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Прийміть найщиріші вітання з нагоди міжнародного Дня знань.
Свято 1 вересня, завжди залишається в пам’яті кожної людини, свято, яке 
є близьким всім поколінням. Оскільки знання дають людині впевненість і 
свободу, можливість домогтися успіху та реалізувати свої здібності. 

Від усієї душі вітаю студентів ака-
демії, для яких починається новий на-
вчальний рік! Бажаю Вам завжди бути 
молодими та здоровими, енергійними 
та цілеспрямованими. Глибина Ва-
ших знань отриманих в стінах нашої 
Alma-mater та вміння їх застосовува-
ти забезпечать Вам успіх, а ваших рід-
них та близьких зробить щасливими.

Дорогі першокурсники – день 
знань 2013 року знаменує для Вас 
початок нового світу, що називається 
студентським життям. Упевнений у 
тому, що Ви примножите славу своїх 
старших колег, отримавши в акаде-

мії глибокі, необхідні для життєвої 
кар’єри знання. Бажаю вам творчих 
перемог та наукових звершень і з гор-
дістю нести почесне звання студент 
Львівської комерційної академії.

Щиро вітаю зі святом усіх викла-
дачів та працівників академії! Бажаю 
Вам міцного здоров’я, благополуччя, 
щастя та нових успіхів у вашій не-
легкій праці – навчанні та вихованні 
висококваліфікованих фахівців сфери 
економіки. 

З повагою, 
ректор академії,

професор Копич І. М.

Знову ранок першовересневого дня, 
знову захоплені чарівною хуртови-
ною осінніх квітів вулиці розквіта-
ють юнацькими усмішками. Такі ж 
юнацькі усмішки присутні на урочис-
тостях з нагоди посвяти у студенти 
Львівської комерційної академії.

Яскравим вступним словом свято 
відкрив проректор з навчально-вихов-
ної роботи академії, професор Степан 
Гелей. Звертаючись до першокурс-
ників, він  зокрема сказав: “22 роки 
тому український народ втілив своє 
право бути господарем на рідній зем-
лі. Відтоді ми прагнемо утвердитися 
як сучасна європейська нація, здатна 
відстояти свою свободу, взяти на себе 
відповідальність за державу та стати 
частиною демократичного суспільства. 
Кожен з нас вкладає свою енергію, зна-
ння та досвід задля добробуту й про-
цвітання нашої держави.

Мусимо усвідомити, що без нашої 
участі українська держава не стане 
справді вільною та процвітаючою, що 
саме від нас залежить майбутнє усієї 
нації. Якби нам не було важко – без-
компромісно і послідовно відстоюймо 
здобутки демократії, права і свободи 
людей, європейський вибір держави, 
зберігаймо рідну мову і культуру, влас-
ну ідентичність... Ваші студентські 

роки пройдуть в славному європей-
ському місті Львові. Львів – духовна, 
культурна столиця нашої держави, 
генератор нових ідей в усіх сферах 
життєдіяльності українського народу, 
спадкоємець творіння його великих 
мислителів, митців, військових та гро-
мадсько-політичних діячів.

У багатьох сферах діяльності Львів був 
першим. Однак, чи не найважливіше для 
вас у цьому сенсі – велика честь навчатися 
в найстарішому економічному вузі Украї-
ни – Львівській комерційній академії, яка 
через чотири роки разом з вами відзнача-
тиме двохсотлітній ювілей”.

Закінчення на стор. 2

Шановні студенти, викладачі та працівники академії!!!
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Закінчення. Початок – стор. 1

З ALMA MATER

Під склепінням актової зали у вико-
нанні народно-хорової капели “Мрія” 
урочисто пролунав державний гімн 
України “Ще не вмерли України...” 

До присутніх з вітальним словом 
звернувся перший проректор акаде-
мії, професор Петро Куцик. Він від 
імені ректорату привітав всіх присут-
ніх з урочистостями з нагоди посвяти 
у студенти академії. У виступі Петро 
Олексійович відмітив, що до академії 
прийшло значне поповнення студен-
тів, яке з честю витримало конкурсні 
випробування. Перший проректор за-
певнив батьків, що вони не помили-
лися у виборі навчального закладу, 
оскільки в комерційній академії ство-
рені всі передумови для успішного 
навчання і наукового росту молодих 
людей у висококваліфікованих спе-
ціалістів, яких вимагає ринок праці. 
А першокурсникам побажав щасли-
вої дороги країною знань Львівської
комерційної академії. 

ПІД ЗВУКИ ГАУДЕАМУСУ

Ведучий урочистої академії, профе-
сор Степан Гелей висловив впевненість 
в тому, що кожен із нового поповнення 
докладе максимум зусиль, щоб ово-
лодіти знаннями і навиками з обраної 
спеціальності. А ще наголосив, що на-
шій країні потрібні не лише кваліфіко-
вані спеціалісти, й як добрі, гуманні та 
духовно багаті люди, і запросив до ві-
тального слова капелана академії отця 
Романа. Духовний наставник звернув-
ся до студентів з теплими напуттями 
та поблагословив їх на добрі справи, 
окропивши викладачів і студентів свя-
тою водою під звуки музичного твору 
“Ірмос Вознесіння”.

Від імені професорсько-викладаць-
кого колективу академії першокурс-
ників та гостей свята привітав декан 
товарознавчо-комерційного факульте-
ту, професор Ярослав Скоробагатий 
(фото 2). У виступі Ярослав Петрович 
запевнив у правильності вибору вишу, 
оскільки в академії функціонує потуж-
на науково-навчальна та методична 

база, яка сформована науковими шко-
лами вишу, що є відомими не лише в 
Україні, а й Європи, Азії та Америки.

Нарешті настав кульмінаційний мо-
мент. До мікрофону підходить студент 
магістратури юридичного факультету 
Назар Ільницький з великим символіч-
ним ключем знань у руках. Він привітав 
першокурсників зі святом і звернувся 
до представників ректорату з прохан-
ням передати цей ключ студентам пер-
шого курсу в особі Мар’яни Варениці 
(фото 1). Під час передачі студент-
ської реліквії прозвучав старовинний 
студентський гімн “Гаудеамус...”. Хви-
люючись і ретельно підбираючи слова 
Мар’яна запевнила присутніх, що нове 
поповнення академії виправдає надії, 
які на них покладаються і упродовж 
навчання вони гордо нестимуть почес-
не звання – студент Львівської комер-
ційної академії.

Урочиста академія з нагоди посвя-
ти у студенти Львівської комерційної 
академії добігла кінця. Хорова капе-
ла “Мрія” завершує його майстерним 
виконанням духовного гімну України 
“Боже великий, єдиний”.

Зустріч закінчилася. Але ще довго в 
навчальних корпусах Академії вирував 
святковий настрій, першокурсники зна-
йомилися зі своїми аудиторіями, про-
фесорсько-викладацьким колективом 
академії (фото 3). Попереду здобуття 
нових знань, нелегка праця і радість ці-
кавих відкриттів на шляху до омріяної 
професії.

Галина Вусик,
провідний спеціаліст ректорату академії
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ГОВОРЯТЬ ПЕРШОКУРСНИКИ
Юліан Коваль
- Я вступив на 

спеціальність “Між-
народні економічні 
відносини” після за-
кінчення школи № 4 
міста Кілія Одеської 
області. Комерцій-
ну академію я об-
рав цілеспрямовано, 
оскільки тут навча-

лась ще моя бабуся, а зараз навчаються 
друзі мого дитинства, від яких я чув лише 
приємні відгуки про наш навчальний за-
клад. Також на мій вибір вплинуло і те, 
що я навчатимусь у культурній та духо-
вній столиці України, де я зможу насоло-
джуватись гоміном української мови, яку 
я дуже люблю. 

Обрана мною спеціальність дуже пер-
спективна, що дає можливість здобути 
ґрунтовну економічну освіту, а також 
вільно володіти іноземними мовами. 
Впевнений, що в академії зможу здобути 
нові знання, оскільки викладачами тут є 
багато науковців, які допоможуть оволо-
дівати азами моєї майбутньої професії.

Шульга Юлія
- Я вступила до 

Львівської комер-
ційної академії на 
спеціальність “Ме-
неджмент” після за-
кінчення Львівської 
середньої загаль-
ноосвітньої шко-
ли № 27. Вибрана 
мною спеціальність 
є актуальною завжди, оскільки управ-
ління – процес вічний. А отриманий 
диплом за таким фахом дає змогу пра-
цювати на багатьох підприємствах, неза-
лежно від специфіки їх діяльності.

При вступі у навчальний заклад я вра-
ховувала різні критерії, при виборі на ко-
ристь комерційної академії відіграв той 
факт, що це один із найстаріших навчаль-
них закладів, у якому сформовані гарні 
традиції у підготовці висококваліфікова-
них фахівців-економістів.

Вовк Анастасія
- Цього року 

я закінчила Львів-
ський кооператив-
ний коледж та 
здо була дип лом мо-
лод шого спе ціаліста 
за спеціальніс тю 
“Банківська спра-
ва”. Проте, я вва-
жаю, що після 

от ри ман ня диплому з таким кваліфіка-

ційним рівнем потрібно продовжувати 
навчання на стаціонарі й у подальшому. 

При виборі навчального закладу я 
прислухалась до своїх рідних і близь-
ких, а також колишнього куратора з 
коледжу Масляк Я. Я., які порадили по-
давати документи лише в комерційну 
академію. Переконавшись, що в акаде-
мії високий рівень освіти, я чітко ви-
рішила продовжити родинні традиції 
й поставила за мету навчатись в ЛКА. 
Адже всі мої рідні, які навчались в цих 
стінах, досягли успіху, що є дуже важ-
ливим у виборі професії й вузу в якому 
ти оволодіваєш свій фах.

Чеховський
Євген
- Після закін-

чення Жидачівської 
ЗОШ № 2 я вирішив 
подавати документи 
лише на спеціаль-
ність “Облік і ау-
дит”. На вибір такої 
професії вплинули 
рекомендації бать-
ків, які, власне, теж мають економічну 
освіту. Львівську комерційну академію 
обрано мною не спроста, оскільки саме 
цей виш закінчував мій тато, який на-
вчався на спеціальності “Економіка під-
приємства”.

Я знаю, що академія є одним із най-
старіших економічних вузів України, 
в якому сформовані гарні традиції на-
вчання та виховання висококваліфікова-
них фахівців не лише з бухгалтерського 
обліку та аудиту, а й інших економічних 
спеціальностей. Під час навчання в ака-
демії я планую здобути всі необхідні 
знання, за допомогою яких швидко від-
найду свою нішу на ринку праці. 

Варениця
Мар’яна
- Я вступила на 

спеціальність “Пра-
вознавство” у ко-
мерційну академію 
після закінчення 
Львівської загально-
освітньої середньої 
школи № 82. Про 
вибір такого фаху я 
мріяла протягом останніх кількох років. 
Це дуже цікава та необхідна у житті про-
фесія. Адже незнання законів не звільняє 
нас від відповідальності, а висококвалі-
фіковані фахівці з права завжди користу-
ються великим попитом на ринку.

Вступити до академії, я вирішила 
лише переконавшись, що на відміну від 
інших навчальних закладів тут дають 

найбільш поглиблені знання, які відпо-
відають реаліям сучасних економічних 
відносин в Україні. Також на мій вибір на 
користь академії вплинуло і те, що тут ба-
гато викладачів є практиками, які більш 
детально можуть пояснити теоретичні 
основи нашого фаху на практичний лад.

Дубина Мар’яна
- Зак інчивши 

Хмельницький коо-
перативний коледж 
ХКТЕІ, я вирішила, 
що мені необхідна 
повна вища осві-
та та знання, які 
можна отримати 
лише навчаючись 
на стаціонарі. За 
рекомендаціями батьків вирішила про-
довжити навчання у комерційній акаде-
мії. Оскільки саме тут, на відмінну від 
інших навчальних закладів, сформова-
но змістовну базу знань за моєю спеці-
альністю, що є важливим для успішного 
навчання.

Готельно-ресторанна справа – одна 
із найперспективніших спеціальностей 
у сфері обслуговування, де предметом 
вивчення є процес управління підпри-
ємствами готельно-ресторанного біз-
несу. Вибір такої професії – цілеспря-
мований, адже в мене є мрія відкрити 
власний заклад, і я впевнена, що отри-
мані знання у стінах академії мені в цьо-
му допоможуть.

Лебединець
Андрій
- Я вступив на 

спеціальність “Това-
рознавство і комер-
ційна діяльність” 
піс ля закінчення 
Львівської середньої 
школи № 55. Обрана 
мною спеціальність 
є актуальною у су-
часних економічних умовах, оскільки 
торговельна спроможність України по-
стійно зростає, відповідно можливо лег-
ко реалізувати свої професійні здібності 
на ринку праці.

Після закінчення школи, навчання я 
планував продовжувати в комерційній 
академії, тому документи подавав лише 
до цього вишу. На мій вибір вплинув 
той факт, що саме цей навчальний за-
клад закінчували мої батьки, і з їх слів я  
знав, що в ЛКА отримують фундамен-
тальні теоретичні знання і практичні 
навички з дисциплін мого професійного 
спрямування.

Спілкувався Роман Марценюк



4 НАШІ ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

10 вересня 2013 року відбулась що-
річна конференція трудового колек-
тиву Львівської комерційної академії, 
на якій зі звітом про роботу вишу у 
2012-2013 навчальному році висту-
пив ректор академії, професор Іван
Михайлович Копич.

Шановні колеги! Відразу зазначу, що 
академія пережила один із найскладні-
ших років в нашій 195 літній історії. 
Недобори студентів у попередніх роках 
призвели до фінансового дефіциту, що 
змусило нас жити в умовах жорсткої 
економії в усіх ділянках нашої діяль-
ності. Ряд непопулярних, проте ви-
мушених кроків, таких як відпустки 
за власний рахунок, жорстка економія 
енергоресурсів, скорочення викладачів 
та допоміжного персоналу, дозволили 
нам все таки успішно завершити на-
вчальний рік, як з фінансової так і орга-
нізаційно-навчальної сторони.

Загалом у 2012-2013 навчальному 
році свою діяльність колектив Академії 
проводив у відповідності до Програми 
діяльності Львівської комерційної ака-
демії на 2012-2017 роки. Цей рік для 
академії відзначився окремими подіями.

Зокрема, розроблено нові варіатив-
ні частини ОКХ і ОПП за всіма напря-
мами та спеціальностями підготовки. 
Завершено оснащення кабінету дис-
танційних технологій навчання та між-
народної інтеграції. Відкрито доступ 
до наукових мереж світу, зокрема до 
пан-Європейської науково-освітньої ме-
режі GÉANT, яка об’єднує понад 3500 
навчальних закладів 30 країни Європи. 
Створено “Методичний комплекс”, що 
включає в себе віртуальний мультимедіа 
компакт-диск із матеріалами навчальної 
дисципліни (робоча програма, тематич-
ний план, лекційний курс, практичні 
(семінарські) завдання, тести тощо). 

У відповідності до вимог Міністер-
ства освіти і науки України в академії 
підготовлено ряд положень: про органі-
зацію навчального процесу; про порядок 
створення та організацію роботи Дер-
жавної екзаменаційної комісії; про ор-
ганізацію ректорського контролю якості 
навчання студентів академії; про обран-
ня та прийняття на роботу науково-пе-
дагогічних працівників; про академічну 
мобільність студентів академії та інше. 

Незважаючи на фінансові труднощі 
в академії було збережено на відповід-
ному рівні видання навчально-методич-
ного забезпечення. На даний час вико-
нуються 25 НДР з державним номером 
реєстрації, що дозволяє сподіватися на 
відповідний мультиплікативний ефект 

у проведенні наукових досліджень. Зо-
крема, подальше збільшення публікацій 
у престижних загальноукраїнських і за-
рубіжних виданнях, а найголовніше – 
використання отриманих результатів у 
навчальному процесі. За тематикою на-
уково-дослідних робіт, більшість з яких 
мають державну реєстрацію, захищено 
33 дисертаційних робіт, серед яких 6 
докторських дисертацій (К. І. Редчен-
ко, О. І. Іляш, М.В. Корягін, Б. Б. Семак, 
Л. В. Пелик та Л. І. Гальків). Це підви-
щило якісний рівень професорсько-ви-
кладацького складу академії (до 59 %), 
відповідно до вимог МОН України.

Свідченням належної наукової ді-
яльності в Академії є значна кількість 
наукових публікацій (збільшення до 
70 опублікованих статей у загально-
українських журналах, а зарубіжних 
публікацій – до 30), проведених 15 на-
уково-практичних конференцій і кру-
глих столів, серед яких конференції для 
студентів, аспірантів і молодих вчених. 
Також за минулий 
навчальний рік 
підвищилась ре-
зультативність сту-
дентської наукової 
роботи, що позна-
чилося отриман-
ням 14 дипломів І, 
ІІ та ІІІ ступеня за 
підсумками участі 
у Всеукраїнських 
студентських олім-
піадах та конкур-
сах наукових і ди-
пломних робіт та 

публікаціями близько 200 статей і тез 
наукових доповідей.

Визначення особливих досягнень 
вчених академії стало отримання що-
річної премії Президента України для 
молодих вчених в галузі науки і техніки 
професором Т. Г. Васильцівим та до-
центом Р. Л. Лупаком.

Важливим елементом підвищення 
якості академічної наукової роботи та 
рівня кваліфікації викладачів є між-
народні стажування: Н. І. Черкас (Ка-
ліфорнія, США); І. А. Лапшина (Ок-
сфорд, Великобританія), І. М. Польова 
(Краків, Польща) та  А. І. Хомицький 
(Вроцлав, Польща).

У січні 2013 року закінчився чотири-
річний період реалізації проекту про-
грами Європейського союзу TEMPUS 
“Модернізація та розвиток професі-
оналізованих дисциплін (MODEP) 
144920-TEMPUS-2008-FR-JPCR” у яко-
му приймала участь академія у складі 
консорціуму із 16 вищих навчальних 
закладів країн ЄС та СНД. За результа-
тами цього проекту 16 студентів мали 
змогу навчатись у французькому уні-
верситеті, 11 викладачів пройти стажу-
вання. Особлива увага приділялась по-
шуку донорських організацій і фондів, 
так: у жовтні 2012 року розпочалась 
реалізація трирічного проекту програ-
ми TEMPUS “Лідерство та управління 
змінами у вищій освіти” (29 учасників з 
10 країн); у липні 2013 р. академія ста-
ла учасником проекту Erasmus Mundus 
Action1 “Розширення можливостей 
Erasmus Mundus у сфері освіти”. Відді-
лом міжнародних зв’язків і стратегічно-
го розвитку розроблено 5 проектів про-
грами TEMPUS, що подані на розгляд 
Європейської комісії.

На підставі сертифікатів ЗНО і ре-
зультатів вступних випробувань до ака-
демії для здобуття фаху за всіма освіт-
ньо-кваліфікаційними рівнями, усіх 
форм навчання реально зараховано ►

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ ТА ПОСТАВЛЕНО 
ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК
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►2299 осіб, у тому числі:
- для здобуття освітньо-кваліфіка-

ційного рівня бакалавра – 1188 осіб;
- для здобуття освітньо-кваліфіка-

ційного рівня спеціаліста – 335 особу;
- для здобуття освітньо-кваліфіка-

ційного рівня магістра – 776 осіб.
Вступна компанія 2013 року засвід-

чила, що виконання заходів з комплек-
тування контингенту студентів дозво-
лило забезпечити академії більший, у 
порівнянні з попереднім роком, набір 
студентів на денну і заочну форми на-
вчання для здобуття освітньо-кваліфі-
каційного рівня бакалавра, зважаючи 
на зменшення кількості вступників-
абітурієнтів в Україні у 2013 році в по-
рівнянні з 2012 роком та завдячуючи 
налагодженій співпраці академії із ко-
оперативними коледжами (набір збіль-
шився на 215 осіб). Щодо набору на за-
очну форму навчання та старші курси 
для здобуття освітньо-кваліфікаційних 
рівнів спеціаліст і магістр, то набір 
здійснено на відповідному рівні. 

Покращення набору на бакалавраті 
у цьому році дає надію на те, що гір-
ші часи позаду. До цього оптимізму 
слід додати рішення ХХІІ з’їзду спо-
живчої кооперації України на якому 
було розглянуто питання модернізації 
мережі вищих навчальних закладів у 
системі, шляхом побудови вертикалей, 
а саме входження коледжів та інститу-
тів у структуру академії. Першим кро-
ком  такої модернізації є погодження 
з Львівською ОСС та рішення її ради 
про входження в структуру академії 
Львівського кооперативного коледжу 
економіки та права, а також згода го-
лови правління Закарпатської ОСС 
В. В. Цапа про входження до складу 
академії Мукачівського кооперативного 
торговельно-економічного коледжу. 

Такі зміни дають змогу стабілізува-
ти набір студентів до академії. Оскіль-
ки, як показують підсумки цьогорічної 
вступної компанії, основна маса абіту-
рієнтів – молодші спеціалісти (близько 
85 %). А це в подальшому призведе до 
змін структурної побудови нашого на-
вчального закладу. 

Отже, вище викладене свідчить, 
що колективом академії у звітному 
навчальному році досягнуто значних 
успіхів, як в організації навчального 
процесу, так і в наукових здобутках 
студентів та викладачів академії, але на 
цьому не потрібно зупинятися, необхід-
но виконувати поставлені завдання на 
наступний навчальний рік та тримати 
на належному рівні досягнення акаде-
мії й здобувати нові успіхи. 

Щиро вітаю Вас з початком ново-
го навчального року, бажаю успіхів 
кожному з Нас і Академії в цілому. 
Хай щастить і всьому допомагає
Нам Бог!

ЛІТНЯ СЕСІЯ ВИЯВИЛАСЬ УСПІШНОЮ
За результатами екзаменаційної сесії у другому семестрі 2012-2013 на-

вчального року навчальним відділом було проведено аналіз успішності сту-
дентів академії денної форми навчання як по академії в цілому, так і по фа-
культетах, напрямах підготовки, спеціальностях та курсах.

Серед позитивних чинників у цьо-
му напряму слід відзначити зростання 
абсолютної успішності по академії з 
87,9% у минулому навчальному році 
до 91,8% у поточному році. Показник 
абсолютної успішності у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року 
зріс  в Інституті економіки та фінансів 
(на 3,9 %), юридичному факультеті (на 
5,4 %), факультеті менеджменту (на 4,4 
%) і товарознавчо-комерційному фа-
культеті (на 8,5 %). На факультеті між-
народних економічних відносин аб-
солютна успішність знизилася на 1%. 
Також слід відмітити зменшення кіль-
кості двійок з 291 у 2011-2012 навчаль-
ному році до 118 у поточному році.

Показник абсолютної успішності в 
порівнянні з минулим роком суттєво 
збільшився майже  на всіх факультетах 
(за винятком факультету МЕВ). Най-
більше він зріс на товарознавчо-комер-
ційному факультеті – на 8,5, %. Разом з 
тим абсолютна успішність факультету 
менеджменту залишається найвищою 
по академії і складає 99,0 %.

Якісна успішність  порівняно з ми-
нулим роком знизилась на факультеті 
менеджменту, міжнародних економіч-
них відносин, юридичному. Найвища 
якісна успішність в Інституті економі-
ки та фінансів – 73,5%.

Аналізуючи успішність студентів 
варто зазначити, що показники аб-
солютної успішності збільшились 
у студентів усіх курсів. Найнижча 
абсолютна успішність у студентів 
третього курсу – 80,5 %. Найвищим 
цей показник є у студентів четверто-
го курсу – 100%. (рис. 1). Щодо по-
казників якісної успішності, то вони 
збільшились у студентів 1, 2 курсів та 
спеціалістів. Особливо цей показник 
зріс у порівнянні з минулим роком у 
студентів 2 курсу (на 18,2 %). Най-
вищий якісний показник у магістрів 
(78,9 %), а найнижчий – у студентів 
3 курсу (57,1 %).

4 липня 2013 року на засіданні 
Вченої ради заслухано та обговорено 
інформацію про підсумки екзамена-
ційної сесії за результатами навчання 
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Рис. 1. Абсолютна успішність студентів по курсах
у порівнянні з минулими роками

у другому семестрі 2012-2013 навчаль-
ного року студентів денної форми на-
вчання. З метою покращення навчаль-
ної роботи в академії та підвищення 
рівня знань студентів вченою радою 
ухвалено: випускаючим кафедрам на 
своїх засіданнях розглянути підсум-
ки екзаменаційної сесії та розробити 
комплекс відповідних заходів щодо 

підвищення рівня успішності студентів 
академії. Активізувати роботу профе-
сорсько-викладацького складу кафедр з 
метою своєчасного оновлення навчаль-
но-методичних комплексів дисциплін і 
наповнення їх практичним змістом для 
якісної підготовки фахівців.

Людмила Притула,
завідувач навчального відділу академії
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актуально

НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
АКАДЕМІЇ В ЄВРОПІ
11 липня 2013 року оголоше-

но результати конкурсу проектів 
Erasmus Mundus Action 1, який є остан-
нім конкурсом у теперішньому форма-
ті програми, де комерційна академія є 
одним із переможців у новому проекті 
EMBER “Розширення можливостей 
Erasmus Mundus у сфері освіти”.

Очікувані результати від проекту: 
започаткування партнерства між ака-
демією та університетами країн ЄС 
та країн-партнерів з метою обміну 
студентами та науково-педагогічними 
кадрами; організація та впровадження 
структурованих механізмів мобільнос-
ті між країнами партнерами; надання 
стипендій різної тривалості для сту-
дентів, викладачів та науковців.

Для студентів, які вже отримали ба-
зову вищу освіту – можливість отрима-
ти європейський диплом магістра після 
навчання за кордоном. Для аспірантів 
підготовка дисертацій в університетах-
партнерах протягом двадцяти місяців. 
Для викладачів, наукових співробітни-
ків можливість пройти стажування або 
виконати науковий чи методичний про-
ект протягом 1-6 місяців в залежнос-
ті від проекту; розробка нових курсів 
дисциплін; можливість слухати лекції 
видатних викладачів з Європи, що при-
їжджатимуть по обміну для отримання 
корисного досвіду викладання, а для 
українських викладачів можливість 
читати лекції у відомих університетах-
партнерах.

Слід відмітити, що така співпра-
ця дає можливість суттєво підвищити 
ефективність підготовки фахівців за-
собами освітнього інформаційного се-
редовища в світлі вимог Болонського 
процесу та входження України в Євро-
пейський освітній простір.

Таким чином, у 2014-2016 роках 
студенти, аспіранти та викладачі ака-
демії зможуть поїхати на навчання 
або стажування в такі університе-
ти: Tallinn University of Technology 
(Estonia), Friedrich Schiller University of 
Jena (Germany), Ca’Foscari University 
of Venice, University of Salerno (Italy), 
Vilniaus Universitetas (Lithuania), 
University of Lodz (Poland), Linkoping 
University,  Malmö University (Sweden).

Деталі проекту буде представлено 
на презентаціях учасників проекту у 
жовтні-листопаді 2013 року.

Тетяна Штанько, 
начальник відділу міжнародних зв’язків 

і стратегічного розвитку академії

АКАДЕМІЯ РОЗШИРЮЄ СПІВПРАЦЮ 
З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ВУЗАМИ

11 вересня 2013 року в академії відбулась зустріч першого проректора, 
професора Петра Куцика, завідувача кафедри експертизи товарів та послуг, 
професора Ірини Ємченко з представниками наукових шкіл Польщі: про-
фесором Університету економіки в Кракові Станісловом Попек та дирек-
тором інституту економіки і менеджменту Річардом Пукала (Державна 
Вища Професійна Школа Технічно-Економічна ім. Броніслава Маркевича в 
Ярославі) (фото 1).

На зустрічі 
учасниками обго-
ворено проблемні 
аспекти україн-
ського законодав-
ства щодо вимог 
Європейського 
Союзу. При цьому, 
польськими коле-
гами акцентовано 
увагу на необхід-
ності посилення 
в Україні аналізу 
ризиків при ви-
робництві про-
дуктів харчуван-
ня. В свою чергу, 
професор Ірина Ємченко ознайомила 
гостей зі станом наукових досліджень 
кафедри. Зокрема, Ірина Володими-
рівна наголосила, що науковцями 
академії попередньо складено анкети 
для опитування щодо аналізу ризиків 
підприємств Львівського регіону, які 
займаються виробництвом продуктів 
харчування з метою вивчення якості 
сучасного стану виробництва.

В рамках проведеної зустрічі між 
Львівською комерційною академією та 
представниками наукових шкіл Поль-
щі підписано угоду про співпрацю на 
2013-2014 роки з перспективою по-

дальшого продовження. Умови догово-
ру передбачають співпрацю викладачів 
кафедри експертизи товарів та послуг з 
польськими вченими в галузі наукових 
досліджень щодо впровадження сис-
теми якості та безпечності продуктів 
харчування на прикладі вітчизняних 
та зарубіжних підприємств в контексті 
входження України в ЄС.

Також, учасниками зустрічі (фото 
2) обговорено основні напрями спіль-
ної наукової роботи, зокрема організа-
ція конференцій, видання колективних 
монографій та публікацій в Україні та 
Польщі.
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НАШІ СТУДЕНТИ
НАВЧАЮТЬСЯ У ВРОЦЛАВІ

яє розвивати наукові та освітні інтер-
еси у студентів. 

Кампус університету розташова-
ний в зеленій зоні, недалеко від цен-
тральної історичної частини міста. До 
центру можна дійти пішки за 20 хви-
лин або доїхати трамваєм. У кампусі 
є спортивні зали і басейн, кілька сту-
дентських кафе та їдальня. Гуртожитки 
розташовані на території кампусу. Ми 
мешкали у одному з гуртожитків, який 
називався Слєнжак (Slężak) – це 10-и 
поверховий будинок з ліфтом. Кімнати 
2-ох і 3-ох містні, в яких є доступ до 
Інтернету. У ньому студенти можуть 
навчатись в окремій аудиторії для на-
вчання, дивитися телевізор в телеві-
зійній кімнаті, а у холі користуватись 
тренажерним залом. 

Щодо навчального процесу, то слід 
зауважити, що освітня система Польщі 
дещо відрізняється від освітньої систе-
ми України. Вона є більш інтегрованою 
до Болонської системи, і тому студент 
змушений більше часу присвячувати 
самостійному навчанню. Спілкування 
між викладачами і студентами природ-
нє та вільне від формальностей. Також 
кращі умови для навчання оскільки все 
комп’ютеризовано, кожна аудиторія 
оснащена проекторами та інтерактив-

Завдяки підписаним угодам про 
співпрацю між Львівською комер-
ційною академією та провідними 
Європейськими навчально-наукови-
ми установами, студенти академії 
кожного навчального року мають 
можливість поїхати на навчання за 
кордон в один із вишів, які є партне-
рами в рамках реалізації проектів з 
міжнародного співробітництва та 
обміну досвідом. 
Нещодавно з такого навчання по-

вернулись Ольга Павлишин, Ігор Ми-
колишин (Інститут економіки та 
фінансів), Тетяна Грогодза та  Іри-
на Панко (факультет міжнародних 
економічних відносин), які протягом 
минулого семестру навчались в еко-
номічному університеті у Вроцлаві. 
Про свої враження та здобутий до-
свід від одержаної освіти в одному з 
найпопулярніших серед абітурієнтів 
вишів Польщі вони розповідають на 
сторінках “СМ”. 

Економічний університет у Вроц-
лаві був заснований в 1947 році, який 
має статус державного університету та 
вважається одним з провідних вишів 
по навчанню в різних галузях економі-
ки. Студентам університету доступна 
багата освітня пропозиція – 9 напрям-
ків та майже 50 спеціальностей, в тому 
числі перспективні англомовні на-
прямки. Про якість освіти навчального 
закладу свідчить факт, що він є єдиним 
економічним вузом і одним із восьми 
вузів Польщі, у якому всі факультети 
отримали І наукову категорію за оцін-
кою Міністерства науки і освіти.

У місті представлені найвідоміші 
міжнародні підприємства-інвестори 
такі як: CreditAgricole, CreditSuisse, 
Google, Whirpool, Hewlett-Packard, 
ABB, MacoPharma, Siemens, Capgemini, 
Cadbury, IKEA, MakroToshiba, Volvo, 
керівний персонал яких систематично 
організовує в університеті презентації, 
навчання та семінари, в яких мають 
змогу приймати участь і студенти. Від-
повідно вони також мають можливість 
проходити у них виробничу практику.

В університеті функціонує багато 
гуртків і студентських організацій, за-
вдяки яким спудеї мають змогу само-
стійно розвиватися та брати участь в 
спільних міжнародних навчально-на-
укових проектах. Додатково існує мож-
ливість приймати участь в лекціях, які 
ведуться на іноземних мовах, що спри-

ними дошками, але не варто забувати 
про те, що польські університети отри-
мують велике фінансування від Євро-
пейського Союзу. В університеті також 
функціонує Центр мов, де за доступни-
ми цінами можна вивчати різні мови.

Навчальна програма окрім теоре-
тичного вивчення дисциплін передба-
чає практичне ознайомлення з предме-
тами. Приміром, на уроках польської 
мови для нас було організовано чимало 
екскурсій культурними місцями Вроц-
лава, зокрема, похід в оперний театр 
на оперу “Кармен”, пізнавальні тури в 
музеї та старовинні храми, відвідання 
Вроцлавського Джазового Фестивалю 
“Джаз на Одері”, екскурсії у місцевий 
зоопарк та ботанічний сад.

Користуючись нагодою, за допомо-
гою газети висловлюємо слова щирої 
подяки ректору академії, професору 
І. М. Копичу та начальнику відділу 
міжнародних зв’язків і стратегічно-
го розвитку Т. М. Штанько за надану 
можливість навчання в економічному 
університеті у Вроцлаві. А нашим ко-
легам та всім наступним поколінням 
рекомендуємо прикласти максимум зу-
силь, щоб потрапити на цю програму. 

Роман Марценюк

Представники академії у складі інтернаціональної групи студентів біля 
одного з навчальних корпусів економічного університету у Вроцлаві
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1 липня 2013 року завершила свою 
діяльність спеціалізована вчена рада 
Д 35.840.01 із захисту докторських 
та кандидатських дисертацій  в галу-
зі економіки, якій було надано право 
розглядати і приймати до захисту дис-
ертаційні роботи за двома науковим 
спеціальностями: 08.00.03 – економі-
ка та управління національним гос-
подарством і 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (торгівля 
і послуги), яку було відкрито в акаде-
мії відповідно до наказу ВАК України 
№ 455 від 2 липня 2010 року.

До складу вченої ради входило 
15 осіб, серед яких вчені академії – до-
слідники проблем мікроекономіки і ма-
кроекономічного розвитку: професор 
В. В. Апопій (голова ради), професор 
Б. М. Мізюк (заступник голови ради), 
доцент М. Ю. Барна (вчений секретар), 
професор Г. І. Башнянин, професор 
О. Д. Вовчак, професор Ю. А. Дайнов-
ський, професор В. І. Єлейко, профе-
сор Т. В. Футало, професор Ф. І. Хміль 
та професор В. О. Шевчук. Також до 
ради входили представники інших на-
укових шкіл: професор В. О. Точилін 
(Інститут економіки та економічного 
прогнозування НАН України), профе-
сор Є. І. Бойко (Інститут регіональних 
досліджень НАН України), професор 
Л. В. Фролова (Донецький національ-

ний університет економіки і торгівлі 
ім. М. Туган-Барановського), професор 
І. О. Бочан (Львівський інститут еконо-
міки і туризму), професор О. Б. Мних 
(Національний університет “Львів-
ська політехніка”). Слід відмітити, що 
склад ради був представлений трьома 

заслуженими діячами на-
уки і техніки.

З поважних причин зі 
складу ради вибули про-
фесори Є. І. Бойко та 
Л. В. Фролова. Відповід-
но членами ради стали 
член кореспондент УААН 
професор Т. О. Осташко 
(Інститут економіки і еко-
номічного прогнозування 
НАН України) та професор 
кафедри економічної теорії 
академії О. Ю. Носов.

Висока кваліфікація 
членів ради, значний на-
уковий досвід і особлива 
відповідальність дозволи-
ла створити в раді атмосфе-
ру наукової об’єктивності, 
принциповості та справед-
ливості.

З перших днів діяль-
ність ради було організо-
вано на системних засадах: 
розроблено і реалізовано 

“Перспективний план роботи спеціалі-
зованої вченої ради ЛКА” (30 вересня 
2010 р.), створено базу потенційних 
здобувачів, переглянуто порядок про-
ведення міжкафедральних семінарів, 
розширено повноваження експертних 
комісій ради, затверджений регламент 
розгляду і захисту дисертацій, всіх 
членів ради забезпечено діючими до-
кументами ВАК України та новими 
документами ДАК МОН України.

Визначено базові кандидатські іс-
пити для здобувачів, які мають нееко-
номічну освіту, затверджено перелік 
додаткових наукових закладів і вишів 
для розсилки авторефератів, впрова-
джена система перевірка дисертацій на 
плагіат.

Перше організаційне засідання ради 
відбулось 20 вересня 2010 року, а пер-
ший захист – 18 жовтня 2010 року, на 
якому захищено дисертацію здобува-
чем академії Л. Р. Кучер на тему “Фор-
мування мотиваційного механізму 
управління персоналом торговельних 
підприємств” (науковий керівник про-
фесор Ф. І. Хміль).

За звітний період проведено 85 за-
сідань, захищено 5 докторських і 37 
кандидатських дисертацій. Всі доктор-
ські дисертації захищені за науковою 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та 
управління національним господар-

НАУКОВІ ПІДСУМКИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ 
ВІДПРАЦЬОВАЛИ ПЛІДНО
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ством. Кількість захищених кандидат-
ських дисертацій, як зазначалось вище, 
складає 37 робіт, з яких 12 – за спеці-
альністю 08.00.03 та 25 – за спеціаль-
ністю 08.00.04.

Спектр тематики кандидатських дис-
ертацій відповідав паспортам наукових 
спеціальностей і виражав, головним 
чином, сферу досліджень наукових 
шкіл академії: організація і економіка 
внутрішньої торгівлі, маркетинг, ме-
неджмент та економічні системи.

Найбільш широко представлені ка-
федри академії:

- економічної теорії – 7 дисертацій, 
з них 4 – докторських;

- економіки підприємства – 5 дис-
ертацій (1 докторська);

- інформаційних систем у менедж-
менті – 5 дисертацій;

- менеджменту – 2 дисертації;
- маркетингу – 3 дисертації;
- комерційної діяльності і підпри-

ємництва – 5 дисертацій.
Всього викладачами, аспірантами 

академії і здобувачами захищено 90 % 
дисертацій. Серед захищених – 15 ви-
кладачів академії.

В цілому географія поданих до 
захисту дисертацій широка: Львів 
(ЛКА, НУ “ЛП”, Інститут економіки і 
комп’ютерних технологій ім. В. Чор-
новола, Інститут економіки і туризму), 
Луцьк, Тернопіль, Рівне, Чернівці, Му-
качеве, Київ, Івано-Франківськ, Хмель-
ницький, Вінниця, Херсон, Сімферо-
поль. Це дає підстави стверджувати, 
що діяльність ради набула міжрегіо-
нальний характер як того вимагає ДАК 
МОН України. 

Розроблені в дисертаціях пропозиції 
щодо вирішення у роботах скеровані 
до Львівської обласної державної ад-
міністрації, Львівської обласної спілки 
споживчих товариств,  а також Укооп-
спілки.

Таким чином, функціонування такої 
спеціалізованої вченої ради з захис-

ту дисертацій спряло 
успішному захисту 
5 докторських і 37 
кандидатських дисер-
тацій, що дало змогу 
якісно оновити про-
фесорсько-викладаць-
кий склад академії, ак-
тивізувати діяльність 
наших наукових шкіл, 
підвищити ефектив-
ність аспірантури і 
докторантури, роз-
ширити зв’язки з на-
уковими установами і 
ВНЗ України, що дає 
можливість постійно 
примножувати імідж 
академії та її науковий 
авторитет.

професор
Віктор Апопій,

голова спеціалізо-
ваної вченої ради 

Д 35.840.01

На фото: 
1) Голова та секретар спеціалізова-

ної вченої ради професор В. В. Апопій та 
доцент М. Ю. Барна під час засідання.

2) Проректор з наукової роботи 
академії професор В. О. Шевчук ви-
словлює свою думку щодо заслуханої 
дисертаційної роботи.

3) Здобувач кафедри маркетингу Оль-
га Музика під час захисту дисертації.

4) Завідувач кафедри економетрії 
та статистики, професор В. І. Єлей-
ко під час обговорення заслуханої ди-
сертації.

5) голова спеціалізованої ради, про-
фесор В.В. Апопій вітає здобувача 
академії В. Ящук з успішним захистом 
дисертації

33 44
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ 
ВІДПРАЦЬОВАЛИ ПЛІДНО

Завершила свою роботу спеціалізо-
вана вчена рада К 35.840.03 з захисту 
кандидатських дисертацій за спеціаль-
ністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за видами економічної 
діяльності), яка була сформована в ака-
демії відповідно до наказу ВАК Украї-
ни № 374 від 28 квітня 2011 року. 

До складу ради входили вчені ака-
демії: професор В. С. Рудницький (го-
лова ради), професор Ю. А. Дайнов-
ський (заступник голови ради), доцент 
Л. Г. Медвідь (вчений секретар), про-
фесор К. І. Редченко (фото 1), профе-
сор П. О. Куцик, професор В. О. Озе-
ран, професор Т. Г. Васильців, доцент 
В. І. Бачинський, а також представ-
ники інших наукових шкіл: профе-
сор Я. Д. Крупка (фото 2) і професор 
С. І. Шкарабан – Тернопільський на-
ціональний економічний університет; 
професор І. Д. Лазаришина – Націо-

нальний університет водного госпо-
дарства та природокористування; про-
фесор І. Й. Яремко – Національний 
університет “Львівська політехніка”; 
доцент В. Є. Швець – Львівський на-
ціональний університет ім. І. Франка.

Основні напрямки та конкретні за-
ходи щодо організаційного, фінансо-
вого і технічного забезпечення функ-
ціонування спеціалізованої вченої 
ради було визначено наказом ректора 
академії, професора І. М. Копича від 
10 травня 2011 року № 67/01. 

Перше засідання відбулось 26 трав-
ня 2011 року на якому було затвер-
джено перспективний план роботи 
ради, відповідно до вимог Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту 
України впорядковано методичну до-
кументацію, форми документів, по-
рядок проведення процедури захисту 
дисертацій.

За період функціонування спеціалі-
зованої вченої ради відбулось 36 засі-
дань, на яких проведено захист 13 (три-
надцяти) кандидатських дисертацій, 
п’ять з яких виконано на кафедрі бух-
галтерського обліку та одну на кафедрі 
аудиту. Інші здобувачі представляли 
Полтавський університет економіки 
та торгівлі, Тернопільський національ-
ний економічний університет, Націо-
нальний університет “Львівська по-
літехніка”, Львівський національний 
університет ім. І. Франка, Львівський 
інститут банківської справи Універси-
тету банківської справи Національного 
банку України.

Теоретичні й практичні розробки, 
результати та рекомендації дисертацій-
них робіт були адресовані для розгля-
ду Міністерству  фінансів України та 
Міністерству економічного розвитку 
і торгівлі України, Центральній спілці 
споживчих товариств України, Ауди-
торській палаті України, Державному 
агентству лісових ресурсів України та 
суб’єктам вітчизняного підприємни-
цтва різних галузей економіки України.

Спеціалізована вчена рада 
К 35.840.03 продовжила славні тради-
ції попередніх рад, які функціонували 
в академії з 1995 року, що дало змогу 
істотно зміцнити підвалини для продо-
вження якісної підготовки фахівців з 
бухгалтерського обліку, аналізу й ауди-
ту, що дозволяє нашому вишу займати 
провідні позиції не лише в Західному 
регіоні, а й на теренах усієї України.

доцент Любов Медвідь,
вчений секретар

спеціалізованої вченої ради
К 35.840.03

11 22Здобувач кафедри бухгалтерського обліку 
Марія Чік під час захисту дисертації

Під час засідання спеціалізованої вченої ради К 35.840.03Під час засідання спеціалізованої вченої ради К 35.840.03
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ЗНАЙТИ СЕБЕ СЕРЕД СВОЇХ

Вже стало гарною традицією, коли студенти академії влітку відпочива-
ють у таборі “Канікули з Богом”, який розташований у гірській місцевості 
поблизу Славська, що на Львівщині. Захід організовано Центром студент-
ського капеланства вищих навчальних закладів Львова сьомий рік поспіль, а 
студенти нашого вишу таку поїздку здійснили втретє.

Вкотре хочу поділитися своїми вра-
женнями про відпочинок у таборі. 
Моїм палким бажанням впродовж року 
було лише одне – покинути Львів на 
10 днів і розчинитися в мальовничих 
Карпатах.  Відпочинок, як завжди роз-
почався з прибуття на вокзал, пізніше 
три години потягом пролетіли, як мит-
тєвість. І ось він маленький “рай” на 
землі – база “Політехнік 2”, яка зустрі-
ла нас з відкритими серцями, огорнута 
з усіх сторін закутаними в ялиці гори... 
Справді, а чого було бажати більше?..

Знаєте те відчуття, коли повертаєш-
ся у місце, де приємно знаходитися, де 
тебе зустрічають знайомі теплі усміш-
ки людей, можливо не рідних, проте 
близьких серцю. А я знаю це відчут-
тя, так приємно було побачити старих 
друзів і зустріти нових… Цього року 
я приїхала у табір з метою збільшити 
свою Родину у Христі, відпочити ду-
шевно на одинці з Богом, забути про 
клопоти великого міста, відчути спокій 
гір та знайти себе серед своїх.

Найцікавішим моментом, який при-
гадується з табору це знайомство з бра-
тами-монахами та спілкування з ними. 
Це цікаве відчуття, що людина, яка є 
твоїм однолітком, віднайшла себе у мо-
настирі, те, що вона віддає своє життя 
цілком і повністю на служіння Богу. Я 
заплуталась у власних думках, та лиш 

одна розмова наодинці з ними прине-
сла у мою голову ясність. Це важко по-
яснити, і важко зрозуміти – треба від-
чути серцем та душею покликання, яке 
наповняє серце любов’ю до Бога. По-
яснювали вони мені це, з такою вірою, 
що важко було що небудь заперечувати 
і в подальшому завантажувати їх непо-
трібними питаннями.

Хочеться згадати про наше велике, 
тепле, щире сімейне коло, в якому ми ра-
зом молилися, співали пісні, у яких про-
славляли нашого Господа, чи щиро про-
сили за життя і здоров’я рідних. У цьому 

колі ми всі рівні, одинакові, та проблеми 
і життя у нас різні, дехто у колі посмі-
хався, радіючи присутності, дехто тихо 
проливав сльози, можливо радості чи 
смутку, та це не важливо, бо той, хто 
сидів поруч, просто обійняв, нічого не 
питаючи, дехто розповідав цікаві іс-
торії зовсім тихо, та дуже цікаво, дехто 
поглядом міг зігріти без дотику, а дех-
то, просто сидячи вдивлявся у полум’я 
маленької свічки, яка стояла по серед-
ині нашого кола. Можливо, саме вона і 
єднала нас в єдине ціле, змушуючи за-
вмерти, просто помовчати, бо все, що 
було не помітним ставало явним, наші 
щирі емоції не можна було приховати, 
бо дух Божий був серед нас.

Хотілося б подякувати організато-
рам табору за неймовірно гарно прове-
дений час: ранкові літургії, цікаві роз-
мови, ігри, походи в гори та на річку, 
фінальний концерт, що створило дуже 
позитивну та добру атмосферу. Так, за-
галом хотілося б відзначити посмішки, 
доброту, розуміння, щирість і підтрим-
ку організаторів, братів-отців, які ро-
били перебування у таборі приємним 
та комфортним. Дякую за тепло ваших 
душ, яке об’єднувало всіх учасників 
табору в єдине ціле.

Юлія Когут,
випускниця академії 2013 року

На фото:
1) спільне фото на згадку учасників 

табору після сходження на вершину гори;
2) у колі друзів, що насичене теплом 

та радістю.
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 анекдоти для відпочинку...

Під час здачі іспитів професор запи-
тує студента:

- Чому Ви так сильно хвилюєтеся? 
Боїтеся моїх питань?

- О, ні, професоре! Я боюся своїх 
відповідей.

* * *
Зустрічає професор на вулиці сту-

дента.
- Чому Ви на лекції перестали ходити?
- А я все одно нічого не пишу.
- Це ще чому?
- А я свій почерк все одно не розумію.

* * *
Пояснювальна: Ми, студенти 4-го 

курсу, прогуляли лекцію з релігієзнав-
ства. Причина: Біс поплутав.

* * *
Борщ студентський. Рецепт: окріп, 

глибока тарілка бурякового кольору.
* * *

Якщо писати шпаргалки на гривнях, 
то спроба викладача відібрати шпар-
галку у студента – це вже здирництво.

* * *
Студентська прикмета: якщо на 

кожній парі по 80 хвилин дивитися у 
лівий верхній кут стелі, то через кіль-
ка місяців можна побачити повістку до 
військкомату...

* * *
Совість – це багатство! А студенти 

народ бідний...
* * *

Триденна злива, що трапилася у сту-
дентському наметовому містечку, зро-
била для виправлення демографічної 
ситуації у країні більше, ніж п’ятирічна 
президентська програма.

* * *
Вакансія: “Вахтер жіночого студент-

ського гуртожитку. Вимоги: противна 
злісна бабка!”.

* * *
Що не самостійна, то “Битва екстра-

сенсів”.
Що не контрольна, то шоу “Інтуїція”.
Український студент – це єдина 

людина в світі, яка здатна згадати на 
контрольній те, чого зроду не знала.

* * *
Вчителька біології доводить учням 

шкоду алкоголю. Бере черв’яка, кидає 
в стакан зі спиртом – той здох.

Кидає черв’яка в склянку з водою – 
той живе. 

- Діти, який висновок з цього можна 
зробити?

Вовочка:
- Якщо пити спирт, то глистів не буде!

* * *
Найдовший сон зареєстрований на 

парі з історії: студент заснув у XV сто-
літті, а прокинувся у XVIII.

* * *
В маршрутці бабця довго і при-

стально дивилась на студента, який 
жує жуйку...

Дивилась-дивилась і каже:
- Дарма ти, синок, мені це все роз-

казуєш, я ж глуха...
* * *

Професор:
- Який найбільш видатний продукт по-

дарувала нам хімія на сьогоднішній день?
- Блондинок!

З 12 по 15 вересня 2013 року у Львів-
ському Палаці Мистецтв проходив 
ювілейний 20-й Форум видавців, який 
є найбільшим у світі ярмарком укра-
їнської книги.

У цьогорічному Форумі прийняло 
понад 700 учасників, де більш як 200 
видавництв представлені власною 
продукцією. Загалом понад 100 тисяч 
книжок з усього світу презентовано до 
уваги любителів читання, з них майже 
10 тисяч – це нові видання. На книжко-
вому ярмарку також було представлено 

наукові та навчально-методичні праці 
професорсько-викладацького колекти-
ву академії.

В урочистостях з нагоди відкриття 
Форуму взяли участь Віце-прем’єр-
міністр України Костянтин Грищенко, 
Надзвичайний і Повноважний Посол 
Республіки Польщі в Україні Генрик 
Літвін, міністр культури і національної 
спадщини Республіки Польща Богдан 
Здроєвський, перший заступник Голо-
ви Держкомтелерадіо Анатолій Мура-
ховський та інші посадовці.

Двадцять три країни світу взяли 
участь у ювілейному Форумі. Зокре-
ма, Польща, Росія, Німеччина, Чехія, 
США, Канада, Білорусь, Грузія, Вірме-
нія, Великобританія, Франція, Данія, 
Латвія, Литва, Колумбія, Румунія, Сер-
бія, Словаччина, Швеція, Швейцарія, 
Австралія, Каталонія і Нова Зеландія. 

Вперше в історії Львівського книж-
кового ярмарку встановлений статус 
“Країна – Почесний Гість”. Його  отри-
мала Польща, запропонувавши програ-
му понад 50 заходів. До міста прибула 
поважна делегація польських авторів. 
Зірковим гостем ювілейного ярмарку 
став всесвітньо відомий англійський 
філософ і культуролог польського по-
ходження Зиґмунт Бауман. Загалом на 
захід завітали 362 автори та 220 ви-
давців. Також до роботи Форуму до-
лучилися 20 громадських організацій, 
10 бібліотек, майже 400 акредитованих 
журналістів із 230 українських та іно-
земних ЗМІ. 

Таким чином, вже двадцять років 
поспіль представницька міжнародна 
книжкова виставка “Форум видавців” 
сприяє утвердженню престижу україн-
ської книги як в нашій країні, так і за її 
межами, піднесенню національної ви-
давничої справи, налагодженню співп-
раці між вітчизняними та зарубіжними 
видавцями та книгорозповсюджувача-
ми, надає імпульс розвитку вітчизняної 
виставкової діяльності, впливає на на-
уково-технічне та технологічне онов-
лення видавничої галузі.

Власна інформація

ЯРМАРОК УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ


