлення та 
*Кількість місць для  прийому на навчання із скороченим терміном підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на базі здо-

фактичної кількості поданих заяв.

19У ПАПКУ АБІТУРІЄНТА

Додаток 2Додаток 2Додаток 2

Перелік  спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) 
або другий курс (із нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули  освітньо-кваліфікаційний рівень 

Перелік  спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) 
або другий курс (із нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули  освітньо-кваліфікаційний рівень 

Перелік  спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) 

кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста за спорідненими  спеціальностями у 
або другий курс (із нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули  освітньо-кваліфікаційний рівень 

кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста за спорідненими  спеціальностями у 
або другий курс (із нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули  освітньо-кваліфікаційний рівень 

Луцькому кооперативному коледжі Львівської комерційної академії

 За денною формою навчання



2020 У ПАПКУ АБІТУРІЄНТА

Спорідненні професії освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра

Напрями підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра

Напрями підготовки освітньо-

Курс Термін 
навчання

Кількість місць*

Назва Код Код Назва За кошти 
держбюджету

За кошти фізичних, 
юридичних осіб

За кошти фізичних, 
юридичних осіб

За кошти фізичних, 

Бухгалтерський облік 5.03050901 6.030508 Облік і аудит 1 2 15 165

Фінанси і кредит 5.03050801
6.030509 Фінанси і кредит 1 2 6 200

Оціночна  діяльність 5.03050802

Товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
6.030510

Товарознавство 
і торговельне 

підприємництво
1 2 5 220Організація заготівель і товарознавство 

сільськогосподарської продукції 5.03051002

Інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030502 Економічна  кібернетика 1 2 - 15

Економіка підприємства 5.03050401 6.030504 Економіка підприємства 1 2 1 20

Маркетингова діяльність 5.03050701
6.030507 Маркетинг 1 2 - 20

Комерційна діяльність 5.03050702

Організація виробництва 5.03060101
6.030601 Менеджмент 1 2 - 50

Організація обслуговування на транспорті 5.03060102

Правознавство 5.03040101
6.030401 Право 1 2 - 50

Правоохоронна діяльність 5.03040102

Організація обслуговування в готелях 5.14010101
6.140101 Готельно-ресторанна 

справа 1 2 - 30Організація обслуговування в закладах 
ресторанного господарства і торгівлі 5.14010102

*Кількість місць для  прийому на навчання із скороченим терміном підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на базі здо-
бутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста може коригуватися з врахуванням  обсягів державного (галузевого) замовлення та 
*Кількість місць для  прийому на навчання із скороченим терміном підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на базі здо-
бутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста може коригуватися з врахуванням  обсягів державного (галузевого) замовлення та 
*Кількість місць для  прийому на навчання із скороченим терміном підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на базі здо-

фактичної кількості поданих заяв.

За заочною  формою навчанняЗа заочною  формою навчання

Напрями підготовки освітньо-
кваліфікаційного  рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Статус предмета

Мінімальна кількість балів для допуску 
до участі  в конкурсі  або  зарахування  

на навчання поза конкурсом,  
за співбесідоюНазва Код

Економічна 
кібернетика 6.030502

1. Українська мова та література 124

2. Математика Непрофільний 124

3. Історія України або іноземна мова (англійська, 
німецька, французька, іспанська)  або географія* Профільний 124

Економіка 
підприємства 6.030504

1. Українська мова та література 124

2. Математика Непрофільний 124

3. Історія України або іноземна мова (англійська, 
німецька, французька, іспанська)  або географія* Профільний 124

Маркетинг 6.030507

1. Українська мова та література 124

2. Математика Непрофільний 124

3. Історія України або іноземна мова (англійська, 
німецька, французька, іспанська)  або географія* Профільний 124

Фінанси і кредит 6.030508

1. Українська мова та література 124

2. Математика Непрофільний 124

3. Історія України або іноземна мова (англійська, 
німецька, французька, іспанська)  або географія* Профільний 124

Облік і аудит 6.030509

1. Українська мова та література 124

2. Математика Непрофільний 124

3. Історія України або іноземна мова (англійська, 
німецька, французька, іспанська)  або географія* Профільний 124

Товарознавство 
і торговельне   

підприємництво
6.030510

1. Українська мова та література 124

2. Історія України Непрофільний 124

3. Математика або іноземна мова (англійська, німецька, 
французька, іспанська)  або географія  або хімія* Профільний 124

Міжнародні відносини 6.030201

1. Українська мова та література 124

2. Історія України Непрофільний 124

3. Математика або іноземна мова (англійська, німецька, 
французька, іспанська)  або географія* Профільний 124

Менеджмент 6.030601

1. Українська мова та література 124

2. Математика Непрофільний 124

3. Історія України або іноземна мова (англійська, 
німецька, французька, іспанська)  або географія* Профільний 124

Право 6.030401

1. Українська мова та література 124

2. Історія України Непрофільний 124

3. Математика або іноземна мова (англійська, німецька, 
французька, іспанська)  або географія* Профільний 124

Готельно – 
ресторанна справа 6.140101

1. Українська мова та література 124

2. Історія України Непрофільний 124

3. Математика або іноземна мова (англійська, німецька, 
французька, іспанська)  або географія або хімія* Профільний 124

Додаток 4
Перелік  конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру  оцінювання якості  освіти (вступних екзаменів)

Для вступників до Львівської комерційної академії  на основі повної загальної освіти

* За вибором вступника. Вибраний загальноосвітній предмет є профільним



Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Статус предмета

Мінімальна кількість балів для 
допуску до участі  в конкурсі  або  
зарахування  на навчання поза 

конкурсом,  за співбесідою
зарахування  на навчання поза 

конкурсом,  за співбесідою
зарахування  на навчання поза 

Назва Код

Бухгалтерський облік 5.03050901

1. Українська мова та література 124

2. Математика або історія України або біологія 
або фізика або хімія або географія або іноземна 
2. Математика або історія України або біологія 
або фізика або хімія або географія або іноземна 
2. Математика або історія України або біологія 

мова (англійська, німецька, французька, іспанська)*
або фізика або хімія або географія або іноземна 
мова (англійська, німецька, французька, іспанська)*
або фізика або хімія або географія або іноземна Профільний 124

Товарознавство 
та комерційна діяльність 5. 03051001

1. Українська мова та література 124

2. Математика або історія України або біологія 
або фізика або хімія або географія або іноземна 
2. Математика або історія України або біологія 
або фізика або хімія або географія або іноземна 
2. Математика або історія України або біологія 

мова (англійська, німецька, французька, іспанська)*
або фізика або хімія або географія або іноземна 
мова (англійська, німецька, французька, іспанська)*
або фізика або хімія або географія або іноземна Профільний 124

Організація заготівель 
і товарознавство  

сільськогосподарської 
продукції

5.03051002

1. Українська мова та література 124

2. Математика або історія України або біологія 
або фізика або хімія або географія або іноземна 
2. Математика або історія України або біологія 
або фізика або хімія або географія або іноземна 
2. Математика або історія України або біологія 

мова (англійська, німецька, французька, іспанська)*
або фізика або хімія або географія або іноземна 
мова (англійська, німецька, французька, іспанська)*
або фізика або хімія або географія або іноземна Профільний 124

Виробництво харчової 
продукції 5.05170101

1. Українська мова та література 124

2. Математика або історія України або біологія 
або фізика або хімія або географія або іноземна 
2. Математика або історія України або біологія 
або фізика або хімія або географія або іноземна 
2. Математика або історія України або біологія 

мова (англійська, німецька, французька, іспанська)*
або фізика або хімія або географія або іноземна 
мова (англійська, німецька, французька, іспанська)*
або фізика або хімія або географія або іноземна Профільний 124

Ресторанне 
обслуговування 

Ресторанне 
обслуговування 

Ресторанне 5.14010102

1. Українська мова та література 124

2. Математика або історія України або біологія 
або фізика або хімія або географія або іноземна 
2. Математика або історія України або біологія 
або фізика або хімія або географія або іноземна 
2. Математика або історія України або біологія 

мова (англійська, німецька, французька, іспанська)*
або фізика або хімія або географія або іноземна 
мова (англійська, німецька, французька, іспанська)*
або фізика або хімія або географія або іноземна Профільний 124

Готельне обслуговування 5.03070102

1. Українська мова та література 124

2. Математика або історія України або біологія 
або фізика або хімія або географія або іноземна 
2. Математика або історія України або біологія 
або фізика або хімія або географія або іноземна 
2. Математика або історія України або біологія 

мова (англійська, німецька, французька, іспанська)*
або фізика або хімія або географія або іноземна 
мова (англійська, німецька, французька, іспанська)*
або фізика або хімія або географія або іноземна Профільний 124

Для вступників до Луцького кооперативного коледжу Львівської комерційної академії на основі повної загальної освіти

* За вибором вступника. Вибраний загальноосвітній предмет є профільним

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста Перелік конкурсних предметів 

(вступних екзаменів)
Перелік конкурсних предметів 

(вступних екзаменів)
Перелік конкурсних предметів Статус предмета

Мінімальна кількість балів для 
допуску до участі  в конкурсі  або  
зарахування  на навчання поза 

конкурсом,  за співбесідою
зарахування  на навчання поза 

конкурсом,  за співбесідою
зарахування  на навчання поза 

Назва Код

Бухгалтерський облік 5.03050901
1. Українська мова 4

2. Математика Профільний 4

Товарознавство та комерційна 
діяльність 5. 03051001

1. Українська мова 4

2. Математика Профільний 4

Організація заготівель 
і товарознавство  

сільськогосподарської продукції
5.03051002

1. Українська мова 4

2. Математика Профільний 4

Виробництво харчової продукції 5.05170101
1. Українська мова 4

2. Математика Профільний 4

Ресторанне обслуговування 5.14010102
1. Українська мова 4

2. Математика Профільний 4

Готельне обслуговування 5.03070102
1. Українська мова 4

2. Математика Профільний 4

Для вступників до Луцького кооперативного коледжу Львівської комерційної академії на основі базової середньої загальної освіти
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Для вступників до Луцького кооперативного коледжу Львівської комерційної академії на основі повної загальної освіти

21 У ПАПКУ АБІТУРІЄНТА

Заняття у криміналістичній лаборатороро ії юрфаку



22 ЧОГО, ДЕ НАВЧАЮТЬ?22

Проф. Я. Я. Я Скоробогатий, 
декан товарознавчо
Проф
декан товарознавчо
Проф Скоробогатий
декан товарознавчо

Скоробогатий
-комерційного 

факультету
декан товарознавчо
факультету
декан товарознавчо

 академії
декан товарознавчо

 академії
декан товарознавчо комерційного 

 академії
комерційного 

Товарознавчо-комерційний 
факультет Львівської комерційної 
Товарознавчо-комерційний 
факультет Львівської комерційної 
Товарознавчо-комерційний 

академії (далі ТКФ) утворений 
факультет Львівської комерційної 
академії (далі ТКФ) утворений 
факультет Львівської комерційної 

понад 
академії (далі ТКФ) утворений 
понад 
академії (далі ТКФ) утворений 

60 
академії (далі ТКФ) утворений 

60 
академії (далі ТКФ) утворений 

років тому. Одним із 
академії (далі ТКФ) утворений 

років тому. Одним із 
академії (далі ТКФ) утворений 

перших його деканів у 
років тому. Одним із 

перших його деканів у 
років тому. Одним із 

1940-1941 
років тому. Одним із 

1940-1941 
років тому. Одним із 

р.р. був Петро Франко – син Івана 
перших його деканів у 

р. був Петро Франко – син Івана 
перших його деканів у 

.р. був Петро Франко – син Івана .
Франка, відомий вчений-хімік та 
р
Франка, відомий вчений-хімік та 
р р. був Петро Франко – син Івана 
Франка, відомий вчений-хімік та 

р. був Петро Франко – син Івана 

громадський діяч
Франка, відомий вчений-хімік та 
громадський діяч
Франка, відомий вчений-хімік та 

. За час існування 
Франка, відомий вчений-хімік та 

За час існування 
Франка, відомий вчений-хімік та 

ТКФ на ньому підготовано 
громадський діяч
ТКФ на ньому підготовано 
громадський діяч За час існування 
ТКФ на ньому підготовано 

За час існування 

тисячі висококваліфікованих 
ТКФ на ньому підготовано 
тисячі висококваліфікованих 
ТКФ на ньому підготовано 

спеціалістів, які успішно працювали 
і працюють у сфері кооперативної 
спеціалістів, які успішно працювали 
і працюють у сфері кооперативної 
спеціалістів, які успішно працювали 

і державної торгівлі, легкої та 
і працюють у сфері кооперативної 
і державної торгівлі, легкої та 
і працюють у сфері кооперативної 

харчової промисловості,  в системі 
стандартизації, сертифікації 
харчової промисловості,  в системі 
стандартизації, сертифікації 
харчової промисловості,  в системі 

та експертизи товарів, в органах 
митної служби, в системі захисту 
та експертизи товарів, в органах 
митної служби, в системі захисту 
та експертизи товарів, в органах 

прав споживачів, торговельно-
промисловій палаті,промисловій палаті,промисловій палаті  а також у 
різних ВНЗ України та інших країн 
промисловій палаті
різних ВНЗ України та інших країн 
промисловій палаті  а також у 
різних ВНЗ України та інших країн 

 а також у 

СНД.
різних ВНЗ України та інших країн 
СНД.
різних ВНЗ України та інших країн 

КОГО У НАС ГОТУЮТЬ?
У повоєнний період на факультеті 

готували фахівців лише за спеціаль-
ностями «Товарознавство продо-
вольчих товарів» і «Товарознавство 
промислових товарів». Починаючи 
з 90-х р. р. ХХ ст. ми готуємо спеці-
алістів трьох освітньо-кваліфікацій-
них рівнів: бакалавр, спеціаліст і ма-
гістр. З 2008-2009 навчального року 
на факультеті ліцензовано новий 
напрям (спеціальність) «Готельно-
ресторанна справа» за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем «бакалавр». До 
речі, студенти мають змогу додат-
ково здобути військову підготовку 
на базі Академії сухопутних військ 
ім. гетьмана П.Сагайдачного з мож-
ливістю отримання офіцерського 
звання.

Сьогодні факультет має ліцензію 
на підготовку бакалаврів з:

«Товарознавства і торговельного 
підприємництва»

«Готельно-ресторанної справи» 
Тим часом, навчання майбутніх 

магістрів і спеціалістів надалі триває 

за спеціальностями, затвердженими 
у 1997 р. Ліцензовані обсяги набору 
на спеціальності за ОКР маґістр такі: 

«Товарознавство та комерційна ді-
яльність»  – 60

«Товарознавство та комерційна ді-
– 60

«Товарознавство та комерційна ді-
 студентів

«Товарознавство та експертиза в 
митній справі» – 12

«Товарознавство та експертиза в 
– 12

«Товарознавство та експертиза в 

«Експертиза товарів та послуг» 
– 20

«Експертиза товарів та послуг» 
– 20

«Експертиза товарів та послуг» 

Гранична кількість студентів, за-
раховуваних на різні спеціальності за 
ОКР «спеціаліст»
раховуваних на різні спеціальності за 
ОКР «спеціаліст»
раховуваних на різні спеціальності за 

, згідно з ліцензією 
становить:

«Товарознавство та комерційна ді-
яльність» – 30

«Товарознавство та комерційна ді-
– 30

«Товарознавство та комерційна ді-

«Товарознавство та експертиза в 
митній справі» – 35

«Товарознавство та експертиза в 
– 35

«Товарознавство та експертиза в 

«Експертиза товарів та послуг» – 40
Всі названі спеціальності мають 

найвищий, ІV рівень акредитації.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
Для належної підготовки фахів-

ців на спеціальності «Захист прав 
споживачів» (з 1998 р. «Експертиза 
товарів та послуг») і «Товарознав-
споживачів» (з 
товарів та послуг») і «Товарознав-
споживачів» (з 

ство та експертиза в митній справі» 
у навчальні плани було внесено нові 
дисципліни: «Сертифікація товарів 
та послуг», «Організація захисту прав 
споживачів», «Товарознавча експер-
тиза продовольчих і непродовольчих 
товарів», «Методи визначення фаль-
сифікації товарів», «Митна справа», 
«Товарна номенклатура зовнішньо-
економічної діяльності», «Митні 
збори і тарифи», «Методи і техніч-
ні засоби митного контролю» та ін. 
Нові навчальні плани запроваджено 
і на спеціальності «Товарознавство 
та комерційна діяльність». 

Із 2005-2006 
та комерційна діяльність». 

2005-2006 
та комерційна діяльність». 

навчального року на 
факультеті запроваджено кредит-
но-модульну систему організації на-
вчального процесу (КМСОНП), що 
спонукає студентів до систематичної 
роботи над навчальним матеріалом 
протягом усього семестру. протягом усього семестру. протягом усього семестру Основний 
акцент зроблено на активізації само-
стійної роботи.  Методику й органі-
зацію навчального процесу змінено 
так, щоб дати студентові можливість 
максимально розвинути особисті ін-
телектуальні здібності і міцно засво-
їти фахові дисципліни. 

Зараз навчання неможливе без 
оволодіння комп’ютерними техноло-
гіями. Тому студентів об слуговують 
2 комп’ютерних класи з мережею 
Інтернет.Інтернет.Інтернет  Виконання курсових і ди-
пломних робіт супроводжується ви-
користанням пакетів комп’ютерних 
програм. Завершено комп’ютери-
зацію управління всім навчальним 
процесом факультету, зокрема, ство-
рено базу даних «Студент».

Виробничу та переддипломну 
практику студенти ТКФ проходять 

Виробничу та переддипломну 
практику студенти ТКФ проходять 

Виробничу та переддипломну 

у комерційних та підприємницьких 
структурах, обласних відділеннях 
Держстандарту,Держстандарту,Держстандарту  в управліннях у спра-
вах захисту прав споживачів, підроз-
ділах Західної регіональної митниці, 
Промисловій торговельній палаті 
тощо.  Для підготовки науково-педа-
гогічних кадрів для кафедр факульте-
ту функціонує аспірантура. 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 
ТА ШКОЛИ 

Навчають спеціалістів на факуль-
теті здійснюють висококваліфікова-
ні науково-педагогічні кадри. Серед 
них: 2 заслужені діячі науки і техні-
ки України, 2 академіки Української 
технологічної академії, 2 заслужених 
професори ЛКА, 9 професорів і док-
торів наук, 50 доцентів та кандидатів 
наук.

Наукову школу кафедри товароз-
навства продовольчих товарів очолює 
д. т. т. т н., проф. І. Сирохман – Заслу-
жений діяч науки і техніки України, 
академік Української технологічної 
академії, член двох спеціалізованих 
Вчених рад із захисту кандидатських 
і докторських дисертацій; член екс-
пертної Ради з менеджменту, торгівлі 
і туризму ДАК МОН України та член 
науково-методичної комісії з торгів-
лі МОН України. Проф. І. Сирохман 
– знаний експерт з акредитації та лі-
цензування підготовки фахівців.

Науковою школою кафедри това-
рознавства непродовольчих товарів 
вже багато років опікується д. т. н. 
проф. Б. Семак – Заслужений діяч 
науки і техніки України, академік 
Української технологічної академії. 
Лише під його особистим керівни-
цтвом підготовано 11 кандидатів тех-
нічних наук. На кафедрі є аспіран-
тура, де готують науково-педагогічні 
кадри не лише для академії, а й для  
інших навчальних закладів. 

Наукову школу кафедри комер-
ційної діяльності і підприємництва 
очолює д. е. н. проф. В. Апопій, який 
допоміг знайти свою дорогу в житті 
багатьом молодим ученим.

Сучасну наукову школу кафедри 
хімії і фізики утворив на факульте-
ті  проф. Я. Скоробогатий – лауреат 
індивідуального гранта міжнародної 
науково-освітньої програми (Між-
народна Соросівська програма під-
науково-освітньої програми (Між-
народна Соросівська програма під-
науково-освітньої програми (Між-

тримки освіти в галузі точних наук 
в Україні, ISSEP, 1997 в Україні, ISSEP, 1997 в Україні, ISSEP р.). Наукові 
школи формуються на кафедрі екс-

р.)
школи формуються на кафедрі екс-

р.)

пертизи товарів та послуг,пертизи товарів та послуг,пертизи товарів та послуг  а також на 
кафедрі романо-германських мов.

  
НАУКОВА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

СТУДЕНТІВ
Важливий фактор підвищення 

якості підготовки фахівців – участь 
студентів у науково-дослідній робо-
ті. Студентське наукове товариство 
на факультеті об’єднує понад 70 осіб. 
Наші юнаки й дівчата систематично 
беруть участь у Всеукраїнських олім-
піадах з товарознавства, де займають 
призові місця. Для прикладу, у 2006 
піадах з товарознавства, де займають 
призові місця. Для прикладу, у 2006 
піадах з товарознавства, де займають 

р. Ю. Харук, яка тепер навчається в 
аспірантурі кафедри товарознавства 
непродовольчих товарів ЛКА, ста-
ла переможцем Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади зі спеціальності 
«Товарознавство і комерційна діяль-
ність» та Всеукраїнського конкурсу 
дипломних-магістерських робіт сту-
дентів ВНЗ. Призерами Всеукраїн-
ської студентської олімпіади зі своєї 
спеціальності були також М. Рачин-
ська, К. Ланевич, З. Яворська. 

Закінчення на стор. 23
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Закінчення. Початок – с.22
Починаючи з 1998 р., студенти-то-

варознавці входять до складу команд 
КВК академії та Львова. Вони ство-
рили свою команду «Галицькі спеку-
лянти», а частина з них успішно ви-
ступила в основному складі збірної 
команди ЛКА «Вільний вітер», якою 
керував ст. викладач кафедри това-
рознавства непродтоварів О. Шум-
ський. У 2002 р. представники ТКФ 
рознавства непродтоварів О. Шум-

р. представники ТКФ 
рознавства непродтоварів О. Шум-

були переможцями фестивалю «Сту-
дентська весна».

Найпопулярніші види спорту на фа-
культеті – бокс, різні види боротьби, 
футбол, аеробіка, туризм і т. ін. Багато 
студентів є спортсменами-розрядни-
ками, кандидатами у майстри спорту 
України. Найсильніші із них виступа-
ють на національних першостях із різ-
них видів спорту як індивідуально, так 
і в складах команд майстрів.

ВИПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ – 
ГОРДІСТЬ АКАДЕМІЇ

Випускники факультету – бажані 
фахівці й експерти у різних галузях: 
торгівлі, заготівлі і переробці сільсько-
господарської продукції, громадському 
харчуванні, в органах адміністративно-
го управління, на товарних біржах, на 
митницях тощо. Колишні спудеї ТКФ 
го управління, на товарних біржах, на 
митницях тощо. Колишні спудеї ТКФ 
го управління, на товарних біржах, на 

обіймали і обіймають посади заступ-
ників голів правління «Укоопспілки» 
і спілок споживчої кооперації інших 
країн СНД, голів правлінь облспо-
живспілок, генеральних директорів 
об’єднань «Укоопспілки» та різних 
республіканських фірм. Наш випус-
кник В. Бобуцак був міністром торгів-
лі Молдови, а В. Коновалов – заступ-
ником міністра торгівлі РФ.  
лі Молдови, а В. Коновалов – заступ-
ником міністра торгівлі РФ.  
лі Молдови, а В. Коновалов – заступ-

Багато випускників факультету 
стали відомими вченими у галузі то-
варознавства й економіки, очолю-
вали й очолюють вищі навчальні за-
клади:  проф. М. Діанич – колишній 
ректор Полтавського кооперативно-
го інституту; д. т. т. т н., проф. В. Теплов 
І. – нині ректор Белгородського ко-
оперативного університету; а проф. 
Ф
оперативного університету; а проф. 
Ф
оперативного університету; а проф. 

. Малека – ректор кооперативного 
університету Молдови. Чимало з ко-
лишніх спудеїв захистили дисертації 
і викладають на різних факультетах 

рідної академії. Особливо чисельну 
плеяду наших випускників сьогод-
ні складають приватні підприємці 
і бізнесмени. І розпочиналося їхнє 
сходження до успіху зі скромної сту-
дентської лави на ТКФ
сходження до успіху зі скромної сту-
дентської лави на ТКФ
сходження до успіху зі скромної сту-

.

Адреса товарознавчо-комерційного 
факультету

Адреса товарознавчо
факультету

Адреса товарознавчо
:

79011, 
факультету

79011, 
факультету

м. Львів,Львів,Львів
вул. У. У. У Самчука, 9Самчука, 9Самчука
Тел.: (032) 276-44-08

Самчука
.: (032) 276-44-08

Самчука
; .: (032) 276-44-08; .: (032) 276-44-08

(032) 295-81-75
.: (032) 276-44-08

(032) 295-81-75
.: (032) 276-44-08
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У спортзалі, У спортзалі, У спортзалі який знаходиться у навчальному корпусі факультету, який знаходиться у навчальному корпусі факультету, який знаходиться у навчальному корпусі факультету студенти 
займаються аеробікою

який знаходиться у навчальному корпусі факультету
аеробікою
який знаходиться у навчальному корпусі факультету

Доц. Володимир Канцір, декан 
юридичного факультету 

Володимир Канцір
юридичного факультету 

Володимир Канцір Юридичний факультет утворений у 
1996 
Юридичний факультет
1996 
Юридичний факультет

р. Цьому передувало заснування 
Юридичний факультет

Цьому передувало заснування 
Юридичний факультет утворений у 

Цьому передувало заснування 
утворений у 

в академії 
р

в академії 
р Цьому передувало заснування 

в академії 
Цьому передувало заснування 

1986 
Цьому передувало заснування 

1986 
Цьому передувало заснування 

р. кафедри 
Цьому передувало заснування 

кафедри 
Цьому передувало заснування 

права, а у 1992 р. – відкриття 
кафедри 
– відкриття 
кафедри 

спеціальності «Правознавство». 
До 2007 р. до складу факультету 

Правознавство
до складу факультету 

Правознавство

входили 4 
р
4 
р

кафедри
до складу факультету 

кафедри
до складу факультету 

: теорії держави 
до складу факультету 

теорії держави 
до складу факультету 

та права, цивільного права та 
процесу, процесу, процесу філософії та культури
та права

філософії та культури
та права цивільного права та 

філософії та культури
цивільного права та 

, 
історії та політології. історії та політології. історії та політології Відтоді на 

філософії та культури
Відтоді на 

філософії та культури

факультеті було проведено серйозне 
історії та політології
факультеті було проведено серйозне 
історії та політології

реформування
факультеті було проведено серйозне 
реформування
факультеті було проведено серйозне 

. В результаті було 
факультеті було проведено серйозне 

В результаті було 
факультеті було проведено серйозне 

створено кафедри кримінального 
реформування
створено кафедри кримінального 
реформування В результаті було 
створено кафедри кримінального 

В результаті було 

права та процесу і господарського 
створено кафедри кримінального 
права та процесу і господарського 
створено кафедри кримінального 

права та процесу, права та процесу, права та процесу а Міністерство 
освіти й науки України акредитувало 
права та процесу
освіти й науки України акредитувало 
права та процесу а Міністерство 
освіти й науки України акредитувало 

а Міністерство 

спеціальність, з якої готують 
фахівців на факультеті

з якої готують 
фахівців на факультеті

з якої готують 
, 4-

з якої готують 
, 4-

з якої готують 
фахівців на факультеті, 4-фахівців на факультеті

з якої готують 
фахівців на факультеті

з якої готують 
, 4-

з якої готують 
фахівців на факультеті

з якої готують 
м рівнем 

акредитації
фахівців на факультеті
акредитації
фахівців на факультеті

.акредитації.акредитації
Це означає, що юридичний фа-

акредитації
Це означає, що юридичний фа-

акредитації

культет ЛКА має ліцензію МОН 
України на підготовку фахівців за 
спеціальністю «Правознавство» усіх 
освітньо-кваліфікаційних рівнів: ба-

усіх 
ба-

усіх 

калавр – спеціаліст – маґістр (
кваліфікаційних рівнів

(
кваліфікаційних рівнів

денна, 
заочна форма навчання, екстернат і 
друга вища освіта). 
заочна форма навчання

). 
заочна форма навчання

Через 4 роки навчання студенти от-
друга вища освіта

Через 4 роки навчання студенти от-
друга вища освіта). 

Через 4 роки навчання студенти от-
). 

ри мують освітньо-кваліфікаційний рі-
вень бакалавра, а протягом 5-го року 
мають можливість здобути освітньо-
кваліфікаційний рівень і диплом маґі-
стра або спеціаліста.

Заняття зі студентами факультету 
проводять понад 70 викладачів, пере-
важна частина яких має вчені ступені 
і звання, в т.і звання, в т.і звання, в т ч. доктори наук, профе-
сори. Наші викладачі опублікували 
понад 100 методичних розробок для 
студентів. При підготовці спеціаліс-
тів широко застосовується новітня 
комп’ютерна техніка, навчальний 
процес повністю забезпечений інши-
ми технічними засобами і бібліотеч-
ним фондом.

На факультеті регулярно про-
водяться студентські наукові кон-
ференції, працюють різні гуртки. 
Най кращі творчі роботи студентів 
друкують у збірниках студентських 
наукових робіт Львівської комер-
ційної академії, їх рекомендують для 
участі у міжвузівських конкурсах та 
олімпіадах.

Закінчення – стор.24
Закінчення. Початок – с.23

Закінчення – стор.24
Закінчення. Початок – с.23
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При юридичному факультеті успіш-
но працює «Ліга студентів-правни-
ків». Це –  некомерційна громадська 
організація, створена для взаємодо-
помоги у реалізації прав та інтересів 
громадян України, всебічного спри-
яння популяризації юридичної осві-
ти, здійснення правової реформи та 
розвитку правової системи держави. 
Вжу 12 років поспіль Ліга надає без-
коштовну юридичну допомогу мало-
забезпеченим людям (клініка «Pro 
bono») та допомогу підприємцям ма-
забезпеченим людям (клініка «Pro 
bono») та допомогу підприємцям ма-
забезпеченим людям (клініка «Pro 

лого та середнього бізнесу у першій в 
Україні клініці  «Pro bono business».

Студенти юридичного факультету 
вивчають дисципліни, що формують 
у них загальний світогляд спеціаліс-
та-правника (українська та зарубіж-
на культура, ділова українська мова, 
основи психології та педагогіки, іс-
торія України, філософія, політо-
логія, релігієзнавство, соціологія, 
логіка, етика та естетика,  іноземні 
мови), а також навчальні дисциплі-
ни, без яких неможлива фундамен-
мови), а також навчальні дисциплі-
ни, без яких неможлива фундамен-
мови), а також навчальні дисциплі-

тальна юридична освіта (юридична 
деонтологія, теорія держави і права, 
історія держави та права України, 
основи римського цивільного права, 
конституційне право, цивільне право 
та цивільний процес, сімейне право, 

кримінальне право та кримінальний 
процес,  трудове право, адміністра-
тивне право, фінансове право, еко-
логічне право, криміналістика, гос-
подарське процесуальне право, між-
народне право та ін.)

Крім того, навчальний план до-
зволяє вибрати траєкторію навчання 
за державно-правовим, цивільно-
правовим та кримінально-правовим 
напрямом. Специфіка підготовки 
фахівців-юристів  передбачає і ґрун-
товне вивчення низки дисциплін 
економічного спрямування (основи 
економічної теорії, бухгалтерський 
облік, аудит, фінанси), засвоєння 
яких допоможе майбутнім юристам 
орієнтуватися в економічних про-
цесах, що відбуваються у нашій дер-
жаві. Студенти також мають мож-
ливість прослухати курс особливих 
за характером дисциплін: проблеми 
теорії держави і права, договірні зо-
бов’язання, наукові засади кваліфі-
кації злочинів, теорія влади. 

Перелік дисциплін, які пропону-
ється вивчити студентам факультету, 
дозволить їм після закінчення ака-
демії надавати кваліфіковану право-
ву допомогу фізичним і юридичним 
особам, державним установам, при-
ватним бізнесовим структурам. Ви-

пускники факультету можуть пра-
цювати юрисконсультами на підпри-
ємствах, в установах, організаціях, 
судах, в органах прокуратури, вну-
трішніх справ, податкових органах, 
Службі Безпеки України тощо.

Серед наших випускників остан-
ніх років вже є кандидати юридич-
них наук, молоді науковці, юрис-
консульти підприємств та організа-
цій, працівники прокуратури, судді, 
працівники міністерств і відомств, 
викладачі навчальних закладів,  но-
таріуси, особи, що займають керівні 
посади в органах державної вико-
навчої служби, органах внутрішніх 
справ, СБУ.

Перелік необхідних для вступу сер-
тифікатів напряму підготовки  «Пра-
во» –  українська мова та література; 
історія України або іноземна мова.
Навчатися на юридичному – пер-
спективно і престижно. Не прогавте 
свій шанс! 

Адреса деканату юридичного 
факультету
Адреса деканату юридичного 
факультету
Адреса деканату юридичного 

:
79011, 
факультету
79011, 
факультету
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«НА ЮРИДИЧНОМУ НАВЧАТИСЯ 
ПРЕСТИЖНО!»

Більшість колишніх 
абітурієнтів, які 
вступили до Львівської 
абітурієнтів, які 
вступили до Львівської 
абітурієнтів, які 

комерційної академії, 
вступили до Львівської 
комерційної академії, 
вступили до Львівської 

ніскільки про це не 
шкодують, справедливо 
ніскільки про це не 
шкодують, справедливо 
ніскільки про це не 

вважаючи, що їхня Alma 
шкодують, справедливо 
вважаючи, що їхня Alma 
шкодують, справедливо 

Mater дає не гірші знання, 
ніж найпрестижніші 
ВНЗ України. У цьому, 
ніж найпрестижніші 
ВНЗ України. У цьому, 
ніж найпрестижніші 

зокрема, переконана 
студентка магістратури 
зокрема, переконана 
студентка магістратури 
зокрема, переконана 

юридичного факультету 
студентка магістратури 
юридичного факультету 
студентка магістратури 

Софія Граб, інтерв’ю з 
юридичного факультету 
Софія Граб, інтерв’ю з 
юридичного факультету 

якою публікуємо нижче. 
Софія Граб, інтерв’ю з 
якою публікуємо нижче. 
Софія Граб, інтерв’ю з 

– Софіє! Коли ти виріши-
ла стати юристом?

– Про це я мріяла з ди-
тинства. А в школі дуже 
зацікавилася «Правознав-
ством». Захотілося розви-
нути свої знання. Мій брат 
теж навчався на юридично-
му факультеті у Києві. Він 
багато розповідав мені про 
різні випадки, що трапля-
лися в його роботі. Ось так 
і визріла мрія боротися за 
справедливість, допомага-
ти соціально незахищеним 
людям, яких у нас, на жаль, 
багато, вміти висловлюва-
ти свою думку, своє право, 
і знати, яким чином їх об-
грунтувати.

– А чому вступила на юр-
фак саме нашої академії?

 на юр-
?

 на юр-

– Ще навчаючись в 11-му 
класі, я відвідала день від-
критих дверей практично 
в усіх навчальних закладах. 
У ЛКА мені сподобалося 
найбільше: молоді виклада-
чі дуже цікаво розповідали 
про ті дисципліни, які ми 
будемо вивчати. Після цьо-
го я закінчила тут підготов-
чі курси. Мені сподобався 
високий рівень підготовки 
до вступу, тому я знала точ-
но, що і подальше навчання 
буде на відповідному рівні.

– Але ж навчання у нас 
платне?!

Але ж навчання у нас 
?!

Але ж навчання у нас 

– Ну і що? Львівська ко-
мерційна має дуже хороший 
імідж, та й плата за навчан-

ня не така вже висока. Її не 
можна порівняти з платою 
за навчання на юрфаці в ін-
ших навчальних закладах.

– І ти не розчарувалися у 
своєму виборі

 не розчарувалися у 
своєму виборі

 не розчарувалися у 
?

 не розчарувалися у 
?

 не розчарувалися у 

– Навпаки, я стала ве-
ликим патріотом академії! 
Мені подобається і рівень 
навчання, і ставлення до 
студентів, і те, що багато 
викладачів, маючи юри-
дичну практику, надають 
великого значення як те-
оретичній, так і практич-
ній підготовці майбутніх 
юристів. 

– А не важко навчатися 
на юрфаці, що вимагає за-
своєння безлічі законів
на юрфаці
своєння безлічі законів
на юрфаці

, нор-
мативних актів?

– Навантаження, безу-
мовно, чималі. Однак, якщо 
студент бажає навчатися, то 
він спроможний виконати 
всі завдання, передбачені 
навчальним планом. Для 
цього, звісно, треба працю-
вати у бібліотеках, ознайом-
люючись із новим законо-
давством. Воно ж бо зміню-
ється щороку, а то й частіше! 
Але навчання тут цікаве. А, 
коли щось для тебе цікаве, 
то воно не таке й складне.

– Ти вже визначилися, 
чим хотіла б займатися у 
майбутньому
чим хотіла б займатися у 
майбутньому
чим хотіла б займатися у 

?
чим хотіла б займатися у 

?
чим хотіла б займатися у 

– Мабуть, як і в кожної 
жінки, у мене найбільший 
потяг до цивільного й сі-
мейного права. Хотілося б 
допомагати людям вирішу-
вати сімейні проблеми та 
спрямувати їх у правильне 
русло. Хоча мені дуже спо-
добалося також криміналь-
не право, особливо після 
цікавих занять у криміна-
лістичній лабораторії.

– А як щодо перспектив 
працевлаштування наших 
спудеїв-юристів?
працевлаштування наших 

?
працевлаштування наших 

– Як на мене перспекти-
ви непогані. Коли ми про-
ходили практику у судах, на 
різних підприємствах та в 
установах, до нас спочатку 
ставилися з обережністю. 
Я це відчула, будучи прак-
тиканткою на приватному 
підприємстві Львівський 
юридичний центр, що на-
дає цивільні, кримінальні 
та інші юридичні послуги. 
Але коли працівники зга-
даних установ познайоми-
лися з нашими студентами 
ближче, то переконалися, 
що у них доволі високий 
рівень підготовки, вони 
вміють працювати з доку-
ментами, і не бояться  нія-
кої роботи.

Розмовляв 
Іван СТОРОННІЙ

«Я СТАЛА ВЕЛИКИМ ПАТРІОТОМ АКАДЕМІЇ»
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Доц. Валентина Блонська, 
декан факультету заочної освіти

Факультет заочної освіти є 
одним з найстаріших навчальних 
Факультет заочної освіти є 
одним з найстаріших навчальних 
Факультет заочної освіти є 

підрозділів Львівської комерційної 
одним з найстаріших навчальних 
підрозділів Львівської комерційної 
одним з найстаріших навчальних 

академії, який заснований у 1962 
підрозділів Львівської комерційної 
академії, який заснований у 1962 
підрозділів Львівської комерційної 

р. На час його відкриття тут 
академії, який заснований у 1962 
р. На час його відкриття тут 
академії, який заснований у 1962 

проводили підготовку спеціалістів 
р. На час його відкриття тут 
проводили підготовку спеціалістів 
р. На час його відкриття тут 

з 4-ох спеціальностей: економіка 
проводили підготовку спеціалістів 
з 4-ох спеціальностей: економіка 
проводили підготовку спеціалістів 

торгівлі; бухгалтерський облік; 
товарознавство й організація 
торгівлі промисловими товарами; 
товарознавство й організація 
торгівлі продовольчими товарами. 
товарознавство й організація 
торгівлі продовольчими товарами. 
товарознавство й організація 

Сьогодні на факультеті готують 
фахівців із 11-ти спеціальностей: 

«Обл
фахівців із 11-ти спеціальностей: 

«Обл
фахівців із 11-ти спеціальностей: 

ік та аудит»
«Банківська справа»
«Фінанси і кредит»
«Економіка підприємства»
«Товарознавство та комерційна ді-

яльність»
«Товарознавство та експертиза у 

митній справі»
«Готельно-ресторанна справа»
«Економічна кібернетика»

ресторанна справа»
бернетика»

ресторанна справа»

«Менеджмент організацій»
«Маркетинг»
«Правознавство»
Докладніше про напрями підго-

товки (спеціальності) та ліцензовані 
обсяги набору студентів на заочну 
форму навчання за всіма освітньо-
кваліфікаційними рівнями читай 
у додатках до Правил прийому до 
Львівської комерційної академії у 
2010 р.

За 45 років існування факультету 
на ньому для системи споживчої ко-
операції, державної торгівлі, для під-
приємств різних форм власності було 
підготовано понад 58 тис. бакалаврів, 
спеціалістів та маґістрів. Серед випус-
кників факультету – чимало керівни-
ків і заступників керівників спожив-
чих спілок, організацій та підпри-
ємств споживчої кооперації України. 
Наші випускники обіймають посади 
у податковій адміністрації, КРУ, бан-
ках, управліннях внутрішніх справ, 
на митницях і т. п. 

Заочна форма навчання вимагає 
чіткої організації самостійної роботи 
студентів. Для цього в академії ство-

рено необхідну матеріально-технічну 
базу. Серед іншого до послуг заочни-
ків – комп’ютерні класи, де у міжсе-
сійний період і під час сесій вони 
можуть на комп’ютерах вивчити 
прог рамний матеріал із будь-якої на-
вчальної дисципліни. Навчально-ме-
тодичні матеріали доступні на кафе-
драх та в комп’ютерних лабораторіях 
як на паперових, так і на електронних 
носіях. Викладачі кафедр надають 
консультації у зручний для студен-
тів час, а бібліотека ЛКА забезпечує 
всіх студентів заочної та екстернатної 
форм навчання підручниками і на-
вчальними посібниками. 

В академії за останні 10 років ство-
рена потужна комп’ютерна мережа з 
обширним банком даних та виходом 
у всесвітню павутину, функціонує 
дистанційна форма навчання, яка  
набуває дедалі більшого розвитку. 
В обласних центрах, при коледжах і 
технікумах, створюються навчально-
методичні пункти з комп’ютерними 
класами, які з’єднуються з академією. 
Таким чином,  студенти-заочники ма-
ють можливість отримувати матеріал 
з навчальних дисциплін певної спеці-
алізації, а також захищати свої контр-
ольні роботи і заліки на комп’ютерах.

Із 2001 р. факультет заочної осві-
ти здійснює підготовку фахівців за 
триступеневою формою навчання: 
бакалавр – спеціаліст – маґістр. При 
цьому число студентів, які бажають 
отримати диплом бакалавра, спеціа-
ліста чи маґістра без відриву від ви-
робництва, збільшується із року в рік. 
Стандартний термін навчання – 4+1 
роки, а для молодших спеціалістів, 
котрі навчаються за скороченим тер-
міном – 2+1 рік. 

Понад 15,6 % студентів-заочників 
міном – 2+1 рік. 

Понад 15,6 % студентів-заочників 
міном – 2+1 рік. 

у нас навчаються на спеціальності 
«Облік та аудит»; 14,7 % –  на спеці-
у нас навчаються на спеціальності 
«Облік та аудит»; 14,7 % –  на спеці-
у нас навчаються на спеціальності 

альності «Товарознавство та комер-
ційна діяльність»; понад 13 % –  на 
альності «Товарознавство та комер-
ційна діяльність»; понад 13 % –  на 
альності «Товарознавство та комер-

спеціальностях «Фінанси», «Фінанси 
і кредит» та «Економіка підприєм-
ства». Спостерігається тенденція до 
збільшення чисельності студентів, 
котрі вступають на скорочений тер-
мін навчання після закінчення про-
фільних коледжів і технікумів.

На першому етапі навчання сту-
денти факультету заочної освіти всіх 

спеціальностей отримують фунда-
ментальну загальноосвітню і фахову 
підготовку – базову вищу освіту за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем ба-
калавр із врученням їм відповідного 
диплому. Випускники бакалаврату 
продовжують навчання за освітньо-
професійною програмою підготовки 
спеціаліста або маґістра.    

Перспективним для здобуття ви-
щої освіти із 2-ох і більше спеціаль-
ностей є поєднання різних форм 
навчання. Практикуються різні ва-
ріанти: одночасне навчання на ден-
ному і заочному відділеннях із 2-ох 
спеціальностей; навчання на факуль-
теті заочної освіти одночасно за 2-ма 
спеціальностями; поєднання заочно-
го навчання з екстернатом.

На ФЗО можна навчатися в екстер-
го навчання з екстернатом.

На ФЗО можна навчатися в екстер-
го навчання з екстернатом.

натурі за спеціальностями: «Фінанси» 
На ФЗО можна навчатися в екстер-

«Фінанси» 
На ФЗО можна навчатися в екстер-

«Облік і аудит» «Економіка підпри-
натурі за спеціальностями
«Облік і аудит» «Економіка підпри-
натурі за спеціальностями

ємства» «Менеджмент організацій» 
«Правознавство»

На факультеті вдосконалюється і 
«Правознавство»

На факультеті вдосконалюється і 
«Правознавство»

розширюється підготовка бакалаврів, 
спеціалістів та маґістрів за скороче-
ною програмою із молодших спеці-
алістів, випускників навчальних за-
кладів І рівня акредитації. Академія 
уклала низку угод із технікумами та 
коледжами на підготовку за базовою і 
повною вищою освітою випускників 
цих навчальних закладів. При вступі 
на навчання на ФЗО їх зараховують 
цих навчальних закладів. При вступі 
на навчання на ФЗО їх зараховують 
цих навчальних закладів. При вступі 

на підставі співбесіди зі спеціальних 
предметів. Дипломованим спеціаліс-
там і маґістрам надана можливість 
вступити до аспірантури, яка функ-
ціонує при спеціальних кафедрах 
ЛКА.

Отримавши повну вищу освіту на 
нашому факультеті, його випускники 
стають висококваліфікованими спе-
ціалістами та маґістрами, які мають 
свої переваги і хорошу перспективу 
на ринку праці. Вони вигідно відріз-
няються від конкурентів глибокими 
знаннями та навичками ефективно 
організовувати робочий і управлін-
ський процес. 

Адреса факультету заочної освіти:
79011, 
Адреса факультету заочної освіти
79011, 
Адреса факультету заочної освіти

м. Львів, Львів, Львів
вул. У. У. У Самчука, 9Самчука, 9Самчука
Тел.: (032) 276-44-07

Самчука
.: (032) 276-44-07

Самчука
; .: (032) 276-44-07; .: (032) 276-44-07

(032) 295-85-57
.: (032) 276-44-07

(032) 295-85-57
.: (032) 276-44-07

ЗАОЧНА ОСВІТА МАЄ СВОЇ ПЕРЕВАГИ 

У читальному залі літератури на електронних носіях
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Інститут післядипломної 
освіти (ІПО) 
Інститут післядипломної 
освіти (ІПО) 
Інститут післядипломної 

покликаний займатися 
перепідготовкою фахівців 
з вищою освітою, 
підвищенням їхньої 
кваліфікації і допомогою 
у працевлаштуванні. 
Предтечею нашого 
у працевлаштуванні. 
Предтечею нашого 
у працевлаштуванні. 

Інституту власне 
і був факультет 
Інституту власне 
і був факультет 
Інституту власне 

підвищення кваліфікації 
і був факультет 
підвищення кваліфікації 
і був факультет 

керівників і фахівців 
підвищення кваліфікації 
керівників і фахівців 
підвищення кваліфікації 

системи споживчої 
кооперації, заснований у 
Львівському торговельно-
економічному інституті 
ще 1969 р. У 1996 р. він 
економічному інституті 
ще 1969 р. У 1996 р. він 
економічному інституті 

був перейменований 
ще 1969 р. У 1996 р. він 
був перейменований 
ще 1969 р. У 1996 р. він 

у факультет 
був перейменований 
у факультет 
був перейменований 

післядипломної освіти, а 
у факультет 
післядипломної освіти, а 
у факультет 

з 2003 р. набув статусу 
Інституту. 

Згідно із Законом Укра-
їни про вищу освіту пере-
підготовка, опанована 
нашим Інститутом вже за 
часів незалежності – це 
отримання другої вищої 
освіти. Інститут здійснює 
перепідготовку за такими 
базовими для академії 
спеціальностями: «Облік і 
аудит», «Фінанси», «Пра-
вознавство».

Всі спеціальності атес-
товані Міністерством 
освіти і науки України 
найвищим, 4-м рівнем 
акредитації. На навчання 
зараховуються фахівці з 
освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста або ма-
гістра.

Термін навчання на від-
діленні перепідготовки 
залежить від спеціаль-
ності та форми навчання 
і триває від 22 місяців до 
3 років. Форма навчання 
і триває від 22 місяців до 
3 років. Форма навчання 
і триває від 22 місяців до 

–  заочна й очно-заочна. 
Заняття для зручності слу-
хачів відбуваються у другій 
половині дня. Вартість пе-
репідготовки теж залежить 
від форми навчання і спе-
ціальності. Випускники 
мають змогу продовжити 
навчання у маґістратурі та 
аспірантурі ЛКА та в ін-
ших навчальних закладах.

До речі, у нашому Ін-
ституті з 2007 р. можливе 
навчання і в маґістратурі 
на базі освітньо-кваліфі-
каційного рівня спеціаліст 
із профільного фаху, яке 
триває протягом 1 року; а 
за напрямом підготовки 
«Управління інновацій-
ною діяльністю» –  на 
базі ОКР спеціаліст із 
будь-якого фаху протягом 
1,5 року. Цьогоріч в ІПО 
готуватимуть маґістрів за 
спеціальностями:

«Фінанси»
«Облік і аудит»
«Економіка підпри-

ємств»
«Маркетинг»
«Економічна кібернети-
«Маркетинг»
«Економічна кібернети-
«Маркетинг»

ка»
«Менеджмент організа-

цій»
«Товарознавство та ко-

мерційна діяльність»
«Управління інновацій-

ною діяльністю»

Форма навчання – за-
очна

Після успішного закін-
чення маґістерської про-
грами і захисту дипломної 
роботи студенти отриму-
ють диплом державного 
зразка. Документи в маґ-
істратуру приймаються із 
травня по серпень. 

Підвищення кваліфіка-
ції керівників і спеціалі-
стів споживчої кооперації 
та підприємств інших 
форм власності здійсню-
ється на короткотривалих 
курсах, семінарах, тре-
нінгах за узгодженими 
навчальними програмами, 
а також на замовлення 
корпоративних клієнтів. 
Навчання на курсах, семі-
нарах, тренінгах завершу-
ється видачею свідоцтва 
державного зразка. 

Для вступу на навчання 
на відділення перепід-
готовки і в маґістратуру 
Інституту післядипломної 
освіти до приймальної ко-
місії необхідно подати такі 
документи: 

заяву; заяву; заяву нотаріально заві-
рені копії диплому про вищу 

заяву
рені копії диплому про вищу 

заяву нотаріально заві-
рені копії диплому про вищу 

нотаріально заві-

освіту і додатку до нього
рені копії диплому про вищу 
освіту і додатку до нього
рені копії диплому про вищу 

; 
медичну довідку форми 
освіту і додатку до нього
медичну довідку форми 
освіту і додатку до нього

086-
освіту і додатку до нього

086-
освіту і додатку до нього

У; 6 
медичну довідку форми 

; 6 
медичну довідку форми 
У; 6 У фотокарток розміром 
медичну довідку форми 

фотокарток розміром 
медичну довідку форми 

3х3х3 4; довідку з місця роботи 
фотокарток розміром 
довідку з місця роботи 
фотокарток розміром 

або витяг з трудової книж-
довідку з місця роботи 

або витяг з трудової книж-
довідку з місця роботи 

ки; ки; ки договір між замовником 
або витяг з трудової книж-

договір між замовником 
або витяг з трудової книж-

на навчання та академією
договір між замовником 

на навчання та академією
договір між замовником 

; 
копію паспорта та іденти-
фікаційного номера
копію паспорта та іденти-
фікаційного номера
копію паспорта та іденти-

.
Вступні випробування 

– тести або співбесіда з 
профільних навчальних 
дисциплін – згідно з рі-
шенням приймальної ко-
місії, а на перепідготовку 
– з української мови та 
літератури. 

У своїй діяльності 
Інститут використовує 
потужну матеріально-
технічну базу академії. А 
от до проведення занять 
в ІПО ми залучаємо на 
конкурсних засадах най-
кращих викладачів не 
лише із професорсько-ви-
кладацького скла ду ЛКА, 
але й з інших львівських 
вишів. Це сприяє підви-
щенню рівня викладання. 
Наші студенти навчаються 
на окремих від інших сту-
дентів академії потоках. 
Студентів з інших міст ми 
повністю забезпечуємо 
гуртожитком. 

Контингент студентів в 
Інституті післядипломної 
освіти – якісно нова кате-
горія слухачів. Переваж-
но вони мають високий 
рівень загальноосвітньої 
та технічної підготовки і 
певні професійні знання, 

а в деяких галузях –  дуже 
глибокі. Це в основному 
випускники НУ «Львівсь-
ка політехніка», ЛНУ ім. 
І. Франка та ЛКА. Серед 
них є головні бухгалте-
ри підприємств, фахівці 
банківських установ, по-
даткових служб, органів 
внутрішніх справ і митни-
ці, підприємці, керівники 
підприємств тощо. Отож 
зайнятість наших сту-
дентів на роботі вимагає 
гнучкості в організації на-
вчального процесу, надан-
ня їм можливості навчан-
ня і складання іспитів за 
індивідуальним графіком, 
що ми і  враховуємо.

Перепідготовкою фа-
хівців зі спеціальностей, 
за якими здійснюємо 
навчання і ми, у львів-
ському реґіоні займається 
кожний державний і біль-
шість приватних вишів. 
Конкуренція у цій сфері 
неабияка. Однак істотною 
перевагою навчання в 
Інституті післядипломної 
освіти ЛКА є висока ква-
ліфікація викладацького 
складу та давні освітянські 
традиції (академія готує 
фахівців вже майже 200 
традиції (академія готує 
фахівців вже майже 200 
традиції (академія готує 

років!). Про це свідчать 
схвальні відгуки випус-
кників та щорічне опи-
тування самих студентів, 
проведене Бізнес-центром 
«Інтерекономіка», опера-
тивний моніторинг про 
зайнятість, працевлашту-
вання і кар’єрне зростан-
ня випускників ІПО 2002-
2009 р. р. 

Аналіз показує, що до 
нашого Інституту все час-
тіше вступають особи, ко-
трі мають непогану роботу, 
але їм бракує нових знань. 
Тому ми із року в рік роз-
ширюємо і оптимізуємо 
перелік спеціальностей, 
яких  потребує ринок пра-
ці. 

Інформаційний простір 
сьогодні наповнюється 
і оновлюється настільки 
швидко, що самостійно 
озброїтися потрібними 
знаннями, відібрати з 
усього найголовніше про-
сто неможливо. 

Отож навчатися треба 
постійно. І ми готові по-
вести вас у світ цікавих та 
корисних знань! 

Адреса деканату ІПО:
79005,
Адреса деканату ІПО
79005,
Адреса деканату ІПО

 м.Львів
вул. Братів Тершаківців 2а,а,а
к.113, 113
вул

.113, 113
вул Братів Тершаківців 

.113, 113
Братів Тершаківців 

а, 114
Братів Тершаківців 

, 114
Братів Тершаківців 

а, 114а
тел: (032) 275-56-32; 275-56-32; 275-56-32
(032) 

 (032) 
(032) 

 (032) 
295-81-64

 (032) 
295-81-64

 (032) 

e-mail
(032) 

mail
(032) 

: mail: mail lac_ipo@ukr.ukr.ukr net

«НАВЧАТИСЯ ТРЕБА ПОСТІЙНО!» 
Доц. Ярослав Антонюк, 
директор Інституту післядипломної освіти 

Ярослав Антонюк
директор Інституту післядипломної освіти 

Ярослав Антонюк
академії



СТУДЕНТСЬКА НАУКА

Любов Артеменко, голова СНТ ЛКА

У першому семестрі відбулися 
нарадчі збори Студентського 
У першому семестрі відбулися 
нарадчі збори Студентського 
У першому семестрі відбулися 

наукового товариства Львівської 
комерційної академії. Такі наради 
наукового товариства Львівської 
комерційної академії. Такі наради 
наукового товариства Львівської 

– важливий етап на шляху  
налагодження плідної співпраці СНТ 
– важливий етап на шляху  
налагодження плідної співпраці СНТ 
– важливий етап на шляху  

усіх факультетів та досягнення 
налагодження плідної співпраці СНТ 
усіх факультетів та досягнення 
налагодження плідної співпраці СНТ 

ними вагомих результатів у науковій 
роботі. А успіхи у нас справді чималі. 
ними вагомих результатів у науковій 
роботі. А успіхи у нас справді чималі. 
ними вагомих результатів у науковій 

Аналізуючи діяльність СНТ ЛКА 
роботі. А успіхи у нас справді чималі. 
Аналізуючи діяльність СНТ ЛКА 

роботі. А успіхи у нас справді чималі. 

у 2008-09 навчальному році, можна 
відзначити позитивні тенденції у роз-
витку студентської науки. Наші сту-
денти почали активніше залучатися 
до наукових досліджень, що знайшло 
відображення у частому проведенні 
круглих столів, семінарів, конферен-
цій та у популяризації наукової думки. 
У травні 2009р. вперше в історії нашо-
го вишу вийшов друком Науковий ві-
сник студентських робіт накладом 130 
примірників, що вмістив 29 статей 
студентів з усіх факультетів. Вісник 
також було поміщено для загального 
доступу в електронній бібліотеці ЛКА. 
Помітнішими і вагомішими стали на-
укові досягнення студентів академії, 
яких було відзначено різними почес-
ними нагородами, 50 та 25-відсотко-
вими знижками в оплаті за навчання, 
грошовими преміями у розмірі 300, 
200, та 100 грн. і т. ін. 

Новий навчальний рік ми теж роз-
почали з приємного –  проректор ЛКА 
з наукової роботи проф. В. Шевчук 
нагородив низку студентів факультету 
МЕВ дипломами переможців конкур-
су бізнес-ідей. Їх отримали В. Бру-
МЕВ дипломами переможців конкур-
су бізнес-ідей. Їх отримали В. Бру-
МЕВ дипломами переможців конкур-

нець, Т. Дитиняк, А. Колесніков, А. 
Ємельяненко, А. Пенцак, У. Стецик, І. 
Яндьо. Проректор побажав усім при-
сутнім студентам творчого натхнення 
та ще більших успіхів у майбутньому.

З метою підвищення ефективності 
наукової роботи у складі  правління 
СНТ академії відбулися деякі струк-
турні зміни. Цьогоріч, зокрема, було 
обрано та затверджено нових голів 
СНТ факультетів менеджменту (М. 
Попович), товарознавчо-комерцій-
СНТ факультетів менеджменту (М. 
Попович), товарознавчо-комерцій-
СНТ факультетів менеджменту (М. 

ного (Д. Кортовський), юридичного 
Попович), товарознавчо-комерцій-
ного (Д. Кортовський), юридичного 
Попович), товарознавчо-комерцій-

(І. Харченюк) та Інституту економіки 
ного (Д. Кортовський), юридичного 
(І. Харченюк) та Інституту економіки 
ного (Д. Кортовський), юридичного 

і фінансів (А. Антонюк). 
(І. Харченюк) та Інституту економіки 
і фінансів (А. Антонюк). 
(І. Харченюк) та Інституту економіки 

На нарадчих зборах було окреслено 
такі перспективні напрями роботи, як:

–  участь факультетів у IV Всеу-
країнському молодіжному конкурсі 
«Новітній інтелект України», який 
щорічно організовує Міжнародний 
благодійний фонд «Україна 3000» за 
підтримки Міністерства освіти і на-
уки України, Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту, а та-
кож Національної комісії України у 
справах ЮНЕСКО;

–  підготовка студентів до участі у 
Всеукраїнських олімпіадах і конкур-
сах студентських наукових робіт;

–  подальша активізація участі сту-
дентської молоді у роботі конферен-

цій, семінарів, круглих столів
–  підготовка наукових статей до 

публікації у 2-му випуску Студент-
ського наукового вісника.

Серед стратегічних завдань СНТ 
на цей навчальний рік – заснування в 
академії нового Інформаційного Цен-
тру СНТ, що відповідатиме за моніто-
ринг та своєчасне подання інформа-
ції про семінари, конференції, круглі 
столи, навчальні проекти) на усіх фа-
культетах. Діяльність Інформаційно-
столи, навчальні проекти) на усіх фа-
культетах. Діяльність Інформаційно-
столи, навчальні проекти) на усіх фа-

го центру, ознайомлення з планами та 
звітами про роботу СНТ на факульте-
тах має здійснюватися за рахунок ака-
демічного веб-ресурсу. Іншим важ-
ливим завданням є запровадження 
рейтингової системи оцінювання на-
уково-дослідницької роботи студен-
тів. Тепер для мотивації та заохочення 
студентів до участі у науковій роботі 
слугуватимуть їхні виступи на семі-
нарах, конференціях, круглих столах; 
публікації статей або тез, за які можна 
буде отримати певну кількість балів. 
Окремо оцінюватиметься участь у 
студентських олімпіадах та конкурсах 
студентських наукових робіт.

Як згадано вище, цього року ми пла-
нуємо видати новий випуск Наукового 
вісника студентських робіт
нуємо видати новий випуск Наукового 
вісника студентських робіт
нуємо видати новий випуск Наукового 

. вісника студентських робіт. вісника студентських робіт Отож за-
нуємо видати новий випуск Наукового 

Отож за-
нуємо видати новий випуск Наукового 

прошуємо усіх охочих надсилати свої 
роботи на скриньку
прошуємо усіх охочих надсилати свої 
роботи на скриньку
прошуємо усіх охочих надсилати свої 

science.lac@gmail.
прошуємо усіх охочих надсилати свої 

cience.lac@gmail.
прошуємо усіх охочих надсилати свої 

com (
роботи на скриньку

(
роботи на скриньку

про вимоги до робіт можна дізна-
роботи на скриньку

про вимоги до робіт можна дізна-
роботи на скриньку cience.lac@gmail.

про вимоги до робіт можна дізна-
cience.lac@gmail.

тися у голів СНТ на своїх факульте-
(

тися у голів СНТ на своїх факульте-
(про вимоги до робіт можна дізна-

тися у голів СНТ на своїх факульте-
про вимоги до робіт можна дізна-

тах).
тися у голів СНТ на своїх факульте-

).
тися у голів СНТ на своїх факульте-

Попереду нас чекає багато роботи, 
і, сподіваємось, великих перемог!

СНТ НЕ ЗУПИНИТЬСЯ НА ДОСЯГНУТОМУ

Проф. В. Шевчук ставить головам СНТ факультетів непрості  завдання

Конкурси «Студентська осінь», 
«Студентська весна» давно 
Конкурси «Студентська осінь», 
«Студентська весна» давно 
Конкурси «Студентська осінь», 

стали візитівкою художньої 
«Студентська весна» давно 
стали візитівкою художньої 
«Студентська весна» давно 

самодіяльності Львівської 
стали візитівкою художньої 
самодіяльності Львівської 
стали візитівкою художньої 

комерційної академії. Не став 
винятком і рік 2009-й. 
комерційної академії. Не став 
винятком і рік 2009-й. 
комерційної академії. Не став 

Цього разу на сцені актової зали зі-
йшлися у змаганні молодих і веселих 
талантів команди Інституту економі-

ки та фінансів, факультетів товароз-
навчо-комерційного і міжнародних 
економічних відносин. 

Кожна з команд винесла на суд 
глядачів програму, що складалася із 
3-х частин: пісенного, танцювального 
конкурсів та виступів факультетських 
Клубів Веселих і Кмітливих. Впродовж 
всього дійства в актовій залі  не стиха-

ли безтурботний сміх і підбадьорливі 
оплески. Кубок «Студентської осені 
– 2009» за рішенням журі (а воно було 
доволі непростим!) вибороли студен-
– 2009» за рішенням журі (а воно було 
доволі непростим!) вибороли студен-
– 2009» за рішенням журі (а воно було 

ти факультету МЕВ. 2-ге місце посіла 
доволі непростим!) вибороли студен-
ти факультету МЕВ. 2-ге місце посіла 
доволі непростим!) вибороли студен-

команда ІЕФ, а 3-тє – дружина ТКФ. 
ти факультету МЕВ. 2-ге місце посіла 
команда ІЕФ, а 3-тє – дружина ТКФ. 
ти факультету МЕВ. 2-ге місце посіла 

Як відбувалася боротьба за цей почес-
ний трофей дивись у фоторепортажі 
«СМ» на стор. 28.

НЕ ЛИШЕ НАВЧАННЯМ ЖИВУТЬ СПУДЕЇ 
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НЕ ЛИШЕ НАВЧАННЯМ ЖИВУТЬ СПУДЕЇ 
1. Співає Н. Співає Н. Співає Н Гайдук 

–  студентка гр
Гайдук 

студентка гр
Гайдук 

. 211 
Гайдук 

. 211 
Гайдук 

ІЕФ
Гайдук 

ІЕФ
Гайдук 

2.
студентка гр
2.
студентка гр

У карколомному танці 
– О. Семен 

карколомному 
Семен 

карколомному 
(

карколомному 
(

карколомному 
гр(гр( . 312 

карколомному 
. 312 

карколомному 
ІЕФ

карколомному 
ІЕФ

карколомному 
) ІЕФ) ІЕФ та 

Н. Н. Н Гайдук
3.
Гайдук
3.
Гайдук

…Мітлою студенти 
ІЕФ мають намір вимести 

студенти 
ІЕФ мають намір вимести 

студенти 

різну нечисть 
4.

різну нечисть 
4.

різну нечисть 
Хто скаже, що май-

бутні бухгалтери не вміють 
веселитися?
бутні бухгалтери не вміють 

?
бутні бухгалтери не вміють 

5. Студентка ф-ту МЕВ 
О. Пановик виконує улюбле-

Студентка ф
Пановик виконує улюбле-

Студентка ф ту МЕВ 
Пановик виконує улюбле-

ту МЕВ 

ну пісню «Ти знай»
6. 

ну пісню «Ти знай»
6. 

ну пісню «Ти знай»
Виступають дотеп-

ники-міжнародники
Виступають
міжнародники
Виступають

 (зліва  (зліва  (
направо: ветеран КВК
А
направо
А
направо

. Коновал і першокурсники 
І. І. І Косоловський та О

Коновал і першокурсники 
Косоловський та О
Коновал і першокурсники 

. Дудко
Коновал і першокурсники 

Дудко
Коновал і першокурсники 

)Дудко)Дудко
7. 7. 7 Товарознавці заверши-

ли конкурс танцем під спів 
Товарознавці заверши-

ли конкурс танцем під спів 
Товарознавці заверши-

І. І. І Побережного 
ли конкурс танцем під спів 

Побережного 
ли конкурс танцем під спів 

(
ли конкурс танцем під спів 

(
ли конкурс танцем під спів 

гр(гр( . 246) 
ли конкурс танцем під спів 

. 246) 
ли конкурс танцем під спів 

і під 
ли конкурс танцем під спів 

 під 
ли конкурс танцем під спів 

і під і
акомпанемент М. акомпанемент М. акомпанемент М Фадеєва 

гр
Фадеєва 

гр. 246) 
Фадеєва 
. 246) 

(гр(гр( . 352)
8
. 352)
8
. 352)
.8.8 Проректор ЛКА проф

. 352)
Проректор ЛКА проф

. 352)
. 

С. Гелей оголошує, що голова 
профкому працівників ака-

Гелей оголошує
профкому працівників ака-

Гелей оголошує

демії доц
профкому працівників ака-
демії доц
профкому працівників ака-

. О
профкому працівників ака-

О
профкому працівників ака-

. Тімченко(зліва) 
профкому працівників ака-

Тімченко(зліва) 
профкому працівників ака-

вручить переможцям ще й 
грошові премії 

11 22

33 44 55

66 77 88
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Можна не погоджуватися з 
афоризмом «Краса врятує світ». 
Можна не погоджуватися з 
афоризмом «Краса врятує світ». 
Можна не погоджуватися з 

Але те, що вона на нього впливає 
афоризмом «Краса врятує світ». 
Але те, що вона на нього впливає 
афоризмом «Краса врятує світ». 

і ні кого не залишає байдужим, 
годі заперечувати. Це переконливо 
і ні кого не залишає байдужим, 
годі заперечувати. Це переконливо 
і ні кого не залишає байдужим, 

підтверджує конкурс «Міс ЛКА 
годі заперечувати. Це переконливо 
підтверджує конкурс «Міс ЛКА 
годі заперечувати. Це переконливо 

– 2009», який відбувся 7 грудня у 
підтверджує конкурс «Міс ЛКА 
– 2009», який відбувся 7 грудня у 
підтверджує конкурс «Міс ЛКА 

Палаці естетичного виховання 
учнівської молоді м. Львова. 
У великій залі, попри платний 
вхід, яблукові ніде було впасти! 
У великій залі, попри платний 
вхід, яблукові ніде було впасти! 
У великій залі, попри платний 

Подивитися і повболівати за 
вхід, яблукові ніде було впасти! 
Подивитися і повболівати за 
вхід, яблукові ніде було впасти! 

визнаних красунь своїх факультетів 
прийшли студенти й викладачі, 
визнаних красунь своїх факультетів 
прийшли студенти й викладачі, 
визнаних красунь своїх факультетів 

дівчата і хлопці.
прийшли студенти й викладачі, 
дівчата і хлопці.
прийшли студенти й викладачі, 

Відкрив конкурс один з організа-
торів – голова Студентського уряду 
академії В. Гой. Він лаконічно розпо-
вів про підготовку до конкурсу, під-
бір учасниць, назвав членів журі та 
подякував спонсорам за підтримку, 
без якої це свято було б неможливим. 
А спонсорів було чимало: компанія 
«Шувар», Кінопалац, клуб «Пікас-
со», косметична фірма «Лямбре», ак-
вапарк «Пляж», ресторан східної кух-
ні «Пан Тао», салон весільних суконь 
«Імперія Стиль», телекомпанія НТА, 
яка знімала і транслювала це дійство 
на телебаченні...

Всіх доброчинців, на жаль, не пе-
релічити. Та одного,  найголовнішого 
спонсора Володя не міг не згадати, 
висловивши особливу подяку керів-
ництву Львівської комерційної, яке 
не шкодує часу та грошей на під-
тримку корисних і цікавих студент-
ських ініціатив. Зрештою він передав 
естафету ведучим і… конкурс розпо-
чався. 

Програма його дуже нагадувала 
змагання «Міс Всесвіт». На екрані 
було продемонстровано навіть кліпи 
про хобі конкурсанток. А по тому на 
сцені у ділових костюмах з’явилися і 
самі красуні (фото (фото ( 1). Другий їх вихід 
за вже усталеною в академії традиці-
єю – у національних строях (фото (фото ( 2).
Дивишся на  це, здавалося б архаїчне 
вбрання, і не ймеш віри, як природ-
но, вишукано і  модно виглядає воно 
на сучасних дівчатах! 

Наступного разу конкурсантки, 
гаряче підтримані однокурсниками, 
вийшли на подіум у спортивному 
одязі. По тому було дефіле у кок-
тейльних сукнях, що їх ведучі чомусь 
назвали «вечірніми». Та хай там що, 
а сукні таки були красивими! Саме у 
них дівчата показали не лише свою 
красу, а й  відповідали на різні, час-
то несподівані питання, приємно 
вразивши глядачів інтелектом і духо-
вністю.

Фінальний вихід, мабуть, змусив 
стиснутися не одне дівоче серце –  
конкурсантки, мов лебідки, «випли-
ли» на сцену у білосніжних весільних 
сукнях (фото (фото ( 3).3).3  У перервах між їхні-
ми виходами публіку розважали відо-
мі танцювальні колективи, співаки 
(в тому числі популярні І. Федишин, 
дует «Шоколадка», дві команди КВК  
та інші виконавці). 

Апофеозом шоу дівочої краси ста-
та інші виконавці). 

Апофеозом шоу дівочої краси ста-
та інші виконавці). 

ло оголошення рішення журі та наго-

родження учасниць. Ніхто із них не 
залишився того вечора без нагород. 
Але найбільше тріумфували перша 
віце-міс М. Романяк із 4-го курсу Ін-
ституту економіки і фінансів, «Міс 
ЛКА – 2009» Н. Пустовар із 3-го кур-
су факультету МЕВ та друга віце-міс 
– першокурсниця товарознавчо-ко-
мерційного факультету С. Сенчишак 
(зліва направо на фото(зліва направо на фото(  5) 5) 5 . Юна С. 
Сенчишак навіть вухам не повірила, 
(
Сенчишак навіть вухам не повірила, 
( )
Сенчишак навіть вухам не повірила, 

)

почувши про свою «бронзу» (фото 4).   
Корону Н. Пустовар урочисто вручи-
ла «Міс ЛКА – 2007» Ю. Філоненко. 
Корону Н. Пустовар урочисто вручи-
ла «Міс ЛКА – 2007» Ю. Філоненко. 
Корону Н. Пустовар урочисто вручи-

А потім спонсори конкурсу ще довго 
вручали дівчатам квіти і багато цін-
них подарунків. Але найбільше у всіх 
було вражень – приємних, яскравих, 
незабутніх.

Іван СТОРОННІЙ

В АКАДЕМІЇ – НОВА КОРОЛЕВА КРАСИ!
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Ця чорнява дівчина з 
Коломиї випромінює 
рентґени оптимізму і 
демонструє незвичну 
рентґени оптимізму і 
демонструє незвичну 
рентґени оптимізму і 

самостійність та 
неймовірну порівняно з 
багатьма ровесниками 
неймовірну порівняно з 
багатьма ровесниками 
неймовірну порівняно з 

безпосередність. 
багатьма ровесниками 
безпосередність. 
багатьма ровесниками 

Принаймні, таке перше 
враження справляє 
нова «Міс Львівська 
комерційна академія 
– 2009» Н. Пустовар. 
комерційна академія 
– 2009» Н. Пустовар. 
комерційна академія 

Про те, як і чому 
вона потрапила на 
конкурс найвродливіших 
вона потрапила на 
конкурс найвродливіших 
вона потрапила на 

студенток, як готувалася 
конкурс найвродливіших 
студенток, як готувалася 
конкурс найвродливіших 

до нього, які сповідує 
студенток, як готувалася 
до нього, які сповідує 
студенток, як готувалася 

життєві цінності наша 
розмова з коронованою 
переможницею цього 
змагання краси і грації.
–  Надю! 

змагання краси і грації.
! 

змагання краси і грації.
Розкажи про 

причини, що покликали тебе 
Розкажи про 

що покликали тебе 
Розкажи про 

взяти участь у конкурсі?
–  Просто мені хочеться 

все спробувати і у всьому 
показати себе якнайкраще. 
Тому і вирішила взяти участь 
у конкурсі, незважаючи на 
мій невисокий зріст. Але ж це 
не конкурс «Міс Всесвіту»! 
На студентському конкурсі 
основними критеріями, як 
на мене, були впевненість у 
собі, інтелектуальні здібнос-
ті, ну, і… зовнішній вигляд. 
(Посміхається). Отож  тепер 
я поставила ще один значок 
у щоденнику напроти слів: 
«Перемогти у конкурсі кра-
си». 

–  Це означає, що ти не-
формальний лідер на курсі, у 
групі?
формальний лідер на курсі

?
формальний лідер на курсі

–  Я зі шкільних років на-
магалася бути першою як у 
навчанні, так і у всіх захо-

дах, що відбувалися в поза-
урочний час. В академії про-
тягом двох перших курсів 
було нелегко адаптуватися 
до студентського життя. Але 
зараз я, так би мовити, від-
родилася, закінчивши 2-й 
курс тільки на «відмінно». 

–  І вирішила показати 
себе ще й на подіумі

І вирішила показати 
себе ще й на подіумі

І вирішила показати 
?

І вирішила показати 
?

І вирішила показати 

–  Безперечно, хоча було 
себе ще й на подіумі

–  Безперечно, хоча було 
себе ще й на подіумі

складно поєднувати під-
готовку до конкурсу з на-
вчанням. Конкурс вимагав 
дуже багато зусиль: що-
денні двогодинні репетиції 
впродовж 2-х місяців, під-
готовка костюмів і т. д. 

–  А костюми шила сама 
чи тобі допомагали?

–  Костюм для першого 
виходу не був проблемою, 
оскільки я надаю перева-
гу класичному діловому 
стилю. А от національний 
стрій був дуже креативний, 
виготовлений власноруч. 
Наприклад, плахту я ви-
шивала бісером протягом 
карантину, у листопаді. 
Але, зусилля були вина-
городжені. Спортивний і 
коктейльний (вечірня сук-
ня) костюми теж були мої 
коктейльний (вечірня сук-
ня) костюми теж були мої 
коктейльний (вечірня сук-

власні. Весільні ж сукні 
нам надали спонсори –  са-
лон «Імперія Стиль», за що 
ми їм щиро вдячні.

–  Чи не заперечували 
проти участі у конкурсі твої 
батьки
проти участі у конкурсі твої 
батьки
проти участі у конкурсі твої 

? 
проти участі у конкурсі твої 

? 
проти участі у конкурсі твої 

–  Ні, бо я все купила за 
особисті заощадження. Річ 
у тім, що у вільний час я ще 
працюю. Батьки тільки ди-
вувалися, навіщо мені за-
йвий клопіт. Для них існує 
лише поняття «навчання» і 

нічого іншого. Та я вважаю, 
що студент, як і вчать нас 
викладачі, повинен встига-
ти скрізь.            

 –  Як ти гадаєш, внут-
рішні риси людини вплива-
ють на її зовнішність?
рішні риси людини вплива-

?
рішні риси людини вплива-

 –  Ще б пак! Щира і до-
бра людина виглядатиме 
гар но і зовні. Для прикла-
ду, після конкурсу ведуча п. 
Діана Гайворонюк сказала 
мені: «Тебе таку маленьку, 

просто Дюймовочку, об-
рали «Міс ЛКА», тому що 
ти світилася зі сцени, ви-
промінювала той позитив, 
яким заряджалися люди». 
І справді, головним по-
дарунком для мене стала 
прихильність зали. 

 –  Що дало тобі це зма-
прихильність зали. 

Що дало тобі це зма-
прихильність зали. 

гання молодості і краси?
–  Конкурс кардиналь-

но вплинув на моє життя. 
Тільки-но я ступила на по-
діум під час репетиції, від-
чула впевненість у собі. І 
це попри чималий досвід 
виступів на сцені! А ті лі-
чені хвилини, коли мені 
вручали корону, стали най-
кращими у моєму житті.  

Окрім того, я подружила 
з багатьма конкурсантка-
ми. Зокрема, з Мар’яною 
Романяк, яка зайняла 2-ге 
місце. Не можу не відзна-
чити, що усі дівчата подали 
ідеальний приклад дружніх 
стосунків. У нас не було 
підпиляних каблуків, розі-
рваних суконь, як у голлі-
вудських фільмах. Навпа-
ки, перед виходом на сцену 
ми допомагали одна одній 
поправляти макіяж, зачіс-
ки, сукні… Це були неза-
бутні миті! На мій погляд, 
конкурси краси навчають 
долати перешкоди і збага-
чують необхідним життє-
вим досвідом. 

Спілкувався 
Василь КУТЯНИН
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«Я ВІДЧУЛА ВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ»
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НАШІ ВИПУСКНИКИ

Він мріяв про кар’єру 
лікаря. А став… 
Він мріяв про кар’єру 
лікаря. А став… 
Він мріяв про кар’єру 

директором Західного 
лікаря. А став… 
директором Західного 
лікаря. А став… 

регіонального управління 
«ПриватБанку». І не в 
останню чергу завдяки 
«ПриватБанку». І не в 
останню чергу завдяки 
«ПриватБанку». І не в 

своїй спеціальності, 
отриманій у Львівській 
комерційній академії. 
отриманій у Львівській 
комерційній академії. 
отриманій у Львівській 

Спогадами про рідну 
комерційній академії. 
Спогадами про рідну 
комерційній академії. 

Alma Mater п. Орест 
Спогадами про рідну 
Alma Mater п. Орест 
Спогадами про рідну 

Блащук залюбки 
Alma Mater п. Орест 
Блащук залюбки 
Alma Mater п. Орест 

поділився з редактором 
Блащук залюбки 
поділився з редактором 
Блащук залюбки 

нашої газети.
–  Оресте Романовичу! 

Які міркування спонукали 
вас вступити до Львівської 
комерційної академії?
вас вступити до Львівської 

?
вас вступити до Львівської 

– Мрією мого дитин-
ства було стати хірур-
гом. Я навіть вступав на 
лікувальний факультет 
Ужгородського універси-
тету, але не вступив. Тож 
працював санітаром у 
реанімації. Платили мені 
небагато –  близько 150 
радянських карбованців. 
Тому, паралельно з робо-
тою у лікарні я, як і сотні 
тисяч українців, їздив до 
Польщі. Заробляв тим, 
що привозив знайомим 
до Ґданської консервато-
що привозив знайомим 
до Ґданської консервато-
що привозив знайомим 

рії музичні інструменти, 
а звідти віз інші ходові 
товари. 

– І «човникова» тор-
гівля навела вас на думку 
про професійне заняття 
бізнесом
про професійне заняття 
бізнесом
про професійне заняття 

? 
про професійне заняття 

? 
про професійне заняття 

– Попрацювавши ці-
лий рік в лікарні швидкої 
допомоги, я зрозумів, що 
лікарня нічим не відріз-
няється від звичайного 
підприємства. Тільки 
ціна помилки там – жит-
тя людини. А в бізнесі 
наслідки помилки не такі 
трагічні. Та й бути бізнес-
меном було престижним. 
Тому 1991 р. я твердо 
вирішив вступати на ін-
женерно-економічний 
факультет тоді ще Львів-
ського торговельно-еко-
номічного інституту. Там 
була хороша матеріальна 
база, працювали високок-
валіфіковані викладачі. В 
академії, куди я вступив 
на стаціонар, цей факуль-

тет вважали найсильні-
шим.   

– А не важко було на-
вчатися?

А не важко було на-
?

А не важко було на-

– Відверто кажучи, я 
не належав до кращих 
студентів. І лише із де-
яких наук, що мене ці-
кавили, намагався бути 
кращим. Принаймні, так 
мені здавалося. А на 4-му 
курсі, коли я вже працю-
вав економістом кредит-
ного управління «При-
ватБанку», мені одному 
з небагатьох дозволили 
навчатися за індивідуаль-
ним планом.

– Що вам найбільше 
запам’яталося зі студент-
ських років?

яталося зі студент-
?

яталося зі студент-

– Академія – добра 
школа життя. Запам’ята-
лися не стільки науки 
про менеджмент (від-
тоді, коли я навчався, 
вони суттєво змінилися), 
скільки викладачі. Саме 
вони суттєво змінилися), 
скільки викладачі. Саме 
вони суттєво змінилися), 

вони дають серйозну 

школу взаємин для май-
бутніх управлінців. На-
віть, коли ти відчуваєш, 
що погано знаєш пред-
мет, а треба скласти іспит, 
то необхідно знайти з 
викладачем спільну мову. 
Не для того, аби він по-
ставив «трієчку», а хоча б 
для того, аби не вигляда-
ти тупим і примітивним. 

Я потрапив у перший 
набір, коли було запро-
ваджене платне навчання. 
І чомусь більшість сту-
дентів сприйняли плату 
за навчання як плату за 
можливість не вчитися. 
Це було вельми хибне 
мислення. Та цілий ряд 
моїх ровесників гризли 
граніт науки, обирали у 
ній певний напрям і до-
сягли неабияких успіхів. 
А ті дисципліни, яким 
навчали в академії, їм не-
абияк знадобилися. 

– А що найбільше зна-
добилося вам?

– Особисто я зрозумів 
наскільки важливо бути 
дисциплінованим. Прига-
дую, захист своєї диплом-
ної роботи на тему «Авто-
матизація овердрафтного 
обслуговування клієнтів у 
комерційному банку». На 
той час це була складна 
тема. Сам термін «овер-
драфтне кредитування» 
був майже нецензурним 
виразом. (Сміється(Сміється( )Сміється)Сміється . А 
тут іще й автоматизація! 

(
тут іще й автоматизація! 

( )
тут іще й автоматизація! 

)

Я запропонував метод 
«відтинаючих площин» 
для нарахування відсотків 
за користування такими 
кредитами. Але я тоді 
працював у банку, і у мене 
було дуже багато роботи.
Отож вибіг з роботи під 
час обіду, щоб захистити 
диплом, однак, трохи за-
пізнився. Державна ко-
місія вже вислухала всіх 
дипломантів і закінчила 
свою роботу. 

Закінчення – стор.32
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Закінчення. 
Початок – стор .31

Заради мене їй до-
велося зібратися ще раз. 
Та перед моїм виступом 
один із членів комісії за-
питав, чи був попередній 
захист моєї дипломної 
на кафедрі. Це була чис-
та формальність. Але, 
оскільки на кафедрі я 
свою роботу не показав, 
мене до захисту не допус-
тили і вилучили з числа 
студентів.  Захистився я 
лише наступного року і з 
тією ж темою.

– І який урок ви з цього 
винесли?

І який урок ви з цього 
?

І який урок ви з цього 

– Спочатку ображався, 
бо дипломна була добра і 
творча. Вона була навіть 
якимось моїм винахо-
дом. Але закон повинен 
бути законом. До речі, це 
–  одне з правил бізнесу і 
будь-якої системи коор-
динат прийняття рішень. 
Треба випрацювати таку 
прагматичну систему, в 
якій враховуються інтер-
еси інших, і дотриму-
ватися певних правил. 
Через кілька років, коли 
вже мені, як керівнику 
департаменту, доводилося 
приймати рішення сто-
совно підлеглих, я усвідо-
мив, що вимагаю від них 
того ж, чого вимагали від 
мене. 

А ще академія навчила 
мене тому, що людина 
повинна мати гнучкий 
розум. Треба бути напо-
легливим і поступливим, 
принциповим і демо-
кратичним, поєднувати 
в собі багато різних рис. 
Не можна вибрати якусь 
одну лінію поведінки і 
завжди тільки її дотриму-
ватися. Керівникові слід 
бути добрим психологом.  

– А чи багато приходить 
бути добрим психологом.  

А чи багато приходить 
бути добрим психологом.  

до вас на роботу наших 
А чи багато приходить 

до вас на роботу наших 
А чи багато приходить 

студентів?
до вас на роботу наших 

?
до вас на роботу наших 

– Зараз менше, тому 
студентів

– Зараз менше, тому 
студентів

що у банківських уста-
новах пройшла хвиля 
скорочень. А на загал 
ми приймаємо на роботу 
студентів з усіх вишів, 
бо робимо ставку на ви-
ховання власних кадрів. І 
приблизно 20 % із наших 
ховання власних кадрів. І 
приблизно 20 % із наших 
ховання власних кадрів. І 

працівників – це випус-
кники різних факультетів 
Львівської комерційної 
академії. Варто зазна-
чити, що у нашому банку 
запроваджена бонусна 
система оплати праці. 
Це означає, що основ-

ну частину зарплати ми 
платимо усім без винятку 
тільки за залучення нових 
клієнтів, за кожну опера-
цію, кожний крок, який 
дає банку прибуток. Тих, 
хто заробляє найменше 
бонусів, ми звільняємо з 
роботи. 

– Але як пов’язати
гонитву за прибутком із 
вашою благодійністю
гонитву за
вашою благодійністю
гонитву за прибутком із 
вашою благодійністю

прибутком із 
, зо-

крема, з безкорисною до-
помогою рідній академії?

з безкорисною до-
?

з безкорисною до-

– Дуже просто: хто до-
бре заробляє – той може 
дозволити собі й видатки. 
До речі, на доброчинну 
допомогу академії я ви-
трачаю свої власні гроші. 
І маю намір допомогти 
ще з ремонтом спорт-

комплексу ЛКА, яким 
користуються також наші 
працівники.    

– А як ви ставитеся до 
поєднання практичної ро-
боти з навчанням у ВНЗ
поєднання практичної ро-
боти з навчанням у ВНЗ
поєднання практичної ро-

?
поєднання практичної ро-

?
поєднання практичної ро-

– Вельми позитивно. 
Тільки при цьому треба 
шукати роботу за своїм 
профілем, а тепер знайти 
таку роботу важче. У мене 
ж була спеціалізація «Ме-
неджмент у банківській 
справі». Тоді ще не було 
достатньої кількості і лі-
тератури, і банків, через 
що навіть викладачі при-
ходили до «ПриватБанку» 
подивитися, як все ви-
глядає зсередини. Тому 
практична робота дуже 
допомагала мені на іс-

питах та заліках, зокрема 
з банківської справи. На 
мою думку, корисно по-
єднувати одне і друге.

–  Що ви хотіли би по-
єднувати одне і друге.

Що ви хотіли би по-
єднувати одне і друге.

бажати студентам акаде-
мії?
бажати студентам акаде-

?
бажати студентам акаде-

–  Під впливом подій у 
нашій країні у студентів 
розвивається скептицизм 
і утверджується думка, 
що самі вони нічого до-
битися не спроможні. А з 
іншого боку, молоді люди 
все більше стають корис-
тувачами, споживачами. 
Вони гадають, що все у 
світі вже створено, і цими 
плодами слід лише вміло 
користуватися. Це також 
важливо, але попри все 
ще зі студентської лави 
треба стати творцем. 

Як на мене,  сильними 
вищі навчальні заклади 
роблять не стільки ви-
кладачі, скільки студенти. 
І якщо б  я бачив, що у 
виші є об’єднання сту-
дентів, котрі опрацьо-
вують якісь економічні 
теми, розробляють цікаві 
молодіжні проекти, ду-
мають на перспективу і 
хочуть щось творити, я 
готовий їм навіть допома-
гати. У житті аж ніяк не 
можна займати пасивну 
позицію. Отож не розча-
ровуйтесь, а творіть! 

Спілкувався 
Валерій ПОДОЛИННИ

Спілкувався 
Валерій ПОДОЛИННИ

Спілкувався 
Й

Спілкувався 
Й

Спілкувався 
Валерій ПОДОЛИННИЙВалерій ПОДОЛИННИ

Спілкувався 
Валерій ПОДОЛИННИ

Спілкувався 
Й

Спілкувався 
Валерій ПОДОЛИННИ

Спілкувався 
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