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День 26 червня видався цього 
року на рідкість похмурим, 
трохи навіть дощовим. Природа 
неначе сумувала за студентами, 
які завершили навчання в 
Інституті економіки та 
фінансів Львівської комерційної 
академії і зібралися в незвідану 
життєву путь. Та хай там що, а 
з наближенням полудня подвір’я 
академії зарясніло малиновими 
мантіями випускників, мов 
зелена нива червоними маками. 
Довга й терниста нива знань 
тривалістю у п’ять літ, 
впресованих у короткий вік 
щасливої юності! 
Вчорашні спудеї, а нині випускни-

ки, збуджено розмовляли між собою 
та з родичами, які прийшли до ака-
демії на випуск, фотографувалися на 
пам’ять, чепурилися. І, ледь маскуючи 
емоції веселими жартами і сміхом, го-
тувалися до останнього у їхньому жит-
ті студентського дійства – врочистого і 
щемливого свята останнього дзвоника. 

О 12-й годині дня усі зайняли міс-
ця у знайомій з перших днів навчан-
ня в академії актовій залі. До мікро-
фона підходять ведучі вечора Мар-

та Юзьків та Артур Шпаковський 
(фото 1). Вони вітають викладачів, 
батьків і, звісно ж, випускників із ра-
дісним, хоча й трохи сумним для них 
святом. Зворушливо лунають під ви-
соким склепінням зали їхні голоси:

«Осідають у святковій тиші 
Притишені дзвінкові позивні...
І на серці терпко, як ніколи: 
Ти ще студент й водночас – ні…»
І ось у глибині срібним звуком ро-

зітнувся в руках запрошених з цієї на-
годи дітей дзвінок – останній дзвінок 
веселої студентської пори. «Випус-
кний вечір... Скільки спогадів, мрій і 
сподівань, радості та смутку, рожевих 
мрій і терпкої печалі..., – продовжують 

ятрити душу своїми порівняннями ве-
дучі. – Які щемливо-ніжні почуття за-
повнюють душу! Академія купається 
у сяйві квітів, наряджена святкови-
ми мантіями випускників. Відчуває-
те, рідна Alma Mater, ніби принишкла, 
в очікуванні благословити Вас у дале-
ку дорогу, яку величають «трудовим 
життям»? Нарешті вони оголошують: 
святковий вечір з нагоди випуску сту-
дентів Інституту економіки та фінан-
сів ЛКА 2010 р. відкриє  директор Ін-
ституту, доц. Т. Герасименко. 

Лунає Державний гімн України і на 
сцену піднімається Т. Герасименко, ко-
тра опікувалася своїми вихованцями 
як студентська мама (фото 2). У вро-
чистій тиші вона оприлюднює віталь-
ні слова і найкращі побажання випус-
кникам від ректора академії проф. І. 
Копича, а далі довго зачитує його на-
каз про присвоєння звання магістра і 
спеціаліста 348 хлопцям і дівчатам, ко-
трі цьогоріч успішно завершили на-
вчання в Інституті. До речі, понад 50 % 
із 182 випускників магістратури отри-
мали дипломи з відзнакою! Під час 
оголошення відомих прізвищ зала ви-
бухає радісними оплесками. 

Продовження – стор. 2,3 

І вийшли за порІг у мантІях червоних
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Продовження. Початок – с.1 
Після директора ІЕФ на сцену за-

прошується перший проректор ака-
демії доц. П. Куцик (фото 3), який 
вітає вчорашніх студентів із закін-
ченням нашого вишу, знаходячи при 
цьому підбадьорливі, сповнені опти-
мізму слова. З напуттям на щасливу 
життєву дорогу до молодих еконо-
містів звернувся і студентський капе-
лан Львівської комерційної о. Роман 
Довгань.  

«Викладач – сіяч, що засіває до-
бром ниву», – так сказав про невтом-
ного сіяча добра, розумного й вічно-
го, видатний педагог О. Духнович. 
Мудрість, окриленість думки справ-
ді непідвладні плину часу. Вони ві-
чні й нетлінні, як життя. Відтак ві-
тання і добрі життєві настанови ви-
пускникам ЛКА 2010 р. пролунали із 
вуст завідувачів випускових кафедр 
академії: аудиту – проф. В. Рудниць-
кого (фото 4); бухгалтерського об-
ліку – доц. В. Бачинського; економі-
ки підприємства – доц. Н. Міценко; 
професора кафедри фінансів і креди-
ту О. Білої. Для викладачів, які на-
вчали випускників, були для них до-
брими вчителями й порадниками ви-
конує пісню-подяку студентка ІЕФ  
Ю. Безп’ятчук, а студенти-випускни-

ки вручають їм букети квітів (фото 
5).

Але у залі були присутні ще й 
батьки випускників, яке теж докла-
ли чимало зусиль у їхнє навчання й 
виховання. Троє із них зголосилися 
виступити перед випускниками: О. 
Килин (фото 6), В. Саврук, В. За-
війська. «Ми пам’ятаємо ваші перші 
кроки, перші плани, пошук корпусів 
й аудиторій. Сьогодні ви кваліфіко-
вані фахівці і йдете у світле майбут-
нє із гордо піднятою головою. Хоча 
будуть у вас дороги з крутими пово-
ротами, але ми впевнені, що ви по-
долаєте ці перешкоди. І за це щира 
подяка та низький уклін професо-
рам і викладачам, які вклали у вас 
своє серце і душу, передали свої зна-
ння і вміння, відкрили шлях до пре-
красного, творчого життя», – сказа-
ла О. Килин. Для батьків колишніх 
студентів теж пролунала зворушли-
ва пісня подяки. 

А свято тривало. Сміх схвалення 
пробіг у переповненій залі на жартів-
ливі слова ведучих:  

«Студент – це той, 
хто завжди їсти хоче, 
Студент – це той, 
хто завжди спати хоче, 
Студент – це той, 

хто собі ціну знає, 
Студент завжди власну думку має.
Студент – це той, 
хто завжди поспішає 
І в мріях своїх у занебесся зринає.

Після цього ведучі запрошують на 
сцену студентів спеціальності «Об-
лік» Н. Гайдук та О. Семена, які ви-
конують для випускників прощаль-
ний студентський вальс (фото 7).       

Нарешті слово – самим винуват-
цям свята. До трибуни підходять 
схвильовані І. Калинич, О. Сич, Р. 
Аверчук та Р. Марценюк, котрі пред-
ставляють всі напрями підготов-
ки спеціалістів у Інституті. Кожен 
із них висловлює найщирішу подя-
ку всім, хто був причетний до орга-
нізації їхнього навчання та вихован-
ня в академії. «Від імені всіх випус-
кників я можу з упевненістю сказати, 
що роки, проведені у стінах академії, 
залишили повчальний приклад у на-
ших серцях, – наголосила І. Калинич 
(на фото 8 за трибуною). – Хочу по-
дякувати ректоратові ЛКА, керівни-
цтву і працівникам ІЕФ, рідній кафе-
дрі економіки підприємства, нашим 
кураторам і викладачам за допомогу, 
турботу й терпіння. 

Продовження – стор. 3 

І вийшли за порІг у мантІях червоних

2

567

3 4



3З alma mater

І вийшли за порІг у мантІях червоних

Закінчення. Початок – с.1.2 
Дякуємо за знання і досвід, які ви 

нам передали і які ми зможемо у жит-
ті використати. А випускникам хочу 
сказати: кожен фініш – по суті старт. 
Отож вдалого вам старту!».

А випускник спеціальності «Об-
лік» Р. Марценюк з притаманним 
йому гумором сказав: «У цих свят-
кових мантіях ми прощаємося з на-
шою другою домівкою, з нашою Alma 
Mater. Ми завжди пам’ятатимемо не-
забутні студентські будні – лекцій-
ні і практичні заняття, веселе жит-
тя в гуртожитку, консультації до 
12-ї вечора, безсонні ночі під час се-
сії… і море іншого задоволення, яке 
подарувало нам студентське жит-
тя. (Бурхливі оплески.). Дякуємо вам, 
шановні викладачі за те, що ви протя-
гом цих 5 років намагалися вкласти у 
нас частинку себе…». Для всіх випус-
кників у залі лунає пісня у виконан-

ні студенток ІЕФ Наталії та Катери-
ни Гайдук. 

Після цього коротке напутнє сло-
во до випускників промовив пер-
ший проректор академії доц. П. Ку-
цик. Він побажав їм зустрітися через 
20 років всім Інститутом і підсумува-
ти, чого вони досягли. «Наснаги вам, 
талану і всього найкращого! Нехай з 
вами буде Бог!», – такими словами 
закінчив він свій виступ.

Свято невмолимо добігає кінця. Ве-
дучі вже продекламували останні ві-
ршовані настанови випускникам, ба-
жаючи їм у майбутньому удачі, стій-
кості та гідного життя. І за традиці-
єю ЛКА запропонували, вирушаючи в 
життєву дорогу, пройти під рушника-
ми – символом щасливої долі і святої 
стежки на поріг академії. «Але, перед 
тим, як пройти під рушниками стань-
те на підкову та підкуйте свої знання, 
які ви протягом 5-ти років здобува-

ли у стінах рідної Alma Mater», – по-
переджують А. Шпаковський (випус-
кник 2010 р.) та М. Юзьків. 

Цією символічною дорогою хлоп-
ці й дівчата, окроплені перед тим свя-
тою водою, поволі покидають залу, 
куди вже ніколи не повернуться зі 
студентським квитком (фото 9). Ба-
гато хто з них при цьому ледь стри-
мує сльози – сльози радості, вдячнос-
ті і… розлуки. 

За лічені хвилини академічний двір 
знову замайорів красивими мантіями 
випускників. Неначе прощальний са-
лют, полетіли догори їхні чотирикут-
ні шапочки. А перед входом до акаде-
мії стояли випускники 1990 р. і, мож-
ливо, із заздрістю дивилися на ви-
пуск молодих спеціалістів. Хто, хто, 
а вони добре знають, що з дипломом 
Львівської комерційної ніхто в житті 
не пропаде.

Валерій Подолинний   
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Ростислав Аверчук, 
спеціальність «Фінанси» 
Інституту економіки та фінансів 

   – Одне з найкращих вражень, 
які я виніс із академії, це – радість 
і захоплення, що дістаєш від інте-
лектуальної праці. Та найбільше 
мені сподобалася наукова робота. 
Навіть в останні два місяці я взяв 
участь у 2-х Всеукраїнських олім-
піадах. Першою була олімпіада з 
«Фінансів», де були питання з усіх 
предметів, які я вивчав впродовж 
5 років. Вона тривала 2 дні на базі 
Національного університету ім. Т. 
Шевченка у Києві. Завдання вима-
гали інтенсивної розумової праці, 
напруження, що викликало підви-
щений рівень адреналіну і водночас 
задоволення. 

А другою була олімпіада з англій-
ської мови в Донецьку. У ній брали 
участь 144 студенти нефілологічних 
спеціальностей зі 110 вишів Укра-
їни. Завдання ми виконували про-
тягом 3-х днів – по 3-4 години що-
денно. Вони давали можливість оці-
нити весь спектр володіння англій-
ською. І мені вдалося вибороти там 
2-ге місце. 

Дуже вдячний своєму викладаче-
ві І. Осаул з кафедри іноземних мов 
ЛКА. Ірина Василівна постійно мене 
скеровувала, підштовхувала і нади-
хала глибоко опановувати англій-
ську мову. Що ж до програми з «Фі-
нансів», то у мене не було якоїсь спе-
цифічної підготовки з одним викла-
дачем. До олімпіади не можна підго-
туватися протягом місяця, вивчив-
ши  усі предмети. Тому я хочу щиро 
подякувати усім викладачам, які ви-
кладали у мене різні навчальні дис-
ципліни. І все ж не можу не вислови-
ти особливої вдячності доц. О. Оси-
повичу, який працював зі мною, ма-
буть, найбільше. 

Тепер мені хотілося б продовжи-
ти процес невпинного пізнання, 

розвитку економічної думки у ве-
ликій науці. Знову ж таки, завдя-
ки Львівській комерційній акаде-
мії я дістав можливість навчати-
ся у Польщі, а згодом на англомов-
ній програмі у Києві. Тож найімо-
вірніше продовжуватиму навчання 
в докторантурі в одній з англомов-
них країн. Хоча плани з часом мо-
жуть змінюватися.

Наталія Попович, 
спеціальність «Товарознавство  
і комерційна діяльність» (ТКФ)

– Вчора я захистилася на від-
мінно. Залишилося отримати ди-
плом. Якщо чесно, то шкода розлу-
чатися з академією, зі студентським 
життям. Я спеціалізувалася на то-
варознавстві непродовольчих това-
рів (будматеріали, одяг, взуття і т. 
ін.). Вступаючи на товарознавчо-
комерційний факультет, я мала 
слабке уявлення про свою спеціаль-
ність. Для мене все було предме-
тами, речами. А тепер я зрозуміла, 
як з якогось природного камінчика 
можна зробити товар, як його дослі-
дити, отримати за нього гроші. Зна-
чний внесок у науку було зроблено 
економістами академії, і ми почерп-
нули у них великі знання із цілого 
комплексу дисциплін.

Останнім часом на ТКФ дуже під-
нявся рівень наукової роботи, акти-
візувалася участь студентів у нау-
кових гуртках, різних конференці-
ях. Я, наприклад, брала участь у кон-
ференціях у Чернігові, у стінах рід-
ної академії. Маю вже 4 публікації у 
фахових наукових загальноукраїн-
ських журналах. Окрім того, у нас іс-
нує така програма, як обмін досві-
дом, яка зараз здійснюється з До-
нецьким  Національним універси-
тетом економіки і торгівлі ім. М. 
Туган-Барановського. У ній я теж 
брала участь.

Мої прагнення до науки особли-
во підтримав доцент кафедри това-
рознавства непродовольчих това-

рів М. Беднарчук. Під безпосеред-
нім керівництвом Миколи Степано-
вича я працювала над маґістерською 
роботою. Я йому дуже завдячую всі-
ма своїми успіхами. Зараз ми плану-
ємо продовжити цю роботу під час 
мого навчання в аспірантурі. Дякую 
також нашому декану проф. Я. Ско-
робогатому, який з великим розумін-
ням ставиться до студентів, професо-
рам В. Апопію, І. Сирохману,  
Б. Семаку, І. Галику, ст. викладачу  
О. Шумському, іншим викладачам. 

А випускникам та студентам хочу 
побажати насамперед творчого на-
тхнення, наснаги і знайти себе в жит-
ті. Слід учитися знаходити взаємо-
розуміння і співпрацювати з інши-
ми людьми, в тому числі з викладача-
ми. Не радила б надто тішитися, коли 
тебе похвалять, і не ображатися, коли 
критикуватимуть. І завжди намагати-
ся досягти ще більших висот. 

Святослав Лаба, 
спеціальність «Правознавство» 
(юридичний факультет) 

– Признаюся, що прощатися з 
академією дуже важко. З нею у мене 
пов’язано багато різних вражень, 
емоцій від навчання й організації на-
вчального процесу. 

Й мене у її стінах згадуватиме чи-
мало людей. Мені буде дуже при-
ємно приходити до Alma Mater, бо 
знаю: тут мене зустрічатимуть приві-
тні обличчя.

Кожен викладач, як на мене, 
вкладає у студентів частинку себе 
самого, формуючи тим самим осо-
бистість свого учня. Когось одного 
з викладачів виділити важко. Тому 
хотів би подякувати всім виклада-
чам загалом, в тому числі і з інших 
факультетів. Я, зі свого боку, теж 
старався і старатимусь, щоб надії, 
які вони покладали на мене, реалі-
зувати в житті. 

Продовження – стор. 5

говорять випускники лка 2010 року
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говорять випускники лка 2010 року

2 липня відбулося 
засідання Вченої 
ради академії. 
На ньому було 
розглянуто питання 
«Про реалізацію 
«Комплексної 
програми розвитку 
Львівської комерційної 
академії у 2009 – 2010 
н. р.», «Про підсумки 
роботи ДЕК для 
фахівців усіх освітньо-
кваліфікаційних рівнів 
і форм навчання» 
ухвалено інші рішення. 
На початку засідання 

ректор ЛКА проф. І Копич 
привітав усіх з Міжнарод-
ним Днем Кооперації. Він 
повідомив, що з цієї наго-
ди Правління Укоопспіл-
ки та ЦК Профспілки пра-
цівників споживчої коопе-
рації України за багаторіч-
ну сумлінну працю і зна-
чний особистий внесок 
у розвиток кооператив-
ної освіти нагородив за-
ступника декана факуль-
тету заочної освіти доц. 
В.Гаврилишина почес-
ною трудовою відзнакою 
«Знак Пошани», а ще кіль-
кох працівників академії – 
грамотами. Ректор вручив 
нагороди в присутності 
членів Вченої ради. Окрім 
того, проф. І. Копич приві-
тав із захистом дисертацій 
на здобуття наукового сту-
пеня доктора економічних 
наук доцентів М. Флейчук 
та Т. Васильціва, вручив-
ши їм букети квітів. 

Доповідь із питання 
«Про реалізацію «Комп-
лексної програми розви-
тку Львівської комерційної 
академії у 2009 – 2010 н. р.» 
на засіданні зробив проф. І. 
Копич. Він констатував, 
що з програми, схваленої 
20 квітня 2007 р., вдалося 
виконати головні завдан-
ня. Зокрема, ЛКА пройшла 
переакредитацію за 4-м 
рівнем, за що ректор подя-

кував усім, до цього при-
четним. В академії здійсне-
но омолодження управлін-
ських кадрів, здійснюєть-
ся удосконалення органі-
заційної структури, ефек-
тивнішими стали засідан-
ня Вченої ради і ректорату.

Активізувалася робота 
студентського самовряду-
вання, проведено роботи, 
які поліпшать використан-
ня комп’ютерних техно-
логій. Із 750 комп’ютерів  
оновлено 50 %, придбано 
20 мультимедійних про-
екторів. Ректор висловив 
прохання раціонально ви-
користовувати це облад-
нання. Він повідомив та-
кож, що для цього в акаде-
мії буде створено Інститут 
інноваційних технологій, 
під опікою якого функці-
онуватиме і бібліотека на-
укової літератури на елек-
тронних носіях.

В академії поліпшилося 
використання в навчаль-
ному процесі власних на-
укових досліджень про-
фесорів, активізовано на-
укову роботу студентів, ві-
сники праць перереєстро-
вані як наукові видання. 
Тільки цього року 4 наші 
викладачі захистили док-
торські і 12 – кандидат-
ські дисертації, що істот-

но впливає на поліпшен-
ня якості професорсько-
викладацького складу. До 
того ж, Президія ВАК дня-
ми затвердила відкриття 
у нашому виші двох спе-
ціалізованих Вчених рад 
із захисту не лише канди-
датських, а й докторських 
дисертацій. Посилюєть-
ся міжнародна співпраця 
ЛКА, яка вперше потрапи-
ла до програми Євросоюзу 
«TEMPUS».            

Проф. І. Копич вказав 
і на недоліки у виконан-
ні «Комплексної програми 
розвитку…». Та основний 
підсумок роботи у цій ца-
рині, за його словами, по-
лягає у тому, що «мину-
лий навчальний рік – один 
із найвдаліших за нелегкі 
останні роки, які пережи-
ла наша академія». 

З питання «Про підсум-
ки роботи ДЕК для фахів-
ців усіх освітньо-ква  лі фі-
каційних рівнів і форм на-
вчання» членів ра ди поін-
формував перший прорек-
тор ЛКА доц. П. Куцик. В 
ухвалі із цього пункту по-
рядку денного відзначено, 
що рівень підготовки бака-
лаврів, спеціалістів та маґі-
стрів є достатнім для при-
своєння їм відповідних 
ква лі  фікацій. Дипломні 

ро    бо ти містять економіко-
ма  тематичні розрахунки 
та моделі, наукову полемі-
ку теоретичного характе-
ру, мають пошуковий ха-
рактер та елементи новиз-
ни. Значна частина ви-
пускових робіт викона-
на на замовлення підпри-
ємств і організацій різних 
організаційно-правових 
форм та форм власності. 

Однак робота ДЕК ви-
світлила і деякі недоліки у 
підготовці дипломних ро-
біт. З метою їх виправлен-
ня Вчена рада серед іншо-
го рекомендувала: 

– щорічно оновлювати 
тематику випускових робіт 
відповідно до вимог під-
приємств, за матеріалами 
яких вони виконуються;

– збільшити кількіс ть 
посилань на доробок про-
фесорсько-викла даць ко го 
складу академії та науко-
вих керівників, зокрема, 
ви користовувати їхні на-
укові праці при написанні 
дипломних робіт;

– посилити контроль за 
якістю дипломних робіт, 
організацією їх виконан-
ня та обов’язкового попе-
реднього захисту на кафе-
драх (офіційного затвер-
дження комісій та скла-
дання відповідних прото-
колів).

На цьому засіданні Вче-
на рада також затверди-
ла представлення до вче-
ного звання доцента к. е. н.  
О. Колінко (кафедра ме-
неджменту) і к. ю. н.  
І. Апопій (кафедра цивіль-
ного права та процесу); під-
тримала рекомендації де-
канатів щодо надання най-
кращим студентам ака демії 
іменних стипендій; реко-
мендувала до друку моно-
графії та навчальні посіб-
ники викладачів; розгля-
нула інші питання.

Власна інформація

у нас захищатимуть І докторськІ!

Закінчення. Початок – с.4 
Всяка громадська робота, яку я 

виконував (участь у Студентському 
науковому товаристві, у старостаті, 
у Студентському уряді), безперечно, 
допомагала мені і в навчанні. На-
самперед тому, що я всюди мав дру-
зів. Громадська робота навчила мене 
спілкуватися з людьми і виховува-
ла як лідера, як особистість. І це мені 
неабияк імпонувало.

Для мене все було взаємо-
пов’язано: навчання, військова кафе-
дра, практична робота. Якщо людина 
до чогось прагне, то вона все здатна 

подолати. Але не хотів би себе стави-
ти за приклад іншим. Поєднання на-
вчання з роботою залежить від лю-
дини – якщо їй не важко і вона від-
чуває від цього задоволення, то це 
для неї буде і найкращий варіант. 
Адже практична робота допомагає 
навчатися, пізнавати різні нюанси 
професії. А загалом людині протягом 
всього життя треба навчатися, попо-
внювати багаж знань і професійних 
навичок. 

В майбутньому хотілося б бути 
корисним людям і приносити задо-
волення та хоча б якісь дивіденди 

своїм батькам, які вкладали кошти 
в мою освіту, завжди і в усьому мені 
допомагали й підтримували. Щодо 
навчання в подальшому, то поки що 
яких-небудь далекосяжних планів я 
не будую. Наразі мені подобається 
нинішня моя робота. Але, якщо бу-
дуть інші пропозиції, то буду їх роз-
глядати. 

щасти вам у житті, вихован-
ці найстарішої української школи 
меркурія!

Спілкувався Іван Сторонній

Ректор І. Копич (справа) вручає нагороду В. Гаврилишин



6 З ДОЗВІЛЛя

Напередодні літньої 
сесії студенти й 
викладачі кафедри 
банківської справи 
Інституту економіки 
та фінансів нашої 
академії відзначили День 
банківського працівника. 
До професійного свята 
кожна академічна 
група цієї спеціальності 
підготувала свою 
стінгазету, а 26 травня 
на сцені актової зали 
відбулося феєричне 
дійство за сценарієм 
студента-випускника 
А. Шпаковського. 
Ведучими свята був 
сам А. Шпаковський та 
О. Сич. У постановці 
взяли участь студенти 
цієї  спеціальності В. 
Домбрович, В. Горячко, Р. 
Пошивак, В. Пархоменко, 
Є. Стельмах, Л. Тороп, 
Ю. Саврук. «СМ» 
пропонує фоторепортаж 
про цю подію.

1. Викладачів та студен-
тів кафедри вітає зі святом 
директор ІЕФ доц. Т. Гераси-
менко.

2. Найкраща стінгазета 
кафедри банківської справи.

3. Так наші студенти про-
щалися зі шпаргалками. 

4. Інсценізація святкування 
«екватора» у виконанні сту-
дентів спеціальності «Банків-
ська справа». 

5. Останній крик моди від 
кафедри банківської справи.

професІя, що вселяє оптимІзм

1 2

3

4 5
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професІя, що вселяє оптимІзм
6.  Студенти-банкіри вирішили подбати про 

«інвестиції» на перспективу…

7.   …І потягнулися викладачі-«банкіри» до 
своїх гаманців.  

8.  Черга чекатиме довго, якщо до банкомату 
підійшла блондинка Маня.   

9.  Викладачі, як завжди, апробують власні 
фантастичні ідеї (у цьому випадку щодо  дрес-
коду клерка банку) на своїх студентах.

10.  Креативна команда майбутніх банкірів. 

11.  Квіти від спудеїв – завідувачу кафедри 
банківської справи проф. О. Вовчак. 

12.  Викладачі кафедри банківської справи, які 
завітали на свято. 6

7

9 10

1211

8



8 СКЛАДНиКи уСпІху

Цього навчального 
року ряд студентів 
та аспірантів нашої 
академії удостоїлися 
високих нагород 
у престижних 
конкурсах наукових 
робіт і студентських 
олімпіадах. Нижче 
подаємо короткі 
інтерв’ю з трьома їх 
переможцями.  

Роксолана Шумило, 
аспірантка ЛКА 
спеціальності 
«Бухгалтерський облік,  
аналіз та аудит» 

– роксолано! чи давно за-
ймаєшся науковою робо-
тою?

– Серйозно наукою я за-
йнялася на 4-му курсі, коли 
розпочала писати курсову 
роботу з «Обліку». Відтоді 
і дотепер моїм керівником 
є перший проректор ЛКА 
Петро Олексійович Куцик, 
який  викладав у нашій 
групі «Фінансовий облік». 
Це – дуже складна дисци-
пліна, що закладає основи 
подальшого професійного 
і наукового поступу фахів-
ця. Ми обрали темою век-
сельні операції. Досліджен-
ня ми почали з обліку век-
сельних операцій, хоча зі-
ткнулися з проблемою бра-
ку практичного матеріа-
лу. Але все таки нам вдало-
ся знайти підприємства, які 
здійснюють такі операції, і 
то не разові. В  результаті я 
на високому рівні викона-
ла і захистила маґістерську 
роботу, що було відзначе-
но Державною екзамена-
ційною комісією. А згодом 
мене було рекомендовано 
до вступу в аспірантуру. 

– продовжуєш дослі-
джувати цю тему і в аспі-
рантурі? 

– Ні. Через названу про-
блему тему я змінила. Але 
моя маґістерська робота 
була не марною. Ми вибра-
ли з неї ключові тези і но-
ваторські ідеї щодо здій-
снення весельних опера-
цій на підприємствах і, ла-
конічно сформулювавши, 
надіслали на конкурс сту-
дентських наукових робіт. 
Тема, яку я там презенту-
вала називалася «Облік і 
аналіз вексельних опера-
цій у сучасному менедж-
менті підприємств». 

Конкурс із нашої спеці-
альності відбувався цього-
річ у Запорізькому держу-
ніверситеті, куди було наді-
слано понад 100 робіт. Пе-
реважно це були роботи ма-
ґістрантів, але були і напи-
сані студентами 4-х курсів. 
Деякі роботи були викона-
ні на основі маґістерських 
робіт. Половина робіт була 
«відсіяна». На завершаль-
ному етапі конкурсу до-
повідало лише 48 осіб, які 
представляли головно виші 
східної, південної та цен-
тральної частин України. 
Із заходу було зовсім мало 
конкурсантів, а зі Львова – 
лише наша академія. 

– як відбувався кон-
курс і як тобі вдалося ви-
бороти 2-ге місце?

– Конференція була 
орга нізована на високому 
рів ні. До нашого приїзду 
на віть підготували збірник 
наукових робіт із тезами 
наших доповідей. Учасни-
ки конференції були поді-
лені на 2 секції (по 24 осо-
би у кожній). Я виступала 
на секції з бухгалтерського 
обліку та фінансової звіт-
ності передостанньою. І 
моя тема виклика ла бурх-
ливі суперечки. Мабуть, 
члени комісії були вже 
втомлені, і поспішали за-
кінчити засідання. Мені 
закидали, що українські 
підприємства майже не ви-
користовують у господар-
ській діяльності вексель-
ні операції, і ця тема не 
має практичного значення.  
Моїм же аргументом було 
те, що у нас відсутні мето-
дики роботи з цими опе-
раціями і їх надто складно 
використовувати в зако-
нодавчому полі нашої дер-
жави. Тож я в своїй робо-
ті показала, як можна ви-
значити ефект і спрости-
ти процедуру застосуван-
ня векселів з дотриманням 
усіх вимог до здійснення 
вексельних операцій. Піс-
ля такої аргументації і про-
демонстрованого володін-
ня темою, журі погодило-

ся, що моя робота справ-
ді актуальна і потребує по-
дальших досліджень. Як 
наслідок, мене, окрім 2-го 
місця, було нагородже-
но ще і грамотою «за акту-
альні наукові дослідження 
та яскраву доповідь, а та-
кож за можливість впрова-
дження результатів дослі-
джень у практику». 

– у чому ж конкретні-
ше полягає практичне зна-
чення цієї роботи?

– Опрацювання такої 
теми дозволяє контраген-
там позбутися залежнос-
ті від банків і налагоджува-
ти стосунки між собою са-
мим, за допомогою випи-
сування векселів, їх індо-
сування. Сьогодні  ми спо-
стерігаємо тиск на здій-
снення вексельних опера-
цій з боку держави. Опера-
ції з індосування векселів 
віднесено до категорії, що 
містять особливий ризик. 
І це гальмує використання 
цього фінансового інстру-
мента. Тим часом нормаль-
ний розвиток ринкової 
економіки означає розви-
ток і її культури. Викорис-
тання векселів – це свід-
чення високої економічної 
культури і відносин між 
контрагентами ринку.  

Роман Січка, студент 
4-го курсу спеціальності 
«Менеджмент 
організації»  факультету 
менеджменту ЛКА 

– коли і де відбувалася 
олімпіада з менеджменту, 
в якій ти брав участь? 

– Олімпіада з менедж-
менту відбувалася 23-25 
березня в Одеському Наці-
ональному економічному 
університеті. У ній брали 
участь приблизно 50 учас-
ників. Нам було запропо-
новано завдання не тільки 

з менеджменту, але й з ін-
ших предметів навчальної 
програми. Серед них: осно-
ви менеджменту, операцій-
ний менеджмент, управ-
ління персоналом, орга-
нізація праці менедже-
ра, економіка підприєм-
ства – всього 6 предметів. 
У 1-й день ми спочатку пи-
сали тести. А потім була 
розрахунково-аналітична 
задача, що скла  далася із 
3-х задач: економічної, ана-
літичної і задачі з управ-
ління персоналом та орга-
нізації праці. На жаль, я не 
увійшов до трійки призе-
рів (хоча і був близько до 
неї), але отримав грамо-
ту в номінації «Менеджер 
змін». 

– Цей успіх, напевно, 
був наслідком серйозної 
підготовчої роботи?

– Безумовно. Мене ра-
зом зі студенткою маґі-
стратури Христиною Ка-
вецькою відрядили до 
Одеси як відмінника з фа-
хових дисциплін, які ви-
вчають студенти нашої 
спеціальності. До того ж, 
на 1-му етапі олімпіади в 
ЛКА було проведено тес-
тування, і я зайняв 1-ше 
місце. 

– а хто за 4 роки з то-
бою найбільше працював, 
в тому числі готував до 
олімпіади?

– Хотів би відзначи-
ти внесок доц. О. Миць-
ко (викладала «Основи ме-
неджменту»). Її лекції за-
любки слухали всі. Щиро 
вдячний також доц. О. Но-
вицькій, яка читала курс 
«Управління персона-
лом», доц. В. Коцупею, ко-
трий викладав дисциплі-
ну «Організація праці ме-
неджера». І цей список 
можна було б продовжу-
вати. А безпосередньо до 
олімпіади нас готувала ст. 
викладач з організаційно-
кооперативної роботи О. 
Колянко. Вона їздила з 
нами в Одесу і теж отрима-
ла нагороду за якісно вико-
нану роботу з перевірки на-
ших завдань.

– чим ти плануєш за-
йматися після закінчення 
академії?

– Передусім хотів би 
вступити до маґістратури 
і закінчити її, як і бакалав-
рат, з червоним дипломом. 
Після цього, звісно, хотів 
би влаштуватися на добру 
роботу, бажано на якомусь 
підприємстві. Та це вже за-
лежить не лише від ста-
рань, а й від того, як пота-
ланить. 

Продовження – стор. 9
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23 травня ц. р. у львівському 
Будинку органної та камерної 
музики відбувся святковий 
концерт з нагоди 25-літнього 
ювілею народної хорової капели 
«Мрія» Львівської комерційної 
академії. Того пам’ятного дня 
концертну залу заповнили 
шанувальники хорового співу не 
лише з академії, а й з інших вишів 
Львова і навіть із-за кордону. 

Ювілейний концерт коротким сло-
вом відкрив президент «Мрії», За-
служений працівник культури Укра-
їни, проректор ЛКА, проф. Степан 
Гелей (фото 1). Він відзначив, що ця 
народна хорова капела справедли-
во займає почесне місце серед хоро-
вих колективів, які пропагують у сві-
ті українську пісню. А перший кон-
церт «Мрії» відбувся 8 травня 1985 р. 
в актовій залі вже колишнього Львів-
ського торговельно-економічного ін-
ституту.

Засновниками капели були ви-
кладач Львіської музичної академії 
ім. М. Лисенка Іван Чупашко (1984-
1989 рр.) та незмінний президент 
«Мрії» проф. С. Гелей. Впродовж 19 

років хором керував Заслужений ар-
тист України, професор Львівської 
музичної академії ім. М. Лисенка 
Богдан Дерев’янко (1989 – 2008 рр.), 

а з 2008 р. колективом керує викла-
дач Львівського музичного училища 
ім. С. Людкевича Василь Долішній.

Продовження – стор. 10
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Закінчення. 
Початок – с.8

Наталія Куценко, 
студентка 4-го курсу  
Інституту економіки та 
фінансів, спеціальність 
«Облік і аудит» 

– наталю, як ти потра-
пила на олімпіаду?

– Я ще з 2-го курсу за-
ймаюсь науковою роботою 
під керівництвом свого на-
укового керівника доц. П. 
О. Куцика. Спільно з ним 
готуємо до друку науко-
ві статті, доповіді на нау-
кових конференціях в ака-
демії тощо. Торік я їздила 
на конференцію до Київ-
ського Національного уні-
верситету ім. Т. Г. Шевчен-

ка, цього року побувала в 
Національному технічно-
му університеті у Луцьку, 
у Львівському банківсько-
му інституті і на різних се-
мінарах у нашому виші. 
Петро Олексійович, який 
протягом двох семестрів 
викладав у мене фінансо-
вий облік, готував мене і 
до цьогорічної олімпіади. 
Спочатку у нашій акаде-
мії відбувався І-й відбір-
ковий тур Всеукраїнської 
студентської олімпіади, де 
я зайняла 1-ше місце. А 21-
23 квітня я взяла участь у 
ІІ турі в Харківському На-
ціональному економічно-
му університеті. 

– а з якої дисципліни?
– Олімпіада була комп-

лексна. Завдання склада-
лися з таких дисциплін як 
облік, аналіз та аудит – всі 
профільні предмети нашої 
спеціальності. 1-го дня ми 
виконували  завдання з фі-
нансового обліку й управ-
лінського обліку, а 2-го 
дня – з економічного ана-
лізу й аудиту. Отож я го-
тувалася  з усіх названих 
предметів. 

– розкажи, будь ласка, 
про ті завдання ширше. 

– Всеукраїнська олім-
піада проходить у Харко-
ві  3-й рік поспіль. І щоро-
ку на неї потрапляють сту-
денти Львівської комер-
ційної академії, займаючи 
там призові місця або ви-

граючи у різних номінаці-
ях. А завдання… 21 квіт-
ня його, наприклад, треба 
було виконати у письмо-
вому вигляді за 4 години. 
Програми, за якою ми мо-
гли б готуватися до олімпі-
ади, не було, через що по-
трібно було орієнтувати-
ся в усьому. Тестування не 
проводилося – лише прак-
тичні завдання. 2-го дня 
конкурсне завдання стосу-
валося аудиту й економіч-
ного аналізу, на що було 
відведено теж 4 години. 
А на 3-й день оголошува-
ли результати. На олімпіа-
ді було 140 учасників май-
же з усіх ВНЗ України. І 
всі виконували завдання в 
усіх згаданих 4-х предме-
тів. В одній із 4-ох номіна-
цій («Фінансовий облік») 
я і посіла І місце.  

– а були сильні супер-
ники?

– Важко сказати. Біль-
шість із них я побачила 
лише на цій олімпіаді. У 
1-й день було трохи страш-
но. Але я їздила до Харко-
ва зі студентом маґістрату-
ри Р. Марценюком, з яким 
ми на тлі інших конкур-
сантів відчували себе до-
волі впевнено і підготовле-
но. Із нами навіть трапився 
невеличкий скандал.

– он як?!
– Річ у тім, що я споді-

валася зайняти призове 
місце також з економічно-

го аналізу. Але мені поста-
вили 12 балів зі 100, хоча 
я написала усі завдання. 
Тоді я подала апеляцію. 

А коли мені видали ро-
боту, і я подивилася на їхні 
еталонні відповіді, то вия-
вилося, що у мене все вирі-
шено ніби то неправильно 
через одну формулу. Але 
формула, якої нас навча-
ли в ЛКА, і яку ми з Ро-
мою використовували, є 
правиль ною! Харківські ж 
викладачі її чи то не визна-
ють, чи не розуміють. Ту 
формулу, як сказали нам 
вже тут, в академії, вико-
ристовували ще за радян-
ських часів! Нас навчають 
за сучаснішою методикою. 
А в Харкові мені виконан-
ня завдань не зарахували. 

– І тебе не розчарувала 
ця невдача?

– Спочатку трохи розча-
рувала. Але зараз вона, на-
впаки, надає мені більше 
сил і адреналіну. Наступ-
ного року (а олімпіада точ-
но відбуватиметься знову 
у Харкові) я прагну туди 
поїхати і довести або пояс-
нити, що студенти Львів-
ської комерційної таки 
були праві. У майбутньому 
я і далі планую займатися 
науковою роботою, всту-
пити до маґістратури, а по 
тому, можливо, і до аспі-
рантури.

Розмовляв  
Валерій Подолинний  

нашІй «мрІї» – чверть столІття!
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нашІй «мрІї» – чверть столІття!
Закінчення. Початок – с.9

З часу заснування капела прагну-
ла витонченого співу, шукала різних 
форм і методів роботи, щоб досяг-
ти найкращого відтворення шедеврів 
хорової музики. З кожним роком на-
полегливість і праця, пошук і старан-
ня всього творчого колективуприно-
сили йому неабиякі успіхи. 

Нині в репертуарі «Мрії» – ше-
деври української та світової хорової 
класики. У 1-му відділенні ювілейно-
го концерту прозвучали тепло зустрі-
нуті публікою безсмертні твори духо-
вної музики М. Березовського, М. Ле-
онтовича, М. Мусоргського, Г. Генде-
ля, В. Моцарта й інших композито-
рів. Натомість 2-га частина концерту 
складалася з українських народних 
пісень. Глядачі отримали справжню 
насолоду від виконання хором акаде-
мії таких творів, як «Сонце заходить» 
В. Іконника, «Тече вода в синє море» 
Б. Лятошинського, «Господи, поми-
луй нас!» Т. Петриненко і т. п.    

Не випадково аматори «Мрії» за-
лишили помітний творчий слід на 
співочих полях Полтави (1987 р.) і 
Львова (1989 р.), на відкритті хоро-
вої філармонії в Києві (1988 р.), на 
вшануванні пам’яті Т. Шевченка у 
Чернівцях, Каневі (1991 р.) та Пере-
мишлі (1992 р.), у програмах «Соняч-
них кларнетів». Капела тричі перема-
гала на конкурсах хорових колекти-
вів ім. С. Крушельницької в Терно-
полі (1988, 1992 і 1997 р.р.); двічі – на 
Всеукраїнському конкурсі хорових 
колективів ім. М. Леонтовича в Ки-
єві (1992 та 1997 р. р.); на конкур-
сах, присвячених 125-ти і 130-річчю 
«Просвіти» у Львові.  

На базі «Мрії» 1993 р. відкри-
то єдиний в Україні музей хорового 
мистецтва. У 1995 р. капела започат-
кувала проведення у Львові хорового 
фестивалю, який набув статусу між-
народного.

Талановитий колектив гідно від-
стоював честь українського хорового 
мистецтва на святкуванні 400-річчя 
Берестейської унії у Римі (1996 р.), у 
Раді Європи (Страсбург, 1997 р.), на 

звітному концерті творчих колекти-
вів Львівщини в столичному палаці 
«Україна» (1999 р.), у Святій літур-
гії за участю Папи Римського Івана-
Павла ІІ у Львові (2001 р.). Він ви-
ступав на хорових академіях та фес-
тивалях у Кишиневі, Пушкіно (Мол-
давія); у Перемишлі, Вроцлаві, Лю-
бліні, Кракові, Зеленій Гурі, (Поль-
ща); Суботіці (Сербія), Пулі (Хорва-
тія); Берліні, Айзенгуттенштадті (Ні-
меччина); Утрехті, Нью-Вейгені (Ні-
дерланди); Парижі та Мюлузі (Фран-
ція); Лондоні, Манчестері (Брита-
нія); Ля Коруньї, Сант Яґо (Іспанія), 
Лєньєрі (Швейцарія), та в багатьох 
інших містах і країнах Європи.

Блискучі перемоги «Мрія» здобу-
ла на міжнародних конкурсах хорово-
го мистецтва у Мєндзиздрої (1998 р., 
Польща); Уґерському Броді (1999 р., 
Чехія); Нешателі (2003 р., Швейца-
рія); Айзенгуттенштадті (2005 р., Ні-
меччина). Голова журі міжнародно-

го конкурсу хорової музики в Лан-
голлєні (2004 р.) Алан Будікват, оці-
нюючи виступ нашого хору, відзна-
чив: «Аналізуючи твір «Богородице 
Діво» А. Гнатишина, я завжди кажу 
моїм хористам, що так, як викону-
ють духовну музику українські хори, 
не до снаги жодним колективам сві-
ту. Незважаючи на те, що ми скопію-
вали партитуру цього твору, при мак-
симальних зусиллях з боку мого хору 
ми не змогли відтворити ні глибоко-
го басового звучання, ні динаміки, ні 
інтонації, словом, душі цього твору, 
як це було подано «Мрією». 

Після концерту хористів ще дов-
го вітали зі славним ювілеєм. Квіти, 
пам’ятні адреси і слова подяки вру-
чали і звучали із уст першого прорек-
тора ЛКА П. Куцика та голови про-
фкому працівників академії О. Тім-
ченка (фото 2), керівників хорової 
капели працівників підприємств га-
лузі зв’язку «Боян», президента хору 
«Германія» із м. Айзенгуттенштадт 
Горста Крамера (фото 3). Німець-
кі гості, зокрема, запросили наш хор 
знову завітати цього року на гастролі 
в їхнє місто по дорозі з Нідерландів.   

Концертні турне містами і селами 
України, багатьма країнами світу під-
твердили високий рейтинг «Мрії», її 
стабільний міжнародний авторитет. 
Не дарма після отримання нашим хо-
ром у 1997 р. першої премії найпре-
стижнішого національного конкурсу 
ім. М. Леонтовича член журі, визна-
чний музикознавець М. Головащен-
ко зазначив: «У «Мрії» чудовий, тіль-
ки їй притаманний, звук (тембр), її 
спів відзначається абсолютною свобо-
дою звукоутворення і звуковедення, 
насиченістю, багатством емоційно-
тембральних барв, справжньою орга-
нікою і неабиякою майстерністю ви-
конання. Дай Боже, щоби так співа-
ли і так звучали деякі наші професій-
ні капели!». 

Василь Кутянин 

2
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зустрІлися через 40 лІт!
 Мов птахи до рідно-
го гнізда, злетілися су-
ботнього дня, 19 черв-
ня, до нашої академії 
випускники економіч-
ного факультету 1970 
р. На грудях у них були 
«бейджики» із світли-
нами далекого 1970 р, 
на яких всі були не лише 
красивими, але й ще зо-
всім молодими. Перші 
хвилини зустрічі, щас-
ливі усмішки, друж-
ні обійми…. Присутні 
біля головного корпусу 
студенти зі здивуван-
ням спостерігали, як 
сивочубі чоловіки і по-
важні пані, переповнені 
радісними почуттями, 
вітали один одного, іно-
ді зі сльозами на очах. 
З усіх куточків Украї-

ни, а також з Росії та Бі-
лорусії, на зустріч прибу-
ли майже сто випускників 
Львівського торговельно-
економічного інституту 
тодішніх спеціальностей: 
«Бухгалтерський облік», 
«Фінанси і кредит», «Еко-
номіка торгівлі». Урочис-
те засідання, присвяче-
не цій події, відбулося в 
актовій залі академії. У 
ньому взяли участь пер-
ший проректор академії 
доц. Петро Куцик і запро-
шені викладачі. Особли-
во довго учасники зустрі-
чі не відпускали з трибуни 
П. Куцика, який привітав 
випускників і охоче роз-
повів їм про основні етапи 

розвитку академії, її сьо-
годення, здобутки та пер-
спективи. 

Від викладачів випус-
кників тепло вітала і поді-
лилася своїми спогадами 
доцент кафедри економіки 
підприємства Інна Мари-
нич. Випускник обліково-
го відділення, голова орг-
комітету зустрічі доцент 
кафедри аудиту ЛКА Бог-
дан Гринів поінформував 
про досягнення своїх од-
нокурсників. Він відзна-
чив, що серед випускни-
ків економічного факуль-
тету 1970 р. є один доктор 
економічних наук, проф. 
Ірина Подпоріна, яка ба-
гато років завідувала ка-
федрою фінансів Мос-
ковського кооперативно-
го університету, а також 

6 кандидатів економічних 
наук, доцентів. Серед них: 
Олександра Курак, Надія 
Овод, Богдан Гринів, Ге-
оргій Богачевський, Віта-
лій Мельничук, Валенти-
на Бек. 

Багато випускників пра-
цювали і далі працюють 
на високих керівних по-
садах у різних галузях 
економіки, науки й осві-
ти. Зокрема, Володимир 
Дробний очолює департа-
мент Міністерства еконо-
міки України, Георгій Бо-
гачевський працює у від-
ділі зовнішніх інвестицій 
Державного департамен-
ту США, Валентина Бек 
– проректор Львівської 
фінансової академії. Люд-
мила Потапова багато ро-
ків працювала заступни-
ком начальника обласного 
статистичного управління 
Львівської області і наго-
роджена орденом Княгині 
Ольги та орденом «За за-
слуги». 

Значний внесок зроби-
ли наші однокурсники і 
в розвиток споживчої ко-
операції України. Впро-
довж багатьох років Івано-
Франківську облспожив-
спілку очолював Михайло 
Балюк. Заступниками го-
лів облспоживспілок з фі-
нансів працювали: Михай-
ло Півнюк – у Черкаській 
області; Іван Мосціхов-
ський – у Львівській. Пер-
вомайське районне спо-

живче товариство Мико-
лаївської області впро-
довж останніх 35 років 
очолює Володимир Бой-
чук, котрого неодноразо-
во обирали членом Ради 
Укоопспілки. А Степан 
Кіндратюк працював ке-
рівником Володимирець-
кої райспоживспілки. Ба-
гато випускників очолю-
вали планово-економічні 
відділи, фінансові управ-
ління, працювали голо-
вними бухгалтерами під-
приємств та організацій, 
викладали в інститутах і 
коледжах.

Хвилиною мовчання 
учасники зустрічі вшану-
вали пам'ять однокурсни-
ків і викладачів, які віді-
йшли у вічність. Зворуш-
ливо лунали у тиші зали 
слова вірша відомого по-
ета і громадського діяча, 
випускника Львівського 
торговельно-економічного 
інституту 1964 р. Віктора 
Романюка «Друзям юнос-
ті», присв’яченого випус-
кникам інституту. Його 
прочитав ровесникам Бог-
дан Гринів:

Майнули роки, мов 
 гривасті коні,
А юний жар у серці 
 не зачах.
Стрічаємось ми нині 
 сивоскроні
Із радістю й сльозами 
 на очах…

Продовження –  
стор. 11

Члени оргкомітету зустрічі: О. Зацерковна, доц. П. Ку цик, доц. Б. Гринів, В. Семидєт-
нова, І. Мосціховський.

І. Мосціховський вручає квіти доценту кафедри економіки 
підприємства ЛКА І. Маринич
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Літо… Місто мліє від 
спеки. Під ногами тане 
асфальт.  Я ступаю 
знайомими вуличками, 
дихаю гарячим 
повітрям, знову кудись 
поспішаю. Назустріч 
мені – десятки 
незнайомих людей.  
Лише Львів незворушно 
стоїть, як і колись, 
пишаючись красою 
своєї архітектури. І 
мені на мить здається, 
що нічого не змінилося: 
місто, люди, вулиці, 
вітрини магазинів. Усе 
залишилось так, як і 
було рік тому… 
Ще рік тому я була ви-

пускницею Львівської ко-
мерційної. Саме в цю пору 
писала довгими безсонни-
ми ночами диплом, зовсім 
не знаючи, що робитиму, 
коли він опиниться в мене 
в руках. Я неначе перебу-
вала в режимі очікування 
чогось. В таких випадках 
десь в глибині душі споді-
ваєшся на диво, і тобі зда-
ється, що прокинувшись 
вранці, вже знатимеш, що 
чекає тебе завтра, за тиж-
день, за рік. А дива не ста-
ється! 

І доводиться робити рі-
шучі кроки, не надіючись 
ні на кого, маючи в руках 
тільки диплом та неаби-
які амбіції. Проте амбіції 
швидко розсіюються, коли 
опиняєшся сам на сам з 
проблемою пошуку робо-
ти, пошуку житла, бо не-
має вже гуртожитку, який 
за 5 років встиг стати дру-
гим домом. Там ми з по-
другами годинами розмов-
ляли про те, що чекає нас 
попереду, де працюватиме-
мо і ким станемо, куди нас 
закине життя…

Напевно, ніхто з нас 
не забуде першу співбе-
сіду, тремтіння від хви-
лювання, надії на успіх. 
Як важко було відповіда-
ти на каверзні запитання 
та одночасно бути впев-
неним у власних можли-
востях!? За спиною – ні-

чого, крім вищої освіти та 
диплому. І кожен зіткнув-
ся з першими розчаруван-
ням, оскільки без досві-
ду роботи претендувати 
на хорошу посаду важко. 
Але нічого неможливо-
го не буває. Через місяць, 
після десятка співбесід, я 
гордо сиділа в робочому 
кріслі менеджера із робо-
ти з клієнтами. 

Моя перша робота… Її 
плюсом було те, що я на-
вчилася професійно спіл-
куватись з клієнтами, пра-
цювати з документами і 
знайшла собі хороших на-
дійних друзів. Мінусом 
стало те, що через три мі-
сяці підприємство неспо-
дівано  припинило діяль-
ність, а ми опинилися на 
вулиці. До того ж, без чес-
но зароблених грошей, які 
нам «забув» повернути ди-
ректор. Повертаючись до-
дому, ступала по опалому 
осінньому листю і дума-
ла, сумувати мені чи раді-
ти. Та вже наступного дня 
я зрозуміла, що це чудо-
ва нагода рухатись уперед, 
боротися за своє місце під 
сонцем.

 Вже через кілька днів я 
почала працювати у пер-
шому глянцевому журна-

лі міста Лева. Моєму щас-
тю не було меж. Ось вона 
– омріяна журналісти-
ка, ось – десяток неймо-
вірних людей, молодих і 
креативних! А яким щас-
тям був вільний графік ро-
боти та перші успіхи в ре-
кламному бізнесі?! Чудо-
вий колектив, спілкуван-
ня з цікавими й успішни-
ми людьми, постійна орга-
нізація різних заходів, до-
брочинних аукціонів, ве-
чірок, випуск телевізійних 
проектів, співпраця з відо-
мими львів’янами та «зір-
ками». Я насолоджувала-
ся й раділа кожному ро-
бочому дню. Я відчула на 
собі, як це важливо люби-
ти свою роботу, іти на неї 
з задоволенням. А в мене 
вистачало часу ще й на те, 
щоб нарешті опанувати ан-
глійську, активно займати-
ся спортом, подорожувати 
Європою і щодня пізнава-
ти щось нове. 

В такому русі пройшло 
понад півроку. Та одного 
дня я відчула, що мені стає 
тісно в цих стінах: не на-
стільки цікавими були по-
дії, які відбуваються в міс-
ті, я вичерпала себе в ре-
кламному бізнесі і дізнала-
ся для себе усе, що мене ін-
тригувало й захоплювало.  
Тільки-но набралася до-
свіду і…  мені стало неціка-
во. Я захотіла чогось біль-
шого. В журналі для мене 
практично була виключе-
на можливість кар’єрного 
росту, а це пригнічувало. 

І ось нещодавно мені за-
пропонували цікаву робо-
ту в одному з найбільших 
міжнародних концернів 
на заході України. Я знову 
згадала, що таке співбесі-
да, тільки хвилювання вже 
не було –  за спиною хоч і 
невеликий, але якийсь до-
свід. Я знову переконала-
ся в тому, що при прийо-
мі на відповідальну поса-
ду, важливий не тільки на-
пис на твоєму дипломі, а й 
здобуті знання. В такі мо-
менти тисячі разів згаду-

єш, як у стінах рідної ака-
демії викладачі наставляли 
нас учитися, накопичува-
ти необхідну інформацію, 
навіть змагатися та конку-
рувати, бо життя на ринку 
праці та й взагалі – це по-
стійне змагання  за статус, 
за успіх, за перемогу. Що-
правда, кожен обирає свої 
пріоритети, ставить собі 
мету і намагається її до-
сягти. 

Хай там що кажуть, а в 
житті все залежить від на-
шого вибору. Вибираєш 
навчання – матимеш зна-
ння, хочеш змагатися за 
оцінки – матимеш добрі 
оцінки, прагнеш добитися 
кар’єрного зростання – з 
часом досягнеш його, ба-
жаєш бути щасливим – бу-
деш! Наше життя – в на-
ших руках. Тільки наслід-
ком власних зусиль є наші 
перемоги. І тільки ми ви-
нні у своїх поразках. Але 
навіть поразки спонукають 
людину вставати з колін і 
рухатися вперед. От лише 
чи вистачить на такі кроки 
сили – це вже залежить від 
особистості. 

Життя складне, але й 
цікаве. Головне – знайти 
себе у ньому, визначити 
свою «формулу щастя». Я 
свою, схоже, знайшла. За-
втра у мене знову буде 
перший робочий день. Під 
ногами знову танутиме ас-
фальт. Назустріч мені ку-
дись поспішатимуть люди. 
Львів так само незворушно 
стоятиме і красуватиметь-
ся своєю архітектурою. А 
я, вдихаючи літнє гаряче 
повітря, ітиму і посміхати-
мусь незнайомим облич-
чям. І житиму так, як мені 
хочеться. Бо я обрала свій 
шлях – незважаючи ні на 
що, щодня відкривати для 
себе щось нове. У цьому і є 
моє щастя.

Зоряна Крачковська, 
випускниця факультету 

міжнародних 
економічних відносин 

ЛКА 2009 р.

один рІк пІсля випуску

Закінчення.  
Початок – с.8

У виступах однокурс-
ників Валентини Семи-
детнової, Валентини Бара-
нової (вона прилетіла  аж 
із Красноярська), Марії 
Лазорик, Віктора Мель-
ничука, Надії Овод, Воло-
димира Бойчука, Степа-

на Кіндратюка, Валенти-
ни Бек, Івана Мосціхов-
ського, Люби Горик та ін-
ших звучали спогади про 
прожиті роки, студентську 
юність, друзів та улюбле-
них викладачів. Згадували 
тодішнього декана еконо-
мічного факультету проф. 
Івана Павлюка, завіду-
вачів кафедр: доц. Мар-

ка Коваленка, проф. Ми-
хайла Богачевського, доц. 
Олексія Гершгорна, проф. 
Гаррі Лебединця, а також 
доцентів Ольгу Кміцике-
вич, Інну Секретарьову… 

А потім були традицій-
не фото на пам'ять, про-
гулянка давнім і вічно мо-
лодим Львовом і, звісно 
ж, бокал шампанського у 

колі старих друзів за ще-
дрим столом. Прощали-
ся випускники з радісним 
настроєм та з бажанням 
організувати нові зустрі-
чі, які, без перебільшення, 
окрилюють.

Богдан Гринів,  
доцент кафедри аудиту 

ЛКА

зустрІлися через 40 лІт!


