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ÑÅÐÅÄ Ë²ÄÅÐ²Â Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ 
Проф. Іван Копич, ректор Львів-

ської комерційної академії 

Кожний вищий навчальний за-
клад заслуговує на повагу вже 
тим, що виконує надважливу 
соціальну функцію – підготовку 
молоді до самостійного життя 
й активної діяльності у світі, 
який щороку змінюється з усе 
більшим прискоренням. Без гли-
боких знань, насамперед фахо-
вих, сьогодні не обійтися. Але не 
кожен виш дає однакові знання 
і в тому обсязі, що вас задоволь-
няє. Тому вступники обирають 
ту вищу школу, де, на їхню дум-
ку, можна здобути не тільки по-
трібну спеціальність, а і якомога 
вищу кваліфікацію. Якщо ви 
прагнете саме цього, то, без-
умовно, досягнете, навчаючись у 
Львівській комерційній академії! 

Наш навчальний заклад найвищого 
ІV рівня акредитації, який присутній 
на ринку освітніх послуг із 1817 р. і по-
стійно займає високі місця у рейтингах 
українських ВНЗ, має істотні перева-
ги над багатьма вишами торговельно-
економічного профілю. У нас є все не-

знаходиться в центрі уваги ректорату. 
Щороку ми оновлюємо частину із 
близько 1,5 тис. комп’ютерів, заміню-
ючи старі на нові, потужніші ПК; ство-
рюємо повністю комп’ютеризовані 
аудиторії з інтерактивними дошками і 
нові лабораторії; дбаємо про придбан-
ня найсучаснішого ліцензійного про-
грамного забезпечення; купуємо тися-
чі підручників, навчальних посібників 
та інших книг для бібліотеки, що на-
лічує близько півмільйона томів!

Лише за останні два роки ми створи-
ли сучасні аудиторії (121-шу на 47 місць, 
і 122-гу – на 29 місць) з інтерактивни-
ми дошками та індивідуальними ПК; 
відкрили читальну залу літератури на 
електронних носіях; обладнали кабінет 
спеціальності «Готельно-ресторанна 
справа»; здійснили реконструкцію 
спортивного комплексу та їдальні в 
головному корпусі академії. Цього на-
вчального року заплановано обладнати 
нові подібні аудиторії, замінивши та 
придбавши ще близько 45 комп’ютерів, 
ноутбуків, мультимедійних проекторів 
та інших технічних засобів. 
Створене в академії сучасне елек-

тронне навчальне середовище до-
зволяє вносити кардинальні зміни в 
технологію навчального процессу, зо-

обхідне для підготовки кваліфікованих 
фахівців із багатьох спеціальностей на 
рівні, що відповідає високим вимогам 
прискіпливих роботодавців. 

Для такої підготовки потрібна по-
тужна, а, головне, сучасна матеріально-
технічна база, турбота про яку постійно 
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крема, запровадити по суті новий тип 
лекції – інноваційний. Новизна такої 
лекції незаперечна. По-перше, немає 
читання лекції у режимі 40-50 слів за 
хвилину. Лекція – це розповідь, емоцій-
на, жестикуляційна, з голосовими варіа-
ціями і т. п. По-друге, крім навчальної, 
така лекція має контрольну функцію 
(тест за 5 хвилин до або наприкінці лек-
ції). По-третє, вона стимулює студента 
готувати матеріал ще до її проведення. 
І, насамкінець, студент може записати 
всю лекцію на власну флеш-пам’ять.

Новації торкнулися і навчання 
студентів-заочників. Згідно з нака-
зом ректора від 12 липня 2010 р. «Про 
організаційно-структурні зміни на фа-
культетах академії та заочній формі 
навчання» здійснено зміни в Інституті 
економіки та фінансів і на факульте-
тах академії, до складу яких переда-
но студентів заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційних рівнів спе-
ціаліст і магістр. Це дало змогу ІЕФ, 
факультетам і кафедрам на належному 
рівні організувати навчальний процес 
для студентів цієї форми навчання. 

Навчальний процес у виші вимагає ви-
сокої кваліфікації його викладачів. Крім 

всього іншого, викладачі повинні безпосе-
редньо займатися науковими досліджен-
нями у тих галузях, що співпадають або 
дотичні до дисциплін, які вони виклада-
ють. Нині в академії працюють понад 
20 докторів і близько 200 кандидатів 
наук, функціонує 10 наукових шкіл. Се-
редній вік працівників академії – 43 роки, 
що можна вважати оптимальним. 

Тільки у 2011 р. викладачами ака-
демії захищено 25 кандидатських та 5 
докторських дисертацій, що понад удві-
чі перевищує середній показник 2004 
-2007 р. р. Головним досягненням 
останніх двох років стало відкриття 
в ЛКА трьох спеціалізованих вчених 
рад (далі СВР), а саме: СВР Д 35.840.01 
із захисту дисертацій на здобуття на-
укового ступеня доктора та кандидата 
наук за спеціальностями «Економіка 
та управління національним господар-
ством» й «Економіка та управління під-
приємствами (за видами економічної 
діяльності)»; СВР К 35.840.02 із захис-
ту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю «Товарознавство»; СВР 
К 35.840.03 із захисту дисертацій на 
здобуття ступеня кандидата економіч-
них наук із спеціальності «Бухгалтер-
ський облік, аналіз та аудит». 

Таким чином, у нас діє режим най-
більшого сприяння пошукувачам і аспі-
рантам у здобутті наукових ступенів та 
вчених звань. На кожному із засідань 
Вчена рада академії рекомендує до при-
своєння вчених звань доцента і профе-
сора тих викладачів, котрі мають належ-
ний досвід науково-педагогічної роботи. 
Минулого навчального року атестати 
доцента у нас отримали 21 і професора 
5 осіб, а цього навчального року до при-
своєння вчених звань рекомендовано 
ще близько 10 викладачів. До наукової 
роботи через Студентське наукове то-
вариство ім. М. Туган-Барановського 
залучаються й багато студентів. Для 
найуспішніших з них засновано іменні 
премії ім. О. Степанів та П. Франка. 

Наші студенти мають можливість 
брати участь у програмах з обміну 
студентами, які практикуються ЛКА з 

польськими ВНЗ, а також навчатися в ін-
ших країнах Євросоюзу. Зокрема, 9 сту-
дентів академії у рамках проекту «Мо-
дернізація та розвиток професіоналізо-
ваних дисциплін», який реалізується під 
егідою Європейської Комісії, навчають-
ся у французькому університеті Овернь-
Клермонт1. При цьому усі витрати, 
пов’язані з навчанням, покриваються ко-
штами проекту. Останнім часом наші 
добралися вже й до Оксфорду! Для 
прикладу, аспірант ЛКА Р. Аверчук 
вступив 2011 р. до магістратури цього 
найпрестижнішого британського уні-
верситету. В Окфорді над темою своєї 
докторської дисертації торік працю-
вала також доц. І. Лапшина.

 Але роки навчання – не лише занят-
тя в аудиторіях, лабораторіях та біблі-
отеках. Професорсько-викладацький 
склад академії намагається розширити 
світогляд юнаків і дівчат, збагатити їх 
інтелект, сформувати почуття націо-
нальної гідності, професійної впевне-
ності, ділової активності. В основі ви-
ховного процесу – демократизація сту-
дентського життя, організація дозвілля, 
участь у культурно-освітніх заходах, 
у діяльності студентських культурно-
освітніх і спортивних товариств і т. ін. 

Виховні заходи практикують не 
лише безпосередньо у стінах академії, 
а за її межами, зокрема, в гуртожитках. 
До речі, житлом у гуртожитку у нас 
забезпечуються всі студенти, які того 
потребують. Дбаючи про духовне зба-
гачення студентської молоді, ректорат 
посприяв відкриттю у гуртожитках № 2 
і 3 двох студентських каплиць.

Отже, шлях для подальшого розви-
тку, наші ключові орієнтири визначені 
правильно, із врахуванням передового 
європейського досвіду. І колектив ака-
демії досягнув на цьому шляху чималих 
успіхів, як в організації навчального про-
цесу, так і в науковій та виховній роботі 
з майбутніми економістами, менеджера-
ми, товарознавцями, юристами, пред-
ставниками інших необхідних Україні 
професій. Обирай із них ту, яка тобі до 
душі, але не вагайся із вибором вишу! 
У Львівській комерційній академії ти 
знайдеш істинну Альма Матер.

Ректор проф. І. Копич вручає 
грамоту МОНМС 

проф. П. Куцику за підготовку двох 
переможців Всеукраїнського конкурсу 
дипломних робіт з «Бухгалтерського 

обліку». Січень 2012 р.

Заняття у комп’ютеризованій аудиторії № 122 
з інтерактивною дошкою в головному корпусі ЛКА. 2011 р.

 Студенти працюють у читальному залі літератури 
на електронних носіях. Лютий 2012 р.
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ÀÊÀÄÅÌ²¯ Ó 2012 ÐÎÖ² 
Доц. Роман Воронко, відповідаль-

ний секретар Приймальної 
комісії ЛКА 

Львівська комерційна академія, 
як правонаступниця Львівського 
торговельно-економічного інсти-
туту, має багатовікові традиції, 
потужну матеріально-технічну 
базу, науковий потенціал і є про-
відним вищим навчальним закла-
дом ІV рівня акредитації. Все це 
дозволяє її колективу готувати 
висококваліфікованих фахівців для 
роботи у різних сферах економіки 
України та за кордоном. Про-
вадження освітньої діяльності в 
академії здійснюється відповідно 
до ліцензії Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту серії АВ 
№ 585812 від 20.06.2011 р., термін 
дії ліцензії – до 1 липня 2016 р.

Підготовка фахівців в академії здій-
снюється на денній, заочній та вечір-
ній формах навчання за 11 напрямами 
підготовки для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра та 
14 спеціальностями – для здобуття 
освітньо-кваліфікаційних рівнів спе-
ціаліста і магістра. У 2011 р. відкри-
то новий напрям підготовки «Харчові 
технології та інженерія» і завершу-
ється робота з акредитації та ліцензу-
вання підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційних рівнів спеціаліста й 
магістра за спеціальністю «Готельна і 
ресторанна справа». 

В основу Правил прийому до Львів-
ської комерційної академії у 2012 р. по-

кладено Умови прийому до вищих на-
вчальних закладів України, затверджені 
наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 12 жовтня 
2011 р. № 1179 та зареєстровані у Мініс-
терстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. 
за №№ 1221/19959, 1222/19960. Цим на-
казом міністерство зобов’язало вищі на-
вчальні заклади до 15 листопада 2011 р. 
розробити власні Правила прийому. Такі 
Правила в академії розроблені, погодже-
ні 28 листопада 2011 р. з Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України 
й оприлюднені на веб-сайті ЛКА. 

Суттєвих змін у Правилах прийому 
до академії у 2012 р. у порівнянні з по-
переднім роком не відбулося. Як і торік, 
основна частина абітурієнтів (особливо 
це стосується денної і вечірньої форм 
навчання) буде зараховуватися до ака-
демії на основі конкурсного відбору за 
результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання навчальних досягнень, під-
тверджених сертифікатами Українсько-
го центру оцінювання якості освіти. Це 
стосується осіб, які будуть подавати для 
вступу документ державного зразка про 
повну загальну середню освіту. 

Перелік конкурсних предметів, з 
яких зараховуються бали сертифікатів 
Українського центру оцінювання якос-
ті освіти, визначений у додатку 3 до 
Правил прийому. У 2012 р. це мають 
бути три загальноосвітні предмети: 
перший – українська мова та літера-
тура (обов’язковий для усіх напрямів 
підготовки); другий, який визначено 
як профільний – математика або історія 
України або іноземна мова; третій – на 
вибір абітурієнта із двох загальноос-
вітніх предметів, залежно від напряму 
підготовки, на який подаються доку-
менти. Щодо другого предмету, то для 
більшості напрямів підготовки ним 
буде математика. Однак для напрямів 
підготовки «Готельно-ресторанна спра-
ва» та «Міжнародні економічні відно-
сини» другим, профільним, предметом 
буде іноземна мова, а для спеціальності 
«Правознавство» – історія України. 

Для конкурсного відбору осіб, які 
вступають до академії для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бака-
лавра на основі повної загальної се-
редньої освіти, конкурсний бал обчис-
люється додаванням балів сертифіката 
з конкурсних предметів (вступних іс-
питів), середнього бала документа (чи 
додатка до документа) про повну за-
гальну середню освіту та додаткових 
балів, передбачених Правилами. Слід 
зауважити, що вступники мають право 
подавати сертифікат зовнішнього неза-

лежного оцінювання, виданий у 2012 
р., або сертифікати чи їх дублікати за 
2008, або 2009, або 2010, або 2011 роки 
із балами не нижче 124 з непрофільних 
і 140 балів – з профільних предметів. 
При подачі документів здійснюється 
перевірка відповідності сертифікатів 
Українського центру оцінювання якості 
освіти базі даних цього центру. 

Особи з обмеженими фізичними 
можливостями (інваліди І та ІІ груп, 
діти-інваліди) подають документи, що 
засвідчують їхнє право на складання 
вступних іспитів в академії. Особи, які 
у 2012 р. не брали участь у зовнішньо-
му незалежному оцінюванні, подають 
документи, що засвідчують їхнє право 
на складання тільки вступних іспитів в 
академії:

- громадяни України, звільнені зі 
строкової військової служби в рік всту-
пу до вищого навчального закладу;

- військовослужбовці рядового, сер-
жантського та старшинського скла-
ду, які проходять військову службу за 
контрактом – при вступі на заочну фор-
му навчання;

- особи, які мають захворювання, вка-
зані в переліку захворювань, що можуть 
бути перешкодою для проходження гро-
мадянами зовнішнього незалежного оці-
нювання, встановленому Міністерством 
освіти і науки України та Міністерством 
охорони здоров’я України, для яких 
Український центр оцінювання якості 
освіти не може забезпечити проходжен-
ня незалежного зовнішнього оцінюван-
ня навчальних досягнень.

Особи, які здобули повну загальну се-
редню освіту у 2007 р. і раніше, а також 
громадяни України, які у 2012 р. здобули 
повну загальну середню освіту за кордо-
ном, подають документи, що підтвер-
джують їхнє право брати участь у кон-
курсі за результатами зовнішнього неза-
лежного оцінювання або за результатами 
вступних іспитів з конкурсних предметів 
в академії за власним вибором. Для цих 
категорій осіб вступні випробування 
проводяться у формі тестування з трьох 
загальноосвітніх предметів (відповідно 
до напряму підготовки). Оцінювання 
знань вступників здійснюється, як і при 
зовнішньому незалежному оцінюванні, 
за шкалою від 100 до 200 балів.

Вступні випробування для конкурс-
ного відбору осіб, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спе-
ціаліста і бажають продовжити навчан-
ня за освітньо-професійними програ-
мами зі скороченим терміном підготов-
ки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра, проводяться у формі 
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тестування з фахових для відповідного 
напряму підготовки дисциплін.

Конкурсний відбір вступників для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста здійснюється за результата-
ми вступного іспиту з фахових для від-
повідної спеціальності дисциплін, а для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рів-
ня магістра – за результатами вступних 
іспитів з фахових для відповідної спеці-
альності дисциплін та іноземної мови. 
Вступні іспити проводяться у формі тес-
тування. Знання вступників оцінюють за 
шкалою від 100 до 200 балів. При розра-
хунку конкурсного бала осіб, які вступа-
ють на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційних рівнів спеціаліста і ма-
гістра, враховується також середній бал 
документа (додатка до документа) про 
здобутий освітньо-кваліфікаційний рі-
вень бакалавра (спеціаліста). 

Зарахування вступників на навчан-
ня за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста для здобуття другої вищої 
здійснюється на конкурсній основі за ре-
зультатами вступного випробування, яке 
проводиться у формі тестування з укра-
їнської мови та літератури. Таким чином, 
в академії використовується тестова фор-
ма проведення вступних випробувань 
при вступі на навчання для здобуття усіх 
освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

Правила прийому визначають також 
пільги при зарахуванні для окремих 
категорій осіб. Зокрема, за результатами 
співбесіди до академії зараховують осіб, 
котрим надане таке право, згідно із За-
коном України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи». 

Категорії осіб, які мають право на 
зарахування поза конкурсом, визначені 
у розділі 10 Правил прийому. Право на 
першочергове зарахування до акаде-
мії мають особи, зазначені у розділі 11 
Правил прийому. Для того, щоб скорис-
татися цими пільгами, такі особи пови-
нні подати у приймальну комісію від-
повідні підтверджувальні документи. 

Прийом заяв та документів від вступ-
ників на денну, заочну і вечірню форми 
навчання розпочинається 2 липня і за-
кінчується 31 липня, за винятком при-
йому документів від осіб, котрі мають 
право складати вступні випробування в 
академії. Прийом заяв та документів від 
цих вступників закінчується 20 липня. 
Вступні іспити проводяться з 21 до 31 
липня. Конкурсний відбір та зарахуван-
ня здійснюються у термін до 25 серпня. 

Прийом заяв і документів на навчання 
за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
спеціаліста та магістра на основі базової 
та повної вищої освіти на всі спеціаль-

ності і форми навчання проводиться з 2 
до 20 липня. Вступні випробування про-
водяться з 21 до 26 липня. Конкурсний 
відбір та зарахування мають завершити-
ся до 15 серпня. 

Прийом на навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста 
для здобуття другої вищої освіти про-
водиться з 2 до 31 липня. Вступні ви-
пробування проводяться з 1 до 3 серп-
ня. Конкурсний відбір та зарахування 
також завершуються до 15 серпня.

Перелік документів, які необхідно 
подати у приймальну комісію, визна-
чений у розділі 5 Правил прийому. Як 
і в попередньому році, вступник може 
подати заяву у паперовій або в електро-
нній формі не більше, ніж до п’яти ви-
щих навчальних закладів України, та не 
більш, ніж на три напрями підготовки у 
кожному з них.

Заяви в електронній формі подають 
вступники, які мають атестат про повну 
загальну середню освіту, сертифікат 
(сертифікати) зовнішнього незалеж-
ного оцінювання з конкурсних пред-
метів, визначених правилами прийому 
до академії, та вступають на навчання 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра. Заява в електронній 
формі подається шляхом заповнення 
вступником електронної форми в ре-
жимі он-лайн, відповідно до Порядку 
подання та розгляду заяв в електронній 
формі на участь у конкурсному відборі 
до вищих навчальних закладів, наведе-
ному у додатку 5 до Правил прийому.

Факт кожної подачі заяви у паперовій 
формі (із зазначенням того, оригінали 
чи копії документів додані до заяви) за-
носиться уповноваженою особою при-
ймальної комісії до Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти безпо-
середньо під час прийняття заяви. Факт 
подачі заяви в електронній формі фіксу-
ється у Єдиній державній електронній 
базі з питань освіти автоматично.

Усі питання, пов’язані з прийомом 
до академії, вирішує приймальна ко-
місія, яка діє згідно з Положенням про 
Приймальну комісію Львівської комер-
ційної академії. Спірні питання щодо 
вступних випробувань, які проводяться 
в академії, вирішує Апеляційна комісія. 
На час вступу і на період навчання осо-
би, які мешкають за межами Львова, за-
безпечуються гуртожитком.

У структурі академії є також Луць-
кий кооперативний коледж, до якого 
приймають на навчання вступників для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста як на 
основі повної, так і базової загальної 
середньої освіти. Умови вступу до ко-
леджу визначені Правилами прийому 
до академії, що наведені у додатку 10.

Звісно, у майбутніх абітурієнтів ще 
виникатимуть питання, пов’язані зі 
вступом до академії. Можливі також 
окремі зміни у Правилах прийому, у 
зв’язку з внесенням Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту Укра-
їни змін до Умов прийому до вищих 
навчальних закладів України. Тому ра-
димо вступникам звертатися для отри-
мання консультацій безпосередньо до 
приймальної комісії, деканатів інститу-
тів (факультетів), на веб-сайт академії 
в Інтернеті, за адресами і телефонами, 
вказаними у цьому випуску.

Бажаємо випускникам різних на-
вчальних закладів правильно зорієн-
туватися у широкому спектрі освітян-
ських послуг, які пропонує велика кіль-
кість українських вишів різних рівнів 
акредитації, та успішно вступити на на-
вчання до Львівської комерційної ака-
демії за обраним напрямом підготовки 
(спеціальністю). 
Чекаємо на наших абітурієнтів у 

приймальній комісії з 2 липня і про-
понуємо для ознайомлення Правила 
прийому до Львівської комерційної 
академії у 2012 році.

Влітку у приймальній комісії завжди гамірно. 2011 р.
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Інституту економіки 
та фінансів ЛКА 

незмінним залишилося одне – ви-
сокий рівень знань, який отриму-
ють тут майбутні фахівці.

Сьогодні в Інституті економіки та фі-
нансів навчається понад 1600 студентів 
денної, вечірньої і заочної форм навчан-
ня. Щороку ІЕФ випускає понад 400 ма-
гістрів та 200 спеціалістів за спеціаль-
ностями «Облік і аудит», «Фінанси і кре-
дит», «Банківська справа» для роботи в 
різних галузях економіки, у тому числі і 
для системи споживчої кооперації. 
Ми готуємо майбутніх фахівців за 

такими напрямами:
«ОБЛІК І АУДИТ»,

«ФІНАНСИ І КРЕДИТ»,
«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА».
Підготовка фахівців здійснюється за 

ступеневою системою навчання: 
бакалавр – 4 роки; 
спеціаліст і магістр – 1 рік.
До складу нашого інституту входить 

науково-дослідна лабораторія економіч-
ної оцінки та сім кафедр: аудиту – за-
відувач кафедри д. е. н., проф. В. Руд-
ницький; бухгалтерського обліку – зав. 
кафедри к. е. н., доц. В. Бачинський; еко-
номіки підприємства – зав. кафедри к. е. 
н., проф. Н. Міценко; фінансів і кредиту 
– зав. кафедри д. е. н., проф. Т. Футало; 
банківської справи – зав. кафедри д. е. 
н., проф. О. Вовчак; економічної теорії – 
зав. кафедри д. е. н., проф. Г. Башнянин; 
фізичного виховання та спорту – зав. ка-
федри к. п. н., доц. І. Блащак. 

Професорсько-викладацький склад 
кафедр Інституту економіки та фінансів 

Інститут економіки та фінансів 
– найбільший і один із найдав-
ніших структурних підрозділів 
нашої академії. У ньому готують 
спеціалістів економічного напря-
му практично з часу заснування 
вишу. На різних етапах існування 
Інституту його організаційна 
структура не раз була реформо-
вана: змінювалися назви, профіль, 
кількість кафедр, чисельність 
викладачів, студентів і т. ін. Але 

— Над дипломною роботою я пра-
цювала, навчаючись на 5-му курсі. 
Торік, у червні, мою роботу було від-
значено І місцем на конкурсі в академії, 
а згодом надіслано на ІІ етап конкурсу, 
який відбувався 17-18 листопада 
2011 р. в Донецьку. І там моя робота 
«Бухгалтерський облік, аналіз та 
контроль витрат і доходів майбутніх пе-
ріодів» теж зайняла І місце. За неї мене і 
нагородили дипломом Міністерства ос-
віти і науки, молоді та спорту України.

Гадаю, це сталося насамперед тому, 
що ця тема взагалі не досліджена. На 
цю тему немає навіть дисертаційних 
робіт. Новизна дослідження, мабуть, і 

«…АКАДЕМІЯ – ЦЕ ХРАМ НАУКИ»

представлений відомими професорами, 
докторами економічних наук та досвід-
ченими доцентами, кандидатами еконо-
мічних наук. П’ять кафедр інституту є 
випусковими. Саме вони і здійснюють 
підготовку фахівців за названими напря-
мами підготовки (спеціальностями).

Студенти всіх напрямів отримують 
ґрунтовні знання з різних дисциплін 
циклів гуманітарної, природничо-
наукової, загальноакадемічної та про-
фесійної підготовки. Для поглиблення 
цих знань у нас функціонують наукові 
студентські гуртки, секції та методич-
ні семінари. Щороку відбуваються 
науково-практичні конференції як се-
ред професорсько-викладацького скла-
ду, так і серед студентів.

Наукова робота ІЕФ включає два на-
прями: вузівську науку та проведення 
фундаментальних і прикладних дослі-
джень. Наукову роботу студентів коор-
динує Студентське наукове товариство. 
Найкращі роботи можуть бути опублі-
ковані у збірниках наукових студент-
ських робіт ЛКА та рекомендовані до 
участі у міжвузівських конкурсах. 

Зокрема, студенти спеціальності 
«Облік і аудит» торік взяли участь у 
Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт зі спеціальності «Бух-
галтерський облік, аналіз та аудит» (м. 
Запоріжжя), на якому робота студентки 
магістратури Н. Куценко зайняла перше, 
а робота Р. Марценюка – друге місце. 
Наукове керівництво цими студентами 

керівник – проф. П. О. Куцик. Він також 
націлював мене на те, що потрібно ро-
бити у ході виконання роботи.

Знадобився у написанні дипломної 
і мій досвід, отриманий у Студентсь-
кому науковому товаристві. Беручи 
участь у засіданнях наукового гуртка 
СНТ, пишучи статті, тези, доповіді, 
я почерпнула чимало корисного. До 
складових успіху слід додати ще нав-
чання, знання, передані викладачами, а 
також практичні навички.

Для мене академія – це храм науки. 
Дуже багато залежить від матеріаль-
но-технічної бази, рівня та якості 
викладання у виші. Однак абітурієнти 
мають пам’ятати, що успіхи студента го-
ловно залежать від бажання навчатися. 
У першу чергу треба визначитися, чого 
ви прагнете досягти, чого хочете нав-
читися і поставити перед собою мету. 
А потім крок за кроком її досягати…

є секретом успіху. Дуже допоміг мені у 
формулюванні теми  постановці питань 
і проблемних завдань мій науковий 

Наталія Куценко, переможець 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських дипломних 

робіт 2011 р., аспірантка ЛКА, 
спеціальність «Бухгалтерський 

облік, аналіз і аудит»

Закінчення – стор.6
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здійснює перший проректор академії, 
к.е.н., проф. П. Куцик. І місце у Всеу-
країнському конкурсі студентських нау-
кових робіт зі спеціальності «Економіка 
підприємства» посіла також студентка 
О. Наумова (науковий керівник – доц. Т. 
Городня), а ІІІ місце з цієї спеціальності – 
Х. Костак (науковий керівник – к.е.н., ст. 
викл. О. Ільчук). 

У листопаді 2011 р. на базі Доне-
цького національного університету 
економіки та торгівлі ім. М. Туган-
Барановського відбувся Всеукраїнський 
конкурс дипломних робіт студентів ви-
щих навчальних закладів, в якому взяли 
участь 48 ВНЗ і на який було подано й 
роботи наших студентів. Серед 112 ди-
пломних робіт зі спеціальності «Облік і 
аудит» дипломом І ступеня нагороджена 
Н. Куценко (тема дипломної роботи – 
«Бухгалтерський облік, аналіз та контр-
оль витрат і доходів майбутніх періодів»; 
наук. керівник – проф. П. Куцик). 

До речі, Наталія Куценко зайняла 
друге місце і в другому турі Всеукра-
їнської олімпіади, який проходив у Тер-
нопільському національному економіч-
ному університеті. Диплом ІІІ ступеня 
одержала в Донецьку О. Зеленська 
(тема дипломної роботи – «Облік, ана-
ліз та контроль витрат, доходів і фінан-
сових результатів основної діяльності 
промислового підприємства; наук. ке-
рівник – доц. Ю. Панченкова).

Дипломом І ступеня у Всеукраїнсько-
му конкурсі дипломних робіт зі спеці-
альності «Економіка підприємства» на-

городжена С. Титар С. (тема дипломної 
роботи – «Комплексна оцінка ресурсного 
потенціалу торговельних підприємств»; 
наук. керівник – проф. Н. Міценко). Там 
же диплому ІІІ ступеня удостоєний А. 
Ковалишин (тема дипломної – «Тари-
фікація й оплата праці в системі моти-
вації працівників підприємства»; наук. 
керівник – доц. О. Іляш). Роботи інших 
наших студентів були відзначені грамо-
тами у різних номінаціях.

Велику увагу в інституті традиційно 
надають культурно-освітній та вихов-
ній роботі. Основні її форми -- прове-
дення тематичних вечорів, концертів, 
змагань, зустрічей з цікавими людьми. 
Впродовж першого семестру 2011/2012 
н. р. в Інституті було проведено вечо-
ри, присвячені Дню економіста, Дню 
фінансиста і банкіра та Дню бухгалтер-
ського обліку. Студенти ІЕФ завжди є 
бажаними учасниками народної хоро-
вої капели ЛКА «Мрія».

Важливе значення для розвитку осо-
бистості мають фізичне виховання і 
спорт. Для зайняття спортом в академії 
створені всі умови. Не випадково, на 
підставі рішення журі Всеукраїнсько-
го огляду-конкурсу на кращий стан фі-
зичного виховання та спорту у вищих 
навчальних закладах України міністр 
Д. Табачник підписав наказ Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту за 
№ 1558 від 29.12.2011 р., згідно з яким 
наша академія зайняла третє місце серед 
вищих навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації. Велика заслуга у цьому ке-
рівництва академії і колективу кафедри 
фізичного виховання та спорту. 

 Студентська молодь ІЕФ активно за-

ймається у спортивних секціях, беручи 
участь у різних спортивно-масових за-
ходах. Наші тренери підготували чима-
ло майстрів і кандидатів у майстри спор-
ту, майстрів спорту міжнародного класу. 
Спудеї інституту ставали навіть чемпіо-
нами Європи та призерами різних спар-
такіад! Для прикладу, студентка 4-го 
курсу напряму підготовки «Фінанси і 
кредит» І. Савка посіла 1-ше місце у до-
рослому чемпіонаті України в естафеті 
4 на 100 м, (м. Донецьк, 2011 р.) та пер-
ше місце у Кубку України в естафеті 4 
на 100 м (м. Вінниця, 2011р.). А студент 
магістратури спеціальності «Економіка 
підприємства» І. Іваницький у 2011 р. 
став срібним призером на Чемпіонаті 
світу з армспорту. Сьогодні він є май-
стром спорту міжнародного класу. 

Інститут має у своєму розпоря-
дженні достатній аудиторний фонд, 
комп’ютерні класи, навчальний банк, 
навчальну бухгалтерію та спортивний 
комплекс. До послуг студентів – два 
гуртожитки, розташовані в зручних, з 
огляду на транспортні проблеми, міс-
цях. Отже, юнаки і дівчата на період 
навчання повністю забезпечені житлом. 
Вони можуть чудово відпочити в оздо-
ровчому таборі «Латориця», у мальов-
ничому куточку Закарпаття.

Крім основної спеціальності, сту-
денти ІЕФ мають можливість здобути 
педагогічну освіту й отримати кваліфі-
кацію викладача з економіки, фінансів, 
банківської справи, обліку і аудиту, а 
також пройти військову підготовку на 
базі Академії сухопутних військ ім. 
гетьмана Петра Сагайдачного. Значну 
увагу у нас надають вивченню інозем-
них мов і вмінню працювати з персо-
нальним комп’ютером.

Про високий рівень знань, що його 
дає навчання в інституті, свідчить по-
дальший професійний шлях наших 
випускників. Ті, хто захотів пов’язати 
своє майбутнє з науковою і педагогіч-
ною діяльністю, викладають не тільки 
в ЛКА, але й в інших вишах України. 
Переважна більшість колишніх студен-
тів ІЕФ працює у державних установах 
і організаціях, на приватних підприєм-
ствах і в системі споживчої кооперації. 
Тепер ними справедливо гордиться 
наша академія. Якщо Ви вирішите здо-
бути глибокі сучасні знання із названих 
напрямів підготовки, ми допоможемо 
Вам у цьому якнайкраще.

Наша адреса
Інститут економіки та фінансів

79005, м. Львів
вул. Туган-Барановського, 10,

кімн. 307, 307а.
Тел.: (032) 240-34-39;

 (032) 295-81-35
E-mail: ief_dekanat@mail.ru

Запальний танець продемонстрували студенти факультету під час 
проведення свята спеціальності «Облік і аудит». Грудень 2011 р.
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Проф. Богдан Мізюк, декан фа-
культету менеджменту ЛКА 

Факультет менеджменту 
ЛКА виник на базі інженерно-
економічного факультету, ство-
реного у 1977 р. Тоді на ньому 
готували фахівців за  спеціаль-
ністю «Механізована обробка 
економічної інформації». Тепер 
вона називаться «Інформацій-
ні системи в менеджменті» і є 
спеціалізацією на відділенні «Еко-
номічна кібернетика». А 1992 р., 
вже за часів незалежної України, 
у колишньому ЛТЕІ було засно-
вано факультет менеджменту і 
відкрито нову спеціальність, яка 
зараз називається «Менеджмент 
організацій». 

Сьогодні на нашому факультеті здій-
снюється підготовка фахівців із 3-ох 
спеціальностей найвищого, IV рівня 
акредитації:

«Менеджмент організацій»
«Економічна кібернетика»
(за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями бакалавр, спеціаліст, ма-
гістр)

та
«Управління інноваційною діяль-

ністю»
(за освітньо-кваліфікаційним рів-

нем магістр)

Термін навчання на ОКР:
- бакалавр – 4 роки;
- спеціаліст – 1 рік;
- магістр:
- «Економічна кібернетика» – 1 рік;
- «Менеджмент організацій і адміні-

стрування» – 1 рік;

зовують інші заходи. Всі студенти з ін-
ших міст забезпечуються гуртожитком.

А тепер трохи докладніше про кож-
ну спеціальність, з який готують май-
бутніх фахівців на нашому факультеті.

Спеціальність «ЕКОНОМІЧНА 
КІБЕРНЕТИКА», спеціалізація «ІН-
ФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕ-

НЕДЖМЕНТІ».
Розвиток комп’ютерної техніки, її 

широке використання, як засобу оброб-
ки інформації в економіці, а особливо 
в управлінні, викликали великий попит 
на спеціалістів у галузі інформаційних 
технологій.
Програма навчання
Підготовка фахівців з цієї спеціаль-

ності здійснюється за всіма освітньо-
кваліфікаційними рівнями (бакалавр, 
спеціаліст, магістр) згідно з відповід-
ними освітньо-професійними програ-
мами. Основні дисципліни: матема-
тика, імітаційне моделювання, системи 
підтримки прийняття рішень, інформа-
ційні системи та технології в економіці, 
дослідження операцій, прогнозуван-
ня соціально-економічних процесів, 
економічна кібернетика, програмні 
оболонки й пакети, системи обробки 
економічної інформації, моделювання 
економіки та інші спеціальні дисциплі-
ни. Поряд із фаховою підготовкою ви-
пускники отримують глибокі знання у 
сфері бухгалтерського обліку, фінансів, 
економіки підприємств, менеджменту, 
маркетингу, міжнародної економіки, 
страхування, інвестування тощо.
Майбутня діяльність
Випускники академії зі спеціальнос-

ті «Економічна кібернетика» вкрай по-

- «Управління інноваційною діяль-
ністю» – 1,5 роки.
Умови зарахування:
на ОКР бакалавр — сертифікати з 

УЦОЯО з математики, української мови 
й літератури, географії або іноземної 
мови (для спеціальності «Менеджмент 
організацій і адміністрування») та з 
математики, української мови й літера-
тури, історії України або географії (для 
«Економічної кібернетики»);
на ОКР спеціаліст – вступні випро-

бування зі спеціальних дисциплін та рей-
тинг за навчання на ОКР «бакалавр»;
на ОКР магістр – вступні випробу-

вання зі спеціальних дисциплін та іно-
земної мови і рекомендації випускної 
кафедри;

Підготовкою студентів за всіма цими 
спеціальностями в академії займаються 
знані фахівці своєї справи, у тому чис-
лі  6 професорів та понад 100 доцен-
тів. Їхня мета – не тільки передати свої 
знання і вміння, але й розкрити ваші 
здібності, допомогти вам знайти себе 
у вирі сучасного життя, стати першо-
класними спеціалістами.
Якщо ви станете нашим студен-

том, то основний Ваш обов’язок – 
сумлінне навчання. Окрім того, 
наші студенти залучаються до на-
укової роботи (участь у спеціалізо-
ваних гуртках, олімпіадах, конфе-
ренціях, в тому числі міжнародних). 
Для цього в академії є три бібліотеки, 
комп’ютерна лабораторія з виходом в 
мережу Інтернет і т. п.
На дозвіллі юнаки і дівчата, які в нас 

навчаються, влаштовують цікаві тема-
тичні вечори, дні факультету, відвідують 
дискотеки, театри та музеї, виїздять на 
відпочинок до спортивно-оздоровчого 
табору «Латориця» у Карпатах, органі-

Будинок факультету, що розташований у мальовничому Стрийському парку, 
визначається чудовою архітектурою. Осінь 2012 р.

Закінчення – стор.8
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трібні на підприємствах і в організаціях 
як у системі споживчої кооперації, так і 
в інших галузях народного господарства 
та комерційних структурах, включно з  
банками, фінансово-розрахунковими 
центрами, комерційними відділами 
гуртової та роздрібної торгівлі, ін-
формаційними офісами та відділами 
комп’ютерної обробки даних. Фахівці 
з цієї спеціальності можуть також пра-
цювати в системі підготовки кадрів на 
посадах викладачів кооперативних учи-
лищ, технікумів, коледжів, інститутів, в 
науково-дослідних і проектних підроз-
ділах Укоопспілки на посадах наукових 
співробітників, продовжувати навчання 
в аспірантурі академії.

Спеціальність 
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ 

І АДМІНІСТРУВАННЯ», спеціалі-
зація «МЕНЕДЖМЕНТ НА РИНКУ 

ТОВАРІВ І ПОСЛУГ»
Який супермаркет, чи гуртівня обі-

йдеться без кваліфікованого менедже-
ра – сучасного управлінця, людини, 
обізнаної не лише з методами та засо-
бами управління, а й із психологією і 
поведінкою покупця, без фахівця висо-
кої культури й  інтелекту, котрий  має 
добре підприємницьке чуття? Якщо 
ви вважаєте, що ваше покликання – у 
роботі з людьми, а самовираження – у 
керівництві сучасними організаціями, 
що працюють на ринку товарів і по-
слуг, то вам треба оволодіти цією спе-
ціальністю.

Програма навчання
Менеджменту, можна навчитися. На-

вчальний план з  цієї спеціальності у 
нас максимально враховує практику ді-
яльності менеджерів.
Основні дисципліни: соціологія та 

психологія, право й економіка, фінанси 
й основи комерційної діяльності та під-
приємництва, теорія менеджменту, стра-
тегічне управління, менеджмент під-
приємства, конфліктологія, менеджмент 
зовнішньо-економічної діяльності, ме-
неджмент персоналу, ділове спілкуван-
ня, сучасне діловодство, комп’ютерні 
технології в менеджменті і т. ін. 
Майбутня діяльність
Наші випускники одержують потен-

ційну можливість обіймати різноманітні 
керівні посади. Разом з тим,  поперед-
жуємо, що для цього необхідно воло-
діти ще й певними особистими якос-
тями, як вродженими, так і набутими: 
комунікабельністю, відповідальністю, 
підприємницьким чуттям, здатністю са-
мостійно приймати рішенння, високою 
культурою та інтелектом. Якщо ці якос-
ті  повною  мірою не проявляються, то 
випускник спеціальності «Менеджмент 
організацій» завжди зможе працювати на 
будь-якій посаді економічного чи комер-
ційного характеру, яка потребує уміння 
співпрацювати з іншими людьми, фунда-
ментальних знань сучасного управління 
та економіки.

Спеціальність
 «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙ-

НОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»
Програма навчання
Студенти спеціальності «Управлін-

ня інноваційною діяльністю» вивчають 
теоретичні засади формування та реалі-
зації інноваційних процесів, плануван-
ня інноваційної стратегії, проектування 
і  реалізації інноваційних проектів.
Основні дисципліни: економіка ін-

новаційного підприємництва, інновацій-
ний менеджмент, маркетинг інновацій, 
інтелектуальна власність, інформаційні 
системи в інноваційній діяльності, сис-
темний аналіз і прийняття інноваційних 
рішень, управління інноваційними про-
ектами, трансфер технологій та ін.
Майбутня діяльність
Випускникам присвоюється кваліфі-

кація магістра з управління інновацій-
ною діяльністю, з правом працевлашту-
вання на посадах керівників науково-
дослідних підрозділів; підрозділів 
науково-технічної підготовки виробни-
цтва; менеджерів у сфері досліджень та 
розробок у всіх галузях національної 
економіки.
Отож, шановні абітурієнти, чекає-

мо на вас! А головне – не зволікаючи, 
починайте готуватися до вступних 
випробувань з української мови й 
літератури та математики (тестуван-
ня). Якщо ж вам потрібна допомога, її 
нададуть на спеціальних підготовчих 
курсах, що працюють при академії. 
Додаткову інформацію про це можна 
отримати в Приймальній комісії ЛКА. 

Адреса факультету: 
79011, м. Львів, 
вул. У. Самчука, 6
Тел.: (032) 275-65-82

e-mail: vira@lac.lviv.ua

«ÃËÎÁÀË²ÇÀÖ²ß ÏÎÒÐÅÁÓª 
ÅÊÎÍÎÌ²ÑÒ²Â-Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÊ²Â»
Доц. Інна Бойчук, декан факуль-
тету міжнародних економічних 

відносин ЛКА 
Створення у Львівській комерцій-
ній академії факультету міжна-
родних економічних відносин – зако-
номірне відновлення історичних 
традицій нашого навчального 
закладу. Адже у 20-х –30-х рр. ХХ 
ст. він називався Вищою школою 
закордонної торгівлі і був єдиним 
ВНЗ у довоєнній Польщі, де, крім 
спеціалістів з економіки і тор-
гівлі, навчалися майбутні орга-
нізатори зовнішньої торгівлі та 
працівники консульської служби. 
Тепер факультет МЕВ Львівської 
комерційної академії із 1993 р. 
готує висококваліфікованих фахів-
ців напрямів підготовки 

«Міжнародні економічні відносини» 
та «Маркетинґ»

за ступеневою системою навчання:
бакалавр – спеціаліст – магістр.

Обидва напрями підготовки акреди-
товані за найвищим IV рівнем. Через 
4 роки навчання студенти одержують 
диплом бакалавра, а на 5-му році здо-
бувають освітньо-кваліфікаційний рі-
вень магістра або спеціаліста. Щороку 
дипломи фахівців вищої категорії у нас 
отримують майже 150 випускників. 
Найкращі з них мають змогу продовжи-
ти навчання в аспірантурі академії. 

Вимоги до обсягу знань, навичок та 
вмінь випускників, що невпинно зроста-
ють, обумовлюють необхідність подаль-
шого удосконалення навчального про-

Продовження – стор.9
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цесу. У нас активно використовуються 
новітні технічні засоби та інформаційні 
технології; удосконалюються методики, 
за якими студентів навчають самостійно 
поповнювати свої знання, творчо засто-
совувати досягнення науки і техніки; за-
проваджується вивчення основних дис-
циплін іноземними мовами. Перспек-
тивні заходи охоплюють всі сторони 
навчального процесу та узгоджуються з 
вимогами, поставленими до ВНЗ у сфе-
рі підготовки компетентних фахівців, 
які враховують потреби виробництва, 
ринку та постійного поступу науки.

Навчання на факультеті відбувається 
відповідно до європейських стандартів 
– Болонської декларації та кредитно-
модульної системи оцінювання знань. 
Навчальні плани включають цикли 

Заступник декана факультету МЕВ доц. Т. Яхно (зліва) 
та заступник зав. кафедри МЕВ к. е. н. Н. Черкез (справа) 

дають завдання студентам ЛКА – учасникам 1-го туру олімпіади 
з дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Лютий 2012 р. 

Закінчення – стор.10
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дисциплін гуманітарної, загальноеко-
номічної та професійної підготовки, що 
формують широкий світогляд фахівця, 
оволодіння практичними навичками та 
забезпечують здобуття ним фундамен-
тальної економічної освіти. 

До складу факультету входять 4 ка-
федри: міжнародних економічних від-
носин, маркетингу, іноземних мов та 
регіональної економіки. Заняття зі сту-
дентами проводять понад 100 виклада-
чів. Переважна більшість із них мають 
наукові ступені і вчені звання, зокрема, 
доктора наук, професора. 

Високий рівень викладання і дис-
ципліни, які ми пропонуємо вивчити 
студентам, дозволяє їм у майбутньому 
добре орієнтуватися у складних питан-
нях сучасної ринкової економіки, ква-
ліфіковано вирішувати проблеми у ді-
яльності підприємств, вільно володіти 
комп’ютерною технікою, професійно 
опанувати іноземні мови (зі знанням 

економічних виданнях України. 
Викладачі кафедри регіональної еко-

номіки традиційно працюють над нау-
ковими проблемами, пов’язаними з діа-
гностикою економічного та соціального 
стану регіону, вивченням ролі міжпід-
приємницької кооперації у формуванні 
та забезпеченні раціональної структури 
економіки регіонів, дослідженням впли-
ву інвестицій в інфраструктуру регіонів 
на їх економічний розвиток. Кафедра 
тісно співпрацює з Інститутом регіо-
нальних досліджень НАН України. 

На факультеті проводиться робота в 
напрямі збільшення кількості та якості 
публікацій викладачів, зокрема у рей-
тингових виданнях, активізації участі 
викладачів у заходах підвищення ква-
ліфікації, залучення студентів до на-
укової творчості і збільшення кількості 
публікацій. Як наслідок, випускники 
факультету виявляють великий інтерес 
до наукових досліджень за тематикою 
випускних кафедр та продовжують на-
вчання в аспірантурі. 

Наші викладачі націлені на подаль-
ше нарощування власних наукових 
результатів. Свідченням цього є що-
річні захисти дисертаційних робіт, які 
відбуваються на кафедрах факультету. 
Професорсько-викладацький склад 
факультету МЕВ охоче бере участь в 
роботі наукових конференцій в Україні 
і за кордоном. Географія міст, де вони 
відбувалися, вражає: Оксфорд (Вели-
кобританія); Мінськ (Білорусія); За-
копане, Криниця, Люблін (Польща); 
Стамбул (Туреччина), не кажучи вже 
про наші Київ, Вінницю, Донецьк, За-
поріжжя, Полтаву, Тернопіль тощо. 

Студентською науковою роботою 
опікуються на всіх чотирьох кафедрах 
факультету. Вона розвивається за таки-
ми напрямами, як підготовка наукових 
студентських робіт для участі у конфе-
ренціях різного рівня, щорічних кон-
курсах дипломних та наукових робіт, 
олімпіадах з міжнародної економіки, 
конкурсах бізнес-проектів, проведення 
засідань наукових гуртків, підготовка 
студентських наукових публікацій. 

Студенти факультету виявляють висо-
ку активність у діяльності заснованого в 
академії Студентського наукового товари-
ства ім. М. Туган-Барановського. Зокре-
ма, на кафедрі МЕВ діє науковий гурток, 
на засіданнях якого останнім часом від-
булися дискусії спудеїв з актуальних про-
блем розвитку світового господарства. 

Традиційно наші студенти й молоді 
викладачі беруть участь у Всеукраїн-
ському молодіжному конкурсі «Новітній 
інтелект України», ініційованому Між-
народним благодійним фондом «УКРА-
ЇНА 3000», і стають переможцями на-

Продовження.
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ділової лексики), розв’язувати інші за-
вдання у царині зовнішньоекономічної 
діяльності та маркетингу.

Викладачі кафедри міжнародних еко-
номічних відносин кожночасно підви-
щують свою ділову кваліфікацію. Вони 
стажуються у наукових установах та в 
інших навчальних закладах, в тому числі 
за кордоном, публікують власні наукові 
праці у загальноукраїнських та інозем-
них виданнях, беруть участь у наукових 
конференціях, семінарах, форумах і т. ін. 

Науково-дослідна робота виклада-
чів кафедри зосереджена на таких на-
прямах: рівновага платіжного балансу 
під час реалізації моделі інноваційно-
інвестиційного розвитку, інструменти 
неінфляційного стимулювання плато-
спроможного попиту, забезпечення зо-
внішньоекономічної безпеки прикор-
донного регіону в умовах глобалізації, 

теоретико-методологічні засади детіні-
зації економіки та протидії корупції в 
Україні в умовах глобалізації. 

Професорсько-викладацький склад 
кафедри маркетингу зробив значний 
внесок у підвищення якості навчально-
го процесу завдяки розробкам, присвя-
ченим використанню маркетингових 
прийомів у навчальному процесі під-
готовки маркетологів, маркетинговим 
підходам до забезпечення якості освіт-
ніх послуг, маркетинговим досліджен-
ням в мережі Інтернет, вдосконалення 
роботи підприємств шляхом застосу-
вання новітніх маркетингових техно-
логій у динамічному ринковому серед-
овищі. Науковці кафедри беруть участь 
у міжнародних, всеукраїнських, регіо-
нальних та інших науково-практичних 
конференціях, де діляться досвідом ви-
рішення проблем діяльності суб’єктів 
сучасного ринку на засадах маркетингу. 
Їхні статті можна зустріти у провідних 
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ціонального та регіонального етапів. За 
результатами регіонального етапу кон-
курсу, який відбувався в березні 2011 р. у 
Львові, студентка О. Іванишин зайняла 3 
місце за економічну тематику серед сту-
дентів 2-ої вікової категорії; студент М. 
Бабій ― 2 місце; а студент магістратури 
А. Вешко, як переможець регіонального 
етапу, змагався на загальноукраїнському 
етапі конкурсу в Києві і тепер продо-
вжує навчання в аспірантурі.

Свідченням високого рівня студент-
ської наукової творчості стали публі-
кації брошури Л. Артеменко «Побу-
дова спільної інноваційної стратегії: 
Україна-ЄС» німецьким фондом ім. Ф. 
Еберта і статті О. Линник – в журналі 
«Економічний часопис-ХХІ» (номер 
3-4 за 2011 р.) на тему «Світова фінан-
сова криза та глобальні дисбаланси». 
Студентка Л. Артеменко опублікувала 
також результати свого дослідження 
«Україна у міжнародних відносинах» у 
рамках проекту «Компас».

Студенти напряму підготовки «Марке-
тинг» займаються у Клубі маркетолога. 
За сприяння кафедри маркетингу вони 
беруть участь у Всеукраїнському конкур-
сі студентських маркетингових планів за 
підтримки Консорціуму із удосконалення 
менеджмент-освіти в Україні та МОіНУ 
й у міжнародних науково-практичних 
конференціях студентів вишів. 

Кафедра регіональної економіки що-
річно проводить студентський круглий 
стіл «Країнознавчі дослідження держав 
світу». Наукова робота зі студентами 
кафедри іноземних мов передбачає 
опрацювання ними наукових праць 
іноземними мовами, опанування на-
вичок використання іноземних мов як 
необхідного засобу міжнародної кому-
нікації. Для спудеїв організовують ін-
шомовні наукові конференції, наукові 
читання на такі теми, як: «Форми орга-
нізації бізнесу», «Інформаційні техно-
логії», «Довкілля: проблеми та шляхи 
їх подолання», «Столиці-мегаполіси 
англомовних країн», «Нова галузь пра-
ва – гуманітарне право», «Конституції 
зарубіжних країн», «Європа у перспек-
тиві: Україна і ЄС», «Культура без кор-
донів» і т. п. 

Студенти факультету – неодмінні 
учасники конференцій, семінарів, фо-
румів та міжнародних шкіл, що від-
буваються як в академії, так і у вишах 
Польщі, Росії, Білорусії, Болгарії, Чехії, 
Франції, Італії, Німеччини. Особливою 
популярністю користується щорічний 
міжнародний молодіжний семінар-
практикум «Економіка в культурі, 
культура в економіці», у якому беруть 
участь студенти й викладачі з Польщі, 

України, Молдови, Росії. На семінарі 
студенти презентують українську куль-
туру і залучаються до вивчення культу-
ри інших країн.

Педагогічний колектив кафедри іно-
земних мов забезпечує викладання 
на факультеті англійської, німецької, 
французької, іспанської, польської та 
чеської мов. Наголос робиться на освіт-
ній значимості вивчення найпоширені-
ших мов, на їхній професійній функції 
на ринку праці. Це підвищує мотивацію 
молоді до опанування як основної, так і 
другої (за вибором студента) іноземної 
мови. Комп’ютерний клас, центри ді-
лової англійської і французької мов та 
ресурсний фонд навчально-методичної 
літератури забезпечують якісне на-
вчання мовам. Кафедра здійснює також 
мовну підготовку студентів для участі 
їх у магістерських програмах у спорід-
нених ВНЗ Європи. 

Викладачі факультету МЕВ опублі-
кували значну кількість наукових мо-
нографій, підручників, навчальних по-
сібників і методичних розробок, якими 
користуються наші студенти. До послуг 
студентів – світлі й затишні аудиторії, 
бібліотека, в тому числі на електронних 
носіях, сучасні комп’ютерні класи.

Факультет підтримує тісні зв’язки 
з навчальними закладами України та 
інших держав, зокрема Польщі, Італії, 
Росії, Молдавії. Основне завдання у 
цій царині – отримання ґрантової під-
тримки із фондів Євросоюзу та нала-
годження співпраці із закордонними 
вишами. Згідно з угодами про співп-
рацю, студенти факультету мають 
можливість навчатися, для прикладу, 
у Вроцлавській економічній академії. 
Найкращих студентів ми рекомендує-
мо на навчання за магістерською про-
грамою у Вищій економічній школі 
«Almamer» (м. Варшава).

ЛКА – активний учасник партнерської 
програми TEMPUS під назвою «Вдо-
сконалення та розвиток професійної 
освіти», що передбачає запровадження 
спільних навчальних курсів професій-
ного спрямування та надання спудеям 
можливості отримати диплом європей-
ського зразка. І базовим факультетом 
академії для реалізації цієї програми 
визначено саме факультет МЕВ. Наші 
студенти були першими, хто навчався у 
Франції за угодою між Львівською ко-
мерційною академією та університетом 
Овернь-Клермон-1 і отримали фран-
цузькі дипломи. Зараз І. Рогальська, Н. 
Гнат, Х. Качмар одночасно навчаються в 
магістратурі ЛКА і на магістерській про-
грамі MASTER 1 у Франції. За словами 
студентів, участь у програмі TEMPUS 
відкриває великі перспективи та можли-
вості для самореалізації у майбутньому.

Важливого значення на факультеті 
надають співпраці з випускниками, пе-
редання ними досвіду студентам, орга-
нізації спільних зустрічей, призначен-
ню іменних премій для найуспішніших 
студентів. Традиційним святом є День 
факультету, що відзначається у вересні 
й об’єднує викладачів, студентів та ви-
пускників. У рамках заходу відбувають-
ся круглі столи з метою пошуку шляхів 
підготовки конкурентоспроможних фа-
хівців для ринку праці та вдосконалення 
навчальних програм. Така взаємодія до-
зволяє акумулювати відгуки випускників 
факультету, які можуть поділитися прак-
тичним досвідом, розповісти про сучасні 
вимоги до фахівця з міжнародних відно-
син і маркетингу, спрямувати молодь на 
отримання відповідних знань і навичок.

Наші студенти беруть активну участь 
у громадському житті академії та фа-
культету. А воно цікаве й насичене по-
діями: тематичні зустрічі і концертні 
програми, вечори відпочинку і студент-
ські бали, доброчинні акції, зустрічі з 
відомими людьми, відвідування музеїв, 
театрів, кінопалаців, проведення діло-
вих ігор, екскурсії іноземними мовами 
та дні культури різних країн, спортивні 
змагання, шахові, більярдні турніри і т. 
ін. Охочі, крім навчання на факультеті 
МЕВ, мають змогу пройти військовий 
вишкіл на базі Академії сухопутних 
військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. 

Серед вихованців факультету є при-
зер чемпіонату світу з карате-до (Ю. 
Шибунько); кандидат у національну 
молодіжну збірну України з боксу, чем-
піон України (М. Бохенок); кандидат у 
національну молодіжну збірну України 
з футболу (В. Гудима).

Ми готуємо економістів-міжнарод-
ників і маркетологів не для пошуків 
міфічних скарбів гетьмана Полуботка. 
Повний курс навчання дозволяє на-
шим випускникам успішно працювати 
на підприємствах усіх сфер діяльності 
та форм власності, у сфері державного 
управління, науково-дослідних інсти-
тутах, навчальних закладах та в інших 
установах. Серед випускників факуль-
тету МЕВ останніх років є молоді вче-
ні, працівники міністерств і відомств, 
посольств та консульських установ 
України за кордоном, керівники і про-
відні фахівці різних підприємств. 
Навчання на факультеті міжна-

родних економічних відносин – твій 
впевнений крок у майбутнє!

Довідки за адресою:
79005, м. Львів, вул. Братів Тер-

шаківців, 2а,
кімн. 314, 315, 316

Деканат факультету МЕВ
Тел.: (032) 295-81-79

e-mail: dekanatmev@mail.ru

Початок – стор. 8, 9
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Проф. Я. Скоробогатий, декан 
товарознавчо-комерційного фа-

культету ЛКА 

на активізації самостійної роботи. Ме-
тодику й організацію навчального про-
цесу змінено так, щоб надати студенто-
ві можливість максимально розвинути 
особисті інтелектуальні здібності і як-
найкраще засвоїти фахові дисципліни. 

Сьогодні навчання неможливе без 
оволодіння сучасними комп’ютерними 
технологіями. Тому студентів обслуго-
вують 2 комп’ютерних класи з мережею 
Інтернет. Виконання курсових і диплом-
них магістерських робіт супроводжуєть-
ся використанням пакетів комп’ютерних 
програм. Завершено комп’ютеризацію 
управління всім навчальним процесом 
факультету, зокрема, створено базу да-
них Студент Крім цього, комп’ютерні 
класи функціонують на випускових ка-
федрах факультету.

Виробничу та переддипломну прак-
тику студенти ТКФ проходять у комер-
ційних та підприємницьких структу-
рах, обласних відділеннях Держстан-
дарту, в управліннях у справах захисту 
прав споживачів, підрозділах Західної 
регіональної митниці, торговельно-
промисловій палаті тощо. Запрова-
джуються нові форми навчальних 
занять і практики студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, зокре-
ма, виїзні навчальні заняття у кращих 
підприємствах торгівлі (Метро, Ашан, 
Фокстрот, Епіцентр, Нова лінія та ін.). 
Науково-педагогічні кадри та школи 
Підготовку спеціалістів на факультеті 

здійснюють науково-педагогічні кадри 
найвищої кваліфікації – на факультеті 
працюють 11 професорів і докторів наук 
і понад 60 доцентів і кандидатів наук. 

Для підготовки науково-педагогічних 
кадрів функціонує аспірантура при ви-
пускових кафедрах, куди мають можли-
вість вступити кращі випускники магі-
стратури ТКФ. Із 2010 року на факульте-
ті функціонує спеціалізована вчена рада 
із захисту кандидатських дисертацій. 
Наукову школу кафедри товароз-

навства продовольчих товарів очолює 
д. т. н., проф. І. Сирохман – Заслуже-
ний діяч науки і техніки України, ака-
демік Української технологічної акаде-
мії, Голова спеціалізованої вченої ради 
із захисту кандидатських дисертацій 
зі спеціальності «Товарознавство» та  
член спеціалізованих Вчених рад із за-
хисту кандидатських і докторських дис-
ертацій, член експертної Ради з менедж-
менту, торгівлі і туризму ДАК МОНМС 
України та член науково-методичної ко-
місії зі сфери послуг МОНМС України.
Науковою школою кафедри това-

рознавства непродовольчих товарів 
вже багато років опікується д. т. н. 
проф. Б. Семак - Заслужений діяч на-
уки і техніки України, академік Укра-
їнської технологічної академії, Заслу-
жений професор ЛКА. Лише під його 
особистим керівництвом підготовлено 
12 кандидатів технічних наук.

Товарознавчо-комерційний фа-
культет Львівської комерційної 
академії (далі ТКФ) утворений 
майже 70 років тому. Одним із 
перших його деканів у 1940-1941 
р.р. був Петро Франко – син Івана 
Франка, відомий вчений-хімік та 
громадський діяч. За час існування 
ТКФ на ньому підготовано тисячі 
висококваліфікованих спеціа-
лістів, які успішно працювали і 
працюють у сфері кооперативної, 
державної і приватної торгівлі, 
сфері послуг, легкої та харчової 
промисловості, системі стан-
дартизації, сертифікації та екс-
пертизи товарів, митній службі, 
системі захисту прав споживачів, 
торговельно-промисловій палаті, 
а також у вишах усіх рівнів акре-
дитації в Україні і за кордоном.

Кого у нас готують?
У повоєнні роки на факультеті готу-

вали фахівців лише за спеціальностями 
«Товарознавство продовольчих това-
рів» і «Товарознавство промислових 
товарів». Починаючи з 1990-х р.р. ми 
готуємо спеціалістів трьох освітньо-
кваліфікаційних рівнів – бакалавр, спе-
ціаліст і магістр на базі напряму під-
готовки «товарознавство і торговельне 
підприємництво». 

Напрями підготовки студентів і спе-
ціальності факультету постійно роз-
ширюються. Із 2008-2009 навчального 
року на факультеті ліцензовано напрям 
підготовки (спеціальність) «Готельно-
ресторанна справа», за яким у 2012 р. 
отримана ліцензія на підготовку фа-
хівців освітньо-кваліфікаційних рівнів 
спеціаліст і магістр. У 2011 р. відкри-
то новий напрям підготовки Харчові 
технології та інженерія за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавр. Крім Закінчення – стор.12

цього, студенти мають змогу додатково 
здобути військову підготовку на базі 
Академії сухопутних військ ім. гетьма-
на П. Сагайдачного і можливість отри-
мати офіцерське звання.

Сьогодні факультет має ліцензію на 
підготовку бакалаврів з:

«Товарознавства і торговельного 
підприємництва» – 197 осіб

«Готельно-ресторанної справи» – 
50 осіб

«Харчових технологій та інжене-
рії» – 50 осіб

Тим часом, навчання майбутніх ма-
ґістрів і спеціалістів надалі триває за 
спеціальностями, затвердженими у 
1997 р. і за новими спеціальностями. 
Ліцензовані обсяги набору на спеціаль-
ності за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем магістр такі: 

“Товарознавство та комерційна 
діяльність» – 60 осіб

“Товарознавство та експертиза в 
митній справі» – 12 осіб

«Експертиза товарів та послуг» – 
20 осіб

«Готельна і ресторанна справа» – 
20 осіб

Ліцензована кількість студентів, які 
можуть навчатись на різних спеціаль-
ностях за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліст, становить:

«Товарознавство та комерційна ді-
яльність» – 70 осіб

«Товарознавство та експертиза в 
митній справі» – 35 осіб

«Готельна і ресторанна справа» – 30 
осіб

Факультет здійснює підготовку фа-
хівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр і спеціаліст заочної форми на-
вчання

Усі спеціальності факультету мають 
найвищий, ІV рівень акредитації.

Випускники ТКФ отримують ди-
плом державного зразка.

Організація навчального процесу 
Сучасний рівень підготовки студен-

тів за спеціальностями факультету за-
безпечує органічне поєднання класич-
них навчальних дисциплін та постійне 
наповнення навчальних планів нови-
ми дисциплінами, зокрема «Сучасні 
системи будівництва», «Міжнародне 
технічне регулювання», «Естетика та 
дизайн», «Прогресивні технології збе-
рігання плодів і овочів» «Екологія і не-
шкідливість консервованих продуктів», 
«Захист прав споживачів» «Сертифіка-
ція товарів та послуг», «Методи визна-
чення фальсифікації товарів», «Митна 
справа», «Товарна номенклатура зо-
внішньоекономічної діяльності» та ін.

Із 2005-2006 навчального року на 
факультеті запроваджено кредитно-
модульну систему організації навчаль-
ного процесу (КМСОНП), що спонукає 
студентів до систематичної роботи над 
навчальним матеріалом протягом усьо-
го семестру. Основний акцент зроблено 
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Наукову школу кафедри комерцій-
ної діяльності і підприємництва очо-
лює д. е. н. проф. В. Апопій – Заслуже-
ний працівник освіти України, Заслуже-
ний професор ЛКА, Голова спеціалізо-
ваної вченої ради із захисту докторських 
дисертацій з економічних наук.
Сучасну наукову школу кафедри хі-

мії і фізики утворив на факультеті к. х. 
н., проф. Я. Скоробогатий – відмінник 
освіти України, лауреат індивідуального 
гранта міжнародної науково-освітньої 
програми (Міжнародна Соросівська 
програма підтримки освіти в галузі точ-
них наук в Україні, ISSEP, 1997 р.).
Наукові школи формуються також 

на кафедрі експертизи товарів та по-
слуг, кафедрі харчових технологій та 
готельно-ресторанного бізнесу, а також 
на кафедрі романо-германських мов. 

Наукова і громадська діяльність 
студентів

Важливий фактор підвищення якості 
підготовки фахівців - участь студентів 
у науково-дослідній роботі. Студент-
ське наукове товариство на факультеті 
об’єднує понад 70 осіб. Наші юнаки й 
дівчата систематично беруть участь у 
Всеукраїнських олімпіадах з товароз-
навства, де займають призові місця. 
Для прикладу, у 2010 р. студентка О. 
Дереза отримала диплом 3-го ступеня 
на Всеукраїнській студентській олім-
піаді зі спеціальності «Товарознавство 
і комерційна діяльність». Призерами 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
у свій час були Ю.Харук, М. Рачинська, 
К. Ланевич, З. Яворська та ін.

Починаючи з 1998 р., студенти-

товарознавці входять до складу команд 
КВК академії та Львова. Вони створи-
ли свою команду «Галицькі спекулян-
ти», а частина з них успішно виступи-
ла в основному складі збірної команди 
ЛКА «Вільний вітер», якою керував ст. 
викладач кафедри товарознавства не-
продтоварів О. Шумський. У 2002 р. 
представники ТКФ були переможцями 
фестивалю «Студентська весна».

Найпопулярніші види спорту на 
факультеті – стендова стрільба, бокс, 
різні види боротьби, футбол, аеробі-
ка, туризм та ін. Зокрема, студентка 
О.Охотська має титул майстра спорту 

гівлі, переробці сільськогосподарської 
продукції, громадському харчуванні, 
готельній і ресторанній справі, в орга-
нах адміністративного управління, на 
митницях тощо. Колишні спудеї ТКФ 
обіймали і обіймають посади заступни-
ків голів правління «Укоопспілки» і спі-
лок споживчої кооперації інших країн, 
голів правлінь облспоживспілок, гене-
ральних директорів об’єднань «Укооп-
спілки» та різних фірм. Наш випускник 
В. Балога – чинний міністр МЧС Укра-
їни, В. Бобуцак був міністром торгівлі 
Молдови, а В. Коновалов – заступни-
ком міністра торгівлі РФ. 

Багато випускників факультету ста-
ли відомими вченими у галузі това-
рознавства та економіки, очолювали й 
очолюють вищі навчальні заклади: к. т. 
н., проф. М. Діанич – колишній ректор 
Полтавського кооперативного інсти-
туту; д. т. н., проф. В. Теплов І. – нині 
ректор Белгородського кооперативного 
університету; а к. т. н., проф Ф. Мале-
ка – ректор Кооперативного універси-
тету Молдови. Чимало колишніх спу-
деїв захистили дисертації і викладають 
на різних факультетах рідної академії. 
Чисельну плеяду наших випускників 
сьогодні складають відомі підприємці і 
бізнесмени, зокрема. Р.Федишин є голо-
вою Асоціації гуртових ринку України, 
який входить до числа найуспішніших 
бізнесменів України. І розпочиналося 
їхнє сходження до успіху зі студент-
ської лави на ТКФ.

  

Адреса товарознавчо-
комерційного факультету:

79011, м. Львів,
вул. У. Самчука, 9

Тел.: (032) 276-44-08; 
(032) 295-81-75

Закінчення.
Початок – стор. 11

«ÍÀ ÞÐÈÄÈ×ÍÎÌÓ ÍÀÂ×ÀÒÈÑß 
ÏÐÅÑÒÈÆÍÎ!»

Проф. Володимир Канцір, декан 
юридичного факультету ЛКА 

Юридичний факультет нашої ака-
демії був утворений у 1996 р. Цьому 
передувало заснування в академії 1986 
р. кафедри права, а у 1992 р. – відкрит-
тя спеціальності «Правознавство». До 
2007 р. до складу факультету входили 
4 кафедри: теорії держави та права, 
цивільного права та процесу, філосо-
фії та культури, історії та політології. 
Відтоді на факультеті проведено сер-
йозне реформування. В результаті було 
створено кафедри кримінального права 
та процесу і господарського права та 
процесу, а Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України акредитувало 
спеціальність, з якої готують фахівців 
на факультеті, 4-м рівнем акредитації. Закінчення – стор.13

Композиція “Україна” студентів 
ТКФ, що здобули гранпрі конкурсу  

“Квіти України”. 2011 р.

Це означає, що юридичний факультет 
ЛКА має ліцензію МОНМС України на 
підготовку фахівців за спеціальністю 

«Правознавство»
 усіх освітньо-кваліфікаційних рів-

нів: бакалавр – спеціаліст – маґістр
(денна, заочна форма навчання, 

екстернат і друга вища освіта). 

Через 4 роки навчання студенти 
отримують диплом бакалавра, а протя-
гом 5-го року мають можливість навча-
тися на освітньо-кваліфікаційному рів-
ні маґістра або спеціаліста і отримати 
відповідний диплом.

Заняття зі студентами факультету 

міжнародного класу, є членом націо-
нальної збірної України зі стендової 
стрільби , була учасником Всесвітньої 
Універсіади в Китаї у 2011 р. Багато сту-
дентів є спортсменами-розрядниками, 
кандидатами у майстри спорту України 
тощо.
Випускники факультету – гордість 

академії
Випускники факультету - бажані фа-

хівці й експерти у різних галузях: тор-



Закінчення.
Початок – стор. 12

13 ×ÎÃÎ, ÄÅ ÍÀÂ×ÀÞÒÜ?

проводять понад 70 викладачів, біль-
шість яких має вчені ступені і звання, в 
т. ч. доктори наук, професори. За остан-
ній рік 2 наших викладачі захистили 
докторські і 3 особи – кандидатські 
дисертації. Науково-педагогічні праців-
ники факультету опублікували понад 
100 методичних розробок для студен-
тів. При підготовці спеціалістів широ-
ко застосовується новітня комп’ютерна 
техніка, навчальний процес повністю 
забезпечений іншими технічними засо-
бами і бібліотечним фондом.

На факультеті регулярно проводять-
ся студентські наукові конференції, пра-
цюють різні гуртки. Найкращі творчі 
роботи студентів друкують у збірниках 
студентських наукових робіт Львівської 
комерційної академії, їх рекомендують 
для участі у міжвузівських конкурсах 
та олімпіадах.

При юридичному факультеті успішно 
працює «Ліга студентів-правників». 
Це – некомерційна громадська організа-
ція, створена для взаємодопомоги у реа-
лізації прав та інтересів громадян Укра-
їни, всебічного сприяння популяризації 
юридичної освіти, здійснення правової 
реформи та розвитку правової системи 
держави. Вже 14 років поспіль ліга на-
дає безкоштовну юридичну допомогу 
малозабезпеченим громадянам (клініка 
«Pro bono») та допомогу підприємцям 
малого і середнього бізнесу у першій в 
Україні клініці  «Pro bono business».

Студенти юридичного факультету 
вивчають дисципліни, що формують 
у них загальний світогляд спеціаліста-
правника (українська та зарубіжна куль-
тура, ділова українська мова, основи 

психології та педагогіки, історія Украї-
ни, філософія, політологія, релігієзнав-
ство, соціологія, логіка, етика й естети-
ка,  іноземні мови), а також навчальні 
дисципліни, без яких неможлива фунда-
ментальна юридична освіта (юридична 
деонтологія, теорія держави і права, іс-
торія держави та права України, основи 
римського цивільного права, конститу-
ційне право, цивільне право та цивіль-
ний процес, сімейне право, кримінальне 
право та кримінальний процес,  трудове 
право, адміністративне право, фінансо-
ве право, екологічне право, криміналіс-
тика, господарське процесуальне право, 
міжнародне право та ін.)

Крім того, навчальний план до-
зволяє вибрати траєкторію навчан-
ня за державно-правовим, цивільно-
правовим та кримінально-правовим 
напрямом. Специфіка підготовки фа-

«ÍÀ ÞÐÈÄÈ×ÍÎÌÓ ÍÀÂ×ÀÒÈÑß ÏÐÅÑÒÈÆÍÎ!»

Заступник декана юридичного факультету к. ю. н. О. Котуха проводить 
консультацію  у приміщенні  «Ліги студентів-правників». Лютий  2012 р.  

хівців на юридичному факультеті пе-
редбачає і ґрунтовне вивчення низки 
дисциплін економічного спрямування 
(основи економічної теорії, бухгалтер-
ський облік, аудит, фінанси), засвоєння 
яких допоможе майбутнім юристам орі-
єнтуватися в економічних процесах, що 
відбуваються в нашій державі. Студен-
ти також мають можливість прослухати 
курс особливих за характером дисци-
плін: проблеми теорії держави і права, 
договірні зобов’язання, наукові засади 
кваліфікації злочинів, кримінологічна 
віктимологія, теорія влади. 

Перелік дисциплін, які пропонується 
вивчити студентам факультету, дозво-
лить їм після закінчення академії нада-
вати кваліфіковану правову допомогу 
фізичним і юридичним особам, держав-
ним установам, приватним бізнесовим 
структурам. Випускники факультету 
можуть працювати юрисконсультами 
на підприємствах, в установах, органі-
заціях, судах, в органах прокуратури, 
внутрішніх справ, податкових органах, 
Службі Безпеки України тощо.

Серед наших випускників останніх 
років вже є кандидати юридичних наук, 
молоді науковці, юрисконсульти підпри-
ємств та організацій, працівники проку-
ратури, судді, працівники міністерств і 
відомств, викладачі навчальних закладів,  
нотаріуси, особи, що займають керівні 
посади в органах державної виконавчої 
служби, органах внутрішніх справ, СБУ.

Перелік необхідних для вступу сер-
тифікатів напряму підготовки  «Право» 
– українська мова та література, історія 
України, іноземна мова або математика. 
Навчатися на юридичному – перспек-
тивно і престижно. Отож не баріться і 
подавайте документи для вступу! 

Адреса деканату 
юридичного факультету:

79011, м. Львів,
вул. І. Франка, 68
тел: (032) 260-04-05

e-mail: kancir_01@mail.ruНавчальний корпус юридичного факультету ЛКА на пл. І. Франка у Львові
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ÏÐÎ ÎÑÂ²ÒÓ Ö²ÊÀÂÓ É ÄÎÑÒÓÏÍÓ
Доц. Володимир Гаврилишин, де-

кан факультету заочної 
освіти ЛКА 

Надворі 21 століття. Перед сус-
пільством ставляться все нові й 
нові виклики. Тому вища освіта  
для сучасників давно перестала 
бути даниною моді чи елементом 
престижу. Зараз мова йде про 
якісну освіту, яка є необхідністю 
для самореалізації в нинішньому 
світі, зрештою, для забезпечення 
гідного рівня життя людини.

  
 Різноманітність можливостей для 

потенційного студента така, що навіть 
найвибагливіший легко визначиться, що 
є найцікавішим і найдоступнішим для 
нього. Популярність заочної форми на-
вчання здебільшого пояснюється саме 
цим: вона є і цікавою, і доступною.

  Хто такий студент-заочник? Це пере-
важно людина, яка працює і поєднує своє 
професійне зростання з освітнім, інтелек-
туальним. Це може бути працівник будь-
якої галузі, який бажає змінити професію, 
спробувати себе в чомусь іншому, завдяки 
отриманій освіті. Це іноді людина, яка шу-
кає себе, свою нішу в суспільстві, здобува-
ючи освіту (інколи і не раз…).

   Різні долі, різні люди, різні мотиви 
приходу на факультет заочної освіти. А 
найголовніший об’єднавчий момент для 
всіх – це великий відсоток самостійної 
праці. Тут усе по-дорослому, і відпо-
відальність в тому числі. Висока від-
повідальність лежить і на викладачах. 
Сучасний студент готується до роботи 
у світі високих технологій, і іноді має 
певні досягнення в обраній галузі. Рі-
вень професійного спілкування давно 
вийшов за межі державних, національ-
них чи мовних кордонів. Тому викладачі 

Закінчення – стор.15

О. Герега (другий зліва у першому ряду) та доц. Л. Коваль (третя зліва) під 
час посвячення у студенти. 2011 р.

мають відповідати вимогам сучасності.
   Факультет заочної освіти ЛКА що-

року вдосконалює і розширює свою 
діяльність. Він давно вийшов за межі 
Львівщини, відкривши нові відділення 
заочної та заочно-дистанційної форм 
навчання. Географія факультету вра-
жає: Тернопіль та Івано-Франківськ, 
Луцьк і  Хмельницький, Рівне і Мука-
чево. Випускники коледжів і техніку-
мів цих міст охоче стають нашими сту-
дентами, маючи можливість протягом 
2 років здобути вищу освіту і диплом 
Львівської комерційної академії.

  Для ефективного навчання студенти 
мають найкращі умови. Комп»ютерні 
класи з доступним Інтернетом, науко-
ва бібліотека, навчальна література на 
електронних носіях розширили можли-
вості самостійної роботи студентів. А 
для зручності студентів і викладачів у 
2011-2012 навчальному році вдоскона-
лено розклад  дзвінків і, що особливо 
важливо для студентів-заочників – не-
діля стала днем, вільним від занять. Це 
сприяє самостійній підготовці до на-
ступних заліків та іспитів, а студентам 
з інших міст ще  й дає можливість огля-
нути пам’ятки старовинного Львова.

Завдяки підтримці керівництва акаде-
мії, особливо першого проректора проф. 
П. О. Куцика, з вересня 2011 р. деканат 
факультету змінився на краще. У нас 
проведено якісний ремонт та оснащення 
робочих кабінетів сучасними меблями 
та комп’ютерною технікою.

   Випускники факультету заочної 
освіти, як і випускники денної форми 

навчання, отримують дипломи бакалав-
рів єдиного зразка. Багато випускників 
стали гордістю академії і засвідчили 
високу якість підготовки фахівців ЛКА. 
Серед них – Почесний Консул Респу-
бліки Казахстан у Львові Галина Дми-
трівна Маслюк. Нинішні студенти – та-
кож успішні самодостатні люди, напри-
клад, співвласник національної мережі 
будівельних супермаркетів «Епіцентр» 
Олександр Володимирович Герега.

  Все це – результат вмілої організації 
навчального процесу дружнім колекти-
вом факультету. Тут сумлінно працю-
ють керівник заочної форми навчання 
доцент Ірина Іванівна Олексин, заступ-
ники керівника заочно-дистанційної 
форми навчання доценти Людмила 
Миколаївна Коваль, Василь Михайло-
вич Кофлан, а також провідні фахівці 
факультету Ірина Дяк, Наталія Шкутяк, 
Марина Короденко, Оксана Тис, Ната-
лія Яблонська та інші співробітники.

 Звертаючись до майбутніх абітурі-
єнтів і студентів, хочу побажати кожно-
му з них передусім правильно обрати 
професію, здобути якісну вищу освіту 
та реалізуватися в майбутньому, як осо-
бистість та фахівець обраної справи. 
Факультет заочної освіти Львівської ко-
мерційної академії говорить вам: «Лас-
каво просимо!»

Факультет заочної освіти Львівської 
комерційної академії, який надає освіт-
ні послуги з 1962 р., оголошує набір на 
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Г. Маслюк – Почесний консул 
Казахстану у Львові

ÏÐÎ ÎÑÂ²ÒÓ Ö²ÊÀÂÓ É ÄÎÑÒÓÏÍÓ

такі напрями підготовки фахівців ви-
щої кваліфікації:

   
«Облік і аудит»
 «Фінанси і кредит»
«Товарознавство і торговельне 

підприємництво»
«Економіка підприємства»
«Право»
«Економічна кібернетика»
«Маркетинг»
 «Менеджмент»
 «Готельно-ресторанна справа»

У 2012 році наш факультет вперше 
здійснюватиме набір студентів на на-
прям підготовки  «Харчові технології 
та інженерія»  

   

 Факультет заочної освіти ЛКА за час 
свого існування випустив понад 60 000 
дипломованих спеціалістів. Сьогодні на 
факультеті навчаються 2 200 студентів. 
Студенти часто поєднують навчання на 
нашому факультеті з денною формою 
навчання, що дає їм змогу одночасно 
опановувати дві спеціальності. І це ви-
правдано – заочна форма навчання при-
ваблива ціновою доступністю.

   Наша адреса:
Факультет заочної освіти

79011, м.Львів
вул.Самчука, 9

кімн. 211, 212, 309в.
Тел.: (032) 295-85-57; (032) 295-81-

83; (032) 276-44-07
E-mail: zao_decanat@lac.lviv.ua

ÇÍÀÍÜ ÁÀÃÀÒÎ ÍÅ ÁÓÂÀª
Доц. Ярослав Антонюк,  директор 

Інституту післядипломної освіти ЛКА

Інститут післядипломної осві-
ти ЛКА створений в 1969 р. як 
структурний підрозділ академії і 
є одним із провідних навчальних, 
наукових підрозділів у західному 
регіоні України. В інституті про-
водиться перепідготовка фахівців 
(здобуття другої вищої освіти), 
навчання в магістратурі та на 
курсах підвищення кваліфікації. 
Тут функціонують  бізнес-центр 
«Інтерекономіка» та Кадрова 
агенція. 
Перепідготовка фахівців здійсню-

ється на основі Ліцензії Міністерства 
освіти і науки молоді та спорту України 
за такими спеціальностями: 

– «Облік і аудит»
– «Фінанси»
– «Правознавство». 

Названі спеціальності атестова-

ні міністерством найвищим, четвер-
тим, рівнем акредитації. На навчання 
зараховуються фахівці з освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста 
або магістра. Термін навчання -- від 
22 місяців до 3 років в залежності від 
спеціальності і форми навчання. Форма 
навчання -- заочна та очно-заочна. За-
няття проводяться в другій половині 
дня. Вартість перепідготовки залежить 
від форми навчання і спеціальності. 
Студенти з інших міст забезпечуються 
місцями у гуртожитку академії. Випус-
кники можуть продовжити навчання в 
магістратурі й аспірантурі ЛКА та ін-
ших навчальних закладів. 

Окрім цього, Інститут післяди-
пломної освіти здійснює підготовку 
магістрів за спеціальністю «Управлін-
ня інноваційною діяльністю» на базі 
освітньо-кваліфікаційного рівня спе-
ціаліста і бакалавра на заочній формі 
навчання. Термін навчання на цій спе-
ціальності – 1,5 року. Після закінчення 
навчання в магістратурі видається ди-
плом державного зразка. Документи в 
магістратуру приймаються з липня по 
серпень поточного року. 

Підвищення кваліфікації керівни-
ків і спеціалістів споживчої кооперації 
та підприємств інших форм власності 
здійснюється на короткотривалих кур-
сах, семінарах, тренінгах за узгоджени-
ми навчальними програмами, а також 
на замовлення корпоративних клієнтів. 
Навчання на курсах, семінарах, тренін-
гах завершується видачею сертифіката.

Для вступу на навчання в Інститут 
післядипломної освіти ЛКА з метою пе-
репідготовки та на навчання в магістра-
турі необхідно подати такі документи: 

- заяву; 
- нотаріально завірені копії дипло-

му про вищу освіту і додатку до ньо-
го; 

- медичну довідку форми 086-У; 
- 6 фотокарток розміром 3х4; 

- довідку з місця роботи або витяг з 
трудової книжки; 

- договір між замовником освітніх 
послуг і академією; 

- копію паспорта та ідентифікацій-
ного номера. 

Порядок і терміни вступних випро-
бувань  визначає приймальна комісія. 

У своїй діяльності Інститут викорис-
товує потужну матеріально-технічну 
базу Львівської комерційної академії. До 
проведення занять в ІПО залучаються на 
конкурсних засадах найкращі викладачі 
не лише із професорсько-викладацького 
складу ЛКА, але й з інших львівських 
вишів. Це сприяє підвищенню рівня ви-
кладання. Навчальний процес в інститу-
ті організовують досвідчені методисти 
А. Шумська та С. Сторожук. 

Контингент студентів в Інституті піс-
лядипломної освіти – якісно нова кате-
горія тих, хто хоче опанувати нову для 
себе професію. Вони мають високий рі-
вень загальноосвітньої і технічної під-
готовки та певні професійні знання, а в 
деяких галузях – дуже глибокі. Це пере-
важно випускники НУ «Львівська по-
літехніка», ЛНУ ім. І. Франка та ЛКА. 
Серед них є головні бухгалтери підпри-
ємств, фахівці банківських установ, 
податкових служб, органів внутрішніх 
справ, митниці, підприємці, керівники 
підприємств тощо. Запити наших сту-
дентів вимагають гнучкості в органі-
зації навчального процесу, надання їм 
можливості навчання і складання іспи-
тів за індивідуальним графіком, що ми 
враховуємо  в своїй роботі. 

Істотною перевагою навчання в Інсти-
туті післядипломної освіти ЛКА є висо-
ка кваліфікація викладацького складу та 
давні освітянські традиції (академія го-
тує фахівців-економістів вже майже 200 
років!). Про це свідчать схвальні відгуки 
випускників та щорічне опитування са-

Продовження.
Початок – стор. 14

Закінчення – стор.16
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мих студентів, проведене бізнес-центром 
«Інтерекономіка» й оперативний моніто-
ринг про зайнятість, працевлаштування і 
кар’єрне зростання випускників ІПО 

Новий фах в Інституті післядиплом-
ної освіти ЛКА отримали багато керів-
ників і провідних спеціалістів Львівської 
області, зокрема,  заступник начальника 
Головного управління МВС України у 
Львівській області В. Іваха, головний 
бухгалтер «Кредобанку» В. Лотоцький, 
заступник Генерального директора ПАТ 
«Іскра» Г. Мигаль, та інші. Юридична 
освіта, здобута у нас лікарем С. Федо-

ÇÍÀÍÜ ÁÀÃÀÒÎ ÍÅ ÁÓÂÀª

ренком, неабияк допомагає йому в ро-
боті на посаді начальника управління 
охорони здоров’я ЛОДА. У нас здобули 
освіту також багато відповідальних по-
садовців з інших областей України.

Аналіз показує, що до нашого Інсти-
туту все частіше вступають особи, котрі 
мають непогану роботу, але їм бракує 
нових знань. Тому із року в рік оптимізу-
ються і систематично вдосконалюються 
навчальні програми. Інформаційний про-
стір сьогодні наповнюється і оновлюється 
настільки швидко, що самостійно озбро-
їтися потрібними знаннями, відібрати з 
усього найголовніше для себе просто не-
можливо. Отож навчатися треба постійно. 

Науковою та консалтинговою діяль-

Оксана Павлицька, 
староста гр. 1 ІПО, спеціальність 

«Правознавство»

Після закінчення Львівської дер-
жавної фінансової академії у Льво-
ві я вже не один рік  працюю у 
«Кредобанку». Але вирішила: поки 
у мене є бажання і можливість 
отримати другу освіту. Обирала 
таку спеціальність, щоби можна 
було або поміняти роботу,  або 
ж поєднати її з першою моєю 
спеціальністю – «Фінанси». Адже 
у банку є посади які потребують 
знання і фінансів, і права. 
Гадаю, що таке поєднання буде 

сприятливе для кар’єрного зростання. 
Зараз у багатьох банках відбуваються 
реорганізації, об’єднання, які потребу-
ють, щоби їхні працівники добре орієн-
тувалися як у банківській сфері, так і в 
юридичних нюансах діяльності. 

Чому мій вибір випав на Львівську 

«ª ÏÎÑÀÄÈ ßÊ² ÏÎÒÐÅÁÓÞÒÜ 
ÇÍÀÍÍß ² Ô²ÍÀÍÑ²Â, ² ÏÐÀÂÀ»

ністю займається бізнес-центр «Інтер-
економіка». Місія бізнес-центру – спри-
яння розвитку малого і середнього під-
приємництва у Львові та області на рівні, 
що відповідає європейським стандартам 
через надання консалтингових послуг. 
Для розвитку навиків консалтингової ді-
яльності до цієї роботи можуть залуча-
тися і студенти. 

Важливе значення у працевлашту-
ванні випускників та створенні баз 
практики для наших студентів віді-
грає Кадрова агенція. Її місія полягає в 
ефективному працевлаштуванні випус-
кників академії та оперативному забез-
печенні підприємств кваліфікованими 
молодими спеціалістами, адаптованими 
до потреб сучасних підприємств, згідно 
з вимогами роботодавців. Основні на-
прями діяльності Кадрової агенції: 

– професійний підбір кваліфікованих 
спеціалістів;

– проведення короткотермінових ін-
тенсивних тренінг-програм;

– надання консультацій з питань пра-
цевлаштування; 

– адаптація спеціалістів до потреб 
конкретного підприємства шляхом про-
ходження студентами практики, у тому 
числі виконання курсових, дипломних 
та магістерських робіт на замовлення 
підприємства. 

Адреса деканату ІПО:
79005, м.Львів

вул. Братів Тершаківців 2а,
к.113, 113а, 114 

тел: (032) 275-56-32; 
(032) 295-81-64; (032) 275-68-66 
(приймальна комісія ЛКА). 

e-mail: lac_ipo@ukr.net 

комерційну академію? Я шукала та-
кий виш, де викладають досвідчені 
юристи-практики, які можуть справді 
чогось навчити. В інших ВНЗ дають 
більше теоретичні знання, тому чима-
ло моїх друзів і колег по роботі радили 
мені вступати до ЛКА, де працюють 
викладачі з багатим досвідом практич-
ної юриспруденції. Не останню роль у 
моєму виборі зіграла також прийнятна 
плата за освітні послуги. Та й термін 
навчання в академії – три роки, а не чо-
тири, як в інших вишах.

Сьогодні, навчаючись на останньому 
курсі, я задоволена, що вступила сюди. 
Тут дружні, уважні і чуйні викладачі, 
працівники деканату, бібліотеки та ін-
ших підрозділів, з якими доводилося 
стикатися. Хочу щиро подякувати усім, 
хто читав нам лекції, приймав практич-
ні і допомагав під час навчання. Зі свого 
боку, я теж буду рекомендувати всім зна-
йомим отримувати другу вищу освіту 
саме у Львівській комерційній академії.      

Випускники-магістри спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» 
з викладачами і співробітниками факультету. Лютий 2012 р.

Закінчення.
Початок – стор. 15
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Не новина, що кожен викладач 
вищого навчального закладу пови-
нен  мати власний науковий до-
робок і, навчаючи студентів, ко-
ристуватися результатами своїх 
досліджень,. Але буває й так, 
що викладачі читають лекції в 
прямому розумінні цього слова – 
не відриваючись від пожовклого 
конспекту. Переважно це означає, 
що педагог оприлюднює чужі дум-
ки, які не стали його особистим 
переконанням.  А для того, щоб 
такого не траплялося,  викладач 
зобов’язаний сам сказати вагоме 
слово в науці. Ця вимога часу вже 
стала аксіомою для професорсько-
викладацького складу Львівської 
комерційної академії.
Ректорат і  наукова частина постійно 

націлюють педагогічний колектив на 
використання власних наукових праць, 
підручників та навчальних посібників 
у навчальному процесі,  дають «зелене 
світло» науковій роботі і своєчасному 
захисту викладачів та аспірантів. Якщо 
раніше поява нового доктора наук була 
якоюсь надзвичайною подією, то впро-
довж останніх двох років докторські 
дисертації захистили 10 викладачів – 
по 5 осіб щороку. Що й говорити про 
захист кандидатських дисертацій, лік 
яких пішов на десятки?! 

Такими темпами зростання якості ка-
дрів можуть похвалитися далеко не всі, 
навіть значно більші за нашу академію 
виші. Працюють у нас і заслужені діячі 
науки і техніки, і відмінники освіти, і чле-
ни спеціалізованих вчених рад із захисту 
дисертацій у провідних вишах держави, а 
проректор з науково-педагогічної роботи 
проф. С. Скибінський став торік лауре-
атом Державної премії України у галузі 
науки і техніки. Значна кількість автори-
тетних науковців і наукових досліджень 
пояснює існування в ЛКА десятка науко-
вих шкіл, чимало з яких мають давню іс-
торичну традицію.

Донедавна наші науковці захищалися 
в інших ВНЗ країни. Зате тепер вагомі 

здобутки у науковій 
роботі мають всі 
шанси бути закрі-
пленими і примно-
женими завдяки 
створенню в акаде-
мії трьох спеціалі-
зованих вчених рад 
із захисту доктор-
ських і кандидат-
ських дисертацій у 
галузі як економіки 
й менеджменту, так 
і товарознавства. 
Ці ради з’явилися 
тільки два роки 
тому, але вже мають 
на своєму рахунку 
десятки захищених 
кандидатських дис-
ертацій.

Кожен захист – по-
дія небуденна. Та найбільше запам’ятався 
захист у стінах рідної академії першої 
докторської дисертації, який відбувся на 
засіданні  Спеціалізованої вченої ради Д 
35.840.01 восени 2011 р. 

Хвилювання було помітне і на обличчі 
пошукувача, доцента кафедри економіч-
ної теорії ЛКА О. Носова, який предста-
вив на здобуття наукового ступеня докто-
ра економічних наук дисертацію «Дер-
жавне регулювання грошової системи в 
трансформаційній економіці України», 
і його наукового керівника, завідувача  
цієї кафедри проф. Г. Башнянина, і голо-
ви ради, зав. кафедри комерційної діяль-
ності та підприємництва академії проф. 
В. Апопія. Воно зникає лише тоді, коли 
здобувач починає розповідати про своє 
дослідження.

На думку, Олександра Носова, необхід-
ність державного регулювання грошової 
системи зумовлена факторами розвитку 
реальної економіки та монетарної сфери, 
з одного боку, а з іншого – посиленням 
впливу грошової системи на перебіг еко-
номічних процесів. Сучасні грошові сис-
теми дедалі тісніше інтегруються в усі 
сфери не лише економічного, а й соціаль-
ного життя суспільства і визначають їх 

характер. Вони 
набули ознак і 
властивостей, 
що виходять за 
межі традицій-
них поглядів 
на гроші та їх 
функцій. Під-
вищився вплив 
грошових сис-
тем на динамі-
ку економічних 
процесів, що 
вимагає додат-
кових заходів з 
державного ре-
гулювання. 

З цього 
огляду у дис-
ертаційній ро-
боті вирішено 

актуальну науково-прикладну пробле-
му теоретичного та методологічного 
обґрунтування засад державного регу-
лювання грошових систем, наведено 
результати комплексного дослідження 
монетарних процесів та підходів щодо 
побудови ефективної моделі грошової 
системи. Основні положення дисерта-
ційної роботи автор опублікував у по-
над 80 наукових працях, серед яких 4 
монографії (з них одна -- одноосібна); 
26 одноосібних статтях у наукових фа-
хових виданнях; у 16 статтях в Еконо-
мічній енциклопедії; у понад 30 стат-
тях, вміщених у збірниках наукових 
праць; та у 4 навчальних посібниках.

Наукова громадськість високо оціни-
ла дисертаційну роботу доц. О. Носо-
ва. Про це свідчили чисельні позитивні 
відгуки на автореферат дисертації, а та-
кож виступи офіційних опонентів: рек-
тора Львівської державної фінансової 
академії д. е. н., проф. П. Буряка; завід-
увача кафедри фінансів Житомирського 
державного технологічного університе-
ту д. е. н., проф. О. Петрука; професора 
кафедри економічної теорії Львівського 
національного університету ім. І. Фран-
ка д. е. н., Б. Кульчицького. 

За одностайним рішенням членів 
Спеціалізованої вченої ради доц. О. 
Носову було присвоєно науковий сту-
пінь доктора економічних наук за спе-
ціальністю 08.00.03 – «Економіка та 
управління національним господар-
ством». Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України наказом № 
1515 від 23.12. 2011 р. затвердило це 
рішення Спеціалізованої вченої ради Д 
35.840.01. Вітаємо Олександра Юрійо-
вича з цією знаменною подією і чекає-
мо на захист нових пошукувачів!  

Доц. Марта Барна, 
вчений секретар Спеціалізованої  

вченої ради Д 35.840.01
Валерій Подолинний, головний 

редактор газети 
«Студентський меридіан» 

 Ректор ЛКА проф. І. Копич (зліва) вітає 
проф. С. Скибінського (справа) з нагородженням 

Державною премією України в галузі науки і техніки 

 В очікуванні захист,: проф. Г Башнянин (другий зліва у 
1-му ряду) і  доц. О. Носов (третій зліва)   
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Невблаганно швидко спливають роки навчання. 
Здається, ще зовсім недавно приглядав для себе парту «на 
галерці» у незнайомій аудиторії, а тут вже доводиться з 
нею прощатися. Позаду залишаються переповнені ін-коли 
аж заморочливими лекціями й практичними, заліками й 
іспитами дні студентської юності. Але той, хто відчув 
на собі нелегкий тягар студентського життя, частіше 
згадує його з ностальгією, бо, по-при щоденну напругу, 
молодеча енергія завжди знаходить вихід у ве-селих 

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ ÏÎÐÀ – ÖÅ ÑÂßÒÎ ÞÍÎÑÒ²

На фото:         
1. Святкування 194-річниці з дня 

заснування ЛКА. Щороку ректор вручає 
студентам премії ім. О. Степанів і П. 
Франка з нагоди чергової річниці академії. 
Листопад 2011 р. 

2. На День академії до Alma Mater 
приходять її випускники і спонсори. У 
першому ряду зліва-направо: директор 
Західного регіонального відділення При-
ватБанку О. Блащук, голова Асоціації 
гуртових ринків України Р. Федишин та 
проф. В. Апопій.     

3. До Дня Інституту економіки та 
фінансів студенти підготували велику 
концертну програму. 2011 р.

4. Щорічно в академії відбувається 
осінній квітковий вернісаж, переможці 
якого отримують заохочувальні пре-мії. 
Ректор І. Копич знайомиться з експозицією 
й учасниками заходу. 2011 р. 

5. Під час квіткового вернісажу в ЛКА 
дехто зі спудеїв стає у нас «телезіркою». 
2011 р.

6. Шевченківські дні в академії прий-нято 
відзначати в національному одязі. 2010 р. 

7. На 140-річчя з дня народження 

11 22

33 44

55

66

жартах, дотепах, художній творчості, дискотеках, 
мандрах. Це особливо стосується випускників Львівської 
комерційної академії, де виховній, культурно-освітній 
робо-ті приділяють неослабну увагу і рек-торат, і 
деканати, і студентське самоврядування. Про цікаве 
дозвілля спудеїв академії розповідають вмі-щені нижче 
світлини (детальніше про це читай в наступному 
номері «Студентського меридіана»).
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ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ ÏÎÐÀ – ÖÅ ÑÂßÒÎ ÞÍÎÑÒ² 

Л. Українки  фрагмент вистави з її п’єси 
«Бояриня» поставили на сцені академії 
актори Львівського театру ім. М. Зань-
ковецької

8.  «Розійшлися миром». Журі оголошує 
оцінки учасникам змагання веселих і 
кмітливих «Інтелфест», в якому взяли 

участь команди кафедр фінансів та 
банківської справи. 2011 р. 

9. До студентів спеціальності «Еконо-
мічна кібернетика» завітав письменник-
мандрівник М. Кідрук. Осінь 2011 р.

10. Гумористична сценка із дня 
спеціальності «Облік і аудит». 2011 р.

11. На Різдвяні свята народна хорова 
капела ЛКА «Мрія» співала колядки з дітьми 
викладачів та співробітників. За це дітям 
приніс дарунки Св. Миколай. 2012 р. 

12. Студенти з літнього табору 
«Канікули з Богом» вирушають зі Славська 
на гору Писану. 2011 р.
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«ÕÎ×Ó ÑÒÀÒÈ ÏÐÀÂÍÈÊÎÌ 
² ÏÎÒÐÀÏÈÒÈ ÍÀ ÎË²ÌÏ²ÀÄÓ!»

Юлія Гавінська, студентка 3-го курсу 
юридичного факультету ЛКА

мій внесок у перемогу  був вагомий: на од-
ній дистанції я принесла команді 78 очок, а 
на другій – 79 з 80 можливих! 

Спортом я не припиняла займатися ні-
коли. Лише після отриманої 2010 р. травми 
змушена тренуватися не так інтенсиввно. 
Але й зараз, навчаючись на юридичному, я 
не припиняю брати участь у змаганнях. На 
останніх міжнародних змаганнях «Золота 
осінь» у Львові, в яких, крім України, бра-
ли участь лучники США, Білорусії, Росії, 
Польщі, Іспанії та інших країн, ми посіли 
друге командне місце. Особисто я показала 
в них 9-й результат.

На юридичний факультет я вступила тому, 
що мені цікаво вивчати законодавство, подо-
бається адвокатська діяльність. А Львівську 
комерційну академію обрала через те, що 
тут легко навчатися. Викладачі в нас, хоча й 

вимогливі, зате дуже доступно пояснюють 
матеріал. Академія всіляко сприяє мені у 
зайняттях улюбленим видом спорту. Декан, 
В. С. Канцір, завжди радо відпускає мене на 
змагання. З розумінням ставляться до цього 
й інші викладачі, які дозволяють відпрацю-
вати пропущені заняття. 

Сьогодні суворі реалії життя – не про-
сто жити людям навіть у такому юному віці, 
як у мене. Можливо, в майбутньому мене й 
спіткають різні проблеми й розчарування. 
Але я оптимістка. Спорт дає багато чого в 
житті, зокрема вірних друзів, вчить долати 
труднощі, добиватись поставленої мети. 
А моя мета амбітна, проте, досяжна: хочу 
стати правником і, як кожний спортсмен, 
потрапити на Олімпіаду. Вважаю, що цьо-
горіч мені це не вдасться, але через чотири 
роки… все можливо. 

ВСТУПИВШИ ДО НАШОЇ АКАДЕМІЇ, І ВИ, БЕЗ СУМНІВУ, ВЛУЧИТЕ У «ДЕСЯТКУ»!

ÂÑ²Ì ÏÎÒÐ²ÁÍ² ÇÄÎÐÎÂ² ÔÀÕ²ÂÖ²

Заняття фізичною культурою і 
спортом – найоптимальніший спо-
сіб зберегти добре здоров’я і міцні 
нерви. Не випадково у розвинених 
країнах існують  державні програ-
ми у цій царині. У нас же, зокрема 
у Львівській комерційній академії, 
дисципліна «Фізичне виховання» є 
обов’язковим базовим компонентом 
гуманітарної освіти молоді.
Кафедра  фізвиховання та спорту 

ЛКА планує свою роботу на весь пері-
од навчання студентів в академії.Колек-
тив кафедри доволі молодий, середній 
вік викладачів – близько 40 років. Це 
майстри спорту, які активно використо-
вують сучасний досвід та дослідження 
теорії і методики фізвиховання. 

Сьогодні в нас створено всі умови для 
повноцінних занять загальною фізич-
ною підготовкою, а також у ряді секцій 
спортивного вдосконалення. Завдяки ка-
пітальному ремонту спортивного комп-
лексу академії, ми отримали можливість 
застосовувати нові форми і методи, різ-
номанітні технічні засоби та новітні тех-

Доц. Ігор Блащак, завідувач кафедри 
фізичного виховання та спорту ЛКА

нології. У спорткомплексі проводяться 
заняття з волейболу, баскетболу, футзалу, 
фітнесу, зі спортивної й оздоровчої аеро-
біки, шейпінгу, атлетичної гімнастики, 
настійного й великого тенісу і т. ін.

Змагання у нас завжди проходять ма-
сово. Вже цього навчального року було 
організовано і проведено Спартакіаду 
факультетів ЛКА з багатьох видів спорту. 
Користуючись нагодою, запрошую всіх 
студентів викладачів і співробітників 
академії на заняття у групах здоров’я.

Окрім масової фізкультурно-оздо-
ровчої роботи, в академії не забувають і 
про спорт високих досягнень. Лише за 
2010 -2011 роки у нас підготовано 6 май-
стрів спорту України, 5 кандидатів у май-
стри спорту, 25 спортсменів І-го розряду. 
Збірні команди ЛКА успішно виступа-
ють у різних змаганнях. Для прикладу, у 
комплексній міжвузівській «Універсіаді 
Львівщини – 2010» честь академії відсто-
ювали 367 студентів, які вибороли 5-те 
загальнокомандне місце.

Наші спортсмени не раз 
ставали переможцями і 
призерами обласних, всеу-
країнських та міжнародних 
турнірів. Помітною поді-
єю у спортивному житті 
2011 р. була участь у Всес-
вітній Універсіаді в Китаї 
студентки товарознавчо-
комерційного факультету, 
члена збірної України зі 
стендової стрільби Оле-
ни Охотської. Академія 
справедливо пишається 
рукоборцем І. Іваницьким 
– срібним призером чемпі-
онату світу 2011 р. з арм-
спорту; рекордсменкою 
світу зі стрільби з лука 
Ю. Гавінською; призером 
чемпіонату світу з карате-

Начальник Львівського обласного управління 
Комітету фізичного виховання та спорту 

МОНМС України Я. Гаврих вручає кубок ректору 
ЛКА проф. І. Копичу. Лютий 2012 р. 

– Я займаюся лучним спортом з осені 
2005 р. А вже влітку 2008 р. на чемпіона-
ті Європи в Батумі (Грузія), виступаючи у 
складі молодіжної збірної України, ми ще 
з двома дівчатами встановили два світових 
рекорди. Україна зайняла тоді 1-ше місце, і 

до Ю. Шибунько; чемпіонкою України 
з легкої атлетики І. Савкою, кандида-
том у національну молодіжну збірну 
з боксу, чемпіоном України М. Бохен-
ком; кандидатом у молодіжну збірну 
України з футболу В. Гудимою; членом 
молодіжної збірної України з регбі, 
чемпіоном Європи М. Грищенком; чем-
піоном України та Європи з карате Т. 
Поповичем. 
Успіхом увінчалася й участь нашої 

кафедри у Всеукраїнському огляді-
конкурсі на кращий стан фізичного 
виховання та спорту у ВНЗ України 
у 2010-2011 навчальному році. Львів-
ська комерційна академія посіла у 
ньому почесне 3-тє місце серед вишів 
ІІІ-ІV рівнів акредитації і нагородже-
на кубком Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України! Це надихає 
нас ще краще працювати, дбаючи як про 
виховання перспективних спортсменів, 
так і про міцне здоров’я майбутніх спе-
ціалістів.   


