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1 вересня 2014 року в актовій залі 
академії відбулись урочистості з на-
годи посвяти у студенти Львівської 
комерційної академії. 
Урочиста академія розпочалася з 

вшанування загиблих героїв Небесної 
сотні та учасників АТО хвилиною мов-
чання та покладання квітів до могили 
Героїв на Личаківському кладовищі.

Відкрив захід проректор з на-
уково-педагогічної роботи, професор 
С. Д. Гелей. Звертаючись до першо-
курсників, Степан Дмитрович привітав 
з міжнародним Днем знань, побажав 
завжди бути молодими та здоровими, 
енергійними та цілеспрямованими. У 
виступі проректор наголосив, що це 
велика честь – навчатися у найстарі-
шому торговельно-економічному вузі 
України, яка через три роки відзнача-
тиме двохсотлітній ювілей.

Після урочистого відкриття заходу, 
з вітальним словом виступив ректор 
академії, професор П. О. Куцик. Він 
привітав усіх присутніх з урочистим 
і хвилюючим святом, з якого почина-
ється незвіданий, цікавих і, водночас 
нелегкий шлях до нових звершень. У 
виступі Петро Олексійович наголосив, 
що в академії створені всі передумови 
для успішного росту молодих людей у 
висококваліфікованих фахівців, яких 
вимагає ринок праці.

Капелан академії, отець Роман у ви-
ступі звернувся до студентів з теплим 
напуттями та поблагословив їх на до-
брі справи, окропивши викладачів і 
студентів свяченою водою.

Від імені професорсько-викладаць-
кого колективу академії першокурсни-
ків та гостей свята привітав декан то-

варознавчо-комерційного факультету, 
професор Я. П. Скоробагатий.

З вітальними словом виступив Голо-
ва постійної комісії з питань бюджету, 
соціально-економічного розвитку та 
комунальної власності ЛОР, випускник 
академії 1987 року Я. Д. Качмарик. У 
виступі Ярослав Дмитрович наголосив, 
що академія є вітчизняним лідером у 
підготовці фахівців у сфері торгівлі та 
економіки, а тому першокурсники не 
помилилися у виборі навчального за-
кладу, оскільки тут створені всі умови 
для успішного навчання, що дасть змогу 
стати висококваліфікованим спеціаліс-
том, який відповідає сучасним вимогам 
роботодавців.

Найщиріші привітання з нагоди між-
народного дня знань прозвучали від 
директора гіпермаркету “Епіцентр К” 
у м. Львові, І. І. Зінько. Крім того, у 
виступі керівник гіпермаркету про-
декламувала особливості компанії та 
специфіку її діяльності на ринку,  роз-
повіла присутнім про тонкощі співпра-
ці національної мережі “Епіцентр К” з 
академією, а також закликала першо-
курсників бути активними учасниками 

всіх заходів, які організовує компанія 
з метою виявлення професійних та лі-
дерських якостей, що стане вагомим 
критерієм  при їх працевлаштуванні.

До слова запрошено студентку 
магістратури юридичного факульте-
ту Вероніку Буюклі з символічним 
ключем знань у руках. Вона привіта-
ла першокурсників зі святом і закли-
кала гордитися почесним званням –
студент Львівської комерційної академії.

Після вітального слова магістрантки 
ректор академії, професор П. О. Куцик 
передав символічний ключ знань студенту 
першого курсу Тарасу Голодану. Під час 
передачі студентської реліквії прозвучав 
старовинний студентський гімн “Гаудеа-
мус...”. Хвилюючись і ретельно підбира-
ючи слова, першокурсник у присутності 
батьків та гостей запевнив професорсько-
викладацький колектив, що нове поповне-
ння академії виправдає надії, які на них
покладаються.

Урочиста академія з нагоди посвяти у 
студенти Львівської комерційної акаде-
мії добігла кінця. Хорова капела “Мрія” 
завершує його виконанням духовного 
гімну України “Боже великий, єдиний”.

Символічний “Ключ знань” студенти передають під звуки Гаудеамусу

 актуально
До академії у 2014 році для здобуття 

фаху за всіма освітньо-кваліфікаційни-
ми рівнями, усіх форм навчання зара-
ховано 1883 особи, у тому числі:

– для здобуття освітньо-кваліфіка-
ційного рівня бакалавра – 1004 осіб;

– для здобуття освітньо-кваліфіка-
ційного рівня магістра – 664 особи та 
спеціаліста – 215 осіб.



2 У КОЛЕДЖАХ

Свято 1 вересня у Луцькому коопе-
ративному коледжі Львівської комер-
ційної академії розпочалось вшану-
ванням хвилиною мовчання пам’яті 
героїв, які загинули, захищаючи
Україну.

Під час урочистостей з  особливою 
шаною згадали про мужніх синів своєї 
Вітчизни, які воюють  на сході України, 
боронять нашу незалежність.  Серед 
них багато земляків, родичів, знайомих 
і випускників  коледжу. Це – Богдан Сі-
товський, Роман Лисий та Тарас Троць. 

ДЕНЬ ЗНАНЬ У ЛУЦЬКОМУ КОЛЕДЖІ

З вітальним словом на урочистос-
тях виступила директору коледжу 
Н. С. Стрільчук. У виступі Наталя Степа-
нівна запевнила першокурсників та їхніх 
батьків у правильності вибору навчаль-
ного закладу, що дасть їм можливість у 
стінах коледжу отримати не лише ґрун-
товні знання, а й ступеневу вищу освіту.

Привітали студентів коледжу гості   
свята – депутат  Луцької міської ради 
А. Є. Бірюков, заступник голови прав-
ління Волинської облспоживспілки 
С. О. Завацька, а також колишній го-

лова студентської ради коледжу (2009-
2011 рр.), а нині студент Польського 
Університету інформаційних техноло-
гій та менеджменту у м. Жешуві Віта-
лій Самуйло.

Від імені першокурсників виступи-
ла Анастасія Якубяк, яка виголосила 
“клятву першокурсників”. Під час ви-
ступу Анастасія запевнила викладачів 
та своїх старших колег, що першокурс-
ники сумлінно виконуватимуть на-
вчальний процес і примножуватимуть 
славу коледжу.

В свою чергу, священик Луцького 
Святотроїцького кафедрального собо-
ру отець Миколай благословив першо-
курсників на глибокі і міцні знання.

З метою формування у студентської 
молоді  національної ідентичності на 
прикладах мужності і звитяги україн-
ських патріотів для студентів коледжу 
викладачі відкрили новий навчальний 
рік проведенням першої лекції “Украї-
на – демократична суверенна держава”. 

У 2014 році до Луцького коопера-
тивного коледжу ЛКА усіх форм на-
вчання зараховано 166 осіб

Н. В. Гладищук, 
заступник директора коледжу 

з гуманітарної освіти і виховання

Отець Миколай окроплює свяченою водою студентів коледжу

Теплий і сонячний першовересне-
вий день зібрав на просторому ста-
діоні Львівського кооперативного 
коледжу економіки і права студент-
ську молодь, що прийшла на своє пер-
ше студентське свято – День знань.
Разом з першокурсниками схвильова-
ні батьки, родичі, друзі. 

Відкрила урочистості в.о. директо-
ра коледжу Н. П. Зубко, яка побажала 
присутнім успіхів у навчанні, радіс-
них і пам’ятних студентських років та
мирного неба.

Після урочистого відкриття студент-
ську клятву виголошує першокурсни-
ця Вікторія Давидович, а символічні 
ключ знань і студентський квиток із 
рук старшокурсниці Віти Муцин отри-
мують Сергій Глущак і Ярина Магдзяк. 

Після того, хвилиною мовчання 
вшановується пам’ять випускників ко-
леджу Андрія Одухи і Юрія Приходи, 
полеглих в бою на сході України. 

Щиро і сердечно привітали першо-
курсників заступник директора Де-
партаменту освіти і науки Львівської 
обласної державної адміністрації Р. П. 
Бабій, завідувач сектору організаційно-

кооперативної роботи кадрової політи-
ки і освіти Львівської облспоживспілки 
Зиновій Лешик, ветеран споживчої ко-
операції, колишня випускниця навчаль-
ного закладу Любомира Баб’як.

Повчальні слова для студентського 
загалу виголосив духівник коледжу 
отець Ігор Дмитерко, який окропив 
усіх свяченою водою на радість, добро 
і Божу Благодать.

СВЯТО РАДОСТІ З ТІННЮ ЖУРБИ

Після урочистого завершення свя-
та, студенти і працівники коледжу 
активно підтримали всеукраїнський 
студентський флеш-моб, приурочений 
до початку нового навчального року. 
Зокрема, студенти тримали плакат із 
написом “Все буде добре” на фоні пе-
ревернутих кольорів українського пра-
пора (жовтий і блакитний), що симво-
лізує важке становище нашої країни.

Флеш-моб за участю студентів коледжу



3З ПЕРШИХ УСТ

ПРО ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
О. М. Мазуренко 
доцент кафедри аудиту

Початок. Для усіх рік по-
чинається 1 січня. Для усіх, та 
не для тих, хто навчається, і 
тих, хто навчає. У мене початок 
року – це 1 вересня.

Щоразу на початку ново-
го навчального року відчиняю 
двері до аудиторії з неприхо-
ваною цікавістю та хвилюван-
ням: з якими ж студентами на 
цей раз звела доля, кому буду 
передавати ази теорії, ділитися 

реаліями практичного життя. Мої заняття в академії про-
ходять у тісному спілкуванні зі студентами, тому в подаль-
шому наші стосунки завжди переростають у міцну дружбу.

Для мене робота в академії – це не лише місце праці, це 
спосіб життя, що приносить задоволення, адже у кожному 
студентові залишаю частинку себе. “Cерце віддаю дітям”, 
як казав В. О. Сухомлинський, від того і щаслива. Крім 
того, це можливість поділитися своїм досвідом та знання-
ми з молодшим поколінням. І саме це я найбільше ціную у 
своїй роботі. До зустрічі в аудиторії!

О. З. Микитин, 
доцент, заступник декана 
товарознавчо-комерційного 
факультету

Ніжний осінній вітер прори-
вається в кватирку просторої ау-
диторії, несучи на своїх крилах 
перші дні нового навчального 
семестру. Говорять, що складно 
прощатися з літом і знову при-
ступати до роботи, але я кожного 
року з нетерпінням чекаю, коли 
ж нарешті навчальні корпуси 
академії наповняться студент-

ським гаміром. Адже навчальний рік – це безліч усміхнених 
(інколи й не зовсім) облич; десятки яскравих допитливих 
очей; мільйони цікавих, змістовних, а нерідко – зовсім без-
глуздих, проте веселих запитань; сотні унікальних, несхожих 
між собою особистостей, які над усе хочуть вчитися, і ти ро-
зумієш, що дати їм знання – це твій обов’язок!

Наталія Ковальчук,
магістрант спеціальності
“Облік і аудит”, голова
студентського профкому

Студент магістр – звучить 
гордо й успішно! А ще зовсім 
нещодавно ця сходинка студент-
ства здавалася такою далекою й 
неосяжною. Важко повірити, що 
чотири роки яскравого, насиче-
ного, можливо, трішки безтур-
ботного життя залишилися поза-
ду, це час пізнання і становлення 
себе як особистості. 

За час навчання потрібно взяти для себе якнайбільше, адже 
завжди є що пізнавати. Пари, наукові конференції, різноманітні 
свята та заходи, якими, насичене життя в академії, стали тими 
моментами, які назавжди залишаться в пам’яті. Співпраця з 
викладачами дає можливість отримати справді глибокі фахові 
знання, й підготувати себе до майбутнього трудового шляху.

О. С. Котуха,
доцент, декан
юридичного факультету

Цей рік, без сумніву, визна-
чальний… Для української на-
ції, для нашої країни, для кож-
ного з нас… Я дуже радий, що в 
цей дуже непростий час стільки 
молодих людей, майбутнього на-
шої країни, обрали наш навчаль-
ний заклад, адже від Вас, дорогі 
студенти, залежить в якій держа-
ві ми житимемо завтра. 

Кожна моя лекція, доповідь 
чи просто бесіда зі студентом для мене дуже важливі. Я на-
магаюсь чогось новому навчити, але паралельно і сам на-
вчаюсь. Ви молоді, амбітні, безпосередні та маєте великий 
потенціал. Я впевнений, Ви достойно самореалізуєтесь на 
професійній ниві, адже навчальні заклади славляться не на-
звою, а успіхом своїх учнів та випускників! 

Наш викладацький колектив докладе максимум зусиль, 
щоб за цей навчальний рік ми стали для Вас не лише на-
ставниками, але й добрими друзями та колегами на шляху 
до спільної мети – вільної, правової та цілісної України!

Олег Білецький,
студент 2 курсу ОКР “Бакалавр” 
напряму підготовки “Міжнародні 
економічні відносини”

Початок нового навчально-
го року для мене це насамперед 
завжди певні новинки: нові на-
вчальні дисциплін, нові викладачі, 
відповідно – нові знання. Думаю 
навчальний рік буде дуже нелег-
ким, адже на даний час маємо не-

стабільність держави у економічно-фінансовому плані. По-
літична ситуація в країні також складна. Освіті звичайно 
не уникнути втручання політики, але сподіваюсь, що вона 
не буде сильно відображатися на навчальному процесі. 
Хочу побажати всім студентам академії успіхів у навчанні, 
здоров’я та активної життєвої позиції.

Вікторія Давидович,
студентка Львівського коопера-
тивного коледжу

1 вересня ми зробили великий 
крок у самостійне життя і повинні 
розуміти, що цей крок у нашому 
житті є дуже важливим.

Ми обрали професію, яку хотіли 
і повинні розуміти, що майбутнє за-
лежить від нас, від освіти, яку ми 
здобудемо, та від кваліфікації, яку 

ми отримаємо. Кожен день відкриває для нас нові горизонти, 
тому хочеться “зібрати” все: знання, студентський дух і весе-
лощі студентського життя.

Засвідчуючи ці слова, давайте заприсягнемо, обіцяю-
чи собі і кожному, що достойно пронесемо горде звання 
студента протягом всіх років нашого навчання.
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ОБГОВОРЕНО СТРАТЕГІЧНІ ПИТАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ

19 вересня 2014 року відбулось перше засідання Вченої 
ради академії у новому навчальному році, на якій обговорено 
низку актуальних питань пов’язаних з діяльністю вузу.

Відкрив засідання ректор академії, професор П. О. Куцик, 
який представив нових членів Вченої ради та побажав успіш-
ності та продуктивності у новому навчальному році як для 
кожного особисто, так і для академії загалом.

З інформацією про підготовку об’єктів академії до роботи 
в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр. виступила началь-
ник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер 
Л. Т. Ясінська. У виступі головний бухгалтер наголосила, що 
в академії планово проводяться всі необхідні заходи з під-
готовки академії до опалювального сезону та запевнила, що 
усі структурні підрозділи будуть повністю готові до роботи в 
осінньо-зимовий період.

Про результати набору студентів до академії та коледжу 
ЛКА у 2014 році та завдання з організації набору у 2015 році 
Вчена рада заслухала інформацію секретаря приймальної ко-
місії, доцента Р. М. Воронка. У виступі Роман Михайлович 
відмітив, що результати прийому в академію є задовільними. 
Крім того, виступаючим наголошено, що завдяки налагодже-
ній співпраці академії із кооперативними коледжами набір 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на 
денну форму навчання збільшився. При цьому, секретар при-
ймальної комісії, під час доповіді акцентував увагу на окре-
мих недоліках в організації та проведенні набору студентів
академії у 2014 році.

Після виступу доцента Р. М. Воронка в обговоренні питан-
ня взяли участь професор П. О. Куцик, доцент Т. О. Гераси-
менко, доцент О. С. Котуха, доцент І. В. Бойчук та професор 
Я. П. Скоробагатий.

При підведенні підсумків у цьому питанні ректор академії, 
професор П. О. Куцик звернув увагу присутніх на необхіднос-
ті залучення іноземних студентів на навчання, а також роз-
почати рекламувати академію в соціальних мережах шляхом 
створення офіційних сторінок у мережі та розміщення на них 
академічних новин.

Після обговорення поданої інформації Вчена рада ухвали-
ла: сформувати робочу групу з розробки програми діяльності 
академії з набору студентів у 2015 році; директорам інститутів 
та деканам факультетів розробити і узгодити з приймальною 
комісією загальні заходи академії із проведення профорієнта-
ційної роботи й організації набору студентів у 2015 році; кафе-
дрі маркетингу та кадровій агенції упродовж місяця розробити 
Програму маркетингової діяльності академії з набору, надан-
ня освітніх послуг і працевлаштування; відділу міжнародних 
зв’язків і стратегічного розвитку, Інституту економіки та фі-

нансів та деканатам спільно розробити Заходи щодо набору на 
навчання в академію іноземних студентів. 

Крім того, на засіданні Вченої ради розглянуто Програму 
діяльності академії  на період 2014-2017 років з врахуванням 
норм нового Закону України “Про вищу освіту”. З інформаці-
єю про доцільність формування такої Програми на 2014-2017 
рр. та необхідність її затвердження виступив ректор академії, 
професор П. О. Куцик. У виступі Петро Олексійович відмітив, 
що в академії вже є затверджена програма на 2012-2017 роки, 
але вона потребує коригування у зв’язку із введенням в дію 
нового Закону України “Про вищу освіту”. У виступі ректор 
також акцентував увагу на необхідності вивчення питання 
структурними підрозділами академії щодо відкриття нових 
напрямів підготовки та спеціальностей.

Після вступного слова ректора по даному питанню поряд-
ку денного виступили проректори, директор ІЕФ та декани
факультетів.

Проректор з науково-методичної роботи, професор 
С. В. Скибінський у виступі наголосив, що у програмі має бути 
передбачено проведення моніторингу якості надання освітніх 
послуг, застосування інноваційних технологій у навчальному 
процесі, проведення науково-методичних семінарів тощо.

У виступі проректор з наукової роботи, професор В. О. Шев-
чук відмітив, що у програмі має бути враховано проведення на-
укових конференцій (круглих столів або семінарів) за кожною 
випусковою кафедрою, збільшення кількості видань публікацій 
в науково-метричних журналах і монографій, а також підви-
щення наукової роботи студентів.

У свою чергу, проректор з навчально-виховної роботи, профе-
сор С. Д. Гелей відмітив, що у проекті програми на 201-2017 рр. з 
виховної роботи передбачено проведення майже 100 заходів, які 
передбачають оптимізацію органів студентського самоврядуван-
ня (вимога нового Закону України “Про вищу освіту”), проведен-
ня з’їзду Асоціації випускників академії, запровадження форм 
волонтерського руху серед студентів та викладачів академії тощо.

За результатами обговорення, ректором академії запропоно-
вано сформувати робочу групу, яка проводитиме наради з роз-
робки програми діяльності академії на 2014-2017 роки, в яку 
включити представників ректорату, директорів інститутів та 
деканів факультетів. Відповідно, після розроблення програми 
вона буде представлена на обговорення і затвердження конфе-
ренцією трудового колективу академії.

Секретар Вченої ради, доцент Л. Г. Медвідь доповіла
про план роботи Вченої ради академії на перший семестр
2014-2015 навчального року.

Власна інформація

Під час засідання Вченої ради академії

ВЧЕНОГО АКАДЕМІЇ НАГОРОДИЛИ 
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
1 вересня 2014 року під час 

урочистостей з нагоди посвяти 
у студенти Львівської комерцій-
ної академії Голова постійної 
комісії з питань бюджету, со-
ціально-економічного розвитку 
та комунальної власності Львів-
ської обласної ради Я. Д. Качма-
рик за особливі заслуги перед 
Українським народом вручив
Почесну грамоту Верховної 
Ради України заслуженому юристу України, доценту кафедри 
цивільного права та процесу Михайлу Антоновичу Мацьку.
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Абсолютна успішність студентів по курсах у порівнянні
із зимовою сесією 2013-2014 навчального року

ЗБЕРЕЖЕНО ВИСОКІ ПОКАЗНИКИ УСПІШНОСТІ
За результатами літньої екзаменаційної сесії у 2013-

2014 навчальному році навчальним відділом академії 
проведено аналіз успішності студентів денної форми 
навчання по факультетах, напрямах підготовки, спеці-
альностях та курсах.

Комплексний аналіз результатів екзаменаційної сесії 
2013-2014 навчального року засвідчує, що в академії збере-
жено високі показники, які характеризують успішність сту-
дентів, але є  спад цілого ряду з них. 

У порівнянні із зимовою екзаменаційною сесією на денній 
формі навчання кількість двійок зменшилась з 215 до 172, що 
привело до зростання показника абсолютної успішності.

Як бачимо, абсолютна успішність по академії зросла з 
84,8 % у зимову сесію, до 86,8 % у літню екзаменаційну се-
сію, а показник якісної успішності зменшився на 1,8 %.

ВІДНОВЛЕНО ДІЯЛЬНІСТЬ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 35.840.03

Показники абсолютної успішності зросли на факульте-
ті міжнародних економічних відносин (з 81,1 % у зимову 
сесію до 88,3 % у літню ), Інституті економіки та фінансів 
(з 85,7 % до 94,0 %), юридичному факультеті (з 74,6 % до 
82,7 %), факультеті менеджменту (з 82,8 % до 88,0 %). Змен-
шилась абсолютна успішність на товарознавчо-комерційно-
му факультеті з 92 %  у зимову сесію, до 81,3 % у літню, що 
пояснюється великою кількістю двійок, отриманих студен-
тами на іспитах.

Якісна успішність у літню сесію в порівнянні з зимо-
вою дещо зменшилася на усіх факультетах, проте показник 
якісної успішності відповідає вимогам Міністерства освіти 
і науки України. Стабільно висока якісна успішність у сту-
дентів Інституту економіки та фінансів  (70,93 %), найниж-
ча – на факультеті менеджменту (50,01 %).

Якщо розглядати показники абсолютної та якісної 
успішності по курсах, то слід зауважити, що найвища аб-
солютна успішність у студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня “спеціаліст” – 100 %, найнижча у студентів 3-го кур-
су – 67,9 %. Цей показник міг бути вищим, якби не низька 
успішність на напрямі підготовки “Міжнародні економічні 
відносини” (52,9 %).  Найвищі показники якісної успіш-
ності у студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” 
(79.6 %) і впродовж останніх трьох років вони зростають.  

Наведене вище свідчить про необхідність впроваджен-
ня додаткових заходів Інститутом, деканатами і кафедрами 
щодо вдосконалення організації навчального процесу та за-
безпечення підготовки до екзаменаційної сесії.

Л. К. Притула,
завідувач навчального відділу академії

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України № 793 від 4 липня 2014 року в академії віднов-
лено діяльність спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.09 “Бухгалтер-
ський облік, аналіз та аудит (за видами економічної ді-
яльності)” строком на два роки.

До складу ради увійшли 15 осіб, серед яких вчені 
академії: професор К. І. Редченко (голова ради), доцент 
Т. О. Герасименко (кафедра аудиту), професор П. О. Ку-
цик, професор М. В. Корягін,  професор В. О. Озеран, 
доцент В. І. Бачинський, доцент Л. Г. Медвідь (вчений 
секретар), професор С. І. Шкарабан (кафедра бухгал-
терського обліку), професор Л. А. Яремко (кафедра між-
народних економічних відносин), професор Ю. А. Дай-
новський (заступник голови ради) (кафедра маркетингу), 
а також представники інших наукових шкіл: професор 
Я. Д. Крупка, професор П. П. Микитюк (Тернопільський 
національний економічний університет), професор 
І. Б. Садовська (Луцький національний технічний уні-
верситет), професор І. Й. Яремко (НУ “Львівська полі-
техніка”), доцент В. Є. Швець (ЛНУ ім. І. Франка).

Членами ради затверджено план організаційної робо-
ти спеціалізованої вченої ради відповідно до вимог Мі-
ністрества освіти і науки України, оновлено порядок та 

форми документів, які подаються здобувачем наукового 
ступеня відповідно до вимог нормативно-правових актів 
з питань присудження наукових ступенів кандидата наук, 
а також Перспективний план захистів на 2014-2016 роки.

Радою було прийнято до розгляду дисертаційну роботу 
здобувача кафедри бухгалтерського обліку К. І. Кузьмін-
ської та надано дозвіл на публікацію оголошення у спеці-
алізованому випуску газети “Освіта України”.

доцент Л. Г. Медвідь,
секретар спеціалізованої Вченої ради
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ОБГОВОРЕНО ПРОЕКТ ЗАКОНУ 
“ПРО АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ”

14 липня 2014 року в академії відбулось засідання “круг-
лого столу” з презентації та обговорення проекту нової 
редакції Закону України “Про аудиторську діяльність”.
Участь у заходів взяли  віце-президент Всеукраїнської 

професійної громадської організації “Спілка аудиторів 
України”, к.е.н. В. Ю. Лісіна, голова Комісії з правового 
забезпечення ВПГО “Спілка аудиторів України”, к.ю.н. 
В. В. Головач, а також науковці та фахівці з аудиту За-
хідного регіону України.

Відкрив засідання “круглого столу” ректор академії, про-
фесор П. О. Куцик, який наголосив на важливості поданого 
до обговорення законопроекту, як для практичної діяльності 
аудиторів, так і для навчальних закладів, які задіяні у підго-
товці фахівців за спеціальністю “Облік і аудит”.

Віце-президент ВПГО “Спілка аудиторів України”, 
В. Ю. Лісіна у своєму виступі наголосила на важливості 
проведення круглих столів у різних регіонах України (Дні-
пропетровськ, Львів, Одеса, Харків) з обговоренням проек-
ту Закону України, оскільки цей законопроект вже у вересні 
буде передано до розгляду Верховною Радою України.

Голова Комісії з правового забезпечення ВПГО “Спілка 
аудиторів України”, В. В. Головач як головний автор з роз-
робки законопроекту розкрив основні концептуальні засади 
його побудови з врахуванням досвіду роботи аудиторської 

спільноти України протягом дії старого Закону з 1993 року, 
дії аналогічних Законів у  країнах Євросоюзу, а також дирек-
тив Євросоюзу з цього питання і Міжнародних стандартів 
аудиту. Була запропонована схема управління аудиторською 
діяльністю відповідно до проекту нової редакції Закону.

За результатами засідання “круглого столу” шляхом дис-
кусії та обговорень було прийнято ряд конкретних пропо-
зицій щодо покращення як концептуальної основи законо-
проекту, так і редакційного змісту окремих його статей, які 
передано в Раду Всеукраїнської професійної громадської 
організації “Спілка аудиторів України”

професор В. О. Озеран, 
к.е.н., ст. викладач М. Ю. Чік

МОЛОДІ АКАДЕМІЧНІ ЛІДЕРИ
Під час занять учасники детально 

вивчали значення понять “лідерство” 
та “менеджмент”, мали змогу оволо-
діти стратегією запровадження змін і 
вмінням мислити креативно. 

До проведення тренінгу були за-
лучені викладачі з різних країн, тому 
заняття були не зовсім традиційними, 
кожен з викладачів застосовував свою 
методику і, у більшості випадків, це 
були не звичайні лекції, а активна ко-
мандна робота студентів. 

Варто відзначити відмінну організа-
цію, завдяки якій учасники мали мож-
ливість ефективно поєднувати навчан-
ня з відпочинком. Усі хто брав участь 
у проекті, мали можливість відвідати 
міста Варна і Балчік та започаткувати 
багато нових корисних знайомств.

Безумовно, реалізація таких про-
ектів допомагає студентам самоствер-
дитися, розширити коло знайомств і 
обмінятися досвідом із студентами з 
інших країн.

Висловлюємо слова щирої подяки 
ректору академії, професору П. О. Ку-
цику, та начальнику відділу міжнарод-
них зв’язків і стратегічного розвитку 
– координатору проекту Т. М. Штанько 
за надану можливість стати учасником 
таких тренінгів. 

Регіна Ткачук та Ярина Умриш,
учасники тренінгу від академії

У період з 7 по 13 вересня студен-
ти академії  Регіна Ткачук (спец. “Об-
лік і аудит”) та Ярина Умриш (спец. 
“Міжнародні економічні відносини”) 
взяли участь у тренінгу “Молоді 
академічні лідери” (Young Leaders 
Academy),  організованого в рамках 
проекту TEMPUS IV “Лідерство та 
управління змінами у вищій освіті” 
(“Leading and Managing Changein 
Higher Education”) (La MANCHE) на 
базі Міжнародного університетсько-
го коледжу у м. Добріч в Болгарії. По-
вернувшись в Україну, учасники тре-
нінгу діляться своїми враженнями. 

Учасникам тренінгу були прочита-
ні такі лекції: “Комунікування змін і 
розвиток культури управління зміна-
ми в організації”; “Розвиток студент-
ських повноважень і організаційних 
вмінь в щоденній організації універ-
ситету”; “Управління та інформуван-
ня про зміни в політиці управління”; 
“Молоді лідери, університети та під-
приємництво: тристоронній виклик”; 
“Творче мислення та лідерські нави-
ки”; “Розвиток лідерських навичок та 
поведінки студентів”; “Європейські 
студентські організації: структура
та ініціативи”.

Учасники тренінгуYУчасники тренінгуYoung Leaders Academyoung Leaders Academy

Під час засідання “круглого столу”
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26 вересня 2014 року в Інституті регіональних до-
сліджень НАН України відбулось засідання “круг-
лого столу”, на якому розглядалися питанням ак-
тивізації співпраці між Радами молодих вчених та 
молодими науковцями науково-навчального комплексу
“ЕКОНОМОСВІТА”.

Участь у науковому засіданні взяли представники ака-
демії  у складі доцента М. Я. Вірта, доцента Р. Л. Лупака 
та старшого викладача Р. А. Марценюка, а також Голови 

рад молодих вчених Інституту регіональних досліджень 
НАН Ураїни, Національного університету “Львівська По-
літехніка”, Тернопільського національного економічного 
університету, Луцького національного технічного універ-
ситету, Львівського інституту банківської справи УБС НБУ 
та Львівської державної фінансової академії. 

Відкрив засідання вітальним словом, директор Ін-
ституту регіональних досліджень Національної акаде-
мії наук України,заступник голови координаційної ради
науково-навчального комплексу “ЕКОНОМОСВІТА”
професор В. С. Кравців.

Учасниками круглого столу обговорено напрями співп-
раці, узгоджено план роботи на 2014-2015 роки та підпи-
сано договір про співпрацю між Радами молодих вчених 
установ комплексу.

За результатами роботу наукового форуму створено ко-
ординаційну Раду молодих вчених науково-навчального 
комплексу “ЕКОНОМОСВІТА” до якої увійшов від акаде-
мії к.е.н., старший викладач кафедри бухгалтерського об-
ліку Р. А. Марценюк.

Власна інформація

АКТИВІЗАЦІЯ РОБОТИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ АКАДЕМІЇ

У ЄВРОПУ  ЗІ ЗНАННЯМ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ

Вивчення польської та чеської мов в Україні стає дедалі популярнішим, 
оскільки все більше наших громадян тісно співпрацюють з польськими та 
з чеськими компаніями, а молодь планує або ж уже втілює у реальність свої 
плани щодо продовження навчання у вишах Польщі та Чехії. Разом з тим, 
варто зазначити, що вивчення іноземних мов набуває дедалі більшої популяр-
ності. Для декого це захоплення, а ось для більшості – це необхідність.

Упродовж останнього десятиліття сту-
денти академії, окрім класичного спектру 
романо-германських мов, мають можли-
вість вивчати фактично дві найпопуляр-
ніші західнослов’янські мови – польську 
та чеську.

Кафедра іноземних мов академії у 
співпраці з Центром сучасних європей-
ських мов успішно реалізовують проект 
вивчення польської та чеської мов – від 
початкового (у рамках дійсного навчаль-
ного процесу) – до професійного рівнів 

(в рамках роботи курсів з вивчення та 
удосконалення іноземних мов при Цен-
трі сучасних європейських мов). 

Викладачі акцентують увагу на фор-
мах і методах організації навчання, які 
безпосередньо впливають на резуль-
тативний компонент навчального про-
цесу. Для активізації навчально-піз-
навальної діяльності студентів, окрім 
традиційних аудиторних занять прово-
дяться імпровізовані, тобто ті, які ма-
ють нетрадиційну структуру: заняття-

екскурсії, заняття взаємного навчання 
студентів, Інтернет-заняття, які в по-
єднанні з читанням преси, літератури, 
переглядом фільмів мовою оригіналу 
і є запорукою ефективного вивчення 
іноземних мов. 

Окрім традиційного освітнього на-
пряму у вивченні іноземних мов, ви-
кладачі-славісти успішно практикують 
так званий культурологічний напрям, 
який полягає в організації та проведен-
ні освітньо-культурних екскурсій для 
студентів академії, які вивчають чесь-
ку та польську мови. Головною метою 
таких екскурсійних турів – є вдоско-
налення мовних навичок студентів під 
час перебування у мовному середовищі 
та ознайомлення з культурною спадщи-
ною країн, мови яких вивчаються.

Уже декілька років поспіль студенти 
факультету МЕВ, які вивчають чеську 
мову, відвідують столицю Чехії – Прагу, 
де упродовж кількох днів удосконалю-
ють мову, знайомляться з культурою, зви-
чаями та архітектурою чеської столиці.

За статистикою, середньостатистич-
ний випускник європейського вишу 
володіє мінімум трьома іноземними 
мовами. Ми також маємо переконання, 
що стільки мов повинна знати сучасна 
молода людина, яка має вищу освіту 
і яка хоче успішно реалізувати себе у 
конкурентному європейському серед-
овищі. Знання іноземних мов – це не 
лише можливість вдалого працевла-
штування чи просто можливість віль-
ного пересування Європою і світом, 
насамперед – це зміна твого світогляду.

Соломія Кость та Віра Стадник, 
викладачі кафедри іноземних мов

Студенти академії під час відвідин м. Праги (Чехія)

Учасники “круглого столу”Учасники “круглого столу”
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МАРКЕТИНГОВІ 
МОЖЛИВОСТІ YOUTUBE: 
ПОГЛЯД СТУДЕНТА

29 вересня 2014 року в академії відбувся науково-прак-
тичний семінар для викладачів і студентів на тему 
“Маркетингові можливості відеохостингу YouTube”, 
приурочений 25-річчю кафедри маркетингу академії. 

Відкрила науковий семінар декан факультету міжнарод-
них економічних відносин, доцент І. В. Бойчук. У віталь-
ному слові Інна Володимирівна наголосила на актуальності 
обраної лекції семінару, то розповіла короткі історичні віхи 
наукових досягнень кафедри маркетингу.

З вітальним словом виступила організатор заходи, доцент 
кафедри маркетингу Н. Р. Балук. У виступі Надія Романівна 
наголосила, що подібні заходи в подальшому також прово-
дитимуться впродовж 2014-2015 навчального року.

Лектором наукового семінару виступив студент академії 
Гошій Юрій, який займається проведенням у Львові тре-
нінгів з маркетингової тематики. Після проведеної лекції, 

ДУХОВНИЙ ВІДПОЧИНОК СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ

Газета “СТУДЕНТСЬКИЙ МЕРИДІАН”
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№ 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
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Розповсюджується безкоштовно
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Редакція залишає за собою право 

літературного редагування, скорочення 
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учасники семінару на науковому рівні обговорювали питан-
ня, пов’язані із роботою відеохостингу YouTube, можливос-
тями його широкого застосування в маркетинговій діяль-
ності підприємства як рекламної технології для залучення
споживачів.

Даний семінар став одним із перших заходів, які кафедра 
маркетингу готує до свого 25 річчя.

16 вересня подвір’я храму св. Олексія Зарицького запо-
внене молодими людьми в національних строях зі щасли-
вими обличчями – це зустріч учасників табору “Канікули 
з Богом – 2014”, у якому щороку студенти академії вже  
вп’яте беруть участь. Але давайте почнемо з того, як 
усе починалося…

2013-2014 навчальний рік видався насиченим: курсові 
роботи, літня сесія, державні та вступні іспити… Відпо-
відно, я навіть не помітила, як літо пробігло, а так хотілося 
трішки відпочити від сірих буднів. У соцмережі  з’явилося 
оголошення від Центру Студентського Капеланства про те, 
що розпочато реєстрацію на участь у таборі “Канікули з Бо-
гом – 2014” довго не вагаючись, набрала визначений номер.

І ось 18 серпня в колі молодих, ще зовсім невідомих мені 
людей, розпочалася подорож у місце, яке стало особливим, 
подарувало незабутні емоції й можливість змінити себе, 
адже гасло цьогорічного табору: “Шлях до преображення!”. 

Прибули ми у смт. Славське на базу “Політехнік-2”, де 
нас уже чекали  капелан нашої академії, отець Роман До-
вгань та Голова Центру Студентського Капеланства м. 
Львова отець Юрко Остап’юк, які стали нашими духовни-
ми наставниками на 10 днів перебування у таборі. 

Розповісти усе, що приготував для нас оргкомітет, про-
сто неможливо, адже усі дні були надзвичайно насичени-
ми: зарядка, ранкова літургія, тематичні духовні розмови, 
різноманітні ігри як спортивного, так і розважального ха-
рактеру, годинний квест під дощем, вечірні посиденьки з гі-
тарою біля ватри, кінотеатр під відкритим небом. Не менш 
яскравими були підкорення гори Захар Беркут та Тростян. 
Незабутні імпровізовані вистави, а також родзинка вечо-
рів – “Вечір талантів”, на якому учасники та члени оргко-
мітету розкрили усі свої вміння з акторського мистецтва у 
гумористичному напрямку й мали можливість поставити 
номери-пародії один на одного.

Та найголовніше – під час табору ти справді змінюєшся, 
починаєш дивитися на багато речей іншими очима, зміню-
ється ставлення до себе, до ближніх – це справді духовний 
відпочинок та збагачення. Це час, коли ти потрапляєш у 
іншу реальність, де немає зла, ненависті, заздрості й інших 
негативних емоцій, з якими ми стикаємося кожного дня, це 
місце, яке дарує нових друзів і лише приємні моменти.

Саме тому під час зустрічі всі були дуже щасливі бачити 
нових та старих друзів, людей, з якими пов’язано так багато 
“крутих” спогадів. Ділилися емоціями, новими й минулими 
подіями і просто раділи, що знову разом. На завершення  хо-
четься сказати  величезне “ДЯКУЮ” отцям, аніматорам і всім, 
хто допомагав організувати таке чудове відпочинкове літо.

Н. Ковальчук,
студентка академії

З ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ



Початок нового навчального року... Як завжди хвилюючі відчуття... Починається нове 
життя, сповнене незабутніх моментів, захоплюючої інформації та цікавих знайомств. Перше 
знайомство з першокурсниками академії дало змогу отримати безліч позитивних вражень.

Ще одним подарунком для присут-
ніх став одночасний запуск більш ніж 
200 жовто-блакитних кульок, що сим-
волізував мрії студентів про майбут-
нє – світле, успішне, мирне!

Відомо: думки матеріалізуються, і 
саме зараз час мріяти, ставити цілі та 
досягати їх! Сподіваємось, що новий 
навчальний рік стане початком плідної 
співпраці між академією та Епіцен-
тром, що дасть можливість студен-
там на практиці опанувати теоретичну 
інформацію та в недалекому майбутньо-
му дозволить стати професіоналами 
обраної справи і долучитися до команди 
лідерів, якою є компанія “Епіцентр К”!

ЗНАЙОМСТВО З ПЕРШОКУРСНИКАМИЗНАЙОМСТВО З ПЕРШОКУРСНИКАМИ

Після завершення уро-
чистостей з нагоди 
посвяти у студенти 
Львівської комерцій-
ної академії, естафету 

у продовженні святкування Міжна-
родного Дня знань прийняла компанія 
“Епіцентр К”, яка є партнером академії 

та приймає активну участь у виховній, 
навчальній та науковій роботі. 

Представники компанії принесли з 
собою подарунки: кожен хто бажав, міг 
сфотографуватись на згадку про цей 
важливий для себе день і отримати мит-
тєве фото. Студенти мали можливість 
фотографуватись і окремо, і групою. 
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В рамках співпраці з Львівською 
комерційною академією компанія 
ТОВ “Епіцентр К” у липні органі-
зувала екскурсії для викладачів та 
студентів факультету менедж-
менту, товарознавчо-комерцій-
ного факультету та факультету 
міжнародних відносин.
Відтак, 4 та 16 липня 2014 

року представники академії побу-
вали на виробництвах ТОВ “Кар-
патська кераміка” (виробництво 
керамічної плитки), ЦБМ “Осмо-
лода” (виробництво пиломатері-
алів та зрощеної деревини) та на 
ТМ “Євротон” (ПрАТ “Розділь-
ський керамічний завод” (Львів-
ська область), а також відвідали 
гіпермаркети “Епіцентр К” у м. 
Івано-Франківськ та у м. Львові 
по вул. Городоцькій.

Представники академії ознайоми-
тись з організаційно-технологічними 
процесами виробництва та особливос-
тями збутової  політики компанії-ви-
робника. Зокрема, головні технологи 
та комерційні директори, які прово-
дили екскурсії розповіли про історію 
своїх компаній, а також про особливос-
ті використання новітніх технологій 
іноземного походження (італійські та 
німецькі) у діяльності підприємства. 

Кожна екскурсія включала в себе 
розповідь про сировину для вироб-
ництва, а також про технологічний 
процес виробництва. По  закінченню 
екскурсії студенти та викладачі мали 
змогу у довільній формі поспілкува-
тись з практиками та отримати відпо-
віді на поставленні питання. 

Крім того, в межах заходу викладачі 
академії узгодили з адміністрацією під-
приємств про можливості проведення 
виїзних занять для студентів, а також 

Чим більше знаєш, 
        тим більше можеш.

Е. Абу

ЕКСКУРС
iЯ

ЕКСКУРС
iЯ

ЕКСКУРС
iЯ

обговорили питання проходження ви-
робничої та переддипломної практики 
з подальшим працевлаштуванням.

Слід відмітити, що навчальні екс-
курсії на виробництва є вкрай важли-
вими для студентів. Оскільки, вони 
мають можливість поєднати свої тео-

ретичні знання з практичними, усві-
домити, що таке якість продукту та як 
її перевірити чи визначити, зрозуміти 
технологічні процеси виробництва 
того чи іншого продукту. 

В подальшому компанія “Епі-
центр К” має на меті організувати ба-
гато інших захоплюючих навчальних 
екскурсій для викладачів та студентів 
академії.

Як майбутні кваліфіковані 
спеціалісти, ми здобули для себе 
певний досвід не лише в теорії, 
але й на практиці. Отримали 
масу вражень і задоволень від 
цієї захоплюючої поїздки. Після 
таких екскурсій краще сприй-
мається теоретичний матері-
ал, який ми вивчаємо на лекціях 
та на практичних заняттях,
а також розуміється необхід-
ність його вивчення.

Від імені студентів висловлюю 
слова великої подяки організато-
рам подорожі.

Лілія Назар
студентка факультету МЕВ

НАВЧАЛЬНІ ПОЇЗДКИ НА ВИРОБНИЦТВОНАВЧАЛЬНІ ПОЇЗДКИ НА ВИРОБНИЦТВО



12 вересня 2014 року у спортивному комплексі академії відбувся перший
товариський матч з мініфутболу між викладачами вишу та керівниками
різних рівнів гіпермаркетів ТОВ “Епіцентр К” у м. Львові.

Пропонуємо Вам фоторепортаж із заходу.
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ПЕРШИЙ ТОВАРИСЬКИЙ МАТЧ З МІНІФУТБОЛУПЕРШИЙ ТОВАРИСЬКИЙ МАТЧ З МІНІФУТБОЛУ

Перед початком матчу команди тро-
хи “пограли м’язами”, налаштувались 
на гру. Обов’язково психологічно під-
готувались, адже суперники були неві-
домі один одному.  

І ось – свисток, що сповіщає про 
початок гри. Перші хвилини матчу ко-
манди грали майже на рівних, не від-
даючи перевагу один одному. Проте, 
перший м’яч вдалося забити команді 
викладачів академії! Якщо відверто, то 

перших голів в ворота команди “Епі-
центру” було 2. Але гості не здавалися 
і вже на 7 хвилині матчу результат гри 
скоротився. Перший м’яч з красиво ро-
зіграної комбінації опинився і в воротах 
господарів матчу. Звичайно, цього було 
недостатньо, і гравці активно застосо-
вували пресинг то одні, то інші ворота.

Рефері матчу, завідувач кафе-
дри фізичного виховання та спорту,
доцент І. М. Блащак, пильно стежив 
за дотриманням всіх правил і забезпе-
чив об’єктивний результат.

Більш детальний звіт
з проведених заходів шукайте

у Facebook
(група Епіцентроманія).
Приєднуйтесь!

Команди показали себе справжні-
ми бійцями, що не роздумуючи йшли 
в атаку. Але викладачі академії більш 
ефективно використали час, відведе-
ний на гру і в результаті перемогли. Ві-
таємо переможців першого товарисько-
го матчу, але це тільки початок...

я).



Продовжуємо рубрику “Листи до студентів” розмовою з випускником 
академії 2005 року, а нині начальником відділу “Покриття для підлоги, 
плитка” гіпермаркету “Епіцентр К” (м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 
188-а) Юрієм Степановичем Вусом.

– Що вам дала вища освіта?
– Отримана вища освіта дає можливість досягти мети свого жит-

тя. Я щиро вдячний викладацькому складу комерційної академії за 
надані мені знання. Адже навчання вчить мислити творчо, знаходити 
вихід із будь-якої ситуації, навчає компетентності та відкриває безліч 
шляхів для самореалізації.

– Як, на Вашу думку, досягти успіху у кар’єрному зростанні?
– Досягти успіху – це не спіймати “удачу за хвіст”, це перш за все 

цілеспрямована, невтомна праця над собою і, що не менш важливо, 
віра в свої сили! Окрім того, дуже важливо, щоб робота приносила за-
доволення. Як наголошував видатний український філософ Григорій 
Сковорода, кожна людина має займатись тією справою, до якої вона 
має потяг і схильність. 

Чим більше знаєш, тим більше можеш.

ЛИСТИ СТУДЕНТАМЛИСТИ СТУДЕНТАМ

Життєве кредо:

Рік народження: 1981 рік
Сімейний стан: одружений, має доньку
Вища освіта (заклад): Львівська комерційна академія
Рік закінчення: 2005 рік
Спеціальність: товарознавство та комерційна діяльність
Початок роботи у ТОВ “Епіцентр К”: 2006 рік
Гороскоп: овен
Улюблений колір: зелений
Думка про вищу освіту: Вища освіта – це фундамент,  на якому 
людина зможе побудувати своє успішне майбутнє, обовязкова 
сходинка на шляху до життєвої мудрості та невід’ємна складова 
сучасного життя. 

Вінстон Черчіль

Немає змісту повторювати: “Ми робимо все 
можливе”, треба знайти спосіб зробити те, 
що необхідно.
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– Які у Вас пріоритети в житті?
– Звісно ж, найціннішим у моєму житті є сім’я. Намагаюсь весь 

вільний час присвятити родині. Як керівник відділу, пріоритетним 
напрямком роботи, бачу формування професійного колективу, з яким 
можна виконати будь-які завдання та досягти високої ефективності. 
Та насправді, вже давно особисте життя та робота поєднались, това-
ришуємо сім’ями з колегами по роботі, проводимо разом дозвілля.

В академії працює інформаційно-організаційний кабінет 
(ауд. 507, вул. У. Самчука, 9). 

Ви можете отримати інформацію з приводу:
- проходження виробничої та переддипломної практики; 
- спортивних заходів та реєстрації для участі в конкурсах; 
- екскурсії у гіпертаркети компанії та на виробництва;
- зустрічей з провідними фахівцями компанії та видатними людьми;
- інших цікавих подій, що проводяться спільно з ТОВ “Епіцентр К”.

Нагадуємо!!!

Ми на Вас чекаємо!Ми на Вас чекаємо!


