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Випуск нових фахівців 
– найурочистіша і надзвичайно 
зворушлива подія в житті кожного 
вишу, своєрідне «свято обжинків» 
студентів та викладачів на ниві 
знань довжиною у п’ять років. 
Літнього дня 25 червня настало 
воно і для випускників Інституту 
економіки та фінансів Львівської 
комерційної академії, які із радістю, 
що з сумом обнялася, прощалися 
з неповторними враженнями 
студентської юності.

Вчорашні  спудеї, а  нині  випускники, 
збуджено розмовляли між собою та з 
родичами, які прийшли до академії на 
випуск, фотографувалися на пам’ять, 
чепурилися. І, ледь маскуючи емоції 
веселими жартами і сміхом, готувалися 
до останнього у їхньому житті 
студентського дійства – щемливого 
свята останнього дзвоника. 

О 1-й годині пополудні усі зайняли 
місця у знайомій з перших днів 
навчання в академії актовій залі. В тій 
залі, куди окрім випускників, завітали 
їхні родичі, друзі, викладачі. Все, 
ніби за помахом чарівної палички, 
заповнилося різнобарв’ям квітів та 
святкових академічних строїв. І враз 
збуджений гамір та сміх учорашніх 
спудеїв перервав дзвоник – такий 

знайомий ще із шкільних років, і для 
багатьох вже останній. Це учні ЗОШ 
№ 21 м. Львова прийшли привітати 
цьогорічних випускників Львівської 

комерційної із їхнім святом (фото 1). 
Неквапом до мікрофона підходять 

добре знайомі присутнім ведучі вечора 
– О. Чухрай і Р. Марценюк. В урочистій 
тиші вони вітають викладачів, батьків 
і, звісно ж, випускників із радісним і 
хвилюючим для них днем, якого немає 
в жодному календарі, і яке буває у 
житті людини тільки раз. Зворушливо 
лунають під високим склепінням 
зали їхні голоси, які нікого не можуть 
залишити байдужим: 

«Осідають у святковій тиші 
Притишені дзвінкові позивні…
І на серці щемно, як ніколи: 
Ти ще студент й водночас – ні.
Прощавай скрипуча лавко – 
Причал у морі добрих знань!
……………………………….
Куди світанок вас покличе, 
Поведе куди він завтра вас?
І пробіжить неспокій по обличчю,
І пролуна для вас прощальний вальс…».

Після прощального «Віденського 
вальсу», який майстерно протан-
цювала зі своїм партнером студентка 
гр. 412 (ІЕФ) Н. Гайдук (фото 2), 
до мікрофону підійшла директор 
Інституту економіки та фінансів доц. 
Т. Герасименко (фото 3). 

Продовження – стор. 2, 3, 4

ЩАСТИ ВАМ НА ДОВГІЙ 
ЖИТТЄВІЙ ДОРОЗІ! 
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Продовження.  
Початок – стор. 1

Вона довго зачитує наказ ректора 
Львівської комерційної академії 
про присвоєння звання магістра 
і спеціаліста дівчатам і хлопцям, 
котрі успішно завершили навчання в 
інституті. При цьому зала час від часу 
вибухає гучними оплесками. 

Під високим склепінням зали лунає 
мелодія Державного гімну України і 
урочистості отримують подальший, 
дещо несподіваний розвиток. Річ 
у тім, що цього року в Інституті 
економіки та фінансів було визначено 
три найкращих дипломних роботи 
із кожного з напрямів підготовки. 
Отож доц. Т. Герасименко вручила на 
урочистому зібранні Почесні грамоти  
володарям 1- 3 місць (фото 4). 

Після нагородження переможців 
ведучі запрошують до слова першого 
проректора академії проф. П. Куцика 
(фото 5). Від імені ректора ЛКА проф. 
І. Копича і від себе особисто він 

привітав випускників із закінченням 
нашого вишу. «Нехай збудуться ваші 
мрії і задуми, а здобуті у стінах вашої 
Alma Mater знання допоможуть вам 
здобути найбільших висот, – побажав 
він «винуватцям» урочистостей у своїй 
оптимістичній промові. – Гордо несіть 
у світ ім’я випускника Львівської 
комерційної академії, пам’ятаючи, 
що у вас тут залишаються друзі, 
ваші старші товариші. І ви завжди 
можете звернутися в академію та 
поділитися як своїми досягненнями, 
так і проблемами, а ми готові вам 
допомогти». Одна із випускниць за 
звичаєм дарує своєму вчителю букет 
квітів. 

А тим часом на сцену піднімається 
студентський капелан комерційної 
академії о. Р. Довгань, який також 
виголосив свої вітання молодим 
економістам. Після щирих напутніх 
слів і побажань священика – частого 
гостя і духовного наставника на-
ших спудеїв – перед учасниками 

випускного вечора виступила знана у 
стінах академії лауреат міжнародних 
пісенних конкурсів М. Ластовецька 
(фото 6), яка  виконала пісню «Alma 
mater», що була тепло сприйнята 
аудиторією. 

Після сольного виступу Мар’яни 
на сцені один за одним змінюються 
завідувачі кафедр, викладачі яких 
найбільше часу і знань віддали під-
готовці випущених цьогоріч фахівців: 
аудиту – проф. В. Рудницький (фото 7); 
банківської справи – проф. О. Вовчак 
(фото 8); економіки підприємства 
– доц. Н. Міценко; фінансів та кредиту 
– проф. О. Біла; бухгалтерського обліку 
– доц. В. Бачинський. 

На честь усіх вчителів та вихователів 
випускників у залі лунають поетичні 
рядки: 

«Уклін доземний, Вам сіячі добра
У день святкового розкрилля. 
Вам першим – квіти і тепло сердець…
Здоров’я, щастя і наснаги сила». 

Продовження – стор.  3, 4

ЩАСТИ ВАМ НА ДОВГІЙ ЖИТТЄВІЙ ДОРОЗІ! 

2 3 4 5

6 7 8 9



3З ALMA MATER

ЩАСТИ ВАМ НА ДОВГІЙ ЖИТТЄВІЙ ДОРОЗІ! 

Продовження.  
Початок – стор. 1, 2

Із цими словами дівчата-випуск-
ниці дарують квіти педагогам, які 
п’ять років день за днем вели їх до-
рогою безцінних знань (фото 9). 

По тому своєю піснею новоспечених 
фахівців-економістів зворушила сту-
дентка гр. 213 ІЕФ І. Андронік. А за 
нею на сцену вибіг чималенький гурт 
діточок зі зразкового хореографічного 
ансамблю Центру творчості дітей та 
юнацтва Галичини під керівництвом 
М. Годованської. Вони представили 
аж три хореографічні композиції, які 
із непідробним захопленням були 
сприйняті глядачами (фото 10 ). 

Викладачі академії за час навчання 
стали для теперішніх магістрів і 
спеціалістів другими батьками. Однак 
до зали завітало й чимало рідних 
батьків та матерів юнаків і дівчат. Від 
них слово узяли матері цьогорічних 
випускників ІЕФ Леся Гаврилів та 
Марія Турчиняк (на фото 11 – зліва 

направо). Вони щиро подякували 
всім педагогам ЛКА за неоціненну 
працю й батьківську турботу про 
вчорашніх дітей, котрі тепер виросли 
у молодих спеціалістів. «Роботи не 
треба боятися, – порадили вчорашнім 
студентам схвильовані врочистістю 
моменту жінки. – Учитися небхідно 
буде  усе життя, бо все у світі 
змінюється. Лише тоді ви станете 
спеціалістами високого рівня та 
досягнете тієї мети, яку перед собою 
поставите». 

Зі сцени лунають пісні про шану 
до батьків і любов до Батьківщини у 
виконанні студентів ІЕФ І. Андронік 
(гр. 213) та Н. Цибрій (гр. 131). А по тому 
слово надається самим випускникам 
різних напрямів підготовки: Н. 
Куценко, О. Чухрай, Ю. Телепенько, 
С. Войціховській (фото 12). З їхніх 
уст линуть слова подяки всім тим, хто 
був причетний до їхнього навчання 
та виховання в  академії. Дівчата 
пообіцяли «крокувати в житті гордо 

і сміливо, як їх учили у ЛКА», а та з 
них, яка виступала останньою, не 
втримавшись, вигукнула: «Ми це 
зробили!».    

Вечір добігає кінця, як би кому 
не хотілося зупинити невблаганний 
плин часу. А слова ведучих вже аж 
крають серце: 

«Світ багатий на добрих людей, 
Тож вдивляйтесь ровесникам в лиця. 
Може, більше ніколи й ніде
Вам не випаде з ними зустріться». 
Нарешті настала кульмінація і 

водночас розв’язка цього пам’ятного 
дійства – перед виходом із зали 
хлопці та дівчата утворили кори-
дор із вишиваних українських руш-
ників. «Академія стала для вас 
другою домівкою і, вирушаючи в 
життєву дорогу, пройдіть під цими 
рушниками, символом щасливої долі, 
та не забувайте нашої Alma Mater!» 
– нагадують вчорашнім студентам 
ведучі. 

Закінчення – стор. 4
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Наталія Куценко, 
випускниця магістратури ІЕФ 
(спеціальність «Облік і аудит»)

 — Що ви думаєте зараз, згадуючи 
роки навчання в академії?

— По-перше, мені дуже шкода, 
що я вже закінчила академію. Але я 
не прощаюся з нею, бо я отримала 
рекомендацію і вступатиму до 
аспірантури. Що стосуєється років 
навчання у нашій Alma Mater, то 
я взяла у ній для себе дуже багато. 
По-перше, безцінні знання, що їх 
дали нам наші шановні викладачі; 
по-друге, певний життєвий досвід. 
Адже вони навчали нас не лише 
професійним знанням, вмінням 
та навичкам, а й ділилися тим, як 
треба поводити себе в житті, мати 
власну гідність, проявляти чесність 
і порядність у стосунках з людьми, 
тобто, самому бути людиною з 
великої літери.

Згадую також про те, як із кінця 
2-го курсу була залучена в академії 
до наукової роботи. Позаду вагомі 
досягнення у студентській науці: 
перемоги у всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт, призові 
місця на всеукраїнських олімпіадах 
з обліку й аудиту, зокрема, 2-ге 
місце на  цьогорічній олімпіаді в 
Тернопільському національному 
економічному університеті. Тепер 
вже можна пожинати плоди. 

Своїми успіхами я завдячую 
багатьом викладачам нашого вишу. 
І насамперед своєму науковому 
керівникові проф. П. Куцику. Без 
допомоги Петра Олексійовича не 

було б і яскравих перемог. Крім 
нього, до олімпіади мене готували 
директор ІЕФ доц. Т. Герасименко 
(економічний аналіз), а також 
асистент кафедри бухгалтерського 

обліку В. Плеша (вирішення 
завдань з управлінського обліку). 

У студентському житті мені 
подобалося все. Студент почуває 
себе вже певною мірою самостійною 
людиною. Мусиш з усім упоратися 
без батьків. Мені сподобалося у 
Львівській комерційній ставлення 
до нас викладачів, ректорату, 
деканату, якийсь особливий 
академічний дух. Коли вперше 
сюди заходиш, тобі вже нікуди не 
хочеться йти. Хоча деколи і важко 
було висидіти на лекціях.

А друзі в гуртожитку, з якими 
я прожила всі 5 років?! Дуже 
шкода, що незабаром  доведеться 
розлучатися з моїми найкращими 
подругами-одногрупницями  О. 
Гігерою та У. Залуцькою. Життя 
у студентському домі по-своєму 
цікаве, веселе і навіть бурхливе. Це 
і сидіння до ночі за конспектами 
перед іспитами, і різні святкування, 
і дискотеки. Але все це людину 
загартовує, готує до подальшого 
життя. 

Сьогодні я відчуваю радість, що 
закінчила улюблений виш із чер-
воним дипломом і водночас велике 
бажання працювати і працювати. 
До речі, ми з моїм керівником вже 
пишемо наукову статтю. Я вважаю, 
що наполеглива праця неодмінно 
дасть свої результати. Хочу порадити 
нинішнім абітурієнтам вступати до 
Львівської комерційної академії, 
а студентам молодших курсів по-
бажати терпіння в оволодінні знан-
нями, натхнення, творчих злетів як 
у науці, так і в громадській роботі.
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Закінчення.  
Початок – стор. 1, 2, 3

І розчулені спеціалісти й ма-
гістри вервечкою потягнулися крізь 
«рушниковий рай» до виходу, під-
ходячи спочатку до о. Романа, який 
благословив кожного з них та скропив 
свяченою водою (фото13) . 

Того літнього дня випускники 
ще довго не хотіли покидати рід-
ної академії і, незважаючи на ряс-
ний дощ, що краплинками зі сліз 
радості й розлуки покрив їхні 
святкові мантії, збиралися гуртами, 
веселилися, намагалися підкидали 
догори чотирикутні шапки, та 

фотографувалися на пам’ять (фото14-
15). Вони і справді були схожі на 
молодих птахів перед вирієм. Нехай 
же набуті в академії знання, стануть 
для всіх них надійним дороговказом у 
тривалому життєвому польоті!

Іван Сторонній
Фото В. Подолинного

ЩАСТИ ВАМ НА ДОВГІЙ ЖИТТЄВІЙ ДОРОЗІ! 

«СВОЇМИ УСПІХАМИ Я ЗАВДЯЧУЮ БАГАТЬОМ ВИКЛАДАЧАМ»
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4 червня ц. р. актова зала головного 
корпусу Львівської комерційної 
академії «потопала» в живих 
квітах. Усміхнені хлопці й дівчата, 
поважні викладачі та гості 
зібралися тут з нагоди випуску на 
факультеті заочної освіти фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр». Уперше за 30 років 
випускники всіх напрямів підготовки 
приймали вітання на спільній 
урочистій церемонії.
Ведучі – аспірант кафедри бухгал-

терського обліку Р. Марценюк та 
магістрантка спеціальності «Фінанси і 
кредит» Інституту економіки та фінансів 
ЛКА О. Чухрай – оголосили про 
початок свята, і в тиші зали пролунала 
мелодія Гімну України. Мені, як декану 
факультету заочної освіти, першому 
було надане слово для привітання, і я 
з приємністю виконував цю почесну 
місію. Адже разом з випускниками нам 
довелося пережити чимало приємних і 
не дуже приємних хвилин, багато праці 
вкладено у молодих фахівців. І вона 
нарешті принесла свої плоди!

Навчання на освітньо-кваліфікацій-
ному рівні «бакалавр» на факультеті 
заочної освіти цьогоріч завершили 
992 студентів, в тому числі: 209 – за 
напрямом підготовки «Товарознавство 
і торговельне підприємництво»; 203 
– за напрямом «Облік і аудит»; 221 – за 
напрямом «Фінанси і кредит»; 88 – за 
напрямом «Право»; 73 – «Економіка 
підприємства»; 76 – «Маркетинг»; 96 
– «Менеджмент». 26 студентів здобули 
фах за спеціальністю «Економічна 
кібернетика». Приємно, що 54 наші 
випускники отримали дипломи з 
відзнакою.

Зі ширими словами вітання до всіх 
присутніх у залі звернувся також перший 
проректор академії проф. П. Куцик. 

Продовження – стор. 5
Закінчення. Початок – стор. 4

І ось настає урочиста мить  – за-
читується наказ про присвоєння 
випускникам кваліфікації та вручення 

їм документів про освіту. Щасливі 
власники дипломів з відзнакою отри-
мали дипломи із рук проф. П. Куцика.

Дуже припав до душі молоді виступ 
проректора ЛКА з наукової роботи 
проф. В. Шевчука. Він зазначив, що 
факультет заочної освіти нашого 
найдавнішого в Україні економічного 
вишу закінчили тисячі студентів, 
більша частина яких досягла значних 
кар’єрних успіхів. А наш співвітчизник 
із Закарпаття мільярдер Олександр Ровт, 
який нині живе у США і контролює 
світовий ринок мінеральних добрив, 
з гордістю заявляє, що здобув вищу 
освіту у Львівському торговельно-
економічному інституті. Шляхом, 
що веде від багатства знань, багатства 
людських і громадянських чеснот пря-
мують наші випускники до професійних 
висот і матеріальних статків. 

Звернулися до випускників під 
час урочистостої церемонії  також 
керівник відділення заочної форми 
навчання доц. І. Олексин, завідувач 
кафедри бухгалтерського обліку доц. В. 

Бачинський та секретар приймальної 
комісії доц. Р. Воронко. І у кожному 
виступі червоною ниткою проходила 
думка про доцільність продовження 
ними навчання за обраними спе-
ціальностями вже на освітньо-ква-
ліфікаційних рівнях «спеціаліст» і  
«магістр».

Того літнього дня на сцену виходили 
не тільки наставники студентів. Від 
імені випускників заочної форми 
навчання слова вдячності керівництву 
та професорсько-викладацькому складу 
академії виголосили К.  Тітко і Г. Заставна 
(напрям підготовки «Менеджмент»), О. 
Римарчук (напрям підготовки «Право»), 
Ю. Габорець (напрям підготовки «Облік 
і аудит) та І. Федчишин («Економіка 
підприємства»). 

Приємним сюрпризом для учас-
ників свята стали виступи самодіяльних 
артистів Інституту економіки та 
фінансів ЛКА, за що ми їм щиро вдячні. 
А присутні у залі викладачі отримали 
від зворушених цією пам’ятною подією 
бакалаврів букети квітів. 

У підготовку фахівців та організацію 
свята чимало сил вклали проректор із 
заочної форми навчання доц. І. Плеша, 
керівник відділення заочної форми 
навчання доц. І. Олексин, провідні фахівці 
факультету заочної освіти К. Хорунжа, І. 
Дяк, Н. Градюк, Н. Яблонська,  О. Тис, М. 
Короденко. Глибока вам за це шана, сіячі 
мудрості й добра!

Доц. Володимир Гаврилишин,  
декан факультету  

заочної освіти ЛКА

На фото:
1. Бакалаври несли улюбленим викла-

дачам цілі кошики квітів (зліва направо 
випускники спеціальності «Облік і аудит»: 
Т. Повх, М. Стойка, К. Герц)

2. Вчорашніх студентів вітає декан  
В. Гаврилишин 

3. Проф. П. Куцик і доц. І. Олексин 
(зліва) вручають диплом з відзнакою 
випускниці І. Піліх 

БАКАЛАВРІВ ВИПУСКАЮТЬ,  
АЛЕ НЕ ПРОЩАЮТЬСЯ

1
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6 ЕВРИКА!

Плекання наукових кадрів 
найвищої кваліфікації стало 
сьогодні предметом неослабної 
уваги ректорату та Вченої ради 
Львівської комерційної академії. 
Особливо важливе значення для 
цього має участь наших науковців, 
насамперед молодих, у наукових 
форумах, на яких збираються 
провідні вчені у профільних галузях 
науки. З огляду на це, навесні ц. р. в 
академії відбулася VI Міжнародна 
науково-практична конференція 
на тему «Стан, проблеми та 
перспективи розвитку обліку, 
аналізу і контролю у контексті 
сучасних концепцій управління», 
головним організатором якої 
виступали кафедра бухгалтерського 
обліку та кафедра аудиту 
Інституту економіки та фінансів 
ЛКА.
У роботі конференції взяли участь 

115 осіб із 77 вищих навчальних 
закладів 36 міст України (з них – 9 
національних університетів), Мало-
польської вищої економічної школи 
(Польща), Кооперативно-торговель-
ного університету Молдови, а також 
фахівці-практики. Про високий пред-
ставницький рівень цього наукового 
заходу промовисто говорить його 
якісний склад (35 докторів еконо-
мічних наук та професорів, 7 док-
торантів, 53 кандидати наук та до-
центи, 19 аспірантів, 8 викладачів 
вишів), а також географія учасників 
– від Львова до Донецька і від 
Києва до Одеси. До початку роботи 
конференції було видано науковий 
збірник, до якого увійшло 208 тез 
доповідей обсягом 36,5 д.а., і два 
видання фахового вісника Львівської 
комерційної академії («Серія еконо-
мічна», вип. 35 і 36 загальним обсягом 
110 д.а.), де надруковано 195 наукових 
статей за проблематикою стану та 
перспектив розвитку обліку, аналізу 
і контролю у контексті новітніх 
концепцій управління.

З вітальним словом до учасників 
конференції звернувся ректор акаде-

мії проф. І. Копич. Він, зокрема, 
сказав: «Маю за велику честь відкрити 
сьогоднішню VI Міжнародну науко-
во-практичну конференцію, ініційо-
вану Львівською комерційною ака-
демією за участю в її організації 
Центральної спілки споживчих то-
вариств України, Малопольської ви-
щої економічної школи  з м. Тарнув 
(Польща) та Львівської регіональної 
спілки аудиторів України. З радістю 
повідомлю, що наша академія водно-
час гостинно відчинила двері також 
молодим науковцям – учасникам 
Всеукраїнської наукової конференція 
студентів, аспірантів і молодих уче-
них, які досліджують проблеми облі-
кової науки. Це свідчення наступності 
поколінь і значних перспектив у нау-
ковому поступі на цьому поприщі».

Ректор академії висловив пере-
конання, що науковий потенціал учас-
ників конференції, їхній практичний 
досвід є гарантом досягнення високих 
результатів у питаннях ринкового 
реформування економіки, розвитку 
теоретичних концепцій, принципів, 
положень у прикладних дослідженнях. 
Адже на багатьох авторитетних нау-
кових форумах неодноразово зга-

дувалося, що вчені у галузях обліку 
й контролю займають чільні позиції 
в економічній науці. «Вважаю що 
науковці з обліку, аналізу, контролю 
та аудиту й надалі будуть у фарватері 
наукового поступу та економічного 
зростання держави, – зазначив проф. 
І. Копич. 

Об’єктивні процеси ринкових пере-
творень у національній економіці, змі-
на форм власності, реалізація стратегії 
переходу до ефективної соціально-
орієнтованої ринкової економіки, 
подолання кризових явищ та досяг-
нення економічного зростання,  зако-
номірно вимагають докорінних змін 
системи управління як на макро-, так 
і мікрорівнях. Відповідно, необхідні 
зміни і у функціональних підсистемах, 
що генерують інформаційні ресурси 
для прийняття обґрунтованих управ-
лінських рішень (обліку, аналізу, 
контролю, аудиту), засобами яких 
створюється понад 70% економічної 
інформації.

 Сьогодні в Україні здійснено комп-
лекс заходів з реформування основних 
облікових систем. На державному 
рівні прийнято законодавчі й урядо-
ві нормативні акти, відповідно до 
яких запроваджено систему націона-
льних рахунків, що дозволяє транс-
формувати й агрегувати облікові 
показники базового рівня економіки 
у макроекономічні показники. 
Введено нові плани рахунків та 
інструкції з їх використання для  
бюджетних установ, банків, інших 
підприємств і організацій. Розроблено 
національні стандарти (положення) 
бухгалтерського обліку, які становлять 
його вагому методологічну основу, а 
також здійснено ряд інших заходів 
щодо адаптації законодавства України 
до європейського рівня.

Проте ці заходи недостатні для вирі-
шення усіх назрілих проблем обліку, 
аналізу й контролю, які виникають 
за сучасних суперечливих реалій  роз-
витку української економіки. 

Продовження – стор. 7

ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ  
У СУЧАСНИХ МОДЕЛЯХ УПРАВЛІННЯ
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Закінчення. Початок – стор. 6
Особливо актуальні серед них 

питання: теорії бухгалтерського обліку; 
структури обліку в інформаційній 
системі управління; оцінки й облі-
ку капіталу; обліку фінансових інст-
рументів; удосконалення змісту на-
ціональних положень (стандартів) 
бухобліку та форм фінансової звіт-
ності; формування теоретичних 
засад і практичних рекомендацій 
з управлінського обліку; розробки 
теоретичних і методичних засад 
комп’ютеризації обліку, аналізу й 
контролю та комп’ютерних й інно-
ваційних технологій підготовки фа-
хівців за напрямом «Облік і аудит»; 
застосування економіко-математичних 
методів і моделей в обліку, аналізі, 
аудиті; обліку, аналізу та аудиту в 
холдінгових і лізингових компаніях, 
інших господарських суб’єктах рин-
кового спрямування. Безперечно, 
важливим є і розвиток кооперативної 
науки та вирішення проблем обліку, 
аналізу і контролю в кооперативному 
секторі економіки. 

На пленарному засіданні під го-
ловуванням першого проректора 
нашої академії проф. П. Куцика і 
завідувача кафедри бухгалтерського 
обліку доц. В. Бачинського учасники 
конференції поділилися результатами 
своїх наукових досліджень та досвідом 
у розв’язанні згаданих проблем. На 
них сконцентрувалися у своїх до-
повідях: завідувач кафедри обліку 
підприємницької діяльності ДВНЗ 

Київський  національний  економічний 
університет імені В. Гетьмана, д. е. н., 
проф. М. Бондар – «Основні підходи 
до обліку податкового прибутку»; 
професор кафедри бухгалтерського 
обліку Житомирського державного 
технологічного університету, д. е. н. 
Б. Валуєв – «Концепція контролінгу: 
теоретичні аспекти та спірні поло-
ження»; професор кафедри обліку у 
виробничій сфері Тернопільського 
національного економічного універ-
ситету, д. е. н. З. Гуцайлюк – «До 
питання про використання в назві 
обліку слова «бухгалтерський»; заві-
дувач кафедри обліку та аналізу 
Національного університету «Львів-

ська політехніка», к. е. н., проф.  
А. Загородній – «Шляхи гармонізації 
європейського та українського 
законодавства у сфері аудиту»; за-
відувач кафедри фінансового ана-
лізу і контролю Київського націо-
нального торговельно-економічно-
го університету, д. е. н., проф. Є. 
Мних – «Варіантність аналітичного 
забезпечення прийняття управлінсь-
ких рішень»; професор кафедри 
бухгалтерського обліку Львівської 
комерційної академії, к. е. н., П. Куцик 
– «Бухгалтерський облік у сучасних 
інформаційних системах класу ERP»; 
завідувач кафедри аудиту ЛКА, д. е. н., 
проф. В. Рудницький – «Теоретичні 
аспекти контролінгу та його вико-
ристання в системі управління під-
приємства»; інші науковці.

Як передбачала програма конфе-
ренції, засідання відбувалися і у 
чотирьох секціях: «Стан, проблеми 
та перспективи розвитку обліку», 
«Стан, проблеми та перспективи 
розвитку контролю», «Стан, проб-
леми та перспективи розвитку ана-
лізу», «Облік, аналіз та контроль в 
кооперативних системах: теорія, 
методологія, практика». На секційних 
засіданнях найбільші дискусії розго-
рілися навколо виступів к. е. н., 
проф. А. Бутка, декана обліково-
економічного факультету Київського 
національного торговельно-еконо-
мічного університету; к. е. н. І. Пе-
ревозової, доцента кафедри обліку 

і аудиту Івано-Франківського на-
ціонального університету нафти і 
газу; к. е. н. О. Шевчука, доцента 
кафедри фінансового аналізу і 
контролю Київського національного 
торговельно-економічного універси-
тету; М. Пилипів, аспірантки Прикар-
патського національного університету 
ім. В. Стефаника; к. е. н. О. Шерстюка, 
доцента кафедри фінансового аналізу 
і контролю Київського національного 
торговельно-економічного універси-
тету; к. е. н. Т. Бочулі, ст. викладача 
кафедри бухгалтерського обліку та 
аудиту Харківського держуніверситету 
харчування та торгівлі; М. Черній та 
Р. Марцинюка, аспірантів кафедри 
бухгалтерського обліку ЛКА. 

На завершальному засіданні учасники  
конференції ухвалили резолюцію, в 
якій окреслили основні проблеми та 
перспективи розвитку обліку, аналізу 
і контролю у контексті сучасних 
концепцій управління і подали прак-
тичні рекомендації. Крім того, для 
гостей академії було організовано 
велику культурну програму. Вони мали 
змогу ознайомитися з колективами 
художньої самодіяльності ЛКА, по-
милуватися прекрасним містом Лева, 
пройтися його затишними вулицями, 
поспілкуватися з мешканцями, від-
відати його музеї й театри. 

Проф. Петро Куцик,  
перший проректор Львівської 

комерційної академії; 
доц. Тамара Герасименко,  

директор Інституту економіки та 
фінансів ЛКА; 

доц. Василь Бачинський,  
завідувач кафедри бухгалтерського 

обліку ЛКА; 
проф. Володимир Озеран, кафедра 

бухгалтерського обліку ЛКА   

На фото:
1. З вітальним словом виступає 

ректор ЛКА проф. І. Копич.
2. Консультації у президії конфе-

ренції .   
3. Учасники конференції біля входу 

до головного корпусу академії.  
4. У залі під час пленарного засі-

дання.

ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ  
У СУЧАСНИХ МОДЕЛЯХ УПРАВЛІННЯ

3

4
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Щороку у Львівській комерційній 
академії відзначається багато 
свят, які тішать студентів і 
викладачів розмаїтими заходами. 
Залежно від дати, святкують 
також Дні факультетів. 
Незадовго до сесії за ініціативи 
деканату, студентських уряду 
і профкому, Студентського 
наукового товариства такий день 
було проведено і на товарознавчо-
комерційному факультеті. 

Історія ТКФ починається з да-
лекого 1940 р., коли його першим де-
каном став Петро Іванович Франко. 
І, хоча конкретно визначеної да-
ти святкування у нас немає, това-
рознавці за традицією святкують 
«день народження» навесні, а саме 
у травні. А викладачі і студенти 
факультету мають можливість додати 
до свого календаря відпочинку й 
цікавого дозвілля ще один день.

Цьогорічна програма святкування 
передбачала багато заходів. Відкрили 
святкування Дня факультету праців-
ники студентської їдальні, які влаш-
тували з цієї нагоди «День ласуна». 
Від самого ранку вони частували всіх 
своїми  кондитерськими шедеврами. 
Надзвичайно смачні десерти  хотів 
спробувати кожен студент.

Ще одним заходом того дня була 
студентська наукова конференція. У 
її підготовці взяло участь студентське 
самоврядування, зокрема голова 
Студентського уряду ЛКА, студентка 
3-го курсу напряму підготовки 
«Готельно-ресторанна справа» М. 
Пастух, яка займалася організацією 
та проведенням конференції.  

Першим доповідь на тему «На-
риси історії розвитку української 
кооперації» виголосив староста гр. 
1411 А. Велічко. Доповідач «провів» 
слухачів від початку заснування 
перших кооперативів на українських 

землях до наших днів. Наступним 
виступив староста гр. 143 Ю. Звір. Він 
ознайомив аудиторію з усіма деканами 
нашого факультету, починаючи з  
1940-го р., їхніми досягненнями, жит-
тєвим шляхом. Студент 3-го курсу  
М. Сушко розповів про організаційну 
структуру, напрями підготовки та  
спеціальності товарознавчо-комерцій-
ного факультету. 

Студентка 2-го курсу М. Пилип-
чук розкрила питання про роль 
товарознавчої науки в житті пере-
січних споживачів. На іі думку, 
інформація з товарознавства має 
цікавити не лише експертів і знавців 
у цій галузі, але й простих людей, 
які щодня купують різні товари. 
Наступною виступила  студентка 1-
го курсу, староста гр. 1412 Ю. Гуфрій, 
зробивши спробу проаналізувати 
перспективи розвитку готельно-
ресторанної справи в сучасній 
Україні. Студентка 4-го  курсу І. 

Масон підготувала оригінальну до-
повідь на тему «Вплив генетично 
модифікованих організмів на без-
пеку продуктів харчування». Цікава 
і корисна інформація не залишила 
нікого байдужим. Адже вживання 
ГМО непокоїть цілий світ! Сту-
дент 3-го курсу О. Дорошенко 
розкрив тему «Комерція та конку-
рентоспроможність». Ця проблема 
також непроста, тому що ніхто не 
хоче купувати товари поганої якості. 

Усі доповіді супроводжувалися 
цікавими слайд-презентаціями. 
На конференції були присутні 
декан товарознавчо-комерційного 
факультету проф. Я. Скоробогатий, 
представники деканату та кафедр 
ТКФ. По закінченні конференції проф. 
Я. Скоробогатий вручив учасникам 
конференції, які готували доповіді, 
грамоти-подяки за успіхи у навчанні, 
активну участь у громадській і науковій 
роботі та з нагоди Дня факультету.

Свято продовжилосяь конкурсом 
студентських стінгазет, який мав назву 
«Моя група – найкраща!». Студентам 
треба було мобілізувати всю творчу 
фантазію, щоб якнайкраще й 
оригінальніше презентувати свою 
академічну групу та довести, що саме 
вона є найкращою. Треба сказати, 
що хлопцям та дівчатам ідей не 
бракувало. Як наслідок, усі роботи 
були зовсім не схожими одна на одну. 
У коридорах стояли черги студентів (і 
не лише студентів), охочих побачити 
ці своєрідні витвори мистецтва і 
сфотографуватися на їх тлі. 

І, хоча всі стінгазети були зміс-
товними і цікавими, журі конкурсу, 
у складі  заступників декана Ю. Ми-
хальського й О. Шумського та голови 
Студентського уряду факультету М. 
Пастух, визнало найоригінальнішою 
роботу третьокурсників із гр. 343. 
Ідея їхньої стінгазети під назвою 
«Дорога щастя» полягала у ві-
дображенні студентських буднів у 
вигляді настінної гри. У ній тільки 
студент, який дійшов до фінішу, 
тобто отримав диплом магістра, 
потрапляє на «дорогу щастя» 
– перспективну роботу з високою 
оплатою праці й іншими перевагами. 
У нагороду студенти цієї групи от-
римали величезний торт, який потім 
і розділили між усіма творцями свого 
шедевру. 

Срібну нагороду отримали першо-
курсник (гр. 143). Дизайнерський 
задум їхньої газети був відображений 
у вигляді стартового вікна широко 
відомої локальної мережі «В кон-
такті». І нарешті бронзовим призером 
стали студенти 345 групи третього 
курсу. Їхня стінгазета була виконана 
у стилі ретро і мала назву  «Від сесії 
до сесії живуть студенти весело!»  
Нагородами за 2-ге і 3-тє місця 
теж були тортики, проте трошки 
менші за розміром. Всі інші групи, 
які брали участь у конкурсі, але не 
посіли призового місця, отримали 
потішні призи (цукерки) у номінації 
«За участь». 

Завершальна частина Дня това-
рознавчо-комерційного факультету 
була проведена у клубі «Пікассо», де 
відбувся культурно-мистецький вечір 
«Наш факультет – найкращий». До 
речі, цей захід співпав із переглядом 
трансляції фіналу футбольного матчу 
Ліги Європи на великому екрані. 
Ведучими вечора були студенти 
М. Пастух та Ю. Звір. Програму їм 
допомагали вести DJ Smile, DJ Spant 
i DJ Cluber. Патріотичний настрій 
присутніх підносили слова пісні:  

«Це наше свято, не будемо спати, 
Ми будем співати, до ранку гуляти.
Усі компліменти для студентів-колег,
Ми святкуємо день ТКФ».

Ірина Масон,  
Соломія Садловська, студентки 

груп 451 та 343 товарознавчо-
комерційного факультету ЛКА 

НАЙСОЛОДШИЙ ДЕНЬ  
НА ТОВАРОЗНАВЧОМУ
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 Цьогоріч українці всього світу 
широко відзначали 140-річчя від дня 
народження видатної української 
поетеси – Лесі Українки. У 
кожному селі та місті України, 
у школах, ліцеях, наукових, 
культурних і навчальних закладах, 
відбувались тематичні вечори, 
виховні години, літературно-
музичні вечори, уроки лесезнавства, 
семінари, присвячені життю та 
діяльності класика української 
літератури.  
У ювілейні дні проводилися науково-
практичні конференції, конкурси 
«Кращий знавець творчості  
Л. Українки», конкурси читців-
декламаторів, виставки учнівських 
та студентських малюнків до 
її творів. У кінотеатрах країни 
демонструвалися фільми за 
мотивами творів, написаних 
поетесою. 

Не залишилася осторонь цих уро-
чистостей і Львівська комерційна 
академія. 23 травня 2011 р. в актовій 
залі ЛКА відбувся літературно-
мистецький вечір, присвячений 
140-річчю від дня народження Л. 
Українки. Його відкрив проректор 
академії проф. С. Гелей, який  надав 
слово для доповіді доцентові кафедри 
української літератури Львівського 
національного університету ім. І. 
Франка Ростиславу Чопику. Відомий 
літературознавець у своєму виступі 
охарактеризував геніальні риси Лесі, 
як особи і видатної письменниці. 

ДУХ, ЩО ТІЛО РВАВ ДО БОЮ 
Л. Українка (Лариса Петрівна Ко-

сач-Квітка), яка народилася 25 лютого 
1871 р. у м. Новоград-Волинському, 
була людиною виняткової принци-
повості, духовної краси і мистецького 
обдарування.  Життя її — це леген-
дарний подвиг в ім’я народу мужньої 
і мудрої людини, ніжної і нескореної 
жінки, геніального митця і борця. 
Важко знайти рівноцінну їй постать в 
літературі. Її громадянська свідомість, 
національна гідність та демократичні 
позиції були закладені ще в родинному 
колі. Напевно, вродженою особливістю 
натури можна пояснити постійний дух 
непокори, волелюбності, зневагу до 
труднощів і гордовите бажання ніколи 
не бути слабкою і розбитою. Цю 
особливість її характеру відображено в 
безсмертних рядках: 

«Як я умру, на світі запалає
Покинутий вогонь моїх пісень
І стримуваний промінь засіяє, 
Вночі запалений, горітиме у день».
Співець мужності і боротьби, во-

на здобула найпочесніше ймення 
поетеси народної. Її талант поєднав 
гаряче серце громадянина і світлий 
розум філософа з жіночою ніжністю 
та грацією. Революційну сутність 
її творчості визначив І. Франко, 
назвавши Л. Українку послідовницею 
Т. Шевченка і наймужнішим поетом 
України. Багатогранний талант Лесі 
виявився у найрізноманітніших сфе-

рах літературної праці – вона була 
ліриком, драматургом, прозаїком, лі-
тературним критиком і публіцистом, 
перекладачем і фольклористом. 

Але найважливішим є те, що в 
літературному процесі своєї доби 
Л. Українка не лише могутній і 
різносторонній талант, а й активний 
та непримиренний борець, глибоко 
політичний письменник. У змаганні 
різних літературних напрямів во-
на займала наступальні позиції. 
Продовжуючи традиції революційно-
демократичної літератури, поетеса 
одночасно стала видатним новатором 
– внесла свої ідеї, теми, образи в 
українську літературу, розширюючи 
її обрії, а разом з тим дала їй нові 
жанри, послідовно утверджувала 
народження нового творчого методу, 
основні принципи якого намагалась 
обґрунтувати і теоретично. 

ЛЬВІВ У ЛЕСИНІЙ ДОЛІ 
Взявши у Т. Шевченка «іскру огню 

великого» – його революційний дух, 
вона надихнула вогняним пафосом 
українську літературу нової доби. 
Л. Українка належить до митців, які 
пережили свій час, її літературна 
спадщина стала однією з вершин 
художньої свідомості українського 
народу і разом з тим видатним яви-
щем світової літератури. Ім’я поетеси 
овіяно всенародною любов’ю. Її 
іменем названі школи, виші, театри, 
бібліотеки, вулиці. Образ поетеси 
увічнений в живописі, графіці, пое-
зії, прозі, драматургії. Сьогодні  
літературно-меморіальні музеї в 
Києві, с. Колодяжному, Новограді-
Волинському, Ялті, Сурамі (Грузія) 
провадять велику роботу зі збе-
реження національних духовних 
цінностей, пов’язаних з життям і 
творчістю Л.  Українки. 

Помітну роль у творчості пись-
менниці відіграло її знайомство з 
літературними колами Львова. На 
початку 1893 р. тут виходить перша 
збірка поезій Лесі – «На крилах 
пісень». Збірку відкриває цикл 
лірики «Сім струн», з якого постає 
образ «безталанної матері» України, 
що дістав свій розвиток у циклі 
«Сльози-перли». Два наступних 
цикли – «Подорож до моря» і 
«Кримські спогади» – привертають 
увагу не тільки любов’ю до рідної 
землі, красою пейзажних малюнків, а 
й плином рефлексій ліричного героя, 
думка якого раз по раз звертається 
до проблеми волі і неволі. Серед 
вміщених у збірці творів виділяється 
вірш «Contra spem spero» («Без надії 
сподіваюся»), що сприймається як 
кредо молодої письменниці, декла-
рація її незнищенного оптимізму. 
Та особливо гостро – як заклик і 
гасло – прозвучали у тогочасній 
суспільній атмосфері «Досвітні 
огні».

Продовження – стор. 10

«ДОСВІТНІ ОГНІ» У СЕРЦЯХ НЕ ЗГАСАЮТЬ
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Закінчення. Початок – стор. 9
У 1892 р. у Львові виходить «Книга 

пісень» Г. Гейне, де Л. Українці належали 
92 переклади. Вона перекладає також 
поезію в прозі «Німфи» І. Тургенєва, 
уривок з поеми А. Міцкевича «Конрад 
Валленрод», поетичні твори В. Гюго 
«Лагідні поети, співайте» та «Сірома», 
уривки з «Одіссеї» Гомера, індійські 
обрядові гімни зі збірки «Ріг-Веди». 
Як перекладач, вона дотримується 
принципу змістової точності, уникає 
стилізації.

З 1893 р. Л. Українка перебуває 
під таємним наглядом поліції, під-
тримує тісні зв’язки з особами, 
які були на засланні, і багатьма 
студентами «сумнівної політичної 
благонадійності». У 1898 р. в «Літе-
ратурно-науковому віснику» з’явля-
ється стаття І. Франка про творчість 
Л. Українки, в якій він ставить її в 
один ряд з Т. Шевченком. А через 
рік у Львові виходить друга збірка її 
поезій – «Думи і мрії». Сюди увійшли 
цикли «Мелодії», «Невільничі пісні», 
«Відгуки», поеми «Давня казка» та 
«Роберт Брюс, король шотландський». 
Та збірка засвідчила безсумнівний 
злет творчості молодої поетеси.

ВОНА ПОЄДНАЛА УКРАЇНУ ЗІ СВІТОМ
Феномен таланту Л. Українки 

полягав у тому, що вона плідно пра-
цювала в різних літературних жанрах. 
В кінці 1890-х – на початку 1900-х р. 
р. з’являються її поеми «Одно слово», 
«Віла-посестра», «Се ви питаєте за 
тих?», «Ізольда Білорука». У них 
яскраво виявилася схильність Лесі 
до оригінальної обробки сюжетів, 
що увійшли до світової культурної 
спадщини. 

 Увагу Л. Українки як перекладача 
привертають вершинні явища світо-
вої літератури: «Макбет» Шекспіра, 
«Пекло» Данте, «Каїн» Байрона. 
Перекладає вона і драму Г. Гауптмана 
«Ткачі», що належала до забороненої 
в Росії літератури, вірші Надсона, 
Конопніцької, Ади Негрі. А от з метою 
популяризації української літератури 
серед російських читачів Л. Українка 
вибирає для перекладу твори на 
народні теми. Ростовське видавництво 

«Донская речь» у 1903 — 1905 р. р. 
видає перекладені нею російською 
мовою оповідання І. Франка «Сам 
собі винен», «Добрий заробок», «На 
дні», «Ліси і пасовиська», «Історія 
кожуха», «До світла». Переклади Л. 
Українки відзначаються високою 
мовною культурою, пильною увагою 
до відтворення ідейно-художнього 
змісту оригіналу, його стильових особ-
ливостей.

Визначним досягненням драма-
тургії Л. Українки став її «Камінний 
господар». Це одна з найцікавіших 
версій легенди про Дон Жуана, 
до образу якого зверталося багато 
великих художників. Звернення до 
образу Дон Жуана мало і конкретні 
причини. У 1911 р. в журналі «Русс-
кая мисль» П. Струве, який ще у 
90-х роках підтримував культурний 
рух в Україні, виступив із статтею, 
де заперечував доцільність самого 
існування української культу-
ри, говорив про її нездатність ви-
користовувати світові образи. 
Політичне донжуанство Струве 
обурило поетесу і, вважаючи, що 
лише публіцистичної полеміки тут 
замало, вона написала «Камінного 
господаря».

Останні роки Л. Українка жила 
у Грузії та Єгипті. Невблаганно про-
гресувала її хвороба. Перемагаючи 

нестерпні страждання, вона знаходила 
сили працювати. На Кавказі вона 
все частіше згадувала волинське 
дитинство, перед нею поставали 
картини задумливої поліської краси. 
Так виник задум «Лісової пісні», 
яка була написана важко хворою 
поетесою за кілька днів!

Датовані 1913-м – останнім роком 
Лесиного життя – твори свідчать, 
що її не полишають роздуми про 
громадянські обов’язки митця, його 
творчий подвиг. Образ співця постає 
в центрі останньої драматичної поеми 
«Оргія». Свій ліро-епічний триптих 
(«Що дасть нам силу?», «Орфеєве 
чудо», «Про велета»), в якому була 
висловлена думка про суспільно-
перетворюючу місію мистецтва, пись-
менниця присвятила І. Франкові і 
надіслала до ювілейного збірника на 
його честь.

На літературно-мистецький вечір 
пам’яті Л. Українки до академії 
завітали актори Національного ака-
демічного драматичного театру ім. 
М. Заньковецької народна артистка 
України Марія Шумейко, артисти 
Юрій Хвостенко та Олександра 
Бонковська. Вони запропонували 
глядачам у залі уривки з вистави  
Л. Українки «Бояриня». У художній 
частині вечора взяли участь також 
студенти Інституту економіки 
та фінансів ЛКА – М. Юзьків та  
О. Чухрай. Дівчата прочитали поезії 
геніальної письменниці «Твої листи 
пахнуть зів’ялими трояндами» і 
«Давня весна». У коридорі 2-го 
поверху головного корпусу ЛКА було 
розгорнуто виставку, присвячену 
140-й річниці від дня народження  
Л. Українки.

Любов Лукасевич,  
заступник директора ІЕФ ЛКА  

з навчально-виховної роботи

На фото:
1. Виставка «Я в серці маю те, що 

не вмирає…»
2. Р. Чопик приніс із собою праці про 

Л. Українку
3. О. Чухрай
4. М. Юзьків
5. Сцена із вистави «Бояриня»
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 Холодний дощовий день ніби 
посвітлішав і став теплішим від 
посмішок та радості студентів-
випускників, а сьогодні провідних 
спеціалістів з економіки, які 
прийшли 2 липня до головного 
корпусу академії. Шановані у своїй 
сфері діяльності люди зайняли місця 
у 314 аудиторії, щоб пригадати, 
як чверть століття тому вони, 
ще такі «зелені», попрощалися 
з веселим та безтурботним 
студентським життям.

Першою із вітальним словом з 
нагоди 25-ти річчя закінчення нашого 
славного вишу перед колишніми 
випускниками виступила завідувач 
кафедри економіки підприємства 
доц. Н. Міценко. Вона розповіла 
про зміни, які відбулися відтоді в 
академії, ознайомила присутніх із 
виданою історією  ЛКА та газетою 
«Студентський меридіан», що на мить 
повернуло їх у далекі студентські часи. 

Але насамперед всім прибулим на 
зустріч було роздано анкети, в яких 
вони зазначили місце праці, свої 
досягнення у житті, думки з приводу 
організації навчального процесу, 
тощо. Провівши за ними символічну 
«перекличку», Наталя Григорівна 
надала слово всім, хто приїхав   на 
зустріч. 

Протягом всієї зустрічі у залі 
лунали спогади колишніх студентів 
економічного факультету Львівського 
торговельно-економічного інституту 
випуску 1986 р. У них вони згадували 
свої студентські роки, викладачів та 

ділилися професійними успіхами, 
яких досягнули на сьогоднішній 
день. Особливо тепло відгукувались 
випускники про таких викладачів, 
як К. Пирожак, А. Ващишин, Б. 
Москаль, З. Дреус, М. Панасик, та 
інших. 

Усі без винятку, хто прибув того 
дня до академії, отримали великий 
досвід із здобутої у нас спеціальності 
та встигли попрацювали на посаді 
економіста в системі споживчої 
кооперації не один рік. Згодом, як 
розповідали випускники, економічні 
зміни вплинули і на життя кожного 
з них – хтось перекваліфікувався на 
бухгалтера, а хтось залишився вірним 
здобутому фаху. 

Організатором цієї зустрічі була 
Марина Самура, яка нині обіймає 
посаду радника Голови Правління 
– начальника регіонального 
управління ПАТ «РОДОВІД БАНКу». 
Вона привітала однокурсників, які 
відгукнулись на її заклик зібратися 
в академії, висловила власні 
враження про навчання у ній, 
розповіла про емоції, які вирували 
на вступних іспитах, про практику у 
колгоспі, цікаві пари, неординарних 
викладачів та веселе студентське 
життя. Подякувала присутнім 
викладачам: доц. Н. Міценко, проф. 
Ф. Хмілю і доц. І. Маринич за надану 
їй допомогу й підтримку в організації 
зустрічі.

Випускниця 1986 р. Олена Кась-
яненко (Биченко) наголосила, що 
символічним є сам день, обраний 
для зустрічі. Оскільки 2 липня  
відзначався 89-й Міжнародний день 
кооперації, жінка привітала із ним 

всіх присутніх. Вона розповіла, що 
народилася в сім’ї економістів і зараз 
продовжує цю родинну традицію, 
працюючи провідним економістом 
в управлінні організації торгівлі, 
послуг, інвестицій та роботи ринків 
Чернігівської облспоживспілки. 

О. Касьяненко запевнила, що 
система споживчої кооперації і за-
раз розвивається та не покидає 
конкурентоспроможних позицій 
на ринку. Для прикладу, у системі 
споживчої кооперації Чернігівської 
області функціонують та постійно 
оновлюються близько 1000 
торгівельних точок та 21 споживче 
товариство, що свідчить про провідне 
значення цього виду діяльності та 
перспективи його подальшого розвитку.  
Олена Василівна підкреслила, що 
теперішнім фахівцям з економіки 
знадобляться знання, отримані у 
виші, зокрема з планування, аналізу 
та організації торгово-технологічного 
процесу, які неабияк допомогли в 
роботі на цій посаді і їй. 

Елеонора Банян приїхала на зустріч 
аж з Угорщини, де вона мешкає у м. 
Ченгер. Жінка поділилася теплими 
спогадами про роки, проведені у 
стінах  академії. Тут вона знайшла ще 
й своє особисте щастя – чоловіка, 
який також    закінчив Львівський 
торговельно-економічний інститут 
і прибув із нею на ювілей з нагоди 
випуску. Разом вони виховують 
2-х доньок. Одна з них закінчила 
факультет міжнародних економічних 
відносин Будапештського універ-
ситету, а друга, навчаючись у школі, 
теж мріє продовжити справу батьків. 

Продовження – стор. 12
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12 З ДОЗВІЛЛЯ

Закінчення. Початок – стор. 11
Продовжуючи славні традиції 

праці в системі кооперації,  колишні 
випускники ЛКА з Угорщини на базі 
кооперативного товариства створили 
акціонерне товариство, яке сьогодні 
налічує 28 магазинів, що успішно 
функціонують.

Олена Єгурнова (Назарова) при-
їхала з Росії. Але, за її словами, ра-
дісна атмосфера, яка панувала в 
аудиторії, варта тих тисяч кілометрів, 
що вони з чоловіком подолали ав-
том з Орла до Львова. Як і інші 
випускники, Олена Альбертівна 3 
роки пропрацювала економістом в 
системі споживчої кооперації, однак 
за велінням долі працює зараз  в 
автобізнесі. У цьому зв’язку вона по-
хвалила українські дороги, які стали 
кращими, ніж у часи її навчання в 
інституті. Найяскравішим спогадом 
її студентської юності  були… що-
річні паради, у яких брали участь 
всі студенти навчальних закладів, а 
також традиційні «суботники», що 
допомагали гуртувати  студентський 

колектив. Пригадала ця випускниця 
і куратора їхньої групи викладача З. 
Дреус, добрі поради якої знадобились 
їй у житті.

На завершення зустрічі проф. Ф. 
Хміль, завідувач кафедри менеджменту 
ЛКА, розповів про особливості те-
перішнього студентства, їхнє про-
фесійне спрямування, мотиви та до-
сягнення, якими пишається академія. 
У нинішніх студентів є багато спільного 
зі спудеями, котрі навчалися в ЛКА  
понад 20 років тому: почуття гумору, 
безтурботність, здатність за одну 
ніч вивчити семестровий матеріал. 
Однак багато рис відрізняють їх від 
присутніх у залі. Це і мотивація до 
навчання, і віра у завтрашній день, 
і майбутнє кар’єрне спрямування. 
Федір Іванович висловив сподівання, 
що наші випускники пронесуть свою 
дружбу крізь роки, і жодні економічні 
чи політичні обставини не зруйнують 
їхню дружбу та згуртованість. 

Випускники 1986 р. вирішили 
створити премію для найуспішнішого 
студента напряму підготовки «Еко-

номіка підприємства», яку пообіцяли 
вручити за підсумками навчального 
року під час відзначення наступного 
Дня академії. Неначе заворожені по-
кидали вони знайомі з юності стіни, 
домовившись побачитися через 5 
років, пообіцявши не забувати своїх 
наставників і рідну Alma Mater та 
залишивши в серцях викладачів 
яскравий промінь сонячного світла. 

Олена Ільчук,  
к. е. н., ст. викладач кафедри 
економіки підприємства ЛКА

На фото:
1. Стежки випускників 1986 р. 

перетнулися на порозі академії
2. Виступає проф. Н. Міценко. 

Справа – доц. І. Маринич
3. Проф. Ф. Хміль тішив усіх ве-

селими дотепами 
4. Організатор зустрічі – М. Самура 
5. Угорка Е. Банян (справа) та 

чернігівчанка О. Касьяненко (зліва)
6. «Звітує» О. Єгурнова (Назарова)
7. Колишні студенти із задоволенням 

слухали  викладачів 
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