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ДЕНЬ ПРОЩАННЯ
З ALMA-MATER

27 та 28 червня 2014 року в ака-
демії відбулись урочистості з нагоди 
випуску студентів денної, заочної та 
вечірньої форми навчання. Довга й 
терниста, та одночасно безтурбо-
тна нива знань тривалістю у п’ять 
літ, впресованих у короткий вік щас-
ливої юності для хлопців і дівчат, пі-
дійшла до завершення.

28 червня 2014 року Інститут еконо-
міки та фінансів в актовій залі академії 
проводив урочисту зустріч з нагоди ви-
пуску своїх студентів. Святковий гамір 
молодих фахівців перервав прощаль-
ний вальс у виконанні лауреатів між-
народних та всеукраїнських конкурсів 
Нікіти та Вікторії Шпагіних.

Для відкриття урочистих зборів та 
оголошення наказу про випуск сту-
дентів Інституту економіки та фінан-
сів академії 2014 року запрошується 
директор Інституту, доцент Т. О. Гера-
сименко. Вона зачитує наказ про при-
своєння звання магістра і спеціаліста 
молодим фахівцям, які успішно завер-
шили навчання в Інституті. При цьому 
залу сколихують гучні оплески.

Після зачитування наказу Тама-
ра Олегівна привітала випускників із 
присвоєнням кваліфікаційного рівня, 
побажала успіхів у подальшій жит-
тєвій дорозі, зазначивши, що молоді 
економісти та фінансисти отримали у 
стінах найстарішого торговельно-еко-
номічного вишу України високий рі-
вень теоретичних знань, які легко мож-
на реалізувати на практиці.

З вітальним словом до випускників 
виступив в.о. ректора академії, профе-
сор П. О. Куцик, який від імені ректора-
ту привітав випускників із закінченням 
нашого вишу. Побажав людської долі, 
здійснення всіх мрій і задумів. Закли-
кав гордо нести у світ ім’я випускника 
Львівської комерційної академії та ви-
користовувати упродовж життя отри-
мані у стінах рідного вишу знання.

1 липня 2014 року в актовій залі відбулась конференція трудового колекти-
ву академії, на якому розглянуто одне питання порядку денного: вибори пре-
тендента на вакантну посаду ректора Львівської комерційної академії.

Відкрив збори директор Департа-
менту кадрової політики, освіти і на-
уки, директор НМЦ “Укоопосвіта” 
Л. Г. Войнаш. Вона представила кан-
дидата на вакантну посаду ректора в 
особі професора, в.о. ректора академії 
Петра Олексійовича Куцика. 

За результатами таємного голосуван-
ня, делегати конференції трудового кол-
лективу Львівської комерційної академії 
віддали 196 голосів “за” з 212, що скла-
дає 92,45 % від кількості взявших участь 

в голосуванні вищого колегіального ор-
гану громадського самоврядування.

Відповідно учаснки конференції 
трудового колективу академії рекомен-
дувати Центральній спілці споживчих 
товариств України (Укоопспілці) кан-
дидатуру Куцика Петра Олексійовича 
для призначення на вакантну посаду 
ректора Львівської комерційної акаде-
мії в установленому чинним законо-
давством порядку та її погодження з 
Міністерством освіти і науки України.

За традицією після вітального сло-
ва Петро Олексійович вручив грамо-
ти за 1-3 місця за написання кращих 
дипломних робіт. Після нагороджен-
ня переможців ведучі свята Наталія 
Ковальчук та Євген Годованюк запро-
шують до вітального слова та Божого 
благословення капелана нашої акаде-
мії, о. Тараса.

(Закінчення на стор. 2)
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(Закінчення. Поч. на стор. 1)
Після щирих напутніх слів і поба-

жань священика перед “винуватцями” 
та гостями свята виступив випускник 
академії 1964 року М. П. Овчарук. 
У виступі Микола Петрович наголо-
сив, що отримані тут знання завжди 
йому допомагали на життєвій стежині, 
що дало можливість досягти певних 
кар’єрних успіхів. Також закликав ви-
пускників 2014 року зустрічатись у 
стінах рідного вишу через кожні 5 літ. 

Крім того, М. П. Овчарук вручив 
ювілейну медаль  в.о. ректора академії, 
професору П. О. Куцику на згадку від 
випускників 1964 року. Висловлюючи 
подяку за цінну нагороду, Петро Олек-
сійович привітав випускників із 50-
тим ювілеєм після закінчення академії 
та наголосив, що Alma-Mater завжди 
рада зустрічати своїх випускників. 

Вітання і життєві настанови для ви-
пускників 2014 року пролунали з вуст 
завідувачів випускових кафедр акаде-
мії: бухгалтерського обліку – доцента 
В. І. Бачинського, банківської справи – 

ДЕНЬ ПРОЩАННЯ З ALMA-MATER
професора О. І. Копилюк, фінансів і 
кредиту – доцента С. В. Черкасової, 
аудиту – професора К. І. Редченка, 
економіки підприємства – професора 
Н. Г. Міценко. 

Також на святі були присутні і бать-
ки випускників, які зробили великий 
внесок у їх навчання та виховання. У 
виступі від імені батьків Володимир 
Колесніков щиро подякував педагогіч-
ному колективу академії за неоціненну 
працю і батьківську турботу, завдяки 
чому їх діти стали молодими фахівця-
ми. Зі сцени для батьків звучить піс-
ня-подяка у виконанні Ірини Радюк
“Мої батьки”. 

Після вокального номера студентки 
до слова запрошуються випускники 
Тетяна Савченко, Святослав Корнілов, 
Ігор Сулима та Лілія Баховська, – пред-
ставники усіх напрями підготовки в 
Інституті. Кожен висловив найщиріші 
слова подяки усім причетним до ор-
ганізації їхнього навчання та вихован-
ня. Для випускників 2014 року у залі 
лунає пісня “Моя любов” у виконані

Альбіни Кондрич. 
Найщиріші побажання  також зву-

чали від випускника академії 2003 
року, а нині – директора гіпермаркету 
“Епіцентр К” у м. Львові  Ю. В. Яки-
мовича. У виступі Юрій Володими-
рович порадив не зупинятись на до-
сягнутому, а продовжувати навчання 
впродовж всього трудового життя. 
Скориставшись нагодою, Юрій Яки-
мович запросив випускників академії 
2014 року пройти співбесіду з подаль-
шим працевлаштуванням у компанії
“Епіцентр К”.

Свято добігає кінця... За давньою 
традицією випускники академії, виру-
шаючи у життєву дорогу, проходять під 
рушниками – символом щасливої долі і 
святої стежки до порогу академії. Цією 
символічною дорогою молоді еконо-
місти, окроплені перед тим святою во-
дою, поволі покидають залу, куди вже 
ніколи не повернуться зі студентським 
квитком. Багато хто з них при цьому 
ледь стримує сльози – сльози радості, 
вдячності і… розлуки.

Випускники юридичного факультету 2014 року 

ВОСТАННЄ У СТАТУСІ СТУДЕНТА
28 червня 2014 року випускникам 

юридичного факультету академії 
запам’ятається не лише як річниця 
святкування прийняття Конститу-
ції України, але й як день, коли вони 
востаннє у статусі студента уві-
йшли в актову залу  головного кор-
пусу рідної Alma-mater, де відбулось 
урочисте святкування завершення 
навчання. Привітати випускників-
юристів з отриманням довгоочікува-
них дипломів прийшли їхні батьки, 
рідні, друзі та викладачі. 

Розпочались урочистості з віталь-
ного слова в.о. ректора академії,  про-
фесора П. О. Куцика. Він побажав 
магістрам та спеціалістам пишатись 
обраною професією, батькам подяку-
вав за виховання дітей  і побажав усім 
щасливої долі. 

Оголосити наказ про випуск спе-
ціалістів та магістрів з правознавства 
ведучі запросили декана юридично-
го факультету, доцента О. С. Котуху. 
Олександр Степанович привітав сту-
дентів з успішним завершенням на-
вчання, наголосив на тому, що всі є 
однією великою родиною, побажав 
випускникам впевненості і впродовж 
трудового життя нести звання юриста
та студента Львівської комерційної 
академії. 

Особливо гучними оплесками всі 
присутні зустріли на сцені Заслуже-
ного юриста України, доцента ка-
федри цивільного права та процесу, 
М. А. Мацька, який провів перекличку, 
згадав, хто де сидів у нього на лекціях 
та кумедні випадки зі студентського 
життя. Також з вітальним словом ви-
ступила заступник декана, старший 
викладач, М. М. Олашин, яка поба-
жала всім наснаги, реалізувати себе у 

обраній професії та попросила не за-
бувати відвідувати рідний виш. 

Від випускників виступили Баже-
нова Діана та Савєнкова Наталія. З їх 
вуст пролунали слова вдячності ви-
кладачам та батькам.

Привітали випускників і студен-
ти молодших курсів юридичного 
факультету – Олег Саймак та Марія 
Павлішак, які виконали музичні при-
вітання.
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ВИПУСКНИЙ – РАДІСНЕ І ВОДНОЧАС СУМНЕ СВЯТО
27 червня 2014 року на товарознавчо-комерційному факультеті академії 

відбувся випуск магістрів та спеціалістів. Це день, коли випускники, які ще, 
здається, вчора були першокурсниками, вже сьогодні отримали дипломи – 
одного із найважливіших документів їхнього дорослого життя. Диплом, 
наче путівка у самостійний світ, де набуті в академії знання і навички все 
частіше ставатимуть у нагоді та відкриватимуть перед ними нові можли-
вості та перспективи професійного росту. 

Відкрив урочистості декан това-
рознавчо-комерційного факультету, 
професор Я. П. Скоробогатий, який 
наголосив, що у цьому році випус-
книками факультету стали 169 сту-
дентів денної форми навчання і 58 
студентів заочної форми навчання. 
Ярослав Петрович привітав випус-
кників із завершенням навчання і 
побажав їм творчого натхнення, на-
полегливості та успіхів у всіх добрих 
починаннях, здійснення мрій і жит-
тєвих планів.

Наказ про випуск молодих фахівців 
зачитав заступник декана факульте-
ту, доцент М. С. Беднарчук. Від себе 
Микола Степанович побажав студен-
там-випускникам завжди правильно 
використовувати той потенціал, який 
їм надала наша Аlma-Mater, оскільки 
немає сили могутнішої, ніж знання, а 
людина озброєна знаннями й умінням 
їх застосувати – це вже професіонал з 
великої літери. 

Заступник декана факультету, 
старший викладач О. В. Шумський 
у звичній для нього веселій манері 
привітав випускників, змусив їх по-
ринути у веселі спогади студентсько-
го життя: перша лекція, перша ніч у 
гуртожитку, перше доросле кохання, 
перша сесія, перша перездача, недо-
спані ночі… І побажав не розгубити 

студентських друзів, які упродовж 
всіх років навчання були підтримкою, 
опорою та союзниками у роботі, ви-
тівках і студентських пригодах.

Заступник декана факультету, до-
цент О. З. Микитин у своїх побажан-
нях зазначив, що комерційний світ 
поповнився чудовими людьми й осві-
ченими фахівцями, які пройшли ґрун-
товну освітню школу та школу життя.  
У виступі Олег Зіновійович додав, 
щоб випускники не забували своїх 
вчителів, адже вони вклали у кожно-
го випускника свою душу і щоденно 
були поряд.

Із привітаннями випускникам 
виступили завідувачі випускових 
кафедр: завідувач кафедри товароз-
навства непродовольчих товарів, 
професор Н. І. Доманцевич, завідувач 
кафедри харчових технологій та го-
тельно-ресторанного бізнесу, профе-
сор І. М. Ощипок, завідувач кафедри 
комерційної діяльності та підприєм-
ництва, професор В. В. Апопій, які 
побажали студентам завжди залиша-
тись вірними своїм переконанням, 
ніколи не здаватись і використову-
вати всі можливості, які надає доля. 
Зокрема, професор В. В. Апопій на-
голосив, що вчорашні студенти ста-
ли випускниками вишів у час, коли 
країна опинилась на порозі великих 

і досі невідомих за масштабами пер-
спективності змін. 

Особливо теплими, приємними і 
несподіваними для випускників були 
привітання завідувача кафедри то-
варознавства продовольчих товарів, 
професора І. В. Сирохмана, який 
наголосив на особливій політичній 
ситуації у Державі і подарував сту-
дентам власний вірш, рядки з якого 
повинні стати для них напутніми у 
нелегкому шляху дорослого життя.

Приємним подарунком для випус-
кників був виступ випускниці ТКФ, 
бандуристки Мар’яни Стеців, яка по-
дарувала їм народні пісні у власному 
аранжуванні. 

Студентка першого курсу факуль-
тету Мар’яна Шипко від імені усіх 
студентів ТКФ побажала випускни-
кам, йдучи по дорозі, яка зветься 
“Життя”, бути гордими, шляхетними, 
відкритими, крокувати по ній з впев-
неністю, сміливістю і надією. 

До привітань долучився регі-
ональний директор ТзОВ “Епі-
центр К” Д. М. Танько. У виступі 
Дмитро Михайлович наголосив на 
якісно новому рівні співпраці освіти 
і роботодавців, який дозволяє вза-
ємне професійне збагачення та по-
бажав випускникам наполегливості 
у щоденній справі кування власної 
долі: “...від бажання чомусь на-
вчитись, здобувати нові вершини, 
прагнути до постійного самовдос-
коналення та розвитку – залежить
Ваше майбутнє”.

Від присутніх батьків випускни-
ків виступив мешканець Дніпропе-
тровщини Володимир Яковенко, який 
подякував керівництву і викладачам 
академії за підтримку та розуміння 
дітей, які прийшли навчатись в один 
із найвідоміших в Україні вишів, за 
любов, тепло, знання, які професор-
сько-викладацький склад академії пе-
редавав дітям за роки навчання. 

Традиційно для товарознавчо-ко-
мерційного факультету на завершення 
церемонії випуску пролунав останній 
дзвоник: майбутня студентка факуль-
тету, п’ятирічна Анастасія разом із 
випускником Тарасом Савчуком про-
несли дзвінок між рядами випускни-
ків, які стоячи, з усмішкою і сльоза-
ми на очах дослухалися до мелодії 
останнього дзвоника – завершальної 
ноти урочисто свята.

Соломія Садловська,
аспірант кафедри товарознавства 

непродовольчих товарів

Випускники товарознавчо-комерційного факультету 2014 року 
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ПОПРОЩАЛИСЬ ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ ЖИТТЯМ

Минуло вже багато часу, 
Відколи ми зайшли сюди,
А зараз, кажуть, треба
 нам прощатись,
І йти у світ, робить свої стежки.

Подякувати Вам давно
 прийшла пора,
За відданість, увагу та зусилля,
За нелегку працю і мудрі слова,
За “пропуск пари” й за
 Ваше терпіння.

У пам’яті залишаться у нас,
І лекції, і семінари та практичні,
І рідна кафедра на Марченка, 2а,
І клас комп’ютерний… усе таке
 нам звичне!

Бажаємо усім Вам процвітання,
Натхнення, творчості, добра!
Бажаємо успіху та професійного
 зростання, 
Адже роки для нас пройшли
 ці недарма!

27 червня 2014 року відбулось уро-
чисте святкування закінчення на-
вчання випускниками освітньо-ква-
ліфікаційного рівня “Магістр” та 
“Спеціаліст” факультету Міжнарод-
них економічних відносин академії. 

Розпочалась церемонія з вітально-
го слова декана факультету, доцента 
І. В. Бойчук. У промові Інна Володи-
мирівна відзначила найкращих сту-
дентів та дала настанови на майбутнє, 
побажавши студентам світлого та за-
безпеченого майбутнього.

Після цього до вітального слова 
було запрошено в. о. ректора, професо-
ра П. О. Куцика, який від імені ректо-
рату привітав випускників з закінчен-
ням вузу, побажав щасливої трудової й 
життєвої дороги та попросив не забу-
вати свою рідну Alma-Mater. 

Продовжуючи програму свята, ве-
дучі жартували, ділились спогадами та 
дякували за науку своїм викладачам. 
Також в цей день не забули про особли-
вих в очах студентів людей: Ю. А. Се-
мак, Н. М. Кравців та О. В. Польовську.

Родзинкою випуску стала зустріч з не-
змінними друзями факультету, людьми, 
які шалено дикі до глибини душі, гуртом 
“Дикі серцем”. За незмінною традиці-
єю колишній студент факультету МЕВ, 
Милян Роман привітав випускників з 
завершенням навчання, поділився влас-
ним досвідом та подарував задоволення 
від чудової музики у виконанні зі своїм 
колегою по гурту – Лациком Олегом. Од-
разу після запального виступу музикан-
тів до привітань приєднався проректор з 
наукової роботи, завідувач кафедри між-
народних економічних відносин, про-
фесор В. О. Шевчук. У виступі Віктор 
Олексійович знайшов потрібні, оптиміс-
тичні слова для випускників 2014 року та 
урочисто відзначив цінним подарунком 
магістра спеціальності “Міжнародні еко-
номічні відносини” Лесю Устрицьку. 

Жартівливий діалог між ведучими 
доповнила магістр “Міжнародних еко-
номічних відносин”, голова студент-
ського наукового товариства Ольга 
Іванишин, яка на власному прикладі 
показала, наскільки важливим в її жит-
ті стало навчання на факультеті,  про-
демонструвала свій фаховий розвиток 
та довела, що здобута нею освіта в ака-
демії стала першою фундаментальною 
сходинкою в її кар’єрі. Також Ольга 
не забула подякувати улюбленому фа-
культету та викладачам, що навчали її, 
колегам по навчанню. З метою піднят-
тя настрою виступили магістри спеці-
альності “Маркетинг” Олена Соколюк 
та Наталія Герасимчук, які подарували 
глядачам запальний танець. В свою 
чергу,  студент 2-го курсу Андрій Трач 
у вигляді подарунку виконав пісню 
власного авторства, яку присвятив усім 
присутнім. 

З вітальним словом також висту-
пила доцент кафедри іноземних мов 
О. І. Ванівська та професор кафедри 
маркетингу Б. Б. Семак.

Після виступу викладачів, з музич-
ним номером виступили випускники 
Андрій Крисевич та Ольга Клименко. 
Під час свого виступу музиканти подя-
кувати рідному факультету та  згадали 
найяскравіші моменти свого студент-
ського життя.

Від імені батьків зі словами подяки 
професорсько-викладацькому колек-
тиву академії та факультету виступила 
мама магістра, Оксана Бохенок.

З привітанням також виступили Го-
лова постійної комісії з питань бюдже-
ту, соціально-економічного розвитку 
та комунальної власності Львівської 
обласної ради, випускник академії 
1987 року Я. Д. Качмарик та регіональ-
ний директор національної мережі бу-
дівельно-господарських гіпермаркетів 
“Епіцентр К” Д. М. Танько.

Завершальні слова подяки висло-
вили магістри спеціальності “Мар-
кетинг” – Соломія Шумська та Ната-
лія Валько. В їх промові були згадані 
улюблені свята студентського життя на 
факультеті та в академії, висловлено 
безмежну подяку викладачам та поба-
жання процвітання і подальшого роз-
витку. Незмінно урочисту церемонію 
з нагоди завершення навчання було за-
кінчено піснею у виконанні музикантів 
гурту “Дикі серцем”.

Соломія Шумська, 
випускниця факультету

Під час виконання Державного гімну на урочистостях з нагоди випуску на факультеті МЕВ

З повагою,
Наталія Валько,

магістр спеціальності “Маркетинг”
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В ДОБРУ ПУТЬ, ВИПУСКНИКИ!27 червня 2014 року на факульте-
ті менеджменту відбулася урочиста 
церемонія з нагоди випуску бакалав-
рів та магістрів.

Цьогоріч 100 магістрів та 45 бака-
лаврів, які ще декілька днів тому були 
студентами, ходили на пари, здавали 
іспити, вже попрощалися з безтурбо-
тним життям і вирушили у самостійне 
доросле життя. 

Випускники, які зібралися на це-
ремонію, впродовж усіх років свого 
навчання в академії не лише напо-
легливо вчилися, але й брали актив-
ну участь у науковій роботі, громад-
ському житті, спорті та культурних 
заходах. Серед них іменні стипенді-
ати, переможці Всеукраїнських сту-
дентських конкурсів наукових робіт і 
олімпіад, призери та переможці зма-
гань з різних видів спорту.

На урочистій частині декан факуль-
тету менеджменту, професор Б. М. Мі-
зюк, виступаючи перед випускниками, 
побажав їм “зберегти все те, що вони 
здобули в рідному виші, мати у собі 
дух свободи та знайти себе в цьому 
світі”. Він побажав всім стати успіш-
ними людьми, далекоглядності у при-
йнятті рішень, високих професійних 
досягнень та наукових звершень. 

“Ми пам’ятаємо обличчя кожного із 
випускників попередніх років. І ваші 
обличчя також залишаться в нашій 
пам’яті”, – з такими словами звернув-
ся до випускників заступник декана, 
доцент І. М. Митник. Він нагадав сту-
дентам, що вони зібралися востаннє 
тут – у своїй Alma-Mater, аби прослу-
хати наказ про те, що вони завершили 
найкращий виш торговельно-еконо-
мічного спрямування та присвоєння 
кваліфікацій магістра й бакалавра. 

До слова для привітання був запро-
шений заступник декана з виховної 
роботи, доцент В. М. Коцупей, який 
побажав випускникам знайти своє 
місце у житті та успіхів у всіх  по-
чинаннях. Він закликав усіх постій-
но прагнути до самовдосконалення, 
самовиховання та саморозвитку, а 
також побажав юнакам життєвої му-
дрості, та щоб все у їхньому житті 
складалося якнайкраще.

“Шановні випускники 2014 року! 
Ви, безперечно, створили свою сто-
рінку в історії нашої академії. Отри-
мані Вами знання дозволять гідно 
вступити до молодої когорти мене-
джерів та економістів і на практиці 
довести свій високий фаховий рівень, 
й незабаром ми почуємо про ваші 
професійні успіхи. Ви – сьогодення 
і майбутнє нашої держави, саме ви 
продовжите реформувати Україну, і 
від результатів вашої праці буде за-
лежати авторитет Львівської комер-

ційної академії загалом” – зазначила 
у вітальному слові завідувач кафедри 
менеджменту, доцент О. О. Трут.

З вітальними словами до випус-
кників 2014 року також звернули-
ся доцент В. Б. Артеменко, доцент 
О. О. Гудзовата, доцент Л. В. Ноз-
дріна, доцент О. І. Белей та доцент 
І. В. Артищук. Вони привітали ви-
пускників із закінченням навчання 
та побажали їм кар’єрного зростання 
та творчого натхнення.

Підвела підсумок магістр спеці-
альності “Економічна кібернетика” 
Софія Спіней, яка наголосила, що 
у стінах рідної академії отримала 
необхідний багаж знань, з якими 
впевнено можна йти у “доросле жит-
тя”. У виступі молодий фахівець ви-
словила слова щирої подяки за науку 
та отриманні знання професорсько-
викладацькому колективу, а також 
колегам-випускникам – за незабутні 
студентські роки.

Випускники факультету менеджменту 2014 року 

Майнош Станіслав, магістр
спеціальності “Економічна кібернетика”

Перед кожним абітурієнтом постає не-
легке питання стосовно правильності вибору 
вищого навчального закладу. Для когось він 
очевидний, а хтось “ламає голову” над цим. 

Для мене головним критерієм було міс-
то Львів. Адже це не лише високий рівень 
культури, місто з чудовою архітектурою та 
добрими людьми, а й столиця українського 
ІТ-бізнесу. 

Наступний критерій – це наявність у ВНЗ 
сучасного підходу до студентів, високого 
рівня викладання та наявність висококвалі-
фікованих викладачів з вмінням подати свій 
предмет у зрозумілій формі для студента. Переглянувши 
весь Google та проаналізувавши більшість відгуків, я зупи-
нив свій вибір на академії, саме на спеціальності “Економіч-
на кібернетика”. І не пошкодував.  

Віддав перевагу спеціальності “Економіч-
на кібернетика”, яка  охоплює досить широ-
кий спектр галузей економіки та програму-
вання, що в наш час є актуальним. Саме ця 
спеціальність дозволяє  аналізувати, про-
гнозувати і приймати вірні та обґрунтовані 
управлінські рішення з урахуванням аналізу 
динаміки ринку та почувати себе впевненим 
у багатогранній галузі економіки. 

П’ять років навчання на економічній кі-
бернетиці дали мені можливість дивитися 
у майбутнє впевнено, набути професійних  
навичків, знайти однодумців та друзів, спря-
мувати своє майбутнє у ІТ-галузь, адже так 
добре займатися саме тим, що тобі подоба-
ється.  Олімпіади, наукові конференції, кру-

глі столи дозволили розширити свої знання, які я впевнено 
можу застосувати у професійній діяльності.  

Тому я не шкодую, що обрав саме економічну кібернети-
ку та рідну для мене мою Alma-Mater. 
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ВРУЧИЛИ ДИПЛОМИ, АЛЕ НЕ ПОПРОЩАЛИСЬ
7 червня 2014 року в актовій залі 

академії відбулись урочистості з на-
годи випуску студентів бакалаврів 
факультету заочної освіти.

Відкриваючи урочисте засідання,  
декан факультету заочної освіти, до-
цент В. В. Гаврилишин привітав усіх 
студентів із нагоди отримання дипло-
мів бакалавра. 

З вітальними словами до студентів 
звернулись в. о. ректора академії,  про-
фесор П. О. Куцик,  проректор з науко-
вої роботи, професор В. О. Шевчук, 
заступник декана факультету заочної 
освіти, доцент І. І. Олексин та завід-
увач кафедри бухгалтерського обліку, 
доцент В. І. Бачинський.

Також до випускників звернувся 
з вітальними словами директор за-
хідного регіону національної мережі 
“Епіцентр К” Д. М. Танько. У висту-
пі Дмитро Михайлович наголосив на 
необхідності отримання повної вищої 
освіти для успішного кар’єрного росту.

Від імені випускників зі словами 
подяки для батьків та професорсько-
викладацького колективу виступили  
Алла Сербін, Ігор Туряк, Ілона Дідух, 
Ірина Макухіна, Катерина Панасюк
та Ігор Новосад.

Родзинкою заходу стали художні но-
мери танцювального колективу “Пер-

лина” з  міста Золочів (художній керів-
ник Наталія Рибка) та музичні вітання 
Оксани Ільчишин.

У 2013-2014 навчальному році на 
освітньо-кваліфікаційному рівні “ба-
калавр” факультету заочної освіти за-
вершили навчання 764 студента, у тому 

числі: 16 – “Економіка підприємства”; 
177 – “Фінанси і кредит”, 133 – “Облікі 
аудит”; 206 – “Товарознавство і тор-
говельне підприємництво”; 12 – “Ме-
неджмент”; 82 – “Готельно-ресторанна 
справа”; 36 – “Маркетинг”; 97 – “Пра-
во” та 5 – “Економічна кібернетика”.

В актовій залі академії під час випуску бакалаврів факультету заочної освіти

ВИПУСК СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

5-6 червня 2014 року в конфернец-
залі академії відбувся випуск сту-
дентів Інституту післядипломної 
освіти за спеціальностями “Облік 
і аудит”, “Фінанси і кредит” та 
“Правознавство”.

5 червня, при врученні дипломів но-
вим фахівцям зі спеціальності “Облік 
і аудит” та “Фінанси і кредит” дирек-
тор Інституту післядипломної освіти 
академії, доцент Я. М. Антонюк під 

час виступу наголосив, що випускники 
мають продовжити реформування ві-
тчизняної економіки, запроваджувати 
у ній стабілізаційні процеси, сприяти 
завершенню виходу з фінансово-еко-
номічної кризи та вирішенню соціаль-
но-економічних проблем.

У відповідності до рішення Держав-
ної кваліфікаційної комісії кваліфіка-
цію спеціаліста з фінансів і кредиту 
присвоєно 11 випускникам, а  з обліку і 
аудиту 12 фахівцям. 

“Віднині я фахівець у сфері бухгалтер-
ського обліку, аналізу та контролю. Захис-
тив дипломну роботу за темою “Облік і 
аналіз витрат в управлінні собівартістю 
продукції на підприємстві” (науковий ке-
рівник: професор П. О. Куцик). Навчанню 
в академії я завдячую своєму колишньому 
партнеру по ФК “Карпати” Андрію Тлу-
маку, який мене переконав у необхіднос-

***
6 червня, при врученні дипломів но-

воспеченим фахівцям зі спеціальності 
“Правознавство” директор Інституту 
післядипломної освіти академії, до-
цент Я. М. Антонюк у виступі відмі-
тив, що випускам 2014 року необхідно 
взяти найактивнішу участь в державот-
ворчих процесах, в продовженні розбу-
дови правової бази країни та реалізації 
ефективних форм захисту законності
в Україні.

У 2013-2014 навчальному році
Інститут післядипломної освіти акаде-
мії за спеціальністю “Правознавство”
завершили навчання 45 студентів.

ті отримання другої вищої освіти. Дякую за 
підтримку своїм рідним і близьким,  а також 
директору Інституту післядипломної освіти 
ЛКА, доценту Я. М. Антонюку. За два роки 
навчання в одному з найстаріших торговель-
но-економічних вишів України я переконав-
ся, що тут готують висококваліфікованих 
фахівців, які відповідають останнім вимогам 
ринку праці,” – зазначив Ігор Ощипко.

ВИПУСК 2014

Футболіст Ігор Ощипко –
дипломований спеціаліст з обліку і аудиту
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Гавелко Юлія,
магістр з правознавства
Хвилювання... Нове оточення…

Шалені емоції… Новий колектив. 
З цього розпочався мій довгий 
шлях навчання у академії. Були, 
звичайно, тривоги: як приймуть, 
що скажуть, як зі всім впоратись і 
як все встигнути, але тепер вже все 
позаду. Здається 5 років – це так ба-
гато, але не встигнеш обернутись 
як вони вже промайнули...

Навчання на юридичному факультеті академії було неза-
бутнім, динамічним, надзвичайно цікавим, постійно пере-
повненим несамовитими подіями та емоціями.

В академії є всі умови для того, щоб потім розповідати 
правдиві байки про своє насичене студентське життя. Тут є 
багато простору для самореалізації, адже в академії постій-
но проходить маса цікавих громадських заходів.

Я дуже задоволена, що навчалася в академії. Тут хороші 
викладачі, яким я безмежно вдячна. Тут я знайшла справжніх 
друзів. Мої спогади про академію завжди будуть найпозитив-
нішими, адже тут промайнули мої найкращі студентські роки!

Пилипчук Марія,
магістр з товарознавства
і комерційної діяльності
Розглядаючи перспективу на-

вчання у різних ВУЗах, на різних 
спеціальностях, серед яких і жур-
налістика, і політологія, прислу-
хавшись порад як фахових викла-
дачів, так і батьків, я обрала саме 
товарознавчий напрямок. 

Протягом навчання у нас були 
не лише цікаві лекційні, лабора-
торні та семінарські заняття, але 
й зустрічі з відомими підприєм-
цями, наукові конференції, виїзні заняття на підприємствах 
торгівлі та виставках товарів.

Я безмежно вдячна академії за знайомство з хорошими 
людьми, з якими маю намір продовжувати спілкування, за 
своїх друзів, які готові підтримати мене у будь-яку хвилину, 
з якими за 5 років ми пізнали і радість і смуток, за приємні 
спогади, які в мене залишаться на все життя…

Я вдячна усім викладачам, які навчали нас, від яких ми 
дізнались багато цікавого та корисного про усі товари, що 
нас оточують, і, найголовніше – про ті їх характеристики 
та властивості, які важливі для споживачів. А тому сьогодні 
товарознавча сфера відкриває перед молодими спеціаліста-
ми – випускниками вишів, багато можливостей. 

Захоплююсь музикою, люблю читати та фотографувати. 
Я є волонтером благодійного фонду, що займається під-
тримкою, навчанням та співпрацею з людьми і проектами, 
пов’язаними з проблемами навколишнього світу, з екологі-
єю. Крім того, веду Інтернет-блог цього фонду. 

В майбутньому планую розвиватись в інших сферах, 
працювати за спеціальністю, можливо, мати власну справу, 
адже всього відразу не буває, а результат потребує часу, ба-
жання та наполегливості.

Слюсар Роксолана,
магістр з фінансів і кредиту
З дитинства я мріяла бути фінан-

систом і вчитися у Львові. Вибір 
навчального закладу був легким 
для мене, адже академія – один із 
найкращих і найстаріших вузів в 
Україні. За роки навчання в академії 
моє студентське життя є неймовір-
не, багато спогадів і вражень, нових 
друзів та незабутніх моментів. 

Завдяки знанням і навичкам, які я 
отримала впродовж навчання в академії, я легко минулого року 
почала навчатися у Швеції. А вже наступного навчального року 
я буду навчатись у Талліннському технологічному університеті, 
що стало можливим завдяки нашій академії, яка є учасником 
програми Erasmus Mundus Broadening Educational Experiences.

Я пишаюся тим, що закінчила саме цю академію, саме 
цей інститут, саме цю спеціальність. Впевнена, що зро-
била правильний вибір. Спасибі викладачам за мрію,
що стала реальністю!

Шумська Соломія,
магістр з маркетингу
За п’ять років навчання на спе-

ціальності “Маркетинг” я отрима-
ла не лише теоретичні знання, що 
допоможуть досягти успіху в даній 
галузі,  а й практичні навички за-
стосування вмінь зі своєї спеціаль-
ності, знайшла справжніх друзів, 
наставників і хороших порадни-
ків – викладачів, чий досвід зможу 
згодом використовувати. Також 
рідний факультет став одним з пер-
ших кроків до розвитку лідерських 
якостей, які навчили працювати в колективі  і, при потребі, 
пристосовуватись до різного роду ситуацій.

Маю надію, що отримані знання я зможу застосувати в 
подальшому житті, адже отриманий досвід є неоціненним 
здобутком. Я  впевнена, що люди, з якими я познайомилась 
за ці 5 років, викладачі, які стали хорошими друзями, на-
ставниками, порадниками і отримані тут знання знання, 
стануть найкращим і найбагатшим багажем в мою подорож 
життям, яка чекає попереду. Отож, хочу подякувати усім 
людям, що оточували мене протягом цих років і побажати 
подальшого процвітання рідному факультету, найздібніших 
і найрозумніших студентів особливій і найкращій кафедрі 
“Маркетингу” і основне – натхнення, здоров’я та витримки 
до студентів нашим улюбленим викладачам!

Савченко Тетяна,
магістр з обліку і аудиту
За п’ять років навчання в ака-

демії я ні разу не пошкодувала 
про свій вибір. Цікаві лекції та 
семінари, викладачі які діляться зі 
студентами не лише знаннями але 
і вкладають часточку своєї душі. 
Вони сформували у мені логіку 
сучасного економічного мислен-
ня, навчили мріяти та впевнено іти 
до поставленої цілі. Це, мабуть, і 
стало поштовхом для наукової роботи. Це дало змогу впро-
довж навчання написати більш як 10 наукових публікацій та 
прийняти участі у конференціях. Завдячуючи саме своєму 
науковому керівнику, П. О. Куцику, я багато нового дізна-
лася з азів своєї професії, навчилась аналізувати економічні 
процеси, які відбуваються на підприємстві та в окремих га-
лузях. Отримані знання у студентські роки стали неабиякою 
допомогою у поєднанні теорії та практики.

ВИПУСКНИКИ 2014
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ПЕРШІ КРОКИ ДО АДАПТАЦІЇ
З ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗА СУЧАСНИМИ 

ВИМОГАМИ РОБОТОДАВЦІВ
22 травня та 18 червня 2014 року 

відбулись засідання Вченої ради ака-
демії, на яких обговорено актуальні 
питання стосовно підвищення якос-
ті навчально-виховного процесу та 
інші питання, пов’язані з діяльністю 
навчального закладу.

На засіданні Вченої ради від 22 
травня розглянуто такі питання: про 
підвищення якості академічних публі-
кацій працівників академії; про вихо-
вання студентів в умовах політичної та 
економічної кризи в Україні.

Розпочалось засідання із вручен-
ня атестату професора д.філос.н. 
О. П. Тимченку та атестатів доцента 
к.істор.н. В. І. Клоку, к.е.н. І. Б. Чікіті і 
к.е.н. І. Є. Бучко в.о. ректора академії, 
професором П. О. Куциком

Про підвищення якості академіч-
них публікацій працівників академії 
Вчена рада заслухала інформацію про-
ректора з наукової роботи, професора 
В. О. Шевчука. У виступі Віктор Олек-
сійович зазначив, що попри скоро-
чення кількості науково-педагогічних 
працівників за підсумком 2013 р. збе-
режено тенденцію до збільшення кіль-
кості академічних публікацій. Висту-
паючим наголошено, що за останній 
рік підвищено результативність у час-
тині публікацій в загальноукраїнських 
(46 наукових статей) та зарубіжних 
виданнях (83 публікації), що засвідчує 
усвідомлення викладачами важливості 
даного напряму роботи у формуванні 
рейтингових позицій вузу. 

У свою чергу, в.о. ректора академії, 
професор П.О. Куцик відмітив, що піс-
ля прийняття нового закону “Про вищу 
освіту” рейтинг будь-якого вищого на-
вчального закладу буде визначатись з 
урахуванням публікацій у виданнях, 
що зареєстровані у наукометричній 
базі Scopus, наявністю наукових збір-
ників, кількістю студентів, що пере-
могли на конкурсах наукових робіт та 
олімпіад, а також наявність технологій 
дистанційного навчання.

Після обговорення заслуханої ін-
формації Вчена рада ухвалила: прак-
тикувати врахування інтенсивності 
публікацій при проходженні чергової 
атестації педагогічних і науково-пе-
дагогічних працівників; з метою під-
силення роботи над підготовкою 
статей до видань, що індексуються в 
наукометричних базах, провести на-

вчально-методичний семінар-тренінг
“Інструктивні рекомендації користува-
чам бази Scopus”; активізувати роботу 
з розміщення PDF-файлів з рейтинго-
вими статтями науково-педагогічних 
працівників на веб-сторінці Академії у 
рубриці “Кафедри”.

З інформацією про виховання сту-
дентів в умовах політичної та еконо-
мічної кризи в Україні виступив про-
ректор з науково-педагогічної роботи, 
професор С. Д. Гелей. У виступі Сте-
пан Дмитрович наголосив, що ректо-
рат, деканати та кафедри забезпечують 
формування студентської молоді, як 
патріотів своєї країни, виховують по-
вагу до національних, культурних та 
історичних цінностей України.

Після обговорення 2-го питання по-
рядку денного Вчена рада ухвалила: 
колективу академії посилити патріо-
тичне й громадянське  виховання сту-
дентів, привернути увагу до культурно-
історичних здобутків українського та 
інших народів країни, створити умови 

для розвитку української мови як осно-
ви державної й національної культури; 
організувати написання підручників та 
навчальних посібників, аналітично-ін-
формаційних матеріалів з питань єв-
роінтеграції; активно використовувати 
різні форми волонтерського руху як 
способу виховання у студентів гума-
нізму і почуття відповідальності. 

* * *
18 червня відбулось засідання Вче-

ної ради академії на якому розглянуто 
питання: про проект Програми подаль-
шого реформування кооперативної 
освіти (на прикладі навчально-науко-
вого комплексу “Академія”) та адапта-
ція практичної підготовки студентів в 
академії до сучасних вимог роботодав-
ців (на прикладі співпраці академії з 
національною мережею “Епіцентр К”).

Розпочалось засідання з вручення 
атестатів доцента к.ф.-м. н З. Г. Мо-
жировській, к.е.н. Н. І. Дулябі, к.е.н. 
І. О. Куревіній та к.е.н. Н. Ю. Федори-
шин в.о. ректора академії, професором 
П. О. Куциком

“Про проект Програми подальшо-
го реформування кооперативної осві-
ти (на прикладі навчально-наукового 
комплексу “Академія”)” заслухано до-
повідь в.о. ректора академії, професора 
П. О. Куцика. У виступі Петро Олексі-
йович відмітив, що академія підтримує 
активні ділові контакти із навчальними 
закладами І-ІІ рівнів акредитації, що 
входять до складу навчально-науково-
го комплексу “Академія”.

Після обговорення поданої інфор-
мації Вчена рада ухвалила: директорам 
Інститутів, деканам факультетів та за-
відувачам кафедр більш предметно 
співпрацювати з керівниками цикло-

Під час засідання Вченої ради академії

Професор В. О. Шевчук під час доповіді

З ALMA-MATER
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вих комісій ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
що входять до навчально-наукового 
комплексу “Академія” з метою видан-
ня навчально-методичного забезпе-
чення; сприяти якості та підсиленню 
результативності проведення спільних 
науково-методичних, наукових і науко-
во-практичних конференцій, засідань 
круглих столів та наукових семінарів.

При розгляді ІІ-го питання порядку 
денного “Адаптація практичної під-
готовки студентів в академії до сучас-
них вимог роботодавців (на прикладі 
співпраці академії з національною 
мережею “Епіцентр К”)” відбулась 
презентація національної мережі “Епі-
центр К” менеджером з персоналу бу-
дівельно-господарського гіпермаркету 
“Епіцентр К” № 2 у м. Львові, Анас-
тасії Задоріжної. У виступі менеджер 
з персоналу наголосила на основних 
напрямах і формах співробітництва 
академії з національною мережею 
“Епіцентр К”. Крім того, Вчена рада 
заслухала інформацію директора за-
хідного регіону національної мережі 
“Епіцентр К”, Д. М. Танька. У висту-
пі Дмитро Михайлович наголосив на 
актуальності такої співпраці, що дасть 
змогу здійснювати підготовку фахів-
ців, які матимуть першочергове право 

на працевлаштування у “Епіцентр К”, 
а також забезпечення висококонку-
рентних позицій академії на ринку 
освітніх послуг.

Після обговорення члени Вченої 
ради прийняли ухвалу, в якій вислови-
ли вдячність адміністрації національ-
ної мережі “Епіцентр К” за проявлену 
ініціативу в співробітництві, а приклад 
спонсорської допомоги є достойним 
взірцю потужних передових компаній 
світу; здійснення ліцензування під-
готовки і перепідготовки фахівців за 
спеціальностями в яких зацікавлена 
національна мережа “Епіцентр К”; роз-
ширення кола навчальних дисциплін 
із циклу “Вибіркові”, у яких зацікав-
лені роботодавці; залучення фахівців 
“Епіцентр К” до навчальної роботи; 
проведення акцій, які б формували 
позитивний імідж ТОВ “Епіцентр К”, 
використовуючи для цього навчальних 
процес та наукову роботу.

Також на засіданні Вченої ради від-
булось представлення до вченого зван-
ня: професора кафедри товарознавства 
непродовольчих товарів, д.техн. н. 
Л. В. Пелик; професора кафедри між-
народних економічних відносин, д.е.н. 
М. І. Флейчук; доцента кафедри бан-

ківської справи, к.е.н. О. М. Музичку.
Після таємного голосування канди-

датури на присвоєння вченого звання 
були схваленні членами Вченої ради.

* * *
2 липня 2014 року відбулось за-

сідання Вченої ради академії  на якій 
підведено підсумки навчального року.

Про підсумки роботи ДЕК для фа-
хівців усіх освітньо-кваліфікаційних 
рівнів і форм навчання, а також про 
підсумки екзаменаційної сесії за ре-
зультатами навчання у другому семе-
стрі доповіли директори Інститутів та 
декани факультетів академії.

В.о. ректора академії, професор 
П. О. Куцик доповів про основні за-
вдання інститутів, факультетів і ка-
федр академії на 2014-2015 навчаль-
ний рік. Вчений секретар ради, доцент 
Л. Г. Медвідь доповіла про виконання 
ухвал Вченої ради академії за 2013-
2014 навчальний рік.

Також на засіданні Вченої ради 
відбулось представлення до вченого 
звання професора кафедри маркетингу 
д.е.н. Семака Б.Б. Після таємного голо-
сування кандидатуру на присвоєння 
вченого звання була схвалена членами 
Вченої ради.

Професор П. О. Куцик вручає атестат 
доцента к.е.н. І. О. Куревіній

Члени Вченої ради під час голосування (ауд. 414, вул. У. Самчука, 9)

ФОРМУЄМО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІМІДЖ
У період з 12 до 14 червня 2014 року на запрошення ке-

рівництва Вищої школи інформатики і підприємництва в 
м. Ломжа (Польща) декан факультету міжнародних еконо-
мічних відносин, доцент Інна Володимирівна Бойчук взяла 
участь у міжнародній науково-практичній конференції “Єв-
ропа в Подляскє, Подляскє в Європі – 10 років членства 
Польщі в Європейському Союзі”.

Серед присутніх – представники з Польщі, Німеччини, 
Латвії та України, в тому числі керівництво від органів 
місцевого самоврядування, культурно-просвітницьких і 
навчально-обмінних організацій, провідних навчальних 
закладів та підприємницьких кіл регіону.

Під час візиту доцент І.В. Бойчук ознайомила при-
сутніх із можливостями нашого навчального закладу 
та перспективами подальшої співпраці, що сприятиме 
формуванню позитивного іміджу академії в освітньо-
му європросторі.

Крім того, на конференції науковець виступив із презен-
тацією на тему “Напрями співпраці вищих навчальних за-
кладів України і Польщі”.

На фото доцент І. В. Бойчук (друга справа) з учасниками конференції

З ALMA-MATER
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МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ 
АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 

16-17 травня 2014 року в академії відбулась VIІ Міжнародна науково-практична 
конференція “Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, 
проблеми та перспективи розвитку”, приурочена до 20-річчя кафедри аудиту.

Організатор конференції – Львівська комерційна академія (в особі в.о. ректо-
ра академії, професора П. О. Куцика, проректора з наукової роботи, професора 
В. О. Шевчука, директора Інституту економіки та фінансів,  доцента Т. О. Ге-
расименко, завідувача кафедри аудиту  професора К. І. Редченка та завідувача 
кафедри бухгалтерського обліку, доцента В. І. Бачинського). 

Співорганізатори: Технологічний університет м. Ченстохова (Польща) в осо-
бі завідувача кафедри фінансів, банківської справи і обліку, професора Й. Хлуски; 
Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Росія) в особі завідува-
ча кафедри бухгалтерського обліку доцента З. Д. Чернишової; Національна ака-
демія статистики, обліку та аудиту (в особі проректора з наукової роботи, про-
фесора В. О. Шевчука);  Житомирський державний технологічний університет 
(в особі першого проректора, професора О. В. Олійник).

У науковому форумі взяли участь 
представники 33 вишів із 4 країн. 
Участь у роботі конференції взяли нау-
ковці з провідних навчальних закладів 
Польщі, Білорусі, Росії та України, зо-
крема з: Донецька, Івано-Франківська, 
Києва, Кіровограду, Кривого Рогу, 
Луцька, Львова, Мукачева, Рівного, 
Одеси, Полтави, Тернополя, Ужгоро-
да, Харкова та Черкас.  

Авторитетним є також склад учас-
ників конференції, серед яких 56 док-
торів наук, професорів, 74 доценти та 
кандидати наук.  Безпосередню участь 
в конференції взяли 76 представників.

З вітальним словом на пленарно-
му засіданні виступили в.о. ректора 
академії, професор П. О. Куцик, про-
ректор з наукової роботи академії, 
професор В. О. Шевчук, перший про-
ректор Житомирського державного 
технологічного університету, профе-
сор О. В. Олійник, завідувач кафедри 
обліку і аудиту Львівського інституту 
банківської справи УБС НБУ, про-
фесор В. С. Рудницький, директор 
Інституту економіки та фінансів ака-
демії, доцент Т. О. Герасименко та 
завідувач кафедри аудиту, професор
К. І. Редченко.

На пленарному засіданні виступили 
провідні доктори наук та професори: 
Н. М. Проскуріна (Запорізький наці-
ональний університет), К. І. Редчен-
ко (Львівська комерційна академія), 
Н. І. Дорош (Київський національний 
університет ім. Т. Шевченка), А. І. 
Пілявський (Львівська комерційна 
академія), Є. В. Мних (Київський на-
ціональний торговельно-економічний 
університет), В. С. Рудницький (Львів-
ський інститут банківської справи 
УБС НБУ), М. В. Корягін (Львівська 
комерційна академія), С. Ф. Легенчук 
(Житомирський державний техно-
логічний університет), М. І. Бондар 
(Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Геть-
мана), С. М. Петренко (Донецький 
національний університет економіки 
і торгівлі ім. М. Туган-Барановсько-
го), З. В. Гуцайлюк (Тернопільський 
національний економічний універси-
тет), Н. А. Остап’юк (Черкаський ін-
ститут банківської справи УБС НБУ), 
Б. В. Гринів (Львівська комерційна 
академія), М. С. Пушкар (Тернопіль-
ський національний економічний уні-
верситет), В. К. Орлова (Івано-Фран-
ківський національний технічний 

університет нафти та газу), Ю. А. Ве-
рига (Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі), П. О. Куцик (Львівська
комерційна академія) та інші.

Робота конференції проходила за 
такими тематичними напрямами: 
тенденції, проблеми, вітчизняний і 
зарубіжний досвід розвитку теорії 
бухгалтерського обліку; сучасний 
бухгалтерський облік: організація, 
методика та практика (керівники сек-
цій: професор М. І. Бондар, доцент 
В. І. Бачинський); проблеми і перспек-
тиви розвитку корпоративної та фінан-
сової звітності у контексті покращен-
ня інвестиційного клімату в Україні; 
інтегровані системи обліку в корпо-
ративному управлінні: теорія, мето-
дологія, організація (керівники сек-
цій: професор П. О. Куцик, професор 
С. М. Петренко); управлінський облік 
та контролінг у системі менеджменту 
підприємства; трансформація еконо-
мічного аналізу діяльності суб’єктів 
господарювання у відповідності до 
сучасних вимог менеджменту (керів-
ники секцій: професор О. В. Олійник, 
професор Б. В. Гринів); актуальні пи-
тання формування та ефективного ви-
користання сучасних форм і методів 
контролю в управлінні підприємства-
ми; актуальні проблеми теорії та прак-
тики аудиту на початку ХХІ ст. (керів-
ники секцій: професор К. І. Редченко, 
професор В. С. Рудницький).

Під час роботи конференції обгово-
рено доповіді за результатами  прове-
дених наукових досліджень сучасного 
стану, проблем й пріоритетів розви-
тку аудиту та аудиторської діяльнос-
ті в Україні, бухгалтерського обліку, 
управлінської і інтегрованої звітності, 
економічного аналізу та контролю.

При підведенні підсумків робо-
ти конференції в.о. ректора академії, 
професор П. О. Куцик наголосив, що 
у всіх доповідях, які обговорені на на-
уковому засіданні було акцентовано 
увагу на актуальних умовах сьогоден-
ня, зокрема на дискусійних положен-
нях теорії і практики аудиту, бухгал-
терського обліку, аналізу та контролю. 
Крім того, учасниками конференції 
ухвалена резолюція до Методоло-
гічної ради з бухгалтерського обліку 
при Міністерстві фінансів України та 
Аудиторської палати України, в якій 
окреслено основні проблеми і пер-
спективи розвитку бухгалтерського 
обліку, аналізу й аудиту в сучасних 
умовах господарювання та подані 
практичні рекомендації. Також ухва-
лено резолюцію до Міністерства осві-
ти і науки України з питань підготовки 
фахівців з бухгалтерського обліку.

Під час роботи конференції

НАУКА
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НАУКОВА ДИСКУСІЯ МІЖНАРОДНИКІВ І ТЕОЛОГІВ

Нещодавно студенти факультету міжнародних економічних відносин 
академії взяли участь у IV міжвузівській науково-практичній конференції 
англійською мовою "Питання ідентичності у контексті глобалізації // The 
Issue of Identity in the Context of Globalization". Конференцію традиційно ор-
ганізували кафедра іноземних мов Львівської комерційної академії та Центр 
іноземних мов Українського католицького університету.

Участь у конференції від академії 
взяли студенти, які, у співпраці з ви-
кладачами кафедри іноземних мов, 
неодноразово проявляли свою активну 
позицію у різноманітних англомовних 
заходах. Це студенти, які вирізняються 
креативністю мислення та багатством 
неординарних ідей. З доповідями на 
конференції виступили: Алам Тимур 
на тему “Ляльководи світу: хто вони на 
політичній арені?”, Лаба Юрій на тему 
“Інформаційна війна: інформація як 

успішна зброя”, Яремко Софія, Умриш 
Ярина на тему “Славне українське ко-
ріння у світі: наслідки еміграції”, Труш 
Роман на тему “Спорт і національна 
ідентичність”, Стецько Ярослав, Ві-
хров Максим на тему ”Що сталося з 
демократією?”. 

Студенти академії продемонструва-
ли не лише високий рівень володіння 
англійською мовою, а й свою майстер-
ність та оригінальність у презентації 
власних наукових досліджень. Загалом, 

конференція була інтелектуально про-
дуктивною, прозвучало багато нових 
ідеї, можливо, навіть незвичних, але 
обґрунтованих. Мабуть, незвичність 
думок була зумовлена поєднанням 
прагматичних ідей студентів-міжна-
родників та теологічних поглядів сту-
дентів УКУ, які розв’язували проблеми 
крізь призму бачення практика та філо-
софа. Варто зазначити, що такий підхід 
породив чимало цікавих міркувань.

Мовними консультантами наших 
студентів були завідувач кафедри іно-
земних мов, доц. Ковалик Н. В., доц. 
Ванівська О. І., ст. викл. Зайшла Н. О. 
та інші викладачі кафедри, які постій-
но турбуються про те, аби залучити 
своїх вихованців до різноманітних за-
ходів іноземною мовою. 

Конференція продемонструвала, 
що студенти академії проявили себе 
як особистості, які займають активну 
життєву позицію, прагнуть оволодіти 
іноземними мовами, оскільки знання 
мов і здатність їх використовувати – це 
соціальна потреба будь-якої людини, а 
також показник високого професійного 
рівня фахівця, а сучасне життя в період 
інтенсивного розвитку міжнародних 
відносин є надзвичайно насиченим в 
плані міжкультурного спілкування.

Віра Стадник, 
викладач кафедри іноземних мов

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ОБЛІКОВЦІВ
14-16 травня 2014 року на базі Тернопільського національного економічного університету відбувся ІІ етап Всеукра-

їнської студентської олімпіади зі спеціальності “Облік і аудит” 2013/2014 навчального року, у якому взяли участь 98 
студентів із 53 вищих навчальних закладів України. 
Від академії для участі  на олімпіаді делеговано студентів Марію Пономаренко та Наталію Телюк. 
Під час проведення конкурсу учас-

ники розв’язували письмові практич-
ні та тестові завдання, що охоплюва-
ли дисципліни “Фінансовий облік”, 
“Управлінський облік”, “Організація 
та методика економічного аналізу”, 
“Аудит”. Тестові завдання виконували-
ся студентами у залі електронних ре-
сурсів із використанням комп’ютерної 
техніки. За результатами написання 
конкурсних завдань М. В. Пономарен-
ко нагороджено дипломом ІІ ступення. 
Крім дипломів та грамот переможці 
олімпіади отримали цінні призи, наго-
роди та відзнаки.

Марія Пономаренко, 
магістрант спеціальності

“Облік і аудит”
– Своїм науковим досягненням у 

сфері обліку, аналізу та контролю я за-
вдячую науковому керівнику доценту 

Т. О. Герасименко. Саме завдяки нашій 
співпраці, я багато чого нового дізна-
лась про свою майбутню професію, 
навчилась аналізувати економічні про-
цеси на мікрорівні.

Взагалі, обираючи спеціальність 
“Облік і аудит”, мною було поставле-
но за мету зрозуміти, як функціону-
ють підприємства зсередини. Я прагну 
мати власний потужний бізнес та вва-
жаю, що набуті знання і навички спри-
ятимуть досягненню цього. Впродовж 
навчання часто доводиться помічати 
недосконалості у вітчизняній системі 
обліку, аналізу та аудиту. Це наштов-
хує на роздуми “Як зробити краще?”. 
Коли я розумію, що можу запропону-
вати щось вдосконалене або нове, то 
відчуваю своїм обов’язком це зробити, 
отримую від цього задоволення. До-
ступ для матеріальних благ – далеко 
не усе, що мені потрібно для щастя. 

Займаючись розвитком вітчизняної 
економічної науки, я вбачаю у цьому 
можливість здійснити особистий вне-
сок у становлення України як сильної, 
прогресивної держави.

СТУДЕНТСЬКА НАУКА
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ЗУСТРІЛИСЬ У РІДНОМУ ВИШІ ЧЕРЕЗ 25 РОКІВ

ALMA-MATER ЗУСТРІЛА СВОЇХ 
ВИПУСКНИКІВ ЧЕРЕЗ 50 РОКІВ 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ

колишні однокурсники із різних куточків України та Євро-
пи. Зокрема, з Чехії та Словаччини приїхали Волфова Мар-
тіна, Видовичова Зузанна, Михалова Яна, Котаскова Даша, 
Татоушкова Ева, Дяткович Марош. 

Імідж академії створюють її випускники, життєвий шлях 
яких розпочався саме в стінах нашого вузу, наголосила в 
своєму виступі завідувач кафедри економіки підприємства, 
професор Н. Г. Міценко. Наталія Григорівна наголосила, що 
гордістю випуску 1989 року є В. Д. Яцина, В. П. Мельник, 
О. В. Лупишко, Я. М. Рубаха та М. І. Данилюк.

Слова вітання випускникам виголосив в.о. ректора акаде-
мії, професор П. О. Куцик, який розповів гостям про зміни 
що відбулися в академії за останні роки та окреслив пер-
спективи розвитку навчального закладу. 

Радо вітали випускники колишніх своїх викладачів, фа-
хівців високого рівня професора А. І. Пілявського та доцен-
та І. А. Маринич.

Випускники висловили слова подяки відзначивши, що рід-
на академія дала їм путівку в життя, завдяки якій вони змогли 
досягти значних успіхів: сьогодні вони мають відповідну ро-
боту і посади, певний авторитет і повагу в суспільстві.

28 червня 2014 року у залі засідань Вченої 
ради академії відбулась зустріч випускників 
товарознавчо-комерційного факультету, 
які закінчили навчання у далекому 1964 році.

Після проведеної “переклички” колишніх 
студентів привітав в.о. ректора академії, про-
фесор П. О. Куцик з їх особливим святом і 
розповів про навчальні та наукові досягнен-
ня професорсько-викладацького колективу за 
останні роки.

На зустрічі були присутні: М. П. Овчарук 
(м. Черкаси), М. Ф. Мосійчук та С. І. Слюса-
рева (Вознюк) (м. Рівне), Б. В. Буряк (м. Київ), 
В. С. Романюк (м. Стрий), М. М. Калапуша 
(м. Рожище, Волинська область), Л. І. Чор-
ненька та В. М. Оскилко (м. Одеса), Я. К. Мат-
війчук (с. Оженіно, Рівненська область), а 
також Т. Карпік, Л. В. Малішевська, В. С. Ше-
веля, В. М. Гнаткович (Оверко), А. Х. Ша-
марова (Хакімова), Н. Л. Боринська (Кон-
стантинова), А. П. Соловйов, О. К. Волинець 
(Фурдига), Д. Г. Барандій (м. Львів).

Ректорат вітає у стінах академії
випускників 1964 року! Хай доля дарує Вам довгого 
віку, міцного здоров’я з роси і води, а бадьорість 

та радість нехай з Вами будуть завжди.
Бажаємо Вам многая літ! 

10 травня 2014 року відбулася зустріч випускників то-
варознавчого факультету академії, які закінчили навчан-
ня в 1989 році. Такі зустрічі вже стали доброю традицією, 
яка повторюється кожних п’ять років. Цьогорічне 25-ліття 
об’єднало представників різних регіонів України, які свого 
часу навчались на спеціальності “Товарознавство і органі-
зація торгівлі” за двома напрямами – промислові та продо-
вольчі товари.  

Урочистість відбулась в рідному для випускників корпу-
сі на вул. У. Самчука, 9, де проходила основна частина на-
вчального процесу студентів-товарознавців у період 1985-
1989 років. Спільні фотографії біля стін Alma-Mater і на 
галявинах Стрийського парку дозволили зафіксувати щиру 
радість зустрічі випускників та надихнули на планування 
наступного ювілею з нагоди свого випуску.

* * *
7 червня 2014 року в академії відбулась зустріч випус-

кників 1989 року спеціальностей “Економіка торгівлі” і “Ре-
візія та контроль”. На побачення зі своєю юністю прибули 

ГОРДІСТЬ АКАДЕМІЇ
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ПЕРШИЙ КАР'ЄРНИЙ КРОК
У СТІНАХ АКАДЕМІЇ

За підтримки академії, Компанія Нексія ДК спільно з партнером AIESEC 
розпочала навчальні курси для студентів старших курсів та випускників з 
метою поглибити їхні знання з: основ макро- та мікроекономіки, бухгалтер-
ського обліку і звітності, податків та аудиту.

Відтак, 30 червня 2014 року від-
булось перше заняття у школі Нексії 
ДК, на яку завітали 31 студент з таких 
навчальних закладів як: Львівська ко-
мерційна академія,  НУ “Львівська по-
літехніка”, ЛНУ  ім. Івана Франка, На-
ціональний лісотехнічний університет, 
Львівський інститут банківської спра-
ви УБС НБУ, Гірничо-металургійна 
Академія  у м. Кракові та Техніко-еко-

НАЙКРАСИВІША ДІВЧИНА УКРАЇНИ 
НАВЧАЄТЬСЯ У НАС

5-го червня в одному зі столичних 
готелів Києва визначили ім’я цього-
річної “Міс Україна Всесвіт-2014”. 
Діамантову корону королеви краси 
вручили 20-річній львів’янці, сту-
дентці третього курсу академії, май-
бутньому юристу Ганні Андрес.

Як зазначає прес-служба, журі на 
чолі з власницею конкурсу Олексан-
дрою Раффін провело багатоетапний 
відбір претенденток на участь у кон-
курсі, в результаті якого було обрано 
10 фіналісток.

Одним з останніх етапів стала осо-
биста співбесіда учасниць конкурсу
з членами журі.

“Перемогти в такому престижно-
му конкурсі краси було моєю мрією, 
можна сказати мрією дитинства... І ось 
вона здійснилася. Тепер у мене попе-
реду ще складніше завдання – гідно 
представити Україну на фіналі конкур-
су “Міс Всесвіт-2014” і кілька місяців 
напруженої підготовки до такого відпо-
відального заходу”, – поділилася Аня.

номічний коледж при НУ “Львівська 
політехніка”

Прослухавши дані навчальні курси, 
студенти матимуть можливість пройти 
тестування та отримати сертифікат від 
НЕКСІЯ ДК, а найкращі зможуть про-
йти стажування (практику) у аудитор-
ській компанії, яка входить в “Топ 10” 
аудиторських компаній в Україні.

Власна інформація

ПАРТНЕРСЬКА 
ЗУСТРІЧ В ЄРЕВАНІ
Протягом 10-12 червня 2014 року 

делегація академії у складі начальника 
відділу міжнародних зв’язків і стра-
тегічного розвитку Т. М. Штанько 
та доцента кафедри міжнародних 
економічних відносин Ю. В. Поляко-
вої приймала участь у роботі чет-
вертої партнерської зустрічі, що від-
бувалася в Єреванському державному 
університеті.
Захід проводився в межах реалізації 

проекту Темпус № 530621-TEMPUS-1-
2012-BG-TEMPUS-JPGR La MANCHE: 
Leading and Managing Change in Higher 
Education (Ла МАНШ: Лідерство
та управління змінами у сфері вищої 
освіти).
Серед учасників – представники на-

вчальних закладів України, Болгарії, 
Вірменії, Грузії, Молдови, Португалії, 
Білорусі, Греції, Франції та Великої 
Британії.

Під час зустрічі учасниками обгово-
рювалися питання проведення тренін-
гів та публічних лекцій з лідерства та 
управління змінами у навчальних за-
кладах країн-партнерів; розвитку стра-
тегії подальшої діяльності, зокрема 
щодо проведення національних конфе-
ренцій в межах країн-партнерів; шляхів 
та засобів розповсюдження інформації 
про проект; обговорення та оцінки ба-
зових документів. У свою чергу, пред-
ставники академії розповіли про ре-
зультати проведення в ЛКА тренінгів 
“Мотивація навчальної діяльності”, 
“Стратегічні пріоритети та тактичні за-
соби удосконалення навчального про-
цесу: досвід ЄС”, “Лідерство у студент-
ській академічній групі”, “Публічна 
лекція з лідерських ініціатив”.

В межах передбачених заходів Т. 
М. Штанько виступила з доповіддю 
на тему: “Розповсюдження результа-
тів проекту Ла МАНШ: досвід Укра-
їни”, у якому розкрила позитивний 
досвід Львівської комерційної ака-
демії та інших навчальних закладів 
України – учасників проекту у напря-
мі поширення інформації про проект,
що реалізується.

Під час проведення партнерської зу-
стрічі, доцент Ю. В. Полякова взяла 
участь у міжнародній конференції “Осві-
та у ХХІ столітті: проблеми та виклики”, 
присвяченій 95-річчю Єреванського дер-
жавного університету, на якій виступила 
з доповіддю “Вища освіта України у між-
народному освітньому просторі” в межах 
роботи секції “Інтернаціоналізація, наука 
та інновації”. 

НОВИНИ
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СТУДЕНТСЬКІ ПЕРЛИНИ – ТОБІ, УКРАЇНО!
11-13 червня 2014 року  на базі академії відбувся Дванадцятий огляд-кон-

курс художньої самодіяльності серед колективів кооперативних вищих на-
вчальних закладів І рівня акредитації “Студентські перлини – тобі, Украї-
но!”, організований Навчально-методичним центром “Укоопосвіта”.

Учасники фестивалю студентської 
творчості з 20 кооперативних вишів 
презентували на розгляд журі та гля-
дачів свою майстерність у номінаціях: 
вокал, інструментальний жанр, хоре-
ографія, художнє читання, театральне 
мистецтво. Майже всі заклади вибо-
рювали призові місця в двох або трьох 
номінаціях. За словами директора Де-
партаменту кадрової політики, освіти і 
науки, директора НМЦ “Укоопосвіта” 
Лідії Войнаш, вже традиційно на кон-
курс представили кращі творчі здобут-
ки найталановитіші студенти, які про-
йшли жорсткий відбір у своїх вишах. 
На огляді-конкурсі вони підтвердили 
свої таланти.

Від усіх виступів у присутніх то за-
вмирало серце, то з’являлися сльози 
або ж щира усмішка. Не всі студенти, 
звісно, отримали першість у виступах. 
Але ж як надовго залишиться у пам’яті 
теплий прийом львів’ян, прогулянки 
старовинними вуличками міста Лева, 
спілкування в гуртожитку академії з 
друзями з інших кооперативних вишів.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ
Вокальний жанр:

І премія – Шкрібляк С. (Івано-
Франківський ФККК ім. С. Граната); 
Дерезенко Д. (Новомосковський ККЕП 
ім. С. В. Литвиненка); Радіон М. і Ви-
хованець С. (Луцький КК ЛКА); Ма-
карова О. (Кіровоградський ККЕП 
ім. М. П. Сая);
ІІ премія – Баранник К. (Чернігів-

ський КТ);
ІІІ премія – Болокан А. (Чернівець-

кий КЕПК); Бойко Н. (Тернопільський 
КТЕК); Бойко Н., Падура В., Фаюра Д. 
(Тернопільський КТЕК).

Окремі учасники огляду-конкурсу 
нагороджені спеціальними відзнака-
ми журі:

“Артистизм” – Парафило К. (Сум-
ський КТ); Рубіжанська М. (Харків-
ський КТЕК);

“Привабливість” – Красуленко Д. 
(Житомирський ККБП);

“За любов до свого краю” – Мись Л. 
(Львівський ККЕП).

Хореографічний жанр:
І премія – Пугач Д. (Вінницький КІ);
ІІ премія – Туз В., Савка Ю.,

Басістий А., Мусієнко В., Бесага К., 
Мережко М., Крутько І., Дармограй В. 
(Хмельницький КТЕІ); Коваль А. (Хар-
ківський КТЕК);
ІІІ премія – Надь А. (Мукачівсь-

кий КТЕК).
Окремі учасники огляду-конкурсу 

нагороджені спеціальними відзнака-
ми журі:

“За щирість виконання” – Стояно-
ва А. (Чернівецький КЕПК) 

Інструментальний жанр:
І премія – Ліштаба В. (Кіровоград-

ський ККЕП ім. М. П. Сая);
ІІ премія – Лисенко С. (Черкаський 

КЕПК);
ІІІ премія – Грох М. (Вінницький КІ).
Окремі учасники огляду-конкурсу 

нагороджені спеціальними відзнака-
ми журі:

“За любов до прекрасного” – Сав-
чин О., Худа О. (Тернопільський 
КТЕК); 

“За щирість виконання” – Ман-
дзюк С. (Львівський ККЕП).

Художнє читання:
І премія – Столярчук А. (Хмель-

ницький КТЕІ);
ІІ премія – Базан С. (Білгород-Дні-

стровський ЕПК);
ІІІ премія – Савенкова В. (Луцький 

КК ЛКА).
Гавзер В. і Драненко В. (Івано-Фран-

ківський ФККК) відзначені у номіна-
ції “За тематичну актуальність“.

Всі учасники нагороджені диплома-
ми дипломантів Дванадцятого огляду-
конкурсу художньої самодіяльності се-
ред колективів кооперативних вищих 
навчальних закладів, а переможці –  
дипломами лауреатів і сертифікатами 
на отримання грошових премій.
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ПРО ПІДСУМКИ СПОРТИВНОГО ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

Співає народна хорова капела Співає народна хорова капела “Мрія”“Мрія”

Виступає ансамбль народного танцю “Діброва”Виступає ансамбль народного танцю “Діброва”

По закінченню 2013-2014 навчаль-
ного року редакція “СМ” підводить 
підсумки спортивного життя акаде-
мії. Про них розповідає завідувач ка-
федри фізичного виховання та спор-
ту, доцент І. М. Блащак.

У навчальному році, що минув,  ка-
федрою фізичного виховання і спорту 
спільно зі спортивним клубом акаде-
мії була проведена спартакіада серед 
студентів вишу. В її програмі були 
футзал, волейбол та легкоатлетичний 
крос. Переможцем цих змагань став 
товарознавчо-комерційний факультет, 
лише п’ятьма очками йому поступив-
ся юридичний факультет, а бронзовим 
призером став Інститут економіки та 
фінансів. Факультети міжнародних 
економічних відносин та менеджменту 
зайняли відповідно IV–V місця. Слід 
зазначити, що всі змагання проходи-
ли на високому емоційному рівні та в 
дружній атмосфері.

Крім того, збірні команди академії 

прийняли участь в “Універсіаді Львів-
щини”. Честь академії відстоювали 188 
студентів. Відразу хочу зазначити, що 
академія в цих комплексних змаганнях 
(30 видів спорту) зайняла VI місце се-
ред 24 вищих навчальних закладів на-
шої області. 

Призові місця посіли команди з та-
ких видів спорту:

• теніс (у складі: Величко Денис, 
Штукін Владислав, Данкович Крістіан, 
Гуфрій Юлія, Шемоняк Юлія, Ковтун 
Наталія, тренер: доцент В. В. Іваночко);

• армспорт (у складі: Годованюк Євген, 
Василишин Роман, Тріль Андрій, тренер: 
старший викладач В. В. Кріпчак);

• легка атлетика (Іваницький Вік-
тор, Дідич Владислава, тренери: 
старші викладачі В. М. Завійська
та Л. В. Лукасевич);

Вдало виступили команди академії 
з футзалу (тренер: старший викладач 
В. І. Кулаєв); настільного тенісу (тре-
нер: старший викладач Ю. С. Холявко); 

баскетболу (тренер: старший викла-
дач І. І. Наявко) та волейболу (тренер: 
старший викладач В. І. Кулаєв).

Необхідно зазначити, що окрім об-
ласних змагань, студенти нашої акаде-
мії приймали участь у чемпіонатах та 
першостях національного та міжнарод-
ного рівнів. Слід відмітити досягнення 
студентки товарознавчо-комерційного 
факультету Охотської Олени, члена 
збірної команди України, яка на Чем-
піонаті України зі стендової стрільби 
посіла І місце, а на Чемпіонаті Європи 
у Будапешті (Угорщина) була кращою 
серед українських спортсменок. А сту-
дент факультету міжнародних відно-
син, Сухарєв Максим у черговий раз 
став призером Чемпіонату Світу та Єв-
ропи з карате-до.

Важливою подією у спортивному 
житті академії стало запрошення сту-
дентів Білоуса Любомира та Кузика 
Ореста до лав юнацьких збірних ко-
манд України з футболу.

ДЕНЬ МАТЕРІ ВІДЗНАЧИЛИ І В АКАДЕМІЇ
20 травня 2014 року в академії від-

бувся концерт з нагоди святкування 
“Дня матері”, організований прорек-
тором з науково-педагогічної роботи, 
професором С. Д. Гелеєм.

Розпочались урочистості співом на-
родної хорової капели “Мрія”, які ви-
конали твори “Богородице”, “Цвітка 
дрібная”, “Чайка” та “Глибока крини-
ця”.

Після завершення виступу капе-
ли “Мрія”, переможець конкурсу на 
краще читання творів, присвячено-
го 200-річчю від дня народження 
Т. Г. Шевченка, студентка Юридичного 
факультету академії Христина Марків 
продекламувала вірш Марії Кузьменко 
“У ній щось є”.

Продовжили концертну програ-
му такі номери: дует хорової капели 
“Мрія” (Мар’яна Кібляр та Оксана 
Волошин), які виконали твір “Від-
чинилося життя”; варіації не скрип-
ці у виконані Владислава Куцика на 
тему української народної пісні “Ви-
йшли в поле косарі” (концертмейстер 
М. Є. Чопановська);  декламування 
віршів Віктора Геращенка та Ліни 
Костенко  у виконані Теодора Чікіти 
“Мамо моя рідна і єдина” та Анни Ку-
ришко “Мати” відповідно.

Родзинкою заходу стали виступи ан-
самблю народного танцю “Діброва” та 
вокально-інструментального ансамб-
лю “Зоре Квіт”.
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УСПІШНІ ВИПУСКНИКИ
Редакція “СМ” започатковує нову рубрику “Успішні 

випускники” в якій розповідає про випускників нашого на-
вчального закладу, які досягли певних вершин на трудовій 
та життєвій стежині.

ГЕРЕГА
Олександр Володимирович, 
випускник спеціальності
“Менеджмент організацій
і адміністрування” 

Народний депутат України.
Заслужений працівник сфери 

послуг України (2009 рік). Нагоро-
джений орденом “Професіонал га-
лузі” за вагомий особистий внесок 
у розвиток економіки України. На-
городжений орденом “За заслуги” 
ІІІ ступеня за значний особистий внесок у державне будів-
ництво, соціально-економічний, науково-технічний, куль-
турно-освітній розвиток.

Займається громадською роботою з популяризації та роз-
витку фізичної культури і спорту. Переможець конкурсу 
“Людина року 2011” в номінації “Меценат”.

БАЛОГА
Віктор Іванович,
випускник спеціальності
“Товарознавство і організація
торгівлі продовольчими
товарами” 1984 року.

Український політик і держав-
ний діяч.

Народний депутат України 4-го 
(2002–2005) і VII скликання (з 
грудня 2012 по теперішній час). 
Міністр надзвичайних ситуацій 

України(2005–2006 та 2010–2012). Глава Секретаріату Пре-
зидента України (2006–2009). Голова Закарпатської облас-
ної державної адміністрації (1999–2001, 2005), Мукачів-
ський міський голова (1998–1999).

РОВТ
Олександр Семенович,  
випускник товарознавчо-
комерційного факультету
1973 року 

Українсько-американський під-
приємець, міліардер, власник низки 
великих підприємств у галузі хіміч-
ної промисловості.

Президент корпорації IBE Trade 
Corporation, за версією журналу 
“Forbes” увійшов до списку 400 
найбагатших людей США. Є піклувальником Trustee of 
Brookdale University Hospital and Medical Center, а також 
працює членом Консультативної ради по малому бізнесу в 
сенаті штату.

ФЕДИШИН
Роман Степанович, 
випускник товарознавчо-
комерційного факультету
1993 року 

Депутат Львівської міської ради, 
голова асоціації випускників акаде-
мії, віце-президент Аграрної палати 
України, радник міністра аграрної 
політики, голова Асоціації оптових 
ринків сільськогосподарської про-
дукції України. 

Співвласник ТзОВ “Шувар” – одного з найбільших під-
приємств в Україні з організації гуртового продажу сіль-
ськогосподарської продукції.

З 2009 року одноголосно обраний головою Програмної 
ради Міжнародної організації “Фундація гуртових ринків 
Центральної та Східної Європи”.

Нагороджений грамотами та дипломами: “Золотою ме-
даллю”, “Лідер національного бізнесу”, орденом “Знак По-
шани Міністерства АПК”.

Газета “СТУДЕНТСЬКИЙ МЕРИДІАН”
Свідоцтво про державну реєстрацію
№ 688 (серія ЛВ) від 15 квітня 2005 р.
Періодичність виходу газети – щомісяця

Засновник –
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

Головний редактор –
Роман МАРЦЕНЮК

Адреса редакції: м. Львів,
вул. М. Туган-Барановського, 10 к. 213

Друк – ТзОВ “Растр-7” Наклад 3000 прим.
Розповсюджується безкоштовно

Редакція не повертає рукописи авторам.
Редакція залишає за собою право 

літературного редагування, скорочення 
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СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ
10-11 червня 2014 року на базі академії відбулось засі-

дання ради ректорів і директорів вищих навчальних за-
кладів споживчої кооперації України.

На засіданні були розглянуті такі питання: обговорен-
ня проекту програми подальшого реформування коопе-
ративної освіти; особливості вступної компанії вищих 
навчальних закладів у 2014 році; про корпоративну по-
літику набору випускників кооперативних технікумів 
та коледжів до Львівської комерційної академії та Пол-
тавського університету економіки і торгівлі; організа-
ція навчального процесу у 2014-2015 навчальному році; 

сучасні підходи до використання наукових досліджень у 
навчальному процесі: досвід Львівської комерційної ака-
демії; про тренінг як форму навчально-практичної під-
готовки студентів.

В обговоренні проекту Програми подальшого рефор-
мування кооперативної освіти взяли участь представни-
ки-учасники всіх навчальних закладів.

Від академії участь у раді взяли: в.о. ректора, профе-
сор П. О. Куцик, проректор з наукової роботи, професор 
В. О. Шевчук, проректори з науково-педагогічної робо-
ти, професор С. В. Скибінський та професор С. Д. Гелей.

Учасники ради ознайомились з матеріально-технічною 
базою та останніми науковими досягненнями академії.



У кабінеті  на Вас завжди буде чекати Анастасія 
Задоріжна: “Я рада брати участь у такому грандіоз-
ному проекті. ТОВ “Епіцентр К” є першою в Україні 
компанією, яка почала тісну співпрацю з ВУЗами. Ми 
будемо організовувати масу цікавих та навчальних 
заходів для Вас”.

18 червня 2014 року на товарознавчо-комерційному факультеті 
академії в аудиторії 507 урочисто відкрито інформаційно-організа-
ційний кабінет, що слугуватиме інтерактивним майданчиком для 
спілкування студентів та викладачів з працівниками національної 
мережі ТОВ “Епіцентр К”.

Метою відкриття “інтерактивної території” є пошук активних 
комунікабельних студентів, виявлення їхніх професійних та лідер-
ських якостей, а також ефективна співпраця представників вишу з 
компанією “Епіцентр К”.

У церемонії відкриття взяли участь в.о. ректора академії, професор 
П. О. Куцик, директор західного регіону “Епіцентр К” Д. М. Танько, 
а також професорсько-викладацький склад академії та директори гі-
пермаркетів “Епіцентр К” у м. Львові Ю. В. Якимович та І. І. Зінько.

“Наша компанія сьогодні – єдина галузева мережа, яка постій-
но розвивається та будується. У зв’язку з цим на постійно потрібні 
молоді кваліфіковані фахівці. Ми хочемо допомогти студентам зна-
йти себе у сучасному світі, відкрити у них нові таланти” – зазначив
Дмитро Михайлович Танько під час виступу.

“Висловлюємо слова подяки національній мережі ТОВ “Епі-
центр К” за те, що саме наш виш обрали для такої співпраці. Зі своєї 
сторони, докладемо максимум зусиль, щоб розвивати даний проект, 
оскільки за такою співпрацею майбутнє освіти і науки України” – за-
значив Петро Олексійович під час виступу.

В інформаційно-організаційному кабінеті
можна отримати інформацію:

- про можливість проходження виробничої і переддипломної практи-
ки та написання дипломної роботи на базі гіпермаркету “Епіцентр К” 
м. Львів;

- про практичні навчання по товарному асортименту у гіпермаркетах 
“Епіцентр К”; 

- про відвідування майстер-класів від провідних виробників продук-
ції, яка реалізовується у гіпермаркетах компанії;

- про відвідування тренінгів “Стандарти ослуговування”, “Тайм-
менеджмент”, які проходитимуть у гіпермаркетах “Епіцентр К” 
м. Львова та у 507 аудиторії;

- як зареєструватись на екскурсії на виробництва до провідних по-
стачальників або у гіпермаркети мережі;

- про проведення зустрічей з видатними особами та випускниками 
академії, які вже збудували свою кар’єру в компанії “Епіцентр К”;

- про спортивні змагання, зареєструватись для участі у конкурсах та 
отримати цінні призи;

- як зареєструватись для участі у круглих столах на актуальну тема-
тику разом з фахівцями інших кафедр та керівництвом гіпермаркетів 
ТОВ “Епіцентр К”;

- як стати учасником практичних навчань по товарному асортименту 
у гіпермаркетах “Епіцентр К”.



Після завершення урочистого відкриття “інтерактивного май-
данчику” редакція “СМ” поцікавилась у директора західного регіону 
ТОВ “Епіцентр К” , Д. М. Танька та в.о. ректора академії, професора 
П. О. Куцика як проходитиме співпраця між національною мережею 
будівельних гіпермаркетів “Епіцентр К” та найстарішим торговель-
но-економічним вузом України.

Працівники компанії “Епіцентр К” мають багаторічний досвід у впро-
ваджені нових проектів, в управлінні персоналом та продажами, відпо-
відно, бажають ділитись своїм досвідом з молодим поколінням. Нами за-
плановано масу заходів, в першу чергу, навчального характеру, заходи для 
особистісного розвитку, спортивні заходи, різноманітні ігри та конкурси. 

Концепція підготовки молодих фахівців, яку спільно з академією роз-
робила наша компанія,  має на меті поєднання теоретичних навчань у виші 
з практичними навчанням у гіпермаркетах мережі ТОВ “Епіцентр К”. Зо-
крема, студенти академії проходитимуть навчання з вивчення товарів на 
виробництвах наших постачальників, проходитимуть навчаня по товару 
від фахівців гіпермаркетів, вивчатимуть управління товарними залишка-
ми, маркетинг, працюватимуть з ключовими показниками ефективності. 
Можливість брати участь у такому проекті мають усі студенти академії, 
незалежно від спеціальності. Адже ТОВ “Епіцентр К” – компанія націо-
нального масштабу, де своє робоче місце може знайти кожен. 

Крім того, студенти зможуть розвивати свої особисті якості, прийма-
ючи участь у наступних заходах: тренінги на теми “Тайм-менеджмент”, 
“Підготовка та проведення презентацій”, “Професійне ділове листуван-
ня”; участі у соціальних проектах; зустрічі з колишніми випускниками 
академії, які збудували свою кар’єру в ТОВ “Епіцентр К” а також різно-
манітні інтелектуальні та бізнесові ігри.

Важливо, аби протягом усього навчання студенти мали можливість 
постійно перебувати у середовищі сучасного бізнесу, сучасної торгівлі, а 
також можливість спілкуватись з успішними та досвідченими особистос-
тями. У цьому ми і будемо їм сприяти.

В умовах жорсткої конкуренції на 
ринку освітніх послуг, на нашу дум-
ку, все більш є актуальною співпраця 
бізнесу з навчальними закладами. Це 
сприятиме підвищенню ефективно-
сті у підготовці фахівців за вимогами 

роботодавців, забезпечення високо-
конкурентних позицій академії в рей-

тингах вузів України і, що найголовніше, 
дасть змогу нашим випускникам успішно 

працевлаштуватись за фахом.
На відміну від інших навчальних закладів, у межах спів-

праці з ТОВ “Епіцентр К” академія має ряд переваг. По-перше, 
студенти академії будуть забезпечені реальною виробни-
чою та переддипломною практикою, де керівники практики 
нестимуть відповідальність за кожен робочий день практи-
канта на виробництві. Це дасть змогу залучати студентів на-
шої академії у професійно-виробничих аспектах діяльності 
національної мережі. Для цього нами спільно буде розро-
блено  програму проходження практики студентів, яка вра-
ховувала всі нюанси відповідності їх практичної підготовки 
до останніх вимог роботодавців. 

По-друге, наші студенти матимуть можливість спілку-
вання з успішними менеджерами компанії. Для них будуть 
проводитись зустрічі, майстер-класи, тренінги, пізнавальні 
екскурсії, навчання на виробництвах, науково-практичні 
конференції та засідання “круглих столів” за тематикою тих 
спеціальностей, за якими готуються фахівці у нашому виші. 
У свою чергу, академія всіляко залучатиме провідних фахів-
ців національної мережі “Епіцентр К” до роботи на кафедрах, 
проведення лекційних і практичних занять, керівництва ма-
гістерськими роботами, участі в ДЕК тощо.



Розповідає голова старостату Інституту економіки та фінансів Наталія Ковальчук
– Що про співпрацю думають студенти?
– “Скільки людей, стільки й думок”, – говорить народне прислів’я, але з точністю 

можу сказати, що думки студентів академії з приводу співпраці з ТОВ “Епіцентр К” 
лише позитивні. По-перше, кожен з нас хоча б на мить уявляє себе на керівній посаді 
у ролі директора, чи іншого керівника в успішній, процвітаючій компанії. В той же 
час усі добре розуміють, що в житті нічого не дається просто так, потрібно власноруч 
будувати шляхи для досягнення поставлених цілей, вкладати багато праці, сил і часу 
для самовдосконалення й навчання.

По-друге, студенти зацікавленні у можливості проходження виробничої практики. 
Вони переконані, що це дасть шанс побачити й краще зрозуміти фінансово-господар-
ську діяльність великих компаній, розібратися у складних внутрішніх економічних  
процесах, які важко зрозуміти, опираючись лише на теорію.

– Які Ваші очікування від співпраці?
– Очікування від співраці є найрізноманітнішими, та в більшості усі сходяться на 

одну думку, – це можливість отримати практичні навики роботи, а також шанс показа-
ти себе як продуктивного та цілеспрямованого працівника, що в  подальшому, можли-
во, дасть змогу стати одним із багатотисячної родини працівників ТОВ “Епіцентр К”.

Розповідає голова студентського уряду
товарознавчо-комерційного факультету Юрій Звір

– Що про співпрацю думають студенти?
– Співпрацю академії з ТОВ “Епі-

центр К” кожен студент нашого факульте-
ту, насамперед, розглядає як перспективу 
для себе. У коридорах академії вже можна 
почути, як студенти бачать себе на керів-
них посадах у компанії. Також тішить те, 
що більшість з них розуміє, що для цього 

їм потрібно пройти масу випробувань та 
нелегкий шлях кар’єрного зростання.

Позитивно відгукуються і про те, що 
успішно вирішуватиметься питання ви-
робничої практики, де б вони могли ре-
ально та повноцінно її пройти, що допо-
може набути нових практичних навичок 
від професіоналів своєї справи.

На старостаті товарознавчо-комерцій-
ного факультету, де були присутні усі де-
легати, студенти висловили своє бачення 
цієї співпраці. Слід наголосити, що усі 
бачать перспективи у таких нововведен-
нях, а саме – поєднанні навчальних дис-
циплін із практичними заняттями на базі 
будівельно-господарських гіпермаркетів 
ТОВ “Епіцентр К”.

Для студентів-першокурсників – це 
проведення екскурсій та ознайомлен-
ня із функціями та обов’язками у їхній 
професії. На моє переконання, найбільш 
важливим є те, що все відбуватиметь-
ся безпосередньо на підприємстві. Це 
дасть змогу зрозуміти, як теорія фахових 
дисциплін реально використовується
на практиці. 

Для студентів старших курсів – 
успішне проходження практики та вико-
нання на базі гіпермаркету курсової чи 
дипломної роботи за певною товарною 
групою, яка до цього часу була важко 
доступною. Для декого – намір пройти 
співбесіду та відчути себе потенційним 
спеціалістом  компанії. 

Одним з найбажаніших очікувань для 
всіх студентів є те, що подекуди “сухі” 
лекційні чи лабораторні заняття будуть 
змінюватись цікавими, пізнавальними 
практичними заняттями у торговель-
них залах гіпермаркетів із можливістю 
на власні очі побачити асортимент та 
проаналізувати властивості цього чи 
іншого товару. Можливість відкритого 
доступу до інформації формування пев-
них баз даних, які дадуть можливість 
студенту вільно орієнтуватись у світі 
товарів.

Не слід забувати про очікування від 
плідної співпраці з висококваліфікова-
ним персоналом компанії різних струк-
турних підрозділів та рівнів управління 
із студентами, які прагнуть освоювати 
нові знання та набувати досвіду, який, 
безумовно, стане у нагоді у нашому тру-
довому житті.

Орган студентського самоврядування 
товарознавчо-комерційного факультету 
налаштований на позитивну співпрацю 
в рамках програми та очікує лише пози-
тивних змін у підготовці студентів нашої 
Alma-Mater.

– Які Ваші очікування від співпраці?
– Від співпраці з ТОВ “Епіцентр К” 

студенти очікують різних результатів.



З підписанням договору про співпрацю між ТОВ “Епіцентр К” і акаде-
мією, редакція “СМ” започатковує нову рубрику “Листи студентам”, у 
якій розповідатиме про фахівців національної мережі “Епіцентр К”, які 
досягли певних кар’єрних успіхів та їх відношення до вищої освіти. 

Особливо приємним є те, що розпочинаємо ми цю рубрику розмо-
вою з випускником академії 2003 року, а нині директором  гіпермаркету
“Епіцентр К” (м. Львів, вул. Городоцька, 302) Юрієм Володимировичем
Якимовичем.

Рік народження: 1981 рік
Сімейний стан: одружений, має сина
Вища освіта (заклад): Львівська комерційна академія
Рік закінчення: 2003 рік
Спеціальність: економічна кібернетика
Початок роботи у ТОВ “Епіцентр К”: 2006 рік
Гороскоп: водолій
Улюблений колір: синій
Думка про вищу освіту: людина, яка отримала вищу освіту, має
глибоке стратегічне мислення, а тому може працювати і розвиватись 
у різних сферах та планувати свою роботу комплесно, з врахуванням 
різних напрямів роботи

– Що Вам дала вища освіта?
– Моя освіта економіста-кібернетика саме в одному з найстаріших торговельно-

економічному вузі України стала для мене важливим поштовхом для формування  
цілей та мети, утвердила рішення про бажання стати успішним і сучасним керів-
ником. А успішний керівник в умовах сучасної економіки  повинен бути  хорошим 
аналітиком і управлінцем, маючи основу – отримані знання та досвід. Лише про та-
кого керівника заслужено висловлюються як про справжнього фахівця на будь-яких 
ділянках у системах управління підприємств й організацій. Потребу у кваліфікова-
них фінансистах, бухгалтерах, економістах і менеджерах диктує жорстка боротьба 
сучасного конкурентного ринку.

– Які у Вас пріоритети в житті?
– Визначаючи пріоритети у своєму житті хотів би розділити їх на два напрямки: прі-

оритети в роботі та пріоритети в особистому житті. Хоча розділити їх повністю немож-
ливо, оскільки робота є невід’ємною частиною життя. А “Епіцентр К” – це стиль життя. 

У роботі завжди пріоритетним було і залишається виховання професійного колек-
тиву, показники високої ефективності та рентабельності підприємства,  що базують-
ся на правильному плануванні, організації, мотивації та контролі.

В сучасних умовах необхідність отримання потрібних знань – запорука успішної 
реалізації себе в майбутньому. Тому перше завдання батьків – дати дитині підґрун-
тя – необхідні знання.

– Як на Вашу думку досягти успіху у кар’єрному зростанні?
– У першу чергу людина має сформувати для себе ціль, яку вона хоче досягнути. 

Звичайно, досягнення будь-якої цілі – це праця, а досягнення стратегічної цілі – це на-
полеглива праця. Для того, аби досягти певного кар’єрного росту, на мою думку, необ-
хідно мати значний багаж знань, отриманий у вищому навчальному закладі. При цьому 
потрібно ніколи не зупинятись на досягнутому і продовжувати постійно навчатись.

– І на завершення. Розкажіть, які Ваші очікування від співпраці з академією?
– Ми, представники компанії, маємо намір налагодити процес таким чином, щоб 

отримати максимально позитивні та очікувані результати від роботи. Для нас – це 
виховання кваліфікованих та професійних працівників з перших курсів навчан-
ня, забезпечення практичної бази студентам. Хоча це буде не швидкий результат, 
але, на нашу думку, це надзвичайно продуктивний та інвестиційно-привабливий
проект для компанії.


