
* ГАЗЕТА ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ *

Львівська комерційна академія – спадкоємиця славних традицій Львівсько-
го торговельно-економічного інституту, її витоки як навчального закладу з 
підготовки фахівців торговельної справи сягають спеціалізованих шкіл, що 
діяли у Львові у першій половині XIX століття.
Сьогодні академія – це сучасна науково-освітня установа, де основним за-

вданням є якісна підготовка конкурентноздатних на ринку праці фахівців у 
різних сферах економіки. Про переваги Львівської комерційної академії як од-
ного з провідних торговельно-економічних вишів України розповідає ректор 
академії, професор Іван Михайлович Копич.

за відповідними напрямами підго-
товки та спеціальностями для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного 
рівня “спеціаліст” або “магістр”.
Особи, які мають диплом молод-

шого спеціаліста, в академію зарахо-
вуються на перший курс скороченого 
терміну навчання. Це дає їм змогу за 
два роки отримати диплом бакалавра.

В академії створені всі передумови 
для успішного навчання і наукового 
росту молодих людей до рівня висо-
кокваліфікованих фахівців, що відпо-
відає сучасним вимогам ринку праці.

Насамперед навчальний процес ви-
магає високої кваліфікації викладачів. 

Крім цього, вони повинні займатись 
науковими дослідженнями у тих га-
лузях, що співпадають або дотичні до 
дисциплін, які вони викладають.

На даний час професорсько-ви-
кладацький склад академії налічує 
372 особи, з них 44 доктори і профе-
сори та 204 кандидати наук, доцен-
ти. Серед них 17 академіків різних 
галузевих академій наук України.

В академії функціонує понад 10 
наукових шкіл, що є відомими не 
лише в Україні, а й за її межами. Це 
дає змогу формувати потужну науко-
во-навчальну та методичну базу для 
викладання дисциплін.

Визнанням особистих заслуг вче-
них Академії є отримання державних 
премій та відзнак як на державному, 
так і на регіональному рівнях. Зокре-
ма, у 2012 році лауреатом Держав-
ної премії в галузі науки і техніки 
є професор С. В. Скибінський, а в 
2013 році щорічну премію Прези-
дента України для молодих вчених 

НАШ ДОСВІД – ВАШЕ МАЙБУТНЄ!

Наша академія – заклад найвищого 
IV рівня акредитації, який присут-
ній на ринку освітніх послуг із 1817 
року, відповідно є одним із найстарі-
ших торговельно-економічних ВНЗ 
України. Наш навчальний заклад по-
стійно займає високі місця у рейтин-
гах українських вишів і має істотні 
переваги над багатьма іншими на-
вчальними закладами, що здійсню-
ють підготовку фахівців з торговель-
но-економічного профілю.

В академії функціонують 3 інститу-
ти та 6 факультетів і здійснюємо під-
готовку фахівців за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем “бакалавр” Закінчення на стор. 2
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у галузі науки і техніки отримано 
професором Т. Г. Васильцівим та 
доцентом Р. Л. Лупаком. 

Важливим елементом підвищення 
якості академічної наукової роботи 
та рівня кваліфікації професорсько-
викладацького складу є міжнарод-
ні стажування професорсько-ви-
кладацького складу та співпраця 
з навчально-науковими заклада-
ми Польщі, Російської Федерації, 
США, Англії, Канади, Грузії, Ав-
стрії, Угорщини, Білорусії, Франції, 
Німеччини та Болгарії. Наприклад, у 
2013 році викладачі підвищували 
педагогічну кваліфікацію в Ок-
сфордському університеті (Велика 
Британія) (доцент І. А. Лапшина), 
що відбувається у рамках участі в 
дослідницькому проекті “Imagining 
Europe from the outside”; у Ягелон-
ському університеті (м. Краків, 
Польща) та в Канцелярії Сей-
му Республіки Польща (к.е.н. 
І. М. Польова) за міжнародною про-
грамою пар ламентського стажуван-
ня; у Вроцлавсько му університеті 
на кафедрі права, менеджменту та 
економіки (асистент А. І. Хомиць-
кий) за освітньо-стипендіальною 
програмою Лена Кіркленда тощо. 
На даний час доцент Н. І. Черкас 
стажується у США в University of 
Redlands у м. Редландс (Каліфор-
нія) в рамках отриманого гранту 
Fulbright Faculty Development; до-
цент А. Я. Дмитрів стажується у 
Познанському університеті (Поль-
ща) в рамках освітньо-стипендіаль-
ної програми Лена Кіркленда.

Велику увагу ректорат приділяє 
здійсненню стажувань викладачів на 
промислових і торговельних підпри-

НАШ ДОСВІД – ВАШЕ МАЙБУТНЄ!

ємствах, а також у посольствах, що 
дає можливість якісно підвищити 
їх кваліфікаційний рівень та сприяє 
проведенню наукових досліджень.

Навчальний процес в академії за-
безпечується належним методич-
ним забезпеченням (підручниками, 
навчальними посібниками, методич-
ними розробками), де переважають 
розробки професорсько-викла-
дацького колективу академії. 
Бібліотечний фонд академії 

складає майже 500 тисяч примір-
ників, який комплектується літера-
турою з питань економіки, торгівлі, 
товарознавства, маркетингу, бухгал-
терського обліку, аудиту, банківської 
справи, фінансів, менеджменту, між-
народно-економічних відносин, іс-
торії кооперації в Україні тощо. У 
зв’язку з комп’ютеризацією навчаль-
ного процесу в академії функціонує 
електронна бібліотека. 

Якісна підготовка залежить від 

матеріально-технічної бази, турбота 
про яку постійно знаходиться в цен-
трі уваги ректорату. Ми маємо 5 на-
вчальних корпусів, що дає змогу про-
водити заняття лише в першу зміну. 
Інфраструктура академії підключена 
до міжміських швидкісних каналів 
УРАН, для взаємного обміну інфор-
мацією в Україні. В академії відкри-
тий доступ до наукових мереж сві-
ту, зокрема до пан-Європейської 
науково-освітньої мережі GEANT 
(об’єднує понад 3500 навчальних 
закладів 30 країн Європи).
Завдяки підписаній угоді з Ака-

демією сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного, 
наші студенти, починаючи із 3-го 
курсу (або 1-го скороченого термі-
ну навчання) мають можливість 
пройти військову підготовку. 
Академія має розгалужені парт-

нерські зв’язки з регіональними 
органами державного регулювання, 
державними і комерційними банка-
ми, інвестиційними компаніями та 
фондами, великими виробничими 
підприємствами, представництвами 
і філіями транснаціональних корпо-
рацій, спільними підприємствами 
тощо. Це дозволяє проводити по-
вноцінну виробничу та передди-
пломну практику студентів, а та-
кож стажування викладачів.
Наші студенти мають можли-

вість брати участь у програмах об-
міну студентами, які практикуються 
між академією та навчальними за-
кладами країн Євросоюзу та США. 
Крім того, представники вишу при-
ймають активну участь у різноманіт-
них програмах досліджень у Великій 
Британії, Ізраїлі, Марокко, Австрії, 
Німеччині. 

Основні праці професорсько-викладацького колективу академії

Доцент Н. І. Черкас отримує грант
Fulbright Faculty Development
у посольстві США в Україні

Закінчення. Поч. на стор. 1
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Зацікавленість студентів акаде-
мії викликають міжнародні семіна-
ри і конференції, а також збори двох 
потужних студентських організацій: 
AIESEC – “Міжнародна асоціація сту-
дентів-економістів” та AEGEE – “Фо-
рум європейських студентів”, з якими 
академія підтримує тісний зв’язок вже 
протягом тривалого часу.
Проживання у гуртожитку у нас 

забезпечено для всіх студентів, які 
його потребують. Дбаючи про духо-
вне збагачення студентської молоді, 
у гуртожитках функціонують дві 
студентські каплиці. Усі навчальні 
корпуси та гуртожитки академії ма-
ють доступ до мережі Інтернет.

Період навчання – це не лише за-
няття в аудиторіях, лабораторіях та бі-
бліотеках. Професорсько-викладаць-
кий колектив академії намагається 
розширити світогляд юнаків і дівчат, 
збагатити їх інтелект, сформувати по-
чуття національної гідності, професій-
ної впевненості, ділової активності. В 
основі  виховного процесу – демокра-
тизація студентського життя, організа-
ція дозвілля, участь у культурно-освіт-
ніх заходах, у діяльності студентських 
освітніх і спортивних об’єднаннях та 
органах самоврядування.
З метою вироблення у студентів 

навичок управлінської та орга-
нізаторської роботи з колективом, 
формування майбутньої еліти на-
ції значну увагу в житті академії 
ректорат приділяє органам сту-
дентського самоврядування. У нас 
є студентська профспілкова організа-
ція, студентський уряд і парламент, а 
також старостат на рівні інституту й 

факультетів. До їх компетенції вхо-
дить забезпечення і захист прав та ін-
тересів студентів; сприяння навчаль-
ній, науковій та творчій діяльності; 
сприяння формуванню у студентів 
моральних та етичних якостей, ви-
ховання патріотизму; пропагування 
здорового способу життя; сприяння 
створенню різноманітних студент-
ських гуртків, товариств, об’єднань, 
клубів за інтересами та координація 
їх діяльності; співробітництво з ор-
ганами студентського самоврядуван-
ня інших вищих навчальних закла-

Магістри академії святкують випуск

Сьогодні, як і в давнину, професори академії
збираються на урочистості у мантіях

дів. Ректорат регулярно, раз на 2–3 
місяці з ними зустрічається. Вони 
висловлюють свої пропозиції щодо 
покращення навчально-виховного 
процесу, до яких ми прислуховує-
мось. Ректорат налаштований на ро-
зуміння та співпрацю і в подальшому 
буде сприяти розвитку студентського 
самоврядування в академії. 

Завершальним етапом навчально-
го процесу є працевлаштування ви-
пускників. У цій справі слід відміти-
ти особливість нашої академії від 
інших вишів України. Студенти, 
які закінчили стаціонарну форму на-
вчання, мають першочергове право 
на працевлаштування на підприєм-
ствах та організаціях, які очолюють 
випускники академії. Сприяє у цьо-
му створена Асоціація випускників 
академії, що має власні філіали у 
багатьох регіонах України, яка надає 
організаційні та консультаційні 
послуги студентам і випускникам 
академії, сприяє їх працевлашту-
ванню, допомагає у професійному 
та кар’єрному зростанню.

Більш детальну
інформацію про наш виш,

а також особливості 
студентського життя в одному 
з найстаріших торговельно-
економічних вузів України
Ви можете отримати на сайті

Львівської комерційної академії:
www.lac.lviv.ua



4 ВИХОВНА РОБОТА

В АКАДЕМІЇ ВИХОВУЄМО ГУМАННИХ
ТА ДУХОВНО БАГАТИХ ЛЮДЕЙ

Упродовж навчання студентів в академії професорсько-викладацький 
колектив особливу увагу звертає на всебічний розвиток особистості, її 
творчої ініціативи, формування громадянської свідомості, розвиток почут-
тів честі й гідності молодої людини, виховання відповідальності за власне 
майбутнє та майбутнє свого народу й держави. Про особливості виховно-
го процесу в академії розповідає проректор з науково-педагогічної роботи,
професор Степан Дмитрович Гелей.

вних принципів організації навчаль-
ного та організаційно-виховного 
процесу, ознайомлено студентів з 
правилами поведінки, системою оці-
нювання знань відповідно до вимог 
Болонської декларації.  

Студентів-першокурсників озна-
йомлюють з історією та традиціями 
Академії, професорсько-викладаць-
ким складом, матеріально-техніч-
ною базою, навчальними планами 
з обраного напряму підготовки та 
комп’ютерними технологіями, що 
використовуються у навчальному
процесі.

Нерозривність процесів навчання 
та виховання на сьогоднішній день є 
доведеною і добре відомою педагогіч-
ною істиною. Тому неабияка увага в 
освітньо-виховному процесі приділя-
ється духовності. Доки у нашій країні 
з попереднім успіхом усе ще ведуть-
ся дискусії стосовно шляхів збли-
ження світської та релігійної освіти, 
академія уже зробила свій вибір на 
користь присутності у навчальному 
процесі священика. Капелан виступає 
як педагог та вихователь, оскільки 
виконує не лише пасторальну, але й 

просвітницько-виховну роботу. Про 
це свідчить, наприклад, практика на-
шого капелана, отця Романа Довганя. 
Діяльність студентського капеланства 
передбачає як щотижневі Богослу-
жіння у каплицях гуртожитків, так і 
щотижневі тематичні зустрічі. Окрім 
цього о. Роман разом з семінаристами 
проводить душпастирські відвідини 
помешкань студентів.

Професійному зростанню студен-
тів сприяють проведення круглих 
столів, конференцій на виховну тема-
тику: “Українська національна ідея”, 
“Формування особистості в універ-
ситетському середовищі”, “Всі люди 
народжуються рівними, але свій шлях 
ми обираємо собі самі”, “Моральна 
свобода і моральна відповідальність 
молодої людини”, “Культура мови та 
мовлення майбутнього фахівця”, що-
річний конкурс “Знавець української 
мови” імені Петра Яцика, тощо.

Ректорат, деканати та кафедри зна-
чну увагу приділяють вихованню сту-
дентів-патріотів Української держави, 
активних провідників національної 
ідеї, представників української націо-
нальної еліти, яка набуває національ-
ної свідомості, активної громадянської 
позиції, високих моральних якостей та 
духовних запитів. Традиційно у жов-
тні-листопаді відбувається урочис-
та академія, присвячена Українській 
Повстанській Армії. У заході, окрім 
студентів і викладачів академії актив-
ну участь приймають представники

Ректорат академії усвідомлює, 
що майбутнє України залежить від 
змісту цінностей, які закладаються 
у світогляд молодих людей, та від 
того, наскільки духовність стане 
основою їхнього життя. Щоби про-
тистояти новим викликам сучаснос-
ті, ми намагаємось підняти престиж 
виховної роботи зі студентською 
молоддю, внести істотні зміни в її 
ідеологію, змістові характеристики 
та конкретні дії.

Основні зусилля викладачів ака-
демії спрямовані на те, щоб кожна 
лекція, практичне чи семінарське за-
няття, позаудиторні заходи, мали ви-
ховну спрямованість, а викладання 
будь-якої дисципліни виховувало б у 
студентів не лише професійні якості, 
але й сприяло б засвоєнню загально-
людських норм моралі, формуванню 
почуття патріотизму, громадянської 
та національної гідності, активної 
життєвої позиції.

Особлива увага у роботі ви-
кладацького колективу надаєть-
ся вихованню студентів-першо-
курсників, зокрема, проводиться 
роз’яснювальна робота щодо осно-

Студенти та викладачі академії під час мітингу-реквієму,
присвяченому жертвам голодомору 1932-1933 рр.
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громадськості та учасники націо-
нально-визвольних змагань 40-х –
50-х років. 

Студенти та викладачі академії що-
річно беруть участь у мітингу-реквіє-
мі, присвяченому жертвам Голодомору 
1932-1933 років.

Студентський старостат спільно з 
профком кожного року організовують 
акцію “Миколай тебе не забуде” для 
дітей з вадами зору Нагуєвицького 
інтернату та учнів Турківської школи-
інтернату. 

У період різдвяних свят учасники 
хорової капели “Мрія” разом із студен-
тами та дітками працівників академії 
влаштовують святковий вечір “Акаде-
мія колядує”. Такий захід допомагає 
задіяти українські культурні традиції 
у державотворенні та формуванні на-
ціональної свідомості. 

У березні у стінах академії тради-
ційно відбувається урочиста акаде-
мія, присвячена річниці від дня наро-
дження Тараса Шевченка. Шевченкові 
дні  викликають у душі справжнього 
українця глибокі роздуми про минулу 
і майбутню долю нашої талановитої та 
працьовитої нації, змушують звіряти 
свої погляди із заповітами поета, а, го-
ловне спонукають до дії. 

У травні академія традиційно від-
значає свято “Дня матері”. З цієї на-
годи гуртки художньої творчості на-
шого вишу організовують святковий 
концерт.

Одночасно в академії започатку-
вались і дістали розвиток власні сту-
дентські традиції. Чільне місце серед 
них посідає урочисте відзначення 
дня народження нашої Аlma Mater 

(7 листопада). У рамках даного свята 
відбувається нагородження виклада-
чів та студентів академії, проведення 
квіткового вернісажу “Квіти України” 
та святковий концерт, у якому беруть 
участь виконавці-аматори академії та 
інших вишів Львова. 

Головною метою виховної роботи 
в академії є підготовка гармонійно 
розвиненої, суспільно активної осо-
бистості, професійно-грамотного, 
творчого фахівця, поєднуючого в собі 
високу духовність, моральну чистоту. 
Просвітницький характер несуть такі 
заходи, як перегляд вистав у театрі 
ім. М. Заньковецької та Львівському 
академічному духовному театрі “Во-
скресіння”, Львівському кінопалаці 
ім. Олександра Довженка

Впродовж навчання студенти від-
відують національний музей-меморіал 

жертв окупаційних режимів, Держав-
ний меморіальний музей Михайла 
Грушевського та Львівський націо-
нальний літературно-меморіальний 
музей Івана Франка, музей історії ре-
лігії, Львівську національну галерею 
мистецтв, музей етнографії та худож-
нього промислу, музей визвольних 
змагань, музей-аптеку “Під чорним 
орлом” тощо. 

За сприяння ректорату організову-
ються екскурсії по визначних історич-
них місцях України, прощі до святих 
місць. Студентське капеланство та-
кож займається організацією таборів, 
зокрема табору під незвичною, але 
влучною назвою “Канікули з Богом”, 
що розташований у гірській місце-
вості поблизу Славська на Львівщині.

Крім того, у нашому навчальному 
закладі студенти мають можливість 

реалізувати свої здібнос-
ті у хоровій капелі “Мрія” 
(лауреат всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів), 
на гуртках художньої твор-
чості, що функціонують в 
Інституті та на факультетах 
академії. 

Таким чином, сучасний 
фахівець повинен володіти 
не просто певним обсягом 
знань і умінь, бути здатним 
до творчого мислення та 
оригінальних ідей, а й, на-
самперед, бути особистіс-
тю з розвиненою духовніс-
тю, мораллю та культурою. 
Саме тому виховна робота 
академії проводиться в ор-
ганічній єдності з навчаль-
ним процесом і націлена на 
формування фахівців євро-
пейського рівня, справжніх 
патріотів України.Лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів – хорова капела “Мрія”

Виступ танцювального колективу академії
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МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ АКАДЕМІЇ –
ВПЕВНЕНИЙ КРОК У МАЙБУТНЄ

Високий імідж Львівської комерційної 
академії – це не лише якісна підготов-
ка фахівців торговельно-економічного 
спрямування, а й ефективна міжнарод-
на співпраця, що є одним із найважливі-
ших напрямів посилення конкурентних 
позицій вишу на ринку освітніх послуг. 
Про здобутки й перспективи міжна-
родного співробітництва академії роз-
повідає перший проректор, професор
Петро Олексійович Куцик.

Ректорат академії одним із пріоритет-
них напрямів діяльності визначив роз-
виток міжнародних зв’язків, оскільки 
глобалізація та сучасні умови господа-
рювання спонукають нас постійно збага-
чувати стратегію розвитку вишу кращи-
ми надбаннями людства, освоювати но-
вітні технології, прогресивні підходи до 
наукової та навчально-виховної роботи.

З метою активного інтегрування у 
міжнародний освітній простір в ака-
демії функціонує відділ міжнародних 
зв’язків і стратегічного розвитку. Пра-
цівники відділу беруть активну участь у 
здійсненні наукових прикладних розро-
бок з проблем поглиблення зовнішньое-
кономічних зв’язків, розвитку транскор-
донної співпраці, адаптації в Україні до-
свіду ринкових трансформацій, зокрема 
у сфері товарного обігу,  торгівлі, ме-
неджменту, маркетингу та туризму. 

Відділом міжнародних зв’язків та 
стратегічного розвитку академії задля 
одержання  інформації про міжнарод-
ні-освітні програми підтримуються та 
поглиблюються стосунки з Американ-
ською Радою із співробітництва в галузі 
освіти і вивчення мов (ACCELS), Між-
народним Фондом Відродження, Радою 
Міжнародних Наукових Досліджень та 
Обмінів (IREX), Бюро Німецької акаде-
мічної служби обміну, а також посоль-
ствами зарубіжних країн в Україні та 
підрозділами їхніх міністерств освіти. 
Фахівці відділу у постійному пошуку ін-
ших донорських фондів та організацій. 
Загалом, підтримуються зв’язки із 25 
міжнародними організаціями,  фонда-
ми та зарубіжними навчальними за-
кладами. 

Впродовж останніх років академія 
для студентів, аспірантів та викла-
дачів пропонує кожного навчального 
року близько 20 навчальних програм 
навчання і стажування за кордоном.

Особлива увага приділяється пошу-
ку донорських організацій та фондів, 
написанню нових і реалізації діючих 
проектів. Зокрема, у 2013 році закін-
чився чотирирічний період реалізації 
проекту програми Європейського со-
юзу TEMPUS “Модернізація та розви-

ток професіоналізованих дисциплін 
(MODEP) 144920-TEMPUS-2008-FR-
JPCR” у якому прийняла участь академія 
у складі консорціуму із 16 вищих на-
вчальних закладів країн ЄС та СНД. 

У рамках проекту встановлено 
партнерські відносини між університе-
тами країн Євросоюзу та країн-парт-
нерів. Це дає змогу отримати студентам 
академії двох дипломів, про що укладено 
угоду із університетом Овернь-Клермон1 
(Франція). Оскільки, навчання здій-
снюється за європейською програмою, 
студенти академії мають можливість 
отримати французький диплом бака-
лавра після трьох років навчання, а 
диплом магістра – після п’яти років зі 
спеціальностей “Менеджмент держав-

ного підприємства” або “Менеджмент 
приватного підприємства”.

За кошти проекту викладачі академії 
мають можливість проходити стажуван-
ня безпосередньо в університеті Овернь-
Клермонт1, протягом якого проводяться 
семінари, присвячені особливостям ор-
ганізації теоретичної та практичної під-
готовки студентів, зміцненню співпраці 
з підприємствами та ін.

Академія – активний учасник також 
партнерської програми TEMPUS під 
назвою “Вдосконалення та розвиток 
професійної освіти”, що передбачає за-
провадження спільних навчальних курсів 
професійного спрямування та можливос-
ті отримати диплом європейського зраз-
ка. За словами випускників, які приймали 
участь у даній програмі, проходження та-
ких навчальних курсів відкрили для них 
великі перспективи та можливості для 
самореалізації в майбутньому.

Наш навчальний заклад є учасни-
ком проекту програми TEMPUS “Лі-
дерство та управління змінами у ви-
щій освіті (La MANCHE)”. Консорціум 
проекту La MANCHE складається із 29 
установ з десяти країн – 23 ВНЗ регіо-
ну Східного добросусідства (Вірменія, 
Білорусь, Грузія, Молдова та Україна), 
п’ять ВНЗ Європи (Болгарія, Франція, 
Греція, Португалія та Велика Британія) 
та одна комерційна компанія з Великої 
Британії. 

Загальна мета проекту полягає у спри-
янні модернізації вищої освіти з розви-
тку управлінського потенціалу ВНЗ кра-
їн-партнерів і початку тривалого діалогу 
про реформи між відповідними зацікав-
леними групами.

Студенти академії з директором всесвітньої компанії “Мішлен”,
який викладає в університеті м. Клермон-Ферран
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Між академією та представниками 
Університету економіки у Кракові та 
Інституту економіки і менеджменту 
Державної Вищої Професійної Школи 
Технічно-Економічної ім. Броніслава 
Маркевича в Ярославі підписано уго-
ду про співпрацю на 2013-2014 роки з 
перспективою подальшого продовження. 
Умови договору передбачають співпра-
цю викладачів кафедри експертизи то-
варів та послуг з польськими вченими у 
галузі наукових досліджень щодо впро-
вадження системи якості та безпечності 
продуктів харчування на прикладі ві-
тчизняних та зарубіжних підприємств у 
контексті входження України в ЄС.

Також, учасниками зустрічі обгово-
рено основні напрями спільної наукової 
роботи, зокрема організація конферен-
цій, видання колективних монографій та 
публікацій в Україні та Польщі.

Крім того, у рамках міжнародної 
співпраці за останні роки було укладено 
відповідні угоди з Університетом ІМС м. 
Кремс (Австрія), Гомельським державним 
університетом імені Франциска Скорини, 
Єврорейським університеом Кіпру, Асоціа-
цією університетів Центральної та Східної 
Європи (Італія), Молдовським торговель-
но-кооперативним університетом, Всеро-
сійським заочним фінансово-економічним 
інститутом, Балтійською Міжнародною 
Академією, Кавказьким університетом, 
відпрацьовано протокол про співпрацю зі 
Шведським інститутом (Стокгольм), Фі-
нансово-економічним університетом Та-
джикистану, Рудненським індустріальним 
інститутом. Продовжено співпрацю між 
нашою академією та Економічною ака-
демією ім. О. Лангего у Вроцлаві, вищою 
школою управління та адміністрації в м. 
Замость (Польща), університетом м. Пе-
руджа (Італія), Асоціацією університетів 
Центральної і Східної Європи (та ж Італія). 
Уже 10 років поспіль підтримуємо і розви-
ваємо  партнерські стосунки з Вищою шко-
лою економічною міста Стальова Воля та 
Вищою школою економічною у Варшаві та 
краківським університетом. 

Умови договору пе-
редбачають співпрацю 
викладачів у галузі науко-
вих досліджень, зокрема 
організація конференцій, 
видання колективних мо-
нографій та публікацій в 
Україні та за кордоном. 
По-друге: здійснення по-
стійного обміну студента-
ми та науково-педагогіч-
ними кадрами. По-третє: 
можливість слухати лекції 
видатних викладачів, що 
приїжджатимуть по обмі-
ну для отримання корис-
ного досвіду викладання, 
відповідно наші викладачі 
матимуть можливість чи-
тати лекції в університе-
тах-партнерах.

Як наслідок, багато студентів ака-
демії паралельно навчаються на ма-
гістерських програмах у навчальних 
закладах-партнерах за кордоном. Крім 
цього молоді науковці приймають ак-
тивну участь у різноманітних програмах 
досліджень у Великій Британії, Ізраїлі, 
Марокко, Австрії, Франції, Німеччині. 

Також, наші студенти, викладачі та 
аспіранти є постійними учасниками 
Міжнародних науково-практичних 
конференцій, що проходять за кор-
доном, а саме: у Польщі, Росії, Білору-
сі, Великій Британії, Румунії, Болгарії, 
Франції, Словаччині тощо.

Переймаючи досвід зарубіжних парт-
нерів, ми охоче ділимося своїм. В акаде-
мії постійно влаштовуємо традиційні 
зустрічі-консультації з координатора-
ми програм ім. Фулбрайта та AISEC, 
в якій приймають участь студенти, 
аспіранти та викладачі. Останнім ча-
сом побільшало поважних зарубіжних 
делегацій, яких приймаємо в стінах 
академії. Наш навчальний заклад є 
постійним ініціатором у проведені 
зустрічей з представниками вітчиз-
няних університетів та університе-
тів країн Європи, представництвом 

проекту TEMPUS в Україні, аташе 
з питань науки та вищої освіти По-
сольства Франції. Зокрема, до нас при-
їжджали для читання для студентів від-
критих лекцій з тематики Європейської 
інтерації експерт Словацької асоціації 
зовнішньої політики, професор Пенсіль-
ванського університету Біл Мінскер та 
професор  Вроцлавського університету 
Даніель Махлянський. Для студентів 
товарознавчо-комерційного факультету 
кафедрою експертизи товарів та послуг 
проведено зустріч з професором Універ-
ситету економіки в Кракові Станісловом 
Попек та директором інституту еконо-
міки і менеджменту Річардом Пукала, 
на якому обговорено проблемні аспекти 
українського законодавства щодо вимог 
Європейського Союзу.

В академії постійно проходять ста-
жування викладачі з Вищої економіч-
ної школи, Врпоцлавського економічного 
університету, Молдовського торговельно-
кооперативного університету, Балтійської 
Міжнародної Академії, Люблінського 
університету імені Марії Склодовської-
Кюрі (Польща), Університету Монпельє 
Поль-Валері (Франція) тощо. 

Проте, ми не зупиняємось на до-
сягнутому і постійно працюємо на 
перспективу. Наприклад, лише  у 2013 
році нами розроблено й  задекларовано 
участь у шести проектах (п’ять – про-
грами TEMPUS і один – ERASMUS), що 
подані на розгляд Європейської комісії. 
Очікуваними результатами від проектів 
ректорат академії передбачає досягнення 
якісно нового рівня інтеграції міжнарод-
ного співробітництва та започаткування 
партнерства з університетами країн ЄС та 
країн партнерів з метою обміну студента-
ми і науково-педагогічними кадрами, на-
дання стипендій різної тривалості. 

Таким чином, міжнародне співро-
бітництво академії дає можливість 
суттєво підвищити якість підготовки 
фахівців засобами освітнього інформа-
ційного середовища в світлі вимог Бо-
лонського процесу та входження Укра-
їни у Європейський освітній простір.

Аташе з питань університетського і наукового співробітництва Посольства 
Франції в Україні пан Тьєрі Дорн та пані Ольга Дорош, координатор програм 
мережі CampusFrance в Україні під час зустрічі з представниками академії

Під час підписання угоди про співпрацю
між академією та Краківським
економічним університетом
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Інститут економіки та фінансів – 
один з найпотужніших освітньо-на-
укових структурних підрозділів ака-
демії, який робить суттєвий внесок у 
розвиток економічної освіти і науки 
фактично з часу заснування вишу. На 
різних етапах існування Інституту 
не раз була реформована його органі-
заційна структура, що зумовлено роз-
витком економічної науки та суспіль-
ства загалом. Проте, незмінним за-
лишилося одне – високий рівень знань, 
який отримують тут майбутні фа-
хівці.

Інститут здійснює підготовку спеці-
алістів для здобуття ОКР “бакалавр” 
за такими напрямами:

“Облік і аудит”,
“Фінанси і кредит”,

“Економіка підприємства”.
Підготовку за ОКР “спеціаліст” і 

“магістр” Інститут здійснює за такими 
спеціальностями:

“Облік і аудит”,
“Фінанси і кредит”,

“Банківська справа”,
“Економіка підприємства”.

До складу нашого Інституту входить 
п’ять випускних кафедр: аудиту, бух-
галтерського обліку, економіки підпри-
ємства, фінансів і кредиту, банківської 
справи та дві загальноосвітні кафедри: 
економічної теорії, фізичного виховання 
та спорту. 

До структури Інституту входить на-
уково-дослідна лабораторія економічної 
оцінки. 

Успішна робота Інституту гаранту-
ється високим фаховим науковим рівнем 
професорсько-викладацького складу. 
Крім того, більшість наших виклада-
чів є практиками. Це дає змогу сту-
дентам детально пояснити теоретич-
ні основи економічних дисциплін на 
практичний лад. Таким чином, ми 

відповідаємо європейській освіті, де 
до викладання дисциплін залучають-
ся провідні фахівці сфери бізнесу та 
управління.

На кафедрах Інституту функціо-
нують власні наукові школи. Так, зо-
крема, на кафедрі економічної теорії є 
наукова школа з дослідження проблем 
перехідних економічних систем (очо-
лює професор Г. І. Башнянин). За спе-
ціальністю “Облік і аудит” – потужна 
наукова школа, яка відома на теренах 
України, що займається досліджен-
ням науково-практичних проблем з 
обліку, аналізу та контролю діяль-
ності суб’єктів господарювання в га-
лузях економіки (очолюють професор 
В. О. Озеран та професор П. О. Куцик). 
На кафедрі економіки підприємства на-
укові школи з дослідження економіч-
них проблеми розвитку сфери торгів-
лі (утворена професором В. С. Марци-

ним) та забезпечення економічної без-
пеки соціально-економічних систем 
(очолює професор Т. Г. Васильців). На 
кафедрі фінансів і кредиту функціонує 
наукова школа, що займається дослі-
дженням питань з  управління фінан-
сами (очолює професор О. Г. Біла). При 
кафедрі банківської справи – наукова 
школа з дослідження банківської та 
інвестиційної діяльності (очолюють 
професор О. Д. Вовчак та професор 
О. І. Копилюк). Це дає змогу підви-
щувати якість навчально-виховно-
го процесу та суттєво розширювати 
діапазон фахової підготовки студен-
тів, залучаючи їх до наукової роботи, 
участі в науково-практичних конфе-
ренціях та олімпіадах регіонального та 
всеукраїнського рівнів.

Студенти всіх напрямів підготов-
ки отримують ґрунтовні знання із 
різних дисциплін циклів гуманітар-
ної, природничо-наукової, загальноа-
кадемічної та професійної підготовки. 
Так, загальнопрофесійні дисципліни 
дозволяють спудеям оволодіти знання-
ми з економічної теорії, історії еконо-
мічних учень, статистики, бухгалтер-
ського обліку і аудиту, економічного 
аналізу, теорії фінансів і банківської 
справи, економіки підприємства, світо-
вої економіки і міжнародних економіч-
них відносин, менеджменту, маркетин-
гу, прогнозування та планування.

Наукову, дослідницьку та творчу 
діяльність студентів координує Сту-
дентське наукове товариство Інсти-
туту, до складу якого входять студент-
ські наукові гуртки, які функціонують 
за кожною спеціальністю. Це сприяє 
формуванню умов для розкриття по-
тенціалу студентів та аспірантів, осо-
бистості дослідника, сучасного молодо-
го вченого з широким демократичним
світоглядом.

Щодо науково-практичної роботи 
слід відзначити участь студентів Ін-
ституту в таких академічних заходах, 
які організовуються у нас. Зокрема, 
Всеукраїнські науково-практичні конфе-
ренції студентів, аспірантів та молодих 
учених “Національні фінансові систе-
ми в умовах глобалізації: тенденції та 
перспективи розвитку”, “Проблеми і 
перспективи розвитку бухгалтерського 
обліку, аналізу і контролю діяльності 
підприємств в умовах глобалізаційних 
трансформацій” (фото 1), науково-прак-
тичний семінар “Фінансово-економічні 
напрями розвитку України в умовах ін-
теграційних трансформацій”, круглий 
стіл “Банківська система України – ви-
клики та перспективи розвитку” тощо.

ЯКІСНА І ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
СТУДЕНТІВ – СКЛАДОВА НАШОГО УСПІХУ

доцент Т. О. Герасименко, директор 
Інституту економіки та фінансів
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Студенти Інституту беруть активну 
участь та є лауреатами різноманітних 
наукових конференцій, олімпіад, кон-
курсів та грантових програм, а саме 
всеукраїнських конкурсах студентських 
наукових робіт, у молодіжному конкурсі 
“Новітній інтелект України”, Всеукраїн-
ських конкурсах дипломних та наукових 
робіт. У свій час переможцями таких 
конкурсів були Р. Шумило, Н. Куценко, 
С. Краєвський, К. Фрідман, Н. Нижник, 
І. Недибалюк, О. Наумова, Х. Костак, 
С. Титар, А.  Ковалишин, О. Зеленська, 
К. Кізим та багато інших.

Студенти спеціальності “Облік 
і аудит” впродовж останніх років є 
призерами Всеукраїнських студент-
ських олімпіад. Наприклад, у 2013 році 
С. Краєвський виборов друге місце у 
другому етапі Всеукраїнської студент-
ської олімпіади. Це дозволило нашій 
академії зайняти перше загальноко-
мандне місце у конкурсі. Призерами 
такого заходу у свій час були Т. Щиголь, 
В. Буфон, Х. Баранівська, О. Куцик, 
Н. Куценко та інші.

Наші студенти є учасниками різних 
Всеукраїнських фахових студентських 
чемпіонатів. Так команда “Alpari” у 
складі магістрів спеціальності “Еконо-
міки підприємства” І. Проціва, М. Капе-
риз, магістра спеціальності “Банківська 
справа” Х. Баран та випускника спеці-
альності “Економіка підприємства” М. 
Мудрого посіла ІІІ місце у Всеукраїн-
ському студентському чемпіонаті з ви-
рішення гарвардських бізнес-кейсів 
“Case Champ 2013” (фото 2).

Слід відмітити традиційні зустрічі 
студентів із експертами-практиками 
сфери управління персоналом та пра-
цівниками успішних компаній і по-
сольств, які представлені не лише у 
Львові, а й в Україні. Зокрема, лише у 
2013 році в приміщенні центру міської 
історії Центрально-Східної Європи від-
булась зустріч студентів академії з торго-
вими представниками Commercial vehicle 
group, Protecter & Gamble, Мережа АЗК 
“ОККО”, Банк “ФІДОБАНК”, Automatic 
Social Financial Network, Західна консал-
тингова група тощо; в залі засідань ака-
демії відбулась зустріч студентів із торго-
вим представником Посольства Австрії 
в Україні п. Ґрегорем Постлем (фото 3), 

а радник міністра фінансів Чехії Карел 
Свобода провів студентам академії се-
мінар на тему “Фінансова грамотність 
у практиці”. На таких заходах студентів 
ознайомлюють з реаліями сучасних еко-
номічних відносин, наводять приклади 
застосування теоретичних знань в бізне-
сі та сфері управління як на макро- так, 
і на мікрорівнях. Самі ж студенти мають 
можливість побачити, як можна викорис-
товувати отримані знання у практиці. 

Впродовж кожного навчального року 
традиційно в Інституті проводяться ве-
чори, присвячені Дню економіста, Дню 
фінансиста і банкіра, Дню бухгалтера 
“Пишайся своєю професією” та Дню Ін-
ституту економіки та фінансів.

У розпорядженні Інституту є на-
лежний аудиторний фонд, комп’ютерні 
класи, музей історії грошей, навчаль-
ний банк та навчальна бухгалтерія. 
Навчальний процес забезпечений повним 
пакетом сучасних програмних продуктів. 
Для потреб навчального процесу та нау-
кової роботи студентів і викладачів Інсти-
туту навчальні лабораторії підключені до 
глобальної мережі Інтернет. Значну увагу 
у нас надають вивченню іноземних мов.

Студенти Інституту, які успішно 
завершили навчання, рекомендують-
ся до вступу в аспірантуру. У складі 
Інституту функціонують дві спеціа-
лізовані вчені ради: Д 35.840.01 із за-
хисту докторських та кандидатських 
дисертацій в галузі економіки за спе-
ціальностями: 08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством 
і 08.00.04 – економіка та управління під-

приємствами; К 35.840.03 
з захисту кандидатських 
дисертацій за спеціаль-
ністю 08.00.09 – бухгал-
терський облік, аналіз та 
аудит (за видами еконо-
мічної діяльності).

Випускники Інсти-
туту користуються 
великим попитом на 
ринку праці. Вони ма-
ють перспективи на пра-
цевлаштування  в усіх 
галузях економіки Украї-

ни, оскільки під час навчання викладачі 
академії акцентують увагу на специфі-
ку господарювання підприємств різних 
видів економічної діяльності. 

Успішна практична діяльність ви-
пускників Інституту на підприємствах, 
в установах і організаціях засвідчує їх 
вміння реалізовувати здобуті знання на 
різних рівнях сучасного бізнесу. Тепер 
ними справедливо гордиться наша акаде-
мія. Ті, хто захотів пов’язати своє майбут-
нє з науковою і педагогічною діяльністю, 
успішно працюють не лише в академії, 
але й в інших ВНЗ України.

Серед випускників Інституту є: 
Василь Сопко – д.е.н. професор завід-
увач кафедри обліку підприємницької 
діяльності КНЕУ, Володимир Шевчук – 
д.е.н, професор, перший проректор НА-
СОА;  Володимир Озеран – професор 
кафедри бухгалтерського обліку Львів-
ської комерційної академії; Максим Ку-
прін – голова правління АТ “КУА АПФ 
“УкрСиб Ессет Менеджмент”; Роман Ві-
нярський – голова наглядової ради ПАТ 
“Львівавто”; Олег Гончарук – генераль-
ний директор ТОВ “Торгово-промисло-
ва компанія”; Марина Самура – радник 
голови правління ПАТ “Родовід-Банк” 
“Львівське РУ”; Сергій Лук’янов – на-
чальник Дністрянської митниці; Воло-
димир Левицький – заступник голови 
правління Укоопспілки; Володимир 
Швед – регіональний директор ТОВ 
“Нова пошта” у м. Львові; Ярослав Кач-
марик – к.е.н., доцент, голова постійної 
комісії з питань бюджету, соціально-
економічного розвитку та комунальної 
власності Львівської обласної ради та 
багато інших.

Загалом, Інститут економіки та фі-
нансів створює всі необхідні умови для 
отримання якісної освіти й професій-
ного становлення та допомагає в здій-
сненні молодих мрій і життєвих планів.

Довідки за адресою:
79005, м. Львів,

вул. Туган-Барановського, 10
каб. 307, 307а.

Інститут економіки та фінансів
Тел.: (032) 240-34-39; (032) 295-81-35

E-mail: ief_dekanat@mail.ru22
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ВІКОВІ ТРАДИЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
З ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

професор Я. П. Скоробогатий,
декан товарознавчо-комерційного

факультету

Товарознавчо-комерційний факуль-
тет – найстаріший освітньо-науко-
вий структурний підрозділ академії, 
який здійснює підготовку висококва-
ліфікованих фахівців у сфері торгівлі, 
промисловості, торговельно-посеред-
ницькій ланці та у сфері товарознав-
чої та експертно-консультаційної ді-
яльності підприємств та організацій 
України. 

Факультет здійснює підготовку фа-
хівців для здобуття ОКР “бакалавр” 
за такими напрямами:

“Товарознавство і торговельне
підприємництво”,

“Готельно-ресторанна справа”,
“Харчові технології та інженерія”.
Підготовка за ОКР “магістр” і “спе-

ціаліст” здійснюється за такими спеці-
альностями: 

“Товарознавство та комерційна
діяльність”,

“Товарознавство та експертиза
в митній справі”,

“Експертиза товарів та послуг”,
“Готельна і ресторанна справа”.
Підготовку спеціалістів на факульте-

ті здійснюють науково-педагогічні ка-
дри найвищої кваліфікації: 13 професо-
рів і докторів наук та понад 60 доцентів 
і кандидатів наук. 

На факультеті сформовані та плід-
но працюють наукові школи, які не 
лише готують докторів і кандидатів 
наук, але й забезпечують на високо-
му рівні навчальний процес студентів 

факультету необхідною навчальною 
та науковою літературою. Так на фа-
культеті функціонують наукові шко-
ли: товарознавства продовольчих 
товарів (завідувач кафедри, професор 
І. Сирохман); товарознавства непро-
довольчих товарів (очолюють про-
фесор Б. Семак та завідувач кафедри, 
професор Н. Доманцевич); проблем 
макроекономіки та підприємництва 
(завідувач кафедри, професор В. Апо-
пій); хімії і фізики (завідувач кафедри, 
професор Я. Скоробогатий). Наукові 
школи формуються також на кафе-
дрі експертизи товарів та послуг (за-
відувач кафедри, професор І. Ємченко) 
й кафедрі харчових технологій та 
готельно-ресторанного бізнесу (завід-
увач кафедри, професор І. Ощипок).

Організація навчального процесу за 
напрямами підготовки та спеціальнос-
тями передбачає вивчення нормативних 
та вибіркових дисциплін. Сучасний рі-
вень підготовки студентів за спеціаль-
ностями факультету забезпечує орга-
нічне поєднання класичних навчальних 
дисциплін та постійне наповнення 
навчальних планів новими дисци-
плінами. Зокрема, “Сучасні системи 
будівництва”, “Міжнародне техніч-
не регулювання”, “Естетика та ди-
зайн”, “Прогресивні технології збе-
рігання плодів і овочів”, “Екологія 
і нешкідливість консервованих про-
дуктів”, “Захист прав споживачів”, 
“Сертифікація товарів та послуг”, 
“Методи визначення фальсифікації 
товарів”, “Митна справа”, “Товарна 
номенклатура зовнішньоекономічної 
діяльності” та інші.

Поряд із навчальними дисциплі-
нами, передбаченими стандартами 

освіти, викладачами факультету 
розроблені та викладаються акту-
альні і цікаві нові навчальні дисци-
пліни: “Методи дослідження харчових 
продуктів і непродовольчих товарів”, 
“Товарознавство харчових продуктів 
функціонального призначення”, “Су-
часні методи ідентифікації та контролю 
якості харчових продуктів”, “Біржова 
діяльність”, “Товарознавство сучасних 
систем будівництва”, “Мерчандайзинг”, 
“Біржові товари”, “Товарна інформація”, 
“Комерційний ризик та методи його ви-
мірювання”, “Організація боротьби з 
контрабандою та митними правопору-
шеннями“, “Судово-товарознавча екс-
пертиза”, “Організація і управління ко-
мерційним бізнесом” та інші.

Навчання студентів здійснюється 
за кредитно-модульною системою, що 
спонукає студентів до систематичної 
роботи над навчальним матеріалом 
протягом усього семестру. Основний 
акцент здійснюється на активізацію 
самостійної роботи. Методика й ор-
ганізація навчального процесу у нас 
побудована таким чином, щоб надати 
студентові можливість максимально 
розвинути особисті інтелектуальні 
здібності і якнайкраще засвоїти фа-
хові дисципліни. 

Матеріально-технічна база фа-
культету нараховує 24 спеціалізовані 
кабінети і 38 лабораторій (фото 1). У 
лекційних аудиторіях використовують-
ся сучасні мультимедійні комплекси. 
На факультеті функціонує акредито-
ваний центр випробування товарів, 
який є матеріальною базою для науко-
вих товарознавчих досліджень, та на-
вчальною базою для підготовки това-
рознавців-експертів.

ЧОГО, ДЕ НАВЧАЮТЬ
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Сьогодні навчання неможливе без 
володіння сучасними комп’ютерними 
технологіями. Тому на факультеті 
функціонують сучасні комп’ютерні 
лабораторії з доступом до мережі Ін-
тернет. Завершено комп’ютеризацію 
управління навчальним процесом фа-
культету, зокрема, створено навчаль-
но-методичну базу даних “Студент”. 

Виробничу та переддипломну прак-
тику студенти факультету проходять 
у комерційних та підприємницьких 
структурах, обласних відділеннях 
Держстандарту, в управліннях у спра-
вах захисту прав споживачів, підроз-
ділах Західної регіональної митниці, 
торговельно-промисловій палаті тощо. 
Запроваджуються нові форми навчаль-
них занять і практики студентів освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня магістр, 
зокрема, виїзні навчальні заняття у 
кращих підприємствах торгівлі (Ме-
тро, Ашан, Фокстрот, Епіцентр, Нова 
лінія та інші). 

Важливий фактор підвищення 
якості підготовки фахівців – участь 
студентів у науково-дослідній роботі. 
Студентське наукове товариство фа-
культету об’єднує понад 70 осіб. Сту-
денти факультету систематично беруть 
участь у Всеукраїнських олімпіадах з 
товарознавства, де займають призові 
місця. Наприклад, студентка О. Де-
реза отримала диплом ІІІ-го ступеня 
у ІІ турі Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності “Товароз-
навство і комерційна діяльність”. 
Призерами Всеукраїнської студент-
ської олімпіади у свій час були Ю. 
Харук, М. Рачинська, К. Ланевич, З. 
Яворська та інші.

Виробленню практичних нави-
чок студентів ТКФ сприяють сис-
тематичні виїзні навчальні занят-
тя у провідні заклади торгівлі, го-
тельно-ресторанного господарства 
та сучасні підприємства харчової 
індустрії.

Підтвердженням потреби ринку пра-
ці у фахівцях з торгівлі, яких готує наш 
факультет, є значна частка студентів, 
які вже працюють під час навчання. 

Кращі випускники факультету реко-
мендуються до вступу в аспірантуру. 
У складі факультету функціонує спе-
ціалізована вчена рада К 35.840.02 з 
захисту кандидатських дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата 
наук зі спеціальності 05.18.08 – това-
рознавство непродовольчих товарів та 
05.18.15 – товарознавство харчових 
продуктів. 

Одним із традиційних заходів, 
що організовується спільно зі сту-
дентами та викладачами є “День 
факультету”, у якому традиційно бе-
руть участь найвідоміші випускники 
факультету різних років.

У рамках підписаних договорів про 
співпрацю відбувається традиційне 
стажування викладачів та студентів у 
Київському національному торговель-
но-економічному університеті, Доне-
цькому національному університеті 
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Бара-
новського та у Полтавському універси-
теті економіки і торгівлі. 

Наприклад, відповідно до програми 
“Обміну досвідом” між нашою академі-
єю та Донецьким національним універ-
ситетом економіки і торгівлі ім. М. Ту-
ган-Барановського студенти факультету 
щорічно направляються на тижневе 
стажування, яке має на меті розширен-
ня творчих зв'язків, вивчення передово-

го досвіду, зустріч з професорсько-ви-
кладацьким складом, ознайомлення з 
матеріально-технічною базою, відвід-
ування лекцій провідних викладачів, 
участь у засіданнях студентського нау-
кового товариства (фото 2), відповідно 
студенти університету приїжджають до 
нас, де ми демонструємо наші навчаль-
но-наукові досягнення.

За свою діяльність факультет підго-
тував десятки тисяч фахівців, які дося-
гли і досягають вагомих успіхів у сфері 
державного управління, торгівлі, науці 
та багатьох інших галузях економіки як 
в Україні, так і за кордоном. Серед них 
заступник голови правління Укоопспіл-
ки Микола Людвійчук, голова Закар-
патської обласної ради – Іван Балога, 
Начальник управління з питань коор-
динації торгівлі та послуг Львівської 
ОДА – Ярослав Пелиховський, голова 
правління Львівської облспоживспілки 
– Михайло Ванівський. В. Бобуцак був 
міністром торгівлі Молдови, а В. Коно-
валов – заступником міністра торгівлі 
Російської Федерації.

У різні роки народними депута-
тами України були та є випускники 

нашого факультету Борис Загрева, Ві-
ктор Романюк, Віктор Балога, Анатолій 
Дирів. 

Серед відомих випускників є Ге-
рой Росії – Олександр Литовченко.

Наші випускники є бізнесменами, 
які відомі як в Україні, так і в бага-
тьох країнах світу. Наприклад, Олек-
сандр Ровт – українсько-американський 
підприємець, міліардер, власник низки 
великих підприємств у галузі хімічної 
промисловості; Роман Федишин – го-
лова асоціації гуртових ринків Укра-
їни, засновник львівського ринку 
“Шувар”. До речі, Роман Степанович 
є головою Асоціації випускників ака-
демії; Андрій Гудзоватий – засновник 

компанії “Легіон-Транс”; Володимир 
Кожан – директор Краківського рин-
ку у м. Львові, Ірина Коваль – дизай-
нер і виробник весільного одягу.

Багато випускників факультету 
стали відомими вченими у галузі то-
варознавства та економіки, очолюва-
ли й очолюють вищі навчальні заклади: 
к. т. н., професор М. Діанич – колишній 
ректор Полтавського кооперативного 
інституту; д. т. н., професор В. Теплов 
І. – нині ректор Белгородського коопе-
ративного університету; к. т. н., профе-
сор Ф. Малека – ректор кооперативного 
університету Молдови. Чимало колиш-
ніх наших спудеїв захистили дисертації 
і викладають як в академії, так і в інших 
навчальних закладах України.

А розпочиналося їх сходження до 
успіху зі студентської лави на това-
рознавчо-комерційному факультеті 
академії.

Довідки за адресою:
79011, м. Львів,  вул. У. Самчука, 9

Товарознавчо-комерційний
факультет

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

ЧОГО, ДЕ НАВЧАЮТЬ
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Факультет менеджменту забез-
печує якісну підготовку висококвалі-
фікованих фахівців-аналітиків сфери 
управління на ринку товарів і послуг, 
які відповідають сучасним вимогам 
ринку праці. Основною перевагою якіс-
ної підготовки таких фахівців є ви-
сокий рівень знань, який отримують 
студенти, навчаючись у нас, що легко 
реалізовується у подальшому житті.

Факультет здійснює підготовку
фахівців за спеціальностями: 

“Менеджмент організацій
і адміністрування”

та “Економічна кібернетика”
За освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
“бакалавр” – “спеціаліст” – “магістр”.
Також наш факультет здійснює

підготовку магістрів за спеціальністю
“Управління інноваційною діяльністю”.

На факультеті сформовані та плідно 
працюють наукові школи на кафедрах: 
економічного прогнозування та ризику 
(завідувач кафедри, професор І. Копич); 
менеджменту (завідувач кафедри, до-
цент О. Трут); інформаційних систем у 
менеджменті (завідувач кафедри, профе-
сор Б. Мізюк); вищої математики (завід-
увач кафедри, професор А. Пілявський); 
економетрії та статистики (завідувач ка-
федри, професор В. Єлейко); програмних 
засобів інформатики (завідувач кафедри, 
доцент А. Костенко).

Підготовкою студентів на факуль-
теті менеджменту займаються провід-
ні вчені та викладачі-практики, які 
досягли певних успіхів у бізнесі та дер-
жавному управлінні. Їх першочерговим 
завданням є не лише передати свої зна-
ння та вміння, але й розкрити здібності 

СУЧАСНИМ МЕТОДАМ УПРАВЛІННЯ
ТА ІТ-ТЕХНОЛОГІЯМ НАВЧАЮТЬ
НА ФАКУЛЬТЕТІ МЕНЕДЖМЕНТУ

професор Б.М. Мізюк,
декан факультету менеджменту

у студентів, допомогти знайти себе у 
бурхливому сучасному житті, стати пер-
шокласними спеціалістами свого фаху.

Фахівець з економічної кібернети-
ки – це економіст-аналітик, який має 
високу кваліфікацію у сфері аналізу 
та управління різноманітними секто-
рами економіки, який вільно володіє 
сучасними методами збору інформації, 
формування баз даних; аналізу і про-
гнозування економічних ситуацій з ви-
користанням сучасних математичних 
моделей та новітніх інформаційних 
технологій; управління економічними 
об’єктами в умовах невизначеності.

Рівень математичної та комп’ютерної 

підготовки студентів спеціальності 
“Економічна кібернетика” значно пере-
вищує рівень підготовки студентів ін-
ших економічних спеціальностей. Наші 
студенти отримують базову економіч-
ну підготовку. Вони вивчають фунда-
ментальні економічні дисципліни, серед 
яких: мікроекономіка, макроекономіка, 
міжнародна економіка, регіональна еко-
номіка, економіка підприємства, ста-
тистика, менеджмент, маркетинг, гро-
ші та кредит, фінанси, бухгалтерський 
облік тощо. Це забезпечує ефективне 
сприйняття професійно-орієнтованих 
дисциплін, пов’язаних з дослідженням 
і моделюванням економічних процесів, 
у першу чергу, в управлінні фінансами, 
менеджменті та маркетингу.

Основу професійної підготовки еко-
номіста-аналітика становлять такі 
дисципліни, як:  економічна кібернети-
ка, дослідження операцій, моделювання 
економіки, моделі економічної динаміки, 
прогнозування соціально-економічних 
процесів, системи прийняття рішень, 
технології проектування та адміністру-
вання баз даних, інформаційні системи і 
технології в управлінні, управління про-
ектами інформатизації та інші.

На базі фундаментальної економіч-
ної, математичної та комп’ютерної під-
готовки у студентів формуються навики 
моделювання, програмування, викорис-
тання сучасних інформаційних систем 
і технологій для вирішення прикладних 
економічних задач. Спрямованість всіх 
практичних і лабораторних занять з фа-
хових дисциплін на засвоєння та широке 
використання комп’ютерних техноло-
гій в аналізі та управлінні економічни-
ми системами підвищує ефективність 
економічної спеціалізації. У процесі 
навчання в академії студенти отри-
мують ґрунтовні знання про процеси 
прийняття управлінських рішень та 
ефективне управління в економічних, 
фінансових та банківських системах. 
З практичними аспектами професійної 
діяльності студенти знайомляться під 
час проходження виробничої практики 
у банківських установах, страхових ком-
паніях, на підприємствах тощо.

З 2006 року на факультеті функці-
онує філія кафедри ЮНЕСКО “Нові 
інформаційні технології в освіті для 
всіх”. Основною метою діяльності є під-
вищення якості професійної підготовки 
студентів, сприяння підвищенню квалі-
фікації викладачів і проведення наукових 
досліджень у галузі використання інфор-
маційних та комунікаційних технологій 
для розвитку освіти і науки.
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Також науково-педагогічний пер-
сонал факультету має тісні зв’язки із 
Міжнародним науково-навчальним 
центром інформаційних технологій 
та систем НАН України та Міністер-
ства освіти і науки України (МННЦ). 
Це дає змогу формувати відповідне 
навчально-методичне забезпечення 
навчального процесу, які відповіда-
ють сучасним вимогам прискіпливих 
роботодавців.

Спеціаліст з менеджменту органі-
зацій і адміністрування – це фахівець, 
який має спеціальну управлінську осві-
ту і відповідає за розробку і прийняття 
управлінських рішень, займається ши-
роким колом питань. Основні напрями 
професійної діяльності – інформаційно-
аналітична, організаційно-управлінська 
та адміністративно-господарська, а за 
умов набуття відповідного досвіду може 
адаптуватися до таких напрямів суміжної 
професійної діяльності: економічна, мар-
кетингова, обліково-контрольна, зовніш-
ньоекономічна, освітня, науково-дослід-
на. Це представник особливої професії, 
що об’єднує в собі управлінця, економіс-
та, інженера, юриста.

На вчальний план з цієї спеціальності 
у нас максимально враховує практичні 
потреби щодо ді яльності менеджерів. 
Основні дисципліни, які вивчаються, 
це соціологія та психологія, право й еко-
номіка, фінанси й основи комерційної ді-
яльності та під приємництва, менеджмент 
підприємства, стра тегічне управління, 
конфліктологія, менеджмент зовніш-
ньо-економічної діяльності, ме неджмент 
персоналу, ділове спілкуван ня, сучасне 
діловодство, комп’ютерні технології в 
менеджменті та інші.

Крім того викладачі впродовж на-
вчання працюють зі студентами з метою 
вдосконалення у них певних особистих 
якос тей, як вроджених, так і набутих: 
комунікабельність, відповідальність, 
підприємницьке чуття, здатність са-
мостійно приймати рішення, висока 
культура та інтелект.

Викладачі кафедри менеджменту з ме-
тою залучення до наукової роботи, а та-
кож для вироблення у студентів навичок 
і вмінь аналізувати та управляти, постій-
но проводять наукові співбесіди, круглі 
столи за різними науково-практичними 
проблемами (фото 1). Також при кафедрі 
функціонує Дискусійний клуб “Мене-
джер-актив”, на засідання якого до дис-
кусії між студентами та викладачами за-
прошуються випускники нашої академії, 
що є досвідченими практиками. 

Традиційно на таких зустрічах сту-
денти ознайомлюються з практичними 
навичками управління, на яких наші 
випускники розповідають, як викорис-
товувати теоретичні основи, отримані в 
академії у бізнесі та управлінні.

Активними учасниками таких 
засідань є наші випускники: Соло-
дяк Олег, менеджер з персоналу ДП 
“Аделіна Оптісс”; Орєхов Дмитро, ме-
неджер з регіонального розвитку ПП 
“МеДІС”; Джуган Романна, менеджер 
з розвитку кадрів “Міжнародного Цен-
тру корекції постави”; Похилюк Ната-
ля, менеджер з персоналу готелю “Но-
біліс”; Краснова Наталя, регіональний 
менеджер ТзОВ “Провайн”; Гонський 
Михайло, директор департаменту ло-
гістики ТзОВ ТВК “Львівхолод” та ба-
гато інших. Родзинкою таких зустрі-
чей є те, що випускники-роботодавці 
запрошують на роботу саме наших 
студентів.

Фахівець з управління інновацій-
ною діяльністю самостійно виконує пе-
реважно діагностичні та частково еврис-
тичні професійні й соціально-виробничі 
завдання, робить економічні розрахунки, 
збирає, систематизує, нагромаджує пер-

винну інформацію як для виконання за-
кріплених за ним посадових обов’язків, 
так і для потреб структурного підрозді-
лу, де він працює.

Значну увагу керівництво та ви-
кладачі факультету приділяють сту-
дентським святам, які є традиційними 
впродовж їх навчання. До них слід від-
нести: “День першокурсника” (фото 2), 
“День економічної кібернетики”, “Міс ме-
неджменту” (фото 3), “День народження 
факультету”. На цих заходах студентам 
вручаються грамоти та цінні подарунки за 
успіхи у навчальній та науковій роботі, за 
активну участь у студентському житті фа-
культету та академії. 

Випускники факультету менедж-
менту – вчені, керівники і провідні 
фахівці різних підприємств, установ 
та організацій. Серед них: Ігор Лукасе-
вич – д.е.н., професор, академік РАЕН, 
проректор Всеросійського заочного фі-
нансово-економічного інституту в складі 
Фінансового університету при уряді Ро-
сійської Федерації; Вячеслав Абдукарі-
мов – д.е.н., професор, завідувач кафедри 
аналізу Самаркандського кооператив-
ного університету (Узбекистан); Орест 
Блащук – директор філії Західного го-
ловного регіонального управління ПАТ 
КБ “Приватбанк”; Юрій Якимович – ди-
ректор гіпермаркету “Епіцентр К” у міс-
ті Львові; Андрій Керничний – директор 
ТзОВ “Компютерний сервісний центр 
“Пріоритет”; Андрій Левкович – дирек-
тор ВАТ “Промприлад” (м. Львів); Олек-
сандр Дайнека – Генеральний директор 
ТзОВ ТВК “Львівхолод”.

Тому, ми можемо з впевненістю сказа-
ти, що фахівці,  які отримали освіту в 
нас, є висококваліфікованими управ-
лінцями, що спроможні забезпечити 
ефективне функцiонування націо-
нальної економіки.

Довідки за адресою:
79011, м. Львів, вул. У. Самчука, 6

Факультет менеджменту
Тел.: (032) 295-81-45
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СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ПОТРЕБУЮТЬ 
КВАЛІФІКОВАНИХ МАРКЕТОЛОГІВ
ТА ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ

доцент І. В. Бойчук,
декан факультету

міжнародних економічних відносин

Створення у Львівській комерційній 
академії 1993 року факультету міжна-
родних економічних відносин (МЕВ) – 
закономірне відновлення історичних 
традицій нашого навчального закладу. 
Адже у 20-х – 30-х роках ХХ століття 
академія називалась Вищою школою 
закордонної торгівлі, і це був єдиний 
ВНЗ у Польщі, де крім спеціалістів з 
економіки і торгівлі навчались май-
бутні організатори зовнішньої торгів-
лі та працівники консульської служби.

Факультет готує висококваліфікова-
них фахівців, які відповідають сучасним 
вимогам ринку праці за такими напря-
мами підготовки: 
“Міжнародні  економічні відносини” 

та “Маркетинґ”
за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
“бакалавр” – “спеціаліст” – “магістр”.
Після 4-ох років навчання студенти 

одержують диплом бакалавра, а на 5-му 
році здобувають освітньо-кваліфікацій-
ний рівень магістра або спеціаліста. 

Вимоги до обсягу знань, навичок та 
вмінь випускників, що невпинно зроста-
ють, обумовлюють необхідність подаль-
шого удосконалення навчального проце-
су. У нас активно використовуються 
новітні технічні засоби та інформа-
ційні технології; удосконалюються ме-
тодики, за якими студентів  навчають 
самостійно поповнювати свої знання, 
творчо застосовувати досягнення науки 
і техніки; запроваджується вивчення 

основних дисциплін іноземними мо-
вами. Перспективні проекти і програ-
ми охоплюють всі сторони навчального 
процесу та узгоджуються з вимогами, 
поставленими до ВНЗ у сфері підготов-
ки компетентних фахівців. Ці вимоги 
відповідають потребам виробництва, 
ринку та постійного поступу науки.

Навчання відбувається відповідно 
до європейських стандартів – Болон-
ської декларації та кредитно-модульної 
системи оцінювання знань. Навчальні 
плани включають цикли дисциплін 
гуманітарної, загальноекономічної та 
професійної підготовки, що формують 
широкий світогляд фахівця, оволодін-
ня практичними навичками та забез-
печують здобуття фундаментальної  
економічної освіти. 

До складу факультету входять 3 ка-
федри: міжнародних економічних від-
носин, маркетингу та іноземних мов. 
Високий рівень викладання і дис-
ципліни, які ми пропонуємо вивчати 
студентам за вибором, сприяють їм у 
майбутньому добре орієнтуватись у 
складних питаннях сучасної ринкової 
економіки, кваліфіковано вирішувати 
проблемні аспекти діяльності підпри-
ємств, вільно володіти комп’ютерною 
технікою, професійно опанувати іно-
земні мови (зі знанням ділової лекси-
ки), розв’язувати інші завдання у ца-
рині зовнішньоекономічної діяльності 
та маркетингу.

Наукова робота викладачів фа-
культету постійно поновлює навчаль-
но-методичне забезпечення наших спе-
ціальностей, сприяє виходу підручників 
та навчальних посібників, за якими на-
вчаються не лише наші студенти, а й сту-
денти інших вузів.

Науково-дослідна робота викладачів 
кафедри міжнародних економічних від-
носин зосереджена на таких напрямах: 
підтримання рівноваги платіжного балан-
су під час реалізації інноваційно-інвес-
тиційної моделі економіки; демографічні 
чинники розвитку соціальної сфери дер-
жави; розвиток міжнародного кооператив-
ного руху; економічний розвиток регіону 
та забезпечення зовнішньоекономічної 
безпеки регіону; усунення передумов тіні-
зації економіки у посттрансформаційних 
країнах.

Професорсько-викладацький склад 
кафедри маркетингу зробив значний 
внесок у підвищення якості навчаль-
ного процесу завдяки дослідженням ви-
користання маркетингових прийомів у 
навчальному процесі підготовки маркето-
логів, маркетинговим підходам до забез-
печення якості освітніх послуг, маркетин-
говим дослідженням у мережі Інтернет,  
вдосконалення роботи підприємств шля-
хом застосування новітніх маркетинго-
вих технологій у динамічному ринковому 
середовищі.

Колектив кафедри іноземних мов 
забезпечує викладання на факультеті ан-
глійської, німецької, французької, іспан-
ської, польської та чеської мов. Акцент 
робиться на освітній значущості вивчен-
ня найпоширеніших мов, їх професійній 
функції на ринку праці. Це підвищує мо-
тивацію молоді до опанування як осно-
вної, так і другої (за вибором студента) 
іноземної мови. Кафедра здійснює також 
мовну підготовку студентів для участі їх 
у магістерських програмах у спорідне-
них ВНЗ Європи. 

Викладачі кафедри мають за мету 
орієнтувати навчання не лише на засво-
єння студентами певного обсягу знань 
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з іноземних мов, але і на розвиток осо-
бистості студента, його пізнавальних та 
творчих компетенцій. Зокрема, викорис-
тання іноземних мов у здобутті знань і 
навиків із фахових дисциплін з огляду на 
інтенсивний обмін науково-технічною 
документацією між Україною та іншими 
країнами, а також з метою пізнання сту-
дентами закордонного досвіду в галузі 
науки і культури, що сприяє значному 
підвищенню умотивованості та мобіль-
ності студентів. 

Кафедра іноземних мов та Центр 
сучасних іноземних мов, що діє при 
кафедрі кожного навчального року про-
водить студентські наукові конференції 
іноземними мовами “Визначення пер-
спектив майбутнього у світі, що зміню-
ється” / “Envisioning Future of Education 
and Meeting the Challenges of Changing 
World” та “Development of a Personality 
in the University Environment / Форму-
вання особистості в університетському 
середовищі”. Також щорічно проводять-
ся студентські наукові читання інозем-
ними мовами (фото 1) та підтримується 
участь студентів у наукових конференці-
ях, що проводяться за межами академії.

Велику увагу на факультеті приді-
ляємо студентській науковій роботі. 
Вона розвивається за такими напряма-
ми, як підготовка наукових студентських 
публікацій та робіт для участі у міжна-
родних, всеукраїнських та регіональ-
них конференціях, щорічних конкурсах 
дипломних та наукових робіт, олімпіа-
дах з міжнародної економіки та марке-
тингу, конкурсах бізнес-проектів. При 
кафедрі МЕВ діє науковий гурток, на 
засіданнях якого відбуваються плідні 
дискусії студентів з актуальних проблем 
економічного розвитку світового госпо-
дарства. Студенти напряму підготов-
ки “Маркетинг” займаються у Клубі 
маркетолога. Наукові дослідження на 
кафедрі іноземних мов проводяться у 
межах трьох наукових тем: “Філологічні 

дослідження та їх застосування на прак-
тиці”, “Сучасні дослідження в галузі 
методики викладання іноземних мов”, 
“Актуальні проблеми розвитку економі-
ки очима наукової молоді академії”. 

Свідченням високого рівня студент-
ської наукової активності є досягнення 
наших студентів у підсумкових науко-
во-практичних конференціях Всеукра-
їнських конкурсів студентських на-
укових робіт. Наприклад, у 2012-2013 
навчальному році магістр Мар’ян 
Мацько отримав диплом ІІІ ступеня 
за участь у підсумковій науково-прак-
тичній конференції Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт у 
галузі науки “Кількісні методи в еконо-
міці (статистика, економіко-математич-
не моделювання)”. Члени журі також 
нашого магістра відзначили грамотою 
“За оригінальність дослідження”. Сту-
дентка Леся Устрицька отримала 
диплом ІІІ ступеня у підсумковій на-
уково-практичній конференції Всеукра-
їнського конкурсу студентських науко-
вих робіт у галузі “Актуальні питання 
співробітництва з Європейським Со-
юзом”. Студентка Юлія Паламарчук 
є переможцем І та ІІ етапу VII Всеукра-
їнського конкурсу “Новітній інтелект 
України”. Студентка Наталія Валько 
нагороджена дипломом ІІІ ступеня за 
участь у фіналі ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 
з групи спеціальностей “Маркетинг, 
управління персоналом і економіка пра-
ці”. Магістрантка Ірина Сергійчук 
нагороджена грамотою за перемогу у 
номінації “За нестандартність марке-
тингових рішень” за результатами учас-
ті у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади зі 
спеціальності “Маркетинг”.

Згідно з угодами про співпрацю між 
академією та провідними навчальними 
закладами Європи, студенти факульте-
ту мають можливість навчатися за кор-
доном. Для прикладу, у Вроцлавській еко-

номічній академії, починаючи з 2007 року, 
студенти факультету проходять навчання 
по обміну, відповідно студенти Вроцлав-
ської економічної академії здійснюють на-
вчання у нас.

 Найкращих студентів ми також ре-
комендуємо на навчання за магістер-
ською програмою у Вищій економіч-
ній школі “Almamer” (м. Варшава).

У напрямі поєднання виховного 
процесу та наукової роботи на факуль-
теті традиційно проводяться наступні 
заходи: тренінги зі складання бізнес-
планів та рекламної діяльності; відкриті 
лекції для студентів провідних науковців 
України та Європи; проведення круглих 
столів; конкурси художніх постерів та 
соціальних плакатів, а також екскурсії та 
перегляди фільмів іноземними мовами.

Студенти беруть активну участь у 
громадському житті академії та факуль-
тету. Воно цікаве й насичене подіями: 
тематичні зустрічі провідними політи-
ками та економістами, концертні програ-
ми, доброчинні акції, зустрічі з відоми-
ми людьми, відвідування музеїв, театрів, 
кінопалаців, проведення ділових ігор, 
святкування днів культури різних країн 
(фото 2), спортивні змагання тощо. 

Повний курс навчання дозволяє на-
шим випускникам успішно працювати 
на підприємствах усіх сфер діяльності 
та форм власності, у сфері державного 
управління, науково-дослідних інсти-
тутах, навчальних закладах та в інших 
установах. Серед випускників факуль-
тету є вчені, працівники міністерств і 
відомств, посольств та консульських 
установ України за кордоном, керів-
ники і провідні фахівці різних підпри-
ємств.  Так, серед випускників факуль-
тету є: Володимир Хоманець – керівник 
економічного відділу Посольства Украї-
ни у Великобританії, Олександр Хом’як  
– Посольство України в Об’єднаних 
Арабських Еміратах, Сергій Іванчов – 
Генеральне Консульство України у м. 
Нью-Йорк, Руслан Семенченко – цен-
тральний апарат МЗС України, Віктор 
Мазярчук – Державне Агентство з інвес-
тицій та управління національними про-
ектами України, Олександр Олейніков 
– іноземна компанія Fertilizer Company 
(Катар), Галина Коваль – директор із за-
купівель компанії “Нестле” (Швейцарія). 

Таким чином, наш факультет здій-
снює підготовку висококваліфікова-
них фахівців, які володіють знаннями 
у сфері міжнародних відносин та мар-
кетингу, що відповідають сучасним 
вимогам ринку праці. 

Довідки за адресою:
79005, м. Львів,

вул. Братів Тершаковців, 2а,
к. 314, 315, 316

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

e-mail: dekanatmev@mail.ru 
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КВАЛІФІКОВАНИЙ ЮРИСТ –
НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ БІЗНЕСУ

доцент О.С. Котуха,
в. о. декана юридичного факультету

Юридичний факультет – струк-
турний підрозділ академії, що здій-
снює підготовку висококваліфікова-
них фахівців правового напряму, які 
наділені вмінням швидкого адапту-
вання до реалій практики, незалеж-
ністю суджень, наділенні почуттям 
справедливості, власним сумлінням, 
а також прагненням до нових знань.

Факультет здійснює підготовку фа-
хівців за спеціальністю:

“Правознавство”
освітньо-кваліфікаційних рівнів: 

“бакалавр” – “спеціаліст” – “магістр”.
Після 4-х років навчання студенти 

отримують диплом бакалавра, а протя-
гом 5-го року мають можливість про-
довжити освіту за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем магістр або спеціаліст.

На юридичному факультеті діють 
кафедри теорії держави та права, ци-
вільного права та процесу, криміналь-
ного права та процесу і господарського 
права та процесу, філософії та культу-
ри, історії та політології. Заняття зі 
студентами факультету проводять 
понад 70 викладачів, які є практика-
ми та мають вчені ступені й звання 
докторів наук, професорів і заслужених
юристів України. 

Науково-педагогічні працівники 
факультету лише за останні кілька 
років опублікували понад 100 ме-
тодичних розробок для студентів, 
які застосовуються у навчальному 
процесі як у нас в академії, так і в 
інших вузах України. При підготов-
ці студентів широко застосовуються 
комп’ютерні технології, навчальний 
процес повністю забезпечений необхід-
ними технічними засобами (фото 1), 
мультимедійними пристроями, акту-
альним бібліотечним фондом, який по-
стійно оновлюється.

На факультеті регулярно про-
водяться студентські та професор-
сько-викладацькі науково-прак-
тичні конференції міжнародного та 
всеукраїнського рівнів, працюють 
студентські наукові гуртки з кримі-
нального права, трудового права, про-
блем господарського права тощо, де 
викладачі та студенти мають можли-
вість на науковому рівні дослідити, 
проаналізувати та обговорити но-
вації та прогалини у законодавстві, 
практику застосування норм права, 
провести власне наукове досліджен-
ня актуальних проблем правового 
регулювання. Кращі творчі, наукові 
роботи студентів публікуються у збір-
никах студентських наукових робіт 
академії, їх рекомендують для участі 
у міжвузівських конкурсах та олімпіа-
дах. Щорічно студенти юридичного 
факультету є активними учасниками 

та лауреатами Всеукраїнських моло-
діжних конкурсів “Новітній інтелект 
України”, “Україна 3000” та олімпіад 
з правознавства (фото 2).

На факультеті функціонує сту-
дентське самоврядування. Студенти 
беруть активну участь у житті факуль-
тету та можуть впливати на прийняття 
управлінських рішень, що стосується їх 
прав та інтересів. 

При юридичному факультеті 
успішно працює “Ліга студентів–прав-
ників Львівської Комерційної Акаде-
мії”, одним з підрозділів якої є юри-
дична клініка “Pro bono” (фото 3). 
Вже 15 років поспіль консультанти 
юридичної клініки, кращі студенти фа-
культету, під керівництвом досвідчених 
викладачів-практиків, адвокатів нада-
ють безкоштовну юридичну допомогу 
малозабезпеченим верствам населення.

До роботи в “юридичній клініці” за-
лучаються студенти починаючи з 3-го 
курсу, які виявили бажання працювати 
в ній та пройшли відповідне тестуван-
ня й співбесіду. Студенти мають змогу 
закріпити теоретичні знання практич-
ними навиками роботи з клієнтами, з 
документами, в процесі безпосередньо-
го представництва інтересів громадян 
в суді, інших органах державної влади. 

Це сприяє набуттю ними навичок 
практичної роботи за спеціальністю 
та підвищує конкурентоздатність ви-
пускників юридичного факультету 
академії на ринку праці. 

Навчання у юридичній клініці – це 
найкращий спосіб отримати вміння 
та навики реалізації права. Поєднан-
ня теоретичного навчання з практич-
ною діяльністю дозволяє доповнити 
традиційне навчання юристів і вже в 
навчальному закладі дати їм можли-
вість освоїти найважливіші професійні 
навички та навчити їх застосовувати 
на практиці. Консультанти клініки без-
оплатно, активно беруть участь у прак-
тичній юридичній роботі – готують про-
цесуальні документи, представляють та 
захищають інтереси малозабезпечених 
громадян у судах та інших державних 
органах та установах, займаються пра-
во-просвітницькою діяльністю.

Студенти юридичного факультету 
вивчають дисципліни, що формують 
у них загальний світогляд спеціаліс-
та-правника (логіка, основи психо-
логії та педагогіки, ділова українська 
мова, історія України, філософія, по-
літологія, іноземні мови), а також на-
вчальні дисципліни, без яких немож-
лива фундаментальна юридична освіта: 
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юридична деонтологія, теорія держави 
і права, історія держави та права Укра-
їни, римське приватне право, консти-
туційне право, цивільне право та ци-
вільний процес, адвокатура та нотаріат, 
юридичний практикум, сімейне право, 
кримінальне право та кримінальний 
процес, аграрне право, трудове право, 
адміністративне право та адміністра-
тивний процес, екологічне право, гос-
подарське право та господарський про-
цес, міжнародне право, криміналістика, 
юридична психологія та ін.

Лише у нас студенти юридичного 
факультету академії мають можли-
вість прослухати курс особливих за 
характером дисциплін: проблеми те-
орії держави і права, медичне право, 
проблеми правового регулювання дого-
вірних відносин, кооперативне право, 
наукові засади кваліфікації злочинів, 
кримінологічна віктимологія, корпора-
тивне право Європейського союзу та 
України, захист прав особи у кримі-
нальному судочинстві, інформаційне 
право, теорія влади та ін.

Перелік дисциплін, які пропонується 
вивчити студентам факультету, дозво-
лить їм після закінчення академії нада-
вати кваліфіковану правову допомогу 

фізичним і юридичним особам, держав-
ним установам, приватним бізнесовим 
структурам. Випускники факультету 
працюють науковими співробітника-
ми, викладачами, суддями та помічни-
ками судді, прокурорами, адвокатами 
та помічниками адвоката, нотаріусами, 
очолюють юридичні фірми, працюють 
в органах внутрішніх справ та Служби 
безпеки України, органах юстиції. 

Гордістю факультету є наші 
випускники: О. І. Коморний – 
суддя Львівського окружного ад-
міністративного суду; Ю. М. Мель-
ник – адвокат, виконавчий директор 
адвокатського об'єднання “Павленко 
і Партнери”; Т. Ю. Бассараб – на-
чальник Сихівського відділу держав-
ної виконавчої служби Львівсько-
го міського управління юстиції; 
Я. А. Мусулевський – Голова суду 
Комсомольського району м. Херсон; 
М. В. Яремчук – приватний нотаріус 
Київського міського нотаріального 
округу; О. З. Білиця – приватний нота-
ріус Львівського міського нотаріаль-
ного округу; Д. В. Бусуйок – к.ю.н., 
доцент, старший науковий співробіт-
ник НАН України, Інституту держави 
і права ім. В. М. Корецького та інші.

Юридичним факульте-
том налагоджена ефектив-
на співпраця із випускни-
ками академії. Більшість 
студентів юридичного фа-
культету проходять практи-
ку саме під керівництвом 
випускників академії. Кра-
щі студенти, які позитив-
но зарекомендували себе 
під час практики на фір-
мах наших випускників, 
мають можливість пер-
шочергового працевла-
штування. Крім того, наші 
випускники щорічно від-

значають кращих студентів факультету 
іменними преміями та стипендіями.

Окрім навчальної та наукової діяль-
ності, наші студенти мають можливість 
приймати участь у різноманітних орга-
нізацйно-виховних та мистецьких за-
ходах, які проводяться в Академі та на 
факультеті. Зокрема, юридичний фа-
культет активно співпрацює зі Шко-
лою ораторства та риторики АҐРУС 
Ірини Снітинської, тренери якої систе-
матично проводять бліц-тренінги з ора-
торської майстерності, основ публіч-
ного виступу, подоланню страху перед 
аудиторією, словесній імпровізації 
тощо. Разом зі студентами та виклада-
чами факультету розроблено та втілено 
в життя два соціальні проекти у вигляді 
лекцій-презентацій: “Студент – студен-
тові: молодь проти наркотиків” та “Ал-
коголь вбиває націю”. 

Кафедри, куратори юридичного 
факультету постійно проводять низ-
ку заходів, націлених на правове ви-
ховання студентів. Зокрема, 2013 року 
відбулася зустріч студентів з адвокатом 
О. М. Атаманюком, директором Львів-
ського центру юридичного захисту, 
який поділився із майбутніми юриста-
ми секретами адвокатської професії і 
розповів про особливості ведення кри-
мінальних, цивільних та господарських 
справ адвокатами. А студенти 3 курсу 
зустрілися із прокурором м. Львова 
М. О. Грищуком, який розповів про 
завдання та функції прокуратури, про 
службу в органах прокуратури та вимо-
ги до прокурорських працівників.

Традиційним святом є День юри-
дичного факультету, що відзначається 
у жовтні й об’єднує викладачів, студен-
тів та випускників. Позитивною тради-
цією факультету стало запрошувати на 
цей захід випускників та інших фахів-
ців-практиків для дружніх дискусій зі 
студентами факультету. Така взаємодія 
дозволяє акумулювати відгуки випус-
кників факультету, які можуть поділи-
тися практичним досвідом, розповісти 
про сучасні вимоги до фахівця з права, 
спрямувати студентство на отримання 
відповідних знань і навичок.

Наші студенти також мають мож-
ливість показати свої вміння та зді-
бності на різноманітних студентських 
вечорах, у художній самодіяльності 
та зміцнити своє фізичне здоров’я у 
різноманітних спортивних секціях 
академії. 

Навчатися на юридичному – пер-
спективно і престижно. Юристи – це 
не лише високоосвічені фахівці, але й 
всебічно розвинута та обізнана людина!

Довідки за адресою:
79011, м. Львів, вул. І. Франка, 68

Юридичний факультет
Тел.: (032) 260-04-05

ЧОГО, ДЕ НАВЧАЮТЬ
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ЗАОЧНА ОСВІТА Є ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ТА ДОСТУПНОЮ

доцент В.В. Гаврилишин,
декан факультету заочної освіти

Факультет заочної освіти – струк-
ткрний підрозділ академії, який здій-
снює підготовку бакалаврів торго-
вельно-економічного спрямування без 
відриву від виробництва. 

Студент-заочник – зазвичай пра-
цює або навчається і поєднує свій про-
фесійний ріст з освітнім, інколи ба-
жає змінити професію, інколи попо-
внює арсенал своїх знань та розширює 
коло можливостей. Це людина, яка 
постійно шукає знання, себе та своє 
місце в суспільстві.

Факультет здійснює підготовку фа-
хівців для здобуття ОКР “бакалавр” 
за такими напрямами:

“Облік і аудит”,
“Товарознавство і торговельне 

підприємництво”,
“Економіка підприємства”,

“Правознавство”,
“Фінанси і кредит”,

“Менеджмент”,
“Маркетинг”,

“Економічна кібернетика”,
“Готельно-ресторанна справа”,

“Харчові технології та інженерія”.
Факультет використовує сучасну 

методику навчання та дотримується 
принципів Болонської декларації, за-
безпечує якісну підготовку фахівців без 
відриву від виробництва, здатних ак-
тивно впроваджувати ринкові реформи 
у секторах національної економіки.

В академії створені належні умови 
для успішного навчання студентів за 
заочною формою навчання: заняття 
проводять висококваліфіковані ви-
кладачі, які є науковцями та прак-
тиками; бібліотека академії у повно-
му обсязі забезпечує підручниками, 
навчальними посібниками та іншою 
навчально-методичною літературою; 
можливість одержання додаткових 

консультацій у будь-який зручний 
для студента час. 

Всі іногородні студенти на період 
сесії забезпечуються гуртожитком.

Враховуючи специфіку заочної осві-
ти, де самостійна робота студента ві-
діграє важливу роль, у навчальному 
процесі в академії вживаються заходи 
щодо організації індивідуально-кон-
сультативної роботи студентів, фор-
муванню електронної бази даних для 
методичного забезпечення самостійної 
роботи, оновленню контрольних за-
вдань та вказівок по написанню пись-
мових робіт, формуванню навчально-
методичних комплексів дисциплін на
електронних носіях. 

У навчальних корпусах, де навча-
ються наші студенти, знаходяться 
комп’ютерні аудиторії обладнані су-

часними технічними засобами з до-
ступом до мережі Інтернет та акаде-
мічної  бібліотеки, у якій розміщено 
навчальну літературу та методичні 
рекомендації (на фото). А це в, свою 
чергу, сприяє ефективній самостійній 
роботі студентів.

Основою студентів нашого факуль-
тету є випускниками коледжів та тех-
нікумів. Зокрема, на факультеті заочної 
освіти навчаються студенти з різних 
областей Західної України. Найчастіше 
наш факультет обирають випускники 
кооперативних коледжів Львова, Луць-
ка, Тернополя, Рівного, Івано-Франків-
ська, Мукачева та Хмельницького, які 
входять в науково-навчальний комплекс 
“Академія”.

Перспективним є поєднання різ-
них форм навчання для здобуття ви-
щої освіти з двох і більше спеціаль-
ностей. У нас в академії практикуються 
різні варіанти: одночасне навчання за 
денною і заочною формами з двох спе-
ціальностей.

Випускники факультету заочної 
освіти, як і випускники денної форми 
навчання, отримують дипломи бака-
лаврів єдиного державного зразка. Та-
кож випускники нашого факультету, 
отримавши диплом бакалавра, про-
довжують навчання в академії за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями 
“спеціаліст” та “магістр”.  

За роки функціонування на факуль-
теті було випущено більше 60 тисяч 
студентів. Наші випускники – це 
народні депутати Верховної Ради 
України різних скликань, державні 
та громадські діячі, науковці, керів-
ники і працівники провідних під-
приємств та організацій України 
різних форм власності. Серед них:
народний депутат України Олександр 
Герега та Почесний Консул Казахстану 
у Львові Галина Маслюк.

В академії вибір можливостей для 
потенційного студента-заочника такий, 
що навіть найвибагливішому легко ви-
значитися, що є найцікавішим і найдо-
ступнішим для нього. Спектр цих знань 
дуже різноплановий, вибір широкий, а 
світ – незвіданий та багатообіцяючий. 

Загалом, отримавши вищу освіту на 
факультеті заочної освіти академії, ви-
пускники стають висококваліфікованим 
фахівцями, мають певні переваги і хо-
рошу перспективу на ринку праці, які 
вигідно відрізняються від своїх конку-
рентів глибокими знаннями і вмінням 
ефективно організовувати робочий і 
управлінський процес.

Довідки за адресою:
79011, м. Львів, вул. У. Самчука, 9

Факультет заочної освіти
к. 211, 212, 309 в.

Тел.: (032) 295-85-57; (032) 295-81-83; 
(032) 276-44-07

ЧОГО, ДЕ НАВЧАЮТЬ
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ПОСТІЙНЕ ТА БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ – ВИМОГА ЧАСУ

доцент Я. М. Антонюк, директор 
Інституту післядипломної освіти

Інститут післядипломної освіти 
функціонує з 1969 року як структурний 
підрозділ нашого навчального закладу і 
є одним із провідних навчальних цен-
трів Західного регіону України.

Діяльність Інституту полягає у про-
веденні перепідготовки фахівців (здо-
буття другої вищої освіти), навчання в 
магістратурі та на курсах підвищення 
кваліфікації.

Перепідготовка фахівців здійснюєть-
ся за такими спеціальностями: 

“Облік і аудит”;
“Фінанси і кредит”;

“Правознавство”.
Вищезазначені спеціальності атес-

товані Міністерством освіти і науки 
України найвищим ІV рівнем акре-
дитації. На навчання зараховуються фа-
хівці з освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста або магістра. Термін на-
вчання від 22 місяців до 3,5 років в за-
лежності від обраної спеціальності та 
форми навчання. Форма навчання зао-
чна та очно-заочна. Заняття проводяться 
у другій половині дня. Вартість перепід-
готовки залежить від форми навчання і 
спеціальності. Іногородні студенти за-
безпечуються місцями в гуртожитку 
академії. Випускники Інституту після-
дипломної освіти мають можливість 
продовжити навчання в магістратурі та 
аспірантурі академії та інших навчаль-
них закладів України. 

Крім цього Інститут післядипломної 
освіти здійснює підготовку магістрів 
за спеціальністю “Управління іннова-
ційною діяльністю” на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра та спе-
ціаліста за заочною формою навчання. 
Термін навчання 1,5 року. 

Підвищення кваліфікації керів-
ників і спеціалістів підприємств та ор-
ганізацій різних форм власності про-

водиться на короткотривалих курсах, 
семінарах, тренінгах за узгодженими 
навчальними програмами, а також на за-
мовлення корпоративних клієнтів. На-
вчання на курсах, семінарах, тренін-
гах завершується видачею свідоцтва 
державного зразка або сертифікату.

Порядок і терміни вступних випробу-
вань для здобуття другої освіти визнача-
ються Правилами прийому на перепід-
готовку фахівців для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня “спеціаліст” в 
Інституті післядипломної освіти Львів-
ської комерційної академії.

У своїй діяльності Інститут викорис-
товує потужну матеріально-технічну 
базу академії. З метою підвищення 
рівня викладання до проведення за-
нять в ІПО залучаються на конкурс-
них засадах найкращі викладачі не 

лише із професорсько-викладацького 
складу академії, але й інших львів-
ських вишів.

Контингент студентів в Інституті піс-
лядипломної освіти – якісно нова кате-
горія тих, хто хоче навчатись. Вони ма-
ють високий рівень загальноосвітньої та 
технічної підготовки і певні професійні 
знання, а в деяких галузях – дуже гли-
бокі. Це, в основному, випускники На-
ціонального університету “Львівська 
політехніка”, Львівського національного 
університету ім. І. Франка та Львівської 
комерційної академії.

Істотною перевагою навчання в Ін-
ституті післядипломної освіти акаде-
мії є висока кваліфікація викладаць-
кого складу та багатолітні освітянські 
традиції. Про це свідчать схвальні від-
гуки випускників, щорічне опитування 
самих студентів, проведене Бізнес-цен-
тром “Інтерекономіка“, та оперативний 
моніторинг про зайнятість, праце вла-
ш ту вання та кар’єрне зростання випус-
кників ІПО. 

Новий фах в Інституті післядиплом-
ної освіти академії отримали багато 
керівників і провідних спеціалістів. 
Зокрема, В. Лотоцький – головний бух-
галтер “КРЕДОБАНКУ”; М. Л. Задорож-
ний – депутат Львівської обласної ради, 
голова комісії з питань промисловості і 
транспорту; В. О. Іваха – к.ю.н., доцент, 
колишній заступник Головного управлін-
ня МВС у Львівській області, нині – де-
кан факультету заочної освіти Львівсько-
го державного університету внутрішніх 
справ; В. М. Горгут – перший заступник 
голови правління Волинської облспожив-
спілки; І. В. Івченко – заступник прокуро-
ра міста Львова; М. Й. Кондрат – заступ-
ник начальника управління служби без-
пеки України в місті Києві та Київській 
області; Б. В. Федорко – голова правління 
страхової компанії; Б. Е. Стронціцький, 
А. Б. Тлумак – колишні гравці ФК “Кар-
пати” та інші. Також в інституті здобули 
необхідну освіту багато високопосадов-
ців з інших областей України.

Аналіз показує, що до нашого Ін-
ституту все частіше вступають особи, 
котрі мають непогану роботу, але їм 
бракує нових знань. Тому з року в рік 
нами оптимізуються та систематично 
вдосконалюються навчальні програми. 
Сучасний інформаційний простір на-
повнюється і оновлюється настільки 
швидко, що самостійно озброїтися по-
трібними знаннями, відібрати з усього 
найголовніше для себе просто немож-
ливо. Тому, навчатись слід постійно і 
безперервно. 

Довідки за адресою:
79005, м. Львів,

вул. Братів Тершаковців, 2а
Інститут післядипломної освіти

к. 113, 113а, 114
Тел.: (032) 275-56-32, (032) 295-81-64

ЧОГО, ДЕ НАВЧАЮТЬ

ЗАДОВОЛЕНА ВИБОРОМ АКАДЕМІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Після завер-

шення школи, за 
порадою батьків 
та рекомендацією 
родичів я обрала 
академію та на-
прям підготовки 
“Товарознавство 
та комерційна ді-
яльність”. 

Вибір професії товарознавця обумов-
лений легкою реалізацією професійних 
навичок у практичному житті, оскільки 
торговельні відносини в Україні постійно 
зростають, тому і попит на кваліфікова-
них фахівців є завжди. 

Впродовж навчання я переконалася, 
що моя Alma-Mater – хороший вуз, в яко-
му сформовані вікові традиції у підготовці 
спеціалістів сфери торговельно-економіч-

них відносин, а студенти академії отриму-
ють на високому рівні теоретичні знання 
та професійні навички майбутнього фаху. 
Підтвердженням високого рівня підготов-
ки спудеїв є отримана мною Грамота “За 
високий рівень теоретичної та практичної 
підготовки”  у ІІ етапі Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади  зі спеціальності “То-
варознавство і комерційна діяльність”, що 
відбулась у квітні 2013 року. 

Студентське життя в академії є ці-
кавим. У нас часто відбуваються різно-
манітні урочистості та розважальні про-
грами, конференції, олімпіади, які дають 
змогу дізнатись про щось нове, а також 
віднайти нових друзів й отримати неза-
бутні враження про студентські роки.

Марія Пилипчук, 
студентка ОКР “Магістр” спеціальності 
“Товарознавство і комерційна діяльність”
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМПЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ

доцент О.М. Швець,
директор навчально-наукового
інформаційного Інституту

Сучасні інформаційні технології 
стали невід’ємною частиною сучас-
ного світу, які визначають подальший 
економічний та соціальний розвиток 
суспільства. Актуальність даного пи-
тання має одне з найважливіших місць 
у сучасному освітньому середовищі, 
адже якісне викладання дисциплін не 
можливо здійснювати без використан-
ня ресурсів, які надають комп’ютерні 
технології та мережа Інтернет, що 
активно застосовуються навчально-
науковим інформаційним Інститутом 
у навчальному процесі академії.

Ректорат академії важливою скла-
довою діяльності нашого навчального 
закладу вважає використання сучасних 
комп’ютерних та інформаційних техно-
логій, їх ефективне застосування як у 
навчальному процесі так, і у проведенні 
наукових досліджень. 

Епоха сучасних інформаційних тех-
нологій вимагає від навчального закладу 
навчити кожного студента працювати, 
використовуючи новітні комунікаційні 
технології, узагальнювати й користувати-
ся науковою, навчально-методичною та 
соціально-політичною інформацією. Для 
належного забезпечення організації на-
вчального процесу та роботи структурних 
підрозділів в академії нараховується по-
над 700 одиниць сучасної комп’ютерної 
техніки з доступом до Інтернету. 

Для успішного навчання студентів в 
академії функціонують 15 комп’ютерних 
аудиторій при випускових кафедрах ака-
демії, 7 комп’ютерних аудиторій загаль-

ного користування, аудиторія дистанцій-
них технологій навчання та міжнародної 
інтеграції, три електронні бібліотечні чи-
тальні зали та інші навчальні лабораторії.

У рамках проекту програми Євро-
пейського союзу TEMPUS “Модерні-
зація та розвиток професіоналізованих 
дисциплін (MODEP) 144920-TEMPUS-
2008-FR-JPCR” академія отримала тех-
нічну допомогу. Зокрема, сервер, новий 
комп’ютерний центр, програмне забез-
печення з ряду дисциплін та програми з 
ділових управлінських ігор (Tell me more 
(English, French), Logiciel Ciel, Mondial 
Manager, Shadow Manager). Завдяки цьо-
му, в академії обладнано кабінет дистан-
ційних технологій навчання та міжна-
родної інтеграції. Додаткова наявність 
платформи Claroline дозволяє застосову-
вати дистанційне навчання з Університе-
том Овернь-Клермонт1 (Франція).

Функціонують сучасні аудиторії з інтер-
активними дошками та індивідуальними 
комп’ютерами (на фото), лекційні аудито-
рії, що обладнані інтерактивною дошкою 
або плазмою, та об’ємним аудіо звуком.

Відповідно кожного навчального року 
на всіх спеціальностях збільшується 
кількість дисциплін викладання і навчан-
ня яких здійснюється з використанням 
сучасних інформаційних технологій та 
комп’ютерної техніки. Всі кафедри акаде-
мії забезпечені програмними продуктами 
і ситуаційними завданнями. Зокрема, у на-
вчальному процесі використовуються такі 
програмні пакети, як “1С: Бухгалтерія” та 
“1С: Підприємство” з різними конфігураці-
ями, навчальний комплекс “Фінансовий ме-
неджмент”, STATISTIKA 6.0, Бізнес-Про-
гноз, Бест маркетинг, Longman interactive-
English Dictionary, Oxford Business English 
Dictionary for learners of English, Project 
Expert, ІПС “Леонорм-форм”, Encyclopedia 
of Collections, ArCon, Curve Expert, “Опе-
раційний день банку”, “Система електро-
нних платежів НБУ”, “Тест”, “Абітурієнт” 
та інші. Працівники нашого інституту 

постійно проводять планові роботи щодо 
модернізації комп’ютерного обладнання та 
оновлення і придбання нового програмно-
го забезпечення.

Стрімка зміна навколишнього світу, 
його глобалізація та інформатизація обу-
мовлюють нові підходи до всіх ланок 
освітньої системи, зокрема до самостій-
ної роботи студентів як однієї із форм 
пізнавальної діяльності для досягнення 
високого рівня інтелектуального роз-
витку особистості. Самостійна робота 
студентів у нашому навчальному закладі 
забезпечується електронними підруч-
никами, навчальними та методичними 
посібниками, конспектами лекцій. Від-
повідно в академії функціонує “Мето-
дичний комплекс”, який включає в себе 
віртуальний мультимедіа компакт-диск 
із матеріалами навчальної дисципліни 
(робоча програма, тематичний план, 
лекційний курс, практичні (семінарські) 
завдання, тести тощо). 

Функціонує автоматизована інформа-
ційна бібліотечна система “Електронна 
бібліотека”, в якій розміщено навчаль-
но-методичне забезпечення для студен-
тів всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. 
У свою чергу, студенти академії мають 
змогу користуватися електронною біблі-
отекою, виконувати дипломні роботи, 
а викладачі – проводити комп’ютерне 
тестування студентів під час підсумко-
вого контролю і державної атестації, 
використовувати інформаційну базу для 
переходу до дистанційної форми органі-
зації навчального процесу на факультеті 
заочної освіти та екстернату.

Таким чином, невід’ємною частин-
ною підготовки висококваліфікова-
них фахівців, надійним підґрунтям 
для їх динамічної адаптації на ринку 
праці є використання інноваційних 
технологій, в тому числі на основі 
комп’ютерних технологій та інтерак-
тивних методів навчання, що активно 
застосовуються у нас в академії.

ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ
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ВИБІР ПРОФЕСІЇ ТА ВИШУ – НАЙВАЖЛИВІШЕ РІШЕННЯ В ЖИТТІ

АКАДЕМІЯ ПОДАРУВАЛА ВПЕВНЕНІСТЬ У ЗАВТРАШНЬОМУ ДНІ

Я СТАЛА ПАТРІОТОМ АКАДЕМІЇ

Важливо вибрати професію до душі, а 
також вступити до вишу, в якому з вели-
ким задоволенням освоюватимеш основи 
свого майбутнього фаху, де у пошуках 
нових знань тобі відкриватиметься істина 
до самопізнання та самовдосконалення. 
Саме за такими критеріями я обрала ака-
демію та професію фінансиста.

Ще навчаючись у школі, я зацікави-
лась фахом, який дає змогу розуміти 
фінансово-господарські відносини в 
економіці, знання у здійснені підпри-
ємницької діяльності, вміння поліп-
шувати своє життя та визначати свої 
доходи і витрати, професійно розпоря-
джатись коштами.

Завдяки двохсотлітнім традиціям, 
вміло побудованому навчальному про-
цесу та викладачам академії ми отриму-
ємо глибокі знання, які легко реалізо-
вуються в трудовому житті. Впродовж 

навчання викладачі стають старшими 
колегами, які професійно прививають 
любов до фаху та формують у нас ло-
гіку сучасного економічного мислення. 
Роблять з нас успішних особистостей, 
вчать мріяти та досягати поставлених 
цілей, йти впевнено дорогою фінансис-
та. Але для досягнення мети потрібно 
багато над собою працювати. Це і дало 
поштовх відкрити себе в науковому 
житті академії.

Протягом навчання в академії, наші на-
ставники вселяють у нас віру в себе, на-
дію на здобуття фахових вершин, що дає 
стимул до поглиблення знань і в подаль-
шому. В житті кожної людини трапляють-
ся несподіванки, одна із них трапилась зі 
мною, коли мені запропонували поїхати на 
навчання за кордон у Вроцлавський еко-
номічний університет. Часу на прийнят-
тя важливого рішення було обмаль, тому 

погодилась не 
вагаючись. Саме 
завдяки академії 
мені випала наго-
да впродовж се-
местру навчатись 
у Польщі безко-
штовно. Це дало 
можливість здо-
бути безцінний 
досвід, який зна-
добиться у подальшому життєвому шляху.

Керуючись крилатим висловом Тараса 
Шевченка “чужого навчайтесь, але свого 
не цурайтесь…”, я відчула поклик душі 
та продовжила навчання на магістратурі 
рідного закладу. Оскільки, порівнявши з 
освітою у Польщі, зрозуміла, що найкра-
щі знання я отримаю лише у ЛКА.
Ольга Солтис, студентка ОКР “магістр”

спеціальності “Фінанси і кредит”

Коли тебе за-
питують у школі, 
де ти мрієш про-
довжувати своє 
навчання, яку 
професію хочеш 
опановувати, ким 
стати, чим займа-
тись – важко від-
повісти. Я також 
не знав відповіді 

на такі запитання, знав лише одне, мені 
подобається вчитись новому, дізнаватись 
цікаві факти, аналізувати їх та робити ви-
сновки. Я був впевнений, що це все дасть 
мені економічна спеціальність. 

Обрав нашу академію та напрям під-
готовки маркетинг – і не помилився. Тому 

що це найстаріший торговельно-еконо-
мічний вуз України, в якому впродовж ба-
гатьох років сформовані славні традиції 
якісної підготовки фахівців сфери торгів-
лі та економіки.

Ось промайнуло чотири роки навчан-
ня, а я ні разу не пошкодував про свій 
вибір. Цікаві конференції, лекції та семі-
нари, на яких точаться наукові дискусії, 
організовані виставки, різноманітні свят-
кування – малий перелік того, що дає нам 
навчання в академії.

Маркетинг – цікава і перспективна 
галузь, вид діяльності, де теорія зали-
шається однаковою, а інструменти її 
застосування змінюються щодня, де ко-
жен може приймати свої нестандартні, 
а головне – правильні рішення. Відпо-

відно, навчання завжди є захоплюючим.
Все, чим зараз цікавлюсь, займаюсь, 

так чи інакше пов’язано із академією та 
маркетингом. Завдяки спільно організо-
ваному проекту з викладачами кафедри 
я отримав запрошення на роботу і зараз 
працюю у відділі маркетингу. Беручи ак-
тивну участь у заходах, що відбуваються 
в академії, одногрупники стали друзями, 
з якими я планую товаришувати й надалі.

Академія, викладачі, маркетинг, сучас-
ні методи навчання, найкраща група, про 
яку навіть і мріяти не міг би, в комплексі 
створили неповторну атмосферу студент-
ських років у Львівській комерційній ака-
демії на все моє подальше життя.

Олег Сас, студент ОКР “магістр” 
спеціальності “Маркетинг”

Більшість випускників шкіл та ко-
леджів стоять сьогодні перед вибором: 
куди піти вчитися і яку професію обра-
ти? Це непростий вибір, адже це майбут-
ня робота та щоденна праця, яка зале-
жить від того, чи правильно буде обрана 
спеціальність та навчальний заклад.

Мій вибір професії обумовлений тим, 
що я хочу допомагати людям у здійснен-
ні, реалізації та захисті їх прав, а також 
тим, що проблеми права відіграють най-
важливішу роль у сучасному демокра-
тичному суспільстві та нашій державі, 
що зумовлює той факт, що юриспруден-
ція займає одне із провідних місць серед 
суспільних наук.

Першим кроком до вибору на користь 
нашої академії стала газета “Студент-
ський меридіан”, яка потрапила мені в 
руки у день відкритих дверей. У газеті я 
прочитала статтю студентки юридично-
го факультету академії, яка розповідала 
про високий рівень навчання, хороше 
ставлення до студентів і те, що виклада-
чі надають великого значення як теоре-

тичній, так і практичній підготовці май-
бутніх юристів. Це мене зацікавило, і я 
вирішила стати студенткою юридичного 
факультету академії.

Вступ до Академії радикально змі-
нив моє життя, адже я потрапила у зо-
всім незвичне для мене середовище. 
Десь у далекій країні дитинства за-
лишилися світлі шкільні роки, а попе-
реду – нелегкий, але дуже цікавий та 
бажаний шлях до країни знань, який я 
пройду разом з академією. Завдяки на-
вчанню у цьому виші я збагатилася при-
ємними враженнями й незабутніми хви-
линами студентського життя. У стінах 
нашої Alma-mater згуртований, дружній 
колектив викладачів, який з розумінням 
ставляться до студентів. 

На факультеті регулярно проводять-
ся студентські наукові конференції, 
олімпіади, круглі столи, працюють 
різноманітні наукові гуртки. Найкра-
щі творчі роботи студентів друкують 
у збірниках студентських наукових ро-
біт, а також рекомендують для участі у 

міжвузівських 
конкурсах та 
олімпіадах.

Завдяки ака-
демії одногруп-
ники стали не 
просто одно-
групниками, а 
вже практично 
“рідними” людь-
ми. Наприклад, 
наша група дуже дружня – кожен завжди 
готовий допомогти і підтримати у скрут-
ній ситуації. 

Я дуже щаслива, що обрала саме 
юридичний факультет академії, оскіль-
ки наші викладачі не лише надають нам 
професійні знання, але й передають свій 
життєвий досвід. Приємно, що тут висо-
ко цінують думку студента і дають змогу 
її відстояти.

Юлія Федунчик,
студентка ОКР “бакалавр”

напряму підготовки “Правознавство”,
консультант юридичної клініки “Pro bono”

З ПЕРШИХ УСТ
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ГОРДІСТЬ АКАДЕМІЇ
Підтвердженням високого рівня якості навчального 

процесу в академії є наявність науково-педагогічного 
персоналу, який відповідає всім критеріям Міністерства 
освіти і науки України. Пропонуємо Вам ознайомитись 
з провідними вченими нашого навчального закладу та 
з їх основними науковими й навчально-методичними 
досягненнями.

VIVANT PROFESSORES

Копич Іван Михайлович
професор кафедри економічного 

прогнозування та ризику
Член президій науково-методичних 
комісій з економіки та торгівлі 
Міністерства освіти та науки 
України. Автор понад 300 науково-
методичних праць, в тому числі 
4 монографії та 11 підручників і 
навчальних посібників.

Гелей Степан Дмитрович
професор кафедри

історії та політології
Заслужений працівник культури 
України, відмінник народної освіти, 
Лауреат премії ім. Романа Федорова, 
Дійсний член наукового товариства 
ім. Т. Шевченка. Співавтор фунда-
ментальної трьох томної “Історії 
Львова” (2007) та автор понад 
двадцяти статей енциклопедичного 
трьохтомного словника “Львів”. Автор 
понад 50 монографій, підручників 
та навчальних посібників. Автор 
історико-політологічних та історико-
економічних розвідок про громадських 
діячів України.

Шевчук Віктор Олексійович
професор кафедри

міжнародних економічних відносин
Автор 3 монографій та одного 
підручника, автор 5 навчальних 
посібників, майже 150 публікацій в 
наукових журналах. Стажувався
в університетах Нью-Мексико та  
Колорадо (США).

Куцик Петро Олексійович
професор кафедри

бухгалтерського обліку
Сертифікований аудитор. Автор 
майже 200 наукових і навчально-
методичних праць, в тому числі 
співавтор 6 монографій та 7 під-
ручників та навчальних посібників.

Скибінський
Станіслав Володимирович
професор кафедри маркетингу

Лауреат Державної премії в галузі 
науки і техніки. Автор близько 140 
наукових, навчально-методичних праць, 
серед яких 6 підручників, посібників та 
монографій.

Башнянин Григорій Іванович
професор кафедри економічної теорії
Заслужений діяч науки і техніки 
України. Автор та співавтор понад 
1100 наукових і науково-методичних 
робіт. в тому числі 70 наукових 
монографій, підручників, посібників, 
брошур, 500 статей, 50 наукових 
доповідей, 100 тез виступів на 
наукових конференціях. 

Семак Богдан Дмитрович
професор кафедри товарознавства 

непродовольчих товарів
Заслужений діяч науки і техніки 
України, академік Української тех-
нологічної академії. Автор понад 
860 наукових і науково-методичних 
праць, включаючи 10 монографій, 5 
підручників, 11 навчальних посібників, 
16 брошур.
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Сирохман Іван Васильович
професор кафедри товарознавства 

продовольчих товарів
Заслужений діяч науки і техніки 
України, академік Української тех-
нологічної академії. Автор понад 
320 наукових праць в тому числі 21 
підручників і навчальних посібників, 
15 авторських свідоцтв, патентів, 
технічних умов і технологічних 
інструкцій.

Апопій Віктор Володимирович
професор кафедри комерційної 
діяльності та підприємництва

Заслужений працівник освіти України. 
Автор 5 підручників та 250 наукових 
і навчально-методичних праць. 
Розробник і співавтор Програми 
розвитку внутрішньої торгівлі 
України затвердженої Кабінетом 
Міністерства України.

Мізюк Богдан Михайлович
професор кафедри інформаційних 

систем у менеджменті
Автор понад 180 наукових та науково-
методичних публікацій, з них: 6 
монографій та 6 підручників та 
навчальних посібників.

Озеран Володимир Олександрович
професор кафедри

бухгалтерського обліку
Член Методологічно-консультативної 
ради з питань економіки, фінансів, 
бухгалтерського обліку і контролю 
Укоопспілки, член Західного регіональ-
ного відділення Аудиторської палати 
України. Автор понад 300 наукових 
і методичних праць, співавтор 5 
підручників і 10 навчальних посібників.

Єлейко Василь Іванович
професор кафедри економетрії

та статистики
Почесний професор Українського 
Вільного Університету в Мюнхені 
(Німеччина). Автор понад 120 науко-
вих та науково-методичних публікацій 
в тому числі 5 підручників та 
навчальних посібників.

Пілявський Анатолій Іванович 
професор кафедри вищої математики
Член міжнародної асоціації з еко-
номіки охорони здоров’я, член 
редколегії журналу “Економіка 
і інформатика” економічного 
університету у Братиславі 
(Словаччина). Автор 3 навчальних 
посібників та понад 100 наукових 
і навчально-методичних праць у 
журналах і книжках українською, 
російською та англійськими мовами.

Дайновський Юрій Анатолійович
професор кафедри маркетингу

Автор понад 200 наукових і навчально-
методичних праць, в тому числі 3 
монографії та 5 навчальних посібників.

Скоробогатий Ярослав Петрович
професор кафедри хімії і фізики

Відмінник освіти України, лауреат 
індивідуального гранта Міжнародної 
Соросівської програми підтримки 
освіти в галузі точних наук в 
Україні. Автор 180 наукових праць, 
6 авторських свідоцтв в тому числі 2 
підручників та 5 навчальних посібників

Біла Ольга Григорівна
професор кафедри
фінансів та кредиту

Автор майже 100 наукових статей, 
автор 2 і співавтор 10 підручників 
та навчальних посібників, співавтор 
2 монографій. Розробник і співавтор 
методичних рекомендацій та 
науково-дослідних робіт з фінансово-
господарської діяльності суб’єктів 
господарювання.

Тімченко Олександр Павлович
професор кафедри
філософії і культури

Автор майже 100 праць науково-
методичного характеру, в тому числі: 
1 монографія, та 7 підручників і 
навчальних посібників
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Редченко Костянтин Іванович
професор кафедри аудиту

Сертифікований професійний про-
ектний менеджер (IPMA, level C). 
Автор більше 75 публікацій у 
професійних журналах і наукових 
виданнях, 2 монографій та 2 нав-
чальних посібників.

Васильців Тарас Григорович
професор кафедри

економіки підприємства
Лауреат Премії Президента України 
для молодих вчених 2012 р. та 
Львівської облдержадміністрації 
2011 р. Автор та співавтор по над 
140 друко ваних праць, у тому числі 4 
навчальних посібників, 1 одноосібна 
та 10 колективних монографій.

Яремко Лариса Адольфівна
професор кафедри

міжнародних економічних відносин
автор понад 125 наукових та 
навчально-методичних праць, з них: 5 
монографій та 1 навчальний посібник.

Галик Іван Семенович
професор кафедри товарознавства 

непродовольчих товарів
Автор понад 400 наукових праць, з них: 
2 підручники, 1 тлумачний словник, 3 
монографії та 8 навчально-наочних 
посібника.

Полікарпов Іван Степанович
професор кафедри товарознавства 

непродовольчих товарів
Автор понад 275 наукових та 
навчально-методичних праць, 
зокрема: 2 монографії,21 підручників 
та навчальних посібників.

Ємченко Ірина Володимирівна
професор кафедри

експертизи товарів та послуг
Автор 250 публікацій, з них 
163 наукових, у тому числі 1 моно-
графія, 12 патентів України на 
корисну модель, 70 праць навчально-
методичного характеру. Співавтор 12 
навчальних посібників, 3-х підручників 
та 4-х довідників, співрозробник двох 
типових програм і ДСВО України. 
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Доманцевич Ніна Іванівна
професор кафедри товарознавства 

непродовольчих товарів
Автор понад 160 наукових праць, з них 
2 монографії та 10 підручників та 
навчальних посібників.

Ощипок Ігор Миколайович
професор кафедри харчових 
технологій та готельно-
ресторанного бізнесу

Член науково-методичної комісії з 
харчових технологій Міністерства 
аграрної політики та продовольства 
України. Автор понад 200 наукових та 
навчально-методичних праць, у тому 
числі 3 навчальних посібника та понад 
60 патентів на винаходи.

Яцишин Богдан Петрович,
професор кафедри хімії і фізики

Автор і співавтор понад 100 науково-
методичних публікацій , з них: 1 
монографія, та 8 підручників та 
навчальних посібників

Пономарьов Петро Хомович,
професор кафедри харчових 
технологій та готельно-
ресторанного бізнесу

Автор і співавтор понад 300 науково-
методичних публікацій, з них: 10 
підучників, навчальних посібників та 
монографій
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Флейчук Марія Ігорівна
професор кафедри

міжнародних економічних відносин
автор  і співавтор понад 50 наукових 
та науково-методичних публікацій в 
тому числі монографії, підручники та 
навчальні посібники.

Гринів Богдан Володимирович
професор кафедри аудиту

Автор більше 100 наукових і науково-
методичних праць, в тому числі автор і 
співавтор 5 підручників та навчальних 
посібників присвячених обліку, 
контролю і аналізу господарської 
діяльності.

Корягін Максим Вікторович
професор кафедри

бухгалтерського обліку
Сертифікований аудитор та серти-
фі кований бухгалтер-практик (САР),
автор понад 170 наукових праць,
у тому числі 6 монографій, 
20 навчальних посібників.

Копилюк Оксана Іванівна
професор кафедри банківської справи
Академік Академії економічних наук 
України, секретар секції фінансів і 
банківської справи Західного наукового 
центру Національної академії наук 
та Міністерства освіти України. 
Автор майже 150 публікацій, з 
них: 82 наукових та 43 навчально-
методичного характеру.

Пелик Леся Василівна
професор кафедри товарознавства 

непродовольчих товарів
Автор понад 100 наукових та 
навчально-методичних праць, з них: 3 
навчальних посібники, 1 монографія,7 
технічних умов України та 1 патент 
на винахід. Співавтор розробки ДСТУ 
“Засоби діагностики якості вищої 
освіти”.

Семак Богдан Богданович
професор кафедри маркетингу

Автор 175 наукових та навчяально 
методичних праць. З них 2 монографії, 
2 навчальних посібники, 11 методичних 
розробок.

Іляш Ольга Ігорівна
професор кафедри

економіки підприємства
Лауреат премії Львівської облдерж-
адміністрації та обласної ради для 
працівників наукових установ НАН 
України та вищих навчальних закладів 
Львівщини. Автор та співавтор 
понад 150 друкованих праць,  з них: 
1 одноосібної та 7 колективних 
монографій, 4 навчальних посібника.

Вдовичин Ігор Ярославович
професор кафедри теорії

держави і права
Автор понад 110 наукових праць, в 
тому числі 4 навчальних посібників, 7 
монографій, 32 наукові праці у фахових 
виданнях.

Канцір Володимир Степанович
професор кафедри теорії

держави і права
Автор 90 науково-методичних праць, у 
тому числі 2 монографії, 1 навчальний 
посібник, 34 наукові праці у фахових 
виданнях. 
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Гальків Любов Іванівна
професор кафедри економетрії

та статистики
Автор і співавтор понад 100 науково-
методичних публікацій, з них: 6 
навчальних посібників та монографій
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КОЛИ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ ПАРИ

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Спогади про студентське жит-
тя завжди проходять з ностальгією, 
оскільки щоденна напруга, отримана 
від навчання, завжди знаходить вихід 
у веселих жартах, участі у спортив-
них секціях, у колективах художньої 
творчості, дискотеках та мандрах. 

Організацією студентського життя 
в академії займаються студентський 
уряд та парламент, старостат інсти-
туту та факультетів, первинна проф-
спілкова організація студентів ЛКА, 
студентська рада гуртожитку та інші 
формальні і неформальні об’єднання 
студентів. Відповідно в академії функ-
ціонує багато колективів, які дають 
можливості для розвитку захоплень та 
самореалізації кожного студента у від-
повідності до його інтересів. 

Упродовж майже двохсотлітньої іс-
торії в академії формувались славні 
традиції не лише у науково-навчаль-
ній діяльності, а й в особливостях сту-
дентського життя. 

Першим студентським святом, яке 
є в академії це урочистості з нагоди 
посвяти у студенти першокурсників. 
З цього заходу і починається студент-
ське життя. На ньому випадає нагода 
вперше познайомитися з ректоратом, 
деканатом та професорсько-викла-
дацьким колективом академії. Осо-
бливо слід виділити – знайомство з 
одногрупниками, поруч з якими про-
йдуть кращі роки студентського жит-
тя. Хтось отримає вірних друзів на все 
життя, а хтось і другу половинку…

Для того аби відволікти студентів 
від одноманітності, сидіння в аудито-
ріях та бібліотеках в академії кожного 
навчального року традиційно відбува-
ється вернісаж квіткових композицій 
“Квіти України”, який збирає числен-
них відвідувачів, має нові ідейні спря-

мування, оригінальні задуми, які є ак-
туальними у романтичну осінню пору. 

Студентське самоврядування що-
річно організовує художньо-розва-
жальні конкурси “Студентська весна” 
та “Студентська осінь” в яких прийма-
ють участь музичні групи, художні ко-
лективи академії та інших навчальних 
закладів Львова. Крім того, захід пе-
редбачає змагання команд КВК інсти-
тутів та факультетів вишу на тематику 
студентського життя.

Традиційним є проведення худож-
ньо-мистецьких заходів присвячених 
дням культури зарубіжних країн, що 
дають можливість продемонструвати 
артистичність та професійну майстер-
ність наших студентів.

Органами студентського самовря-
дування академії традиційно кожно-
го навчального року організовуються 
студентський бал, Міс-Академії, День 
Валентина, конкурс “Студентська кух-
ня”, а команди ерудитів грають у “Що? 

Де? Коли?”. Зокрема, в Інституті еко-
номіки та фінансів впродовж багатьох 
років функціонує команда ерудитів 
“Гермес”, яка є постійним лауреатом 
Всеукраїнського конкурсу ерудитів се-
ред кооперативних вищих навчальних 
закладів України.

Фізичне виховання студентів ака-
демії є органічною частиною студент-
ського життя і служить зміцненню 
здоров’я та всебічному розвитку сту-
дентів, відмові від шкідливих звичок 
та підтримці високої працездатності 
впродовж навчання.

У спортивному комплексі академії 
створено належні умови для повно-
цінних занять загальною фізичною 
підготовкою, де ми маємо можливість 
застосовувати сучасні форми і методи, 
різноманітні технічні засоби та новітні 
технології. У спорткомплексі академії 
мають можливість займатись у секці-
ях  з волейболу, баскетболу, футзалу, 
єдиноборств, пауерліфтінгу, фітнесу, 
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зі спортивної й оздоровчої аеробіки, 
шейпінгу, атлетичної гімнастики на-
стільного і великого тенісу.

Окрім цього, серед факультетів про-
водяться традиційні змагання з футбо-
лу та баскетболу. Між гуртожитками 
вишу традиційно проводиться змаган-
ня з міні футболу на кубок Профкому

Кожного навчального року кафе-
дрою фізичного виховання та спорту 
традиційно проводяться змагання, 
спартакіади, квести та конкурси спор-
тивного характеру, в яких студенти 
академії мають можливість показати 
свою фізичну загартованість. Тради-
ційним є проведення Спартакіад при-
урочених Дню академії.

У спортивних секціях займається 
майже 200 спортсменів різної квалі-
фікації. Крім масової фізкультурно-
оздоровчої роботи, в академії не забу-
вають і про спорт високих досягнень. 
Відтак, за 2012-2013 навчальний рік 
студентам-спортсменам присвоєно 48 
спортивних розрядів від ІІІ розряду до 
майстрів спорту України. 

Упродовж багатьох років у нашому 
виші існує гарна традиція, пов’язана з 
тим, що студенти академії подорожують 
різними куточками України. Подорожу-
ючі мають можливість побувати у визна-
чних історичних місцях України, Львова 
та Львівщини. Постійно проводяться 
екскурсії в Шевченківський гай, Підзем-
не місто, Унів, Жовква, Почаїв та Канів.

Студенти академії є учасниками гро-
мадських заходів, які організовуються і 
проводяться органами місцевого само-
врядування, благодійними фондами та 
іншими громадськими організаціями.

Традиційно до Великодніх свят у 
головному корпусі проводиться акція 
“Намалюй писанку”, в якій активну 
участь беруть як студенти так і викла-
дачі академії.

Під час літніх канікул капелан ака-
демії отець Роман Довгань спільно з 
Центром  студентського капеланства 
вищих навчальних закладів Львова  
організовують відпочинок  нашим сту-
дентам у гірській місцевості поблизу 
Славська у таборі “Канікули з Богом”. 
Під час відпочинку спудеї мають мож-
ливість познайомитись зі своїми ко-
легами з інших навчальних закладів 
Львівщини, спілкуватись у “сімейно-
му колі” на духовну тематику. 

Традиційним є організація та прове-
дення дискотек для студентів академії у 
провідних нічних клубах Львова. Такі 
заходи організовуються в рамках свят-
кування Дня академії,  факультетів та 
спеціальностей (день юриста, фінансис-
та, економіста тощо), а також до тради-
ційних свят, які святкує студентство.
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СПРИЯЄМО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ

Кадрова агенція – структурний підрозділ академії, яка функціонує з метою 
сприяння працевлаштуванню студентів, надання професійних консультацій-
них послуг з підготовки до успішного проходження співбесіди і правильного ви-
бору місця праці. 

Метою діяльності кадрової агенції є 
оперативне та ефективне забезпеченні 
потенційних роботодавців кваліфіко-
ваними молодими спеціалістами згідно 
вимог посадових інструкцій суб’єктів 
господарювання, а також надання кон-
сультаційних послуг та сприяння сту-
дентам і випускникам академії знайти 
роботу, яка відповідає їх очікуванням 
та професійним здібностям.

Задля підвищення результативності 
налагодження ділових стосунків з по-
тенційними роботодавцями працівники 
кадрової агенції на постійній основі в 
академії проводять для цільової ауди-
торії презентації, семінари компаніям-
роботодавцям; регулярно розміщують в 
навчальних корпусах вишу інформацію 
про вакансії постійної та тимчасової 
роботи.

Кадрова агенція традиційно приймає 
участь у щорічному Ярмарку кар’єри 
“День професійного самовизначення”, 
який організовує Львівський обласний 
центр зайнятості для молоді у примі-
щенні Палацу мистецтв. Мета участі ка-
дрової агенції – зустрічі та спілкування з 
працедавцями Львова та Львівської об-
ласті. Це допомагає налагодити зв’язки 
з новими працедавцями та підтримати 
вже налагоджені зв’язки із тими, які є в 
базі даних Кадрової агенції. В результа-
ті акумулюється значна кількість нових 
вакансій, які можна запропонувати для 
студентів та випускників академії на по-
вну та часткову зайнятість.

Працівники кадрової агенція щоріч-
но проводять в академії “День кар’єри”. 

Цей захід орієнтований на студентів та 
молодих спеціалістів, які зацікавлені 
у власному професійному розвитку та 
започаткуванні кар’єри, а також про-
відних роботодавців. День кар’єри – це 
можливість, яка покликана створити 
найкращі умови для спілкування про-
відних роботодавців та студентів і мо-
лодих спеціалістів в режимі реального 
часу. Водночас цей захід важливий не 
лише для відвідувачів, – для компаній, 
які беруть участь, а також має значен-
ня як в плані становлення позитивного 
іміджу роботодавця, так і як важливий 
інструмент у наборі персоналу та по-
повненні кадрового резерву. У заході 
беруть участь значна кількість робото-
давців Львова та Львівщини області, 
центри зайнятості тощо. Слід відміти-
ти, що постійними учасниками таких 
заходів є випускники академії різних 
років, які є керівниками та власниками 
підприємств та організацій. 

У нашій агенції сформовано базу да-
них потенційних працедавців в якій за-
реєстровано понад 100 компаній. Серед 
них: туристична компанія “Міст-тур”, 
ТОВ “Adelina Call Center”, ТОВ “Шко-
ла АГРУС”, ТзОВ “Практікер Укра-
їна”, “Євротек”, рекламна компанія 
“Леосвіт”, Львівський обласний центр 
зайнятості, Західноукраїнська турис-
тична асоціація, туроператор “Обрій”, 
ТзОВ Кондитерська фабрика “Львів-
ські солодощі”, ПАТ “Платінум Банк”, 
СК “Граве Україна”, “Ніко-Захід”, ТОВ 
“ФОЗЗІ-ФУД” мережа “Сільпо”, АТ 
“Прокредитбанк”, АТ “Укрсиббанк”, 

ТзОВ “Холдинг емоцій” “ФЕСТ”, ТВК 
“Львівхолод”, ТОВ МЕТРО “Кеш енд 
Кері”, “Фокстрот”, ТОВ “Кроно-Укра-
їна”, Львівська міська рада “Перший 
кар’єрний крок”, СК “Універсальна”,  
та багато інших. 

У цій базі також є підприємства на-
ших випускників: ТзОВ “Епіцентр К”, 
ТзОВ “Ринок сільськогосподарської 
продукції “Шувар”, ТОВ “Закарпат-
ська продовольча група”, ТОВ “Торго-
во-промислова комапнія”, ТОВ “Фірма 
“МеркурійБуд”, ПАТ “Концерн Галнаф-
тогаз”, ТзОВ “Roy Robson”, Хліб “ТМ 
Смачний”, фірма “Мілана аутсорсінг”, 
ТМ “Просто добрий хліб”, сервісний 
центр “Пріоритет”, ресторан “Сrazy 
Town”, Інтеренет-магазини та багато 
інших. Відповідно, при підборі персо-
налу вони першочергово звертаються 
за кадрами саме до нашої академії. 

Окрім зазначених вище заходів, з 
метою підвищення результативності 
працевлаштування в межах підготовки 
студентів до пошуку роботи агенція за-
проваджує інноваційні форми роботи 
зі студентами. Традиційно у другому 
семестрі навчального року проводять-
ся тренінги “Секрети успішного пра-
цевлаштування”, “Ефективне резюме”, 
“Успішна співбесіда”, в якому беруть 
участь студенти та випускники різних 
спеціальностей. 

Метою таких заходів є формування 
у студентів навичок самопрезентації 
та успішного проходження співбесіди. 
Тренінги зазвичай  проводяться у фор-
мі рольової гри-симуляції співбесіди, 
в якій беруть участь студенти у ролі 
претендентів на вакантні посади. Вони 
мають змогу скласти резюме та пройти 
співбесіду на відкриту вакансію. Тре-
нінги проводяться з використанням 
відеокамери та мультимедійного про-
ектора. З метою аналізу поведінки і 
відповідей на запитання співбесіда за-
писується на відеокамеру. Неабиякий 
інтерес в учасників тренінгу викликає 
перегляд відеоматеріалів, де можна 
оцінити сильні сторони і потенційні 
помилки на співбесіді, мову, вербаль-
ну та не вербальну комунікацію спів-
розмовників.

Підтвердженням ефективності нашої 
роботи є результати працевлаштування. 
Щорічно понад 90 % наших випускни-
ків успішно працевлаштовуються на 
підприємствах та організаціях Украї-
ни. Тому, необхідність функціонування 
кадрової агенції у навчальному закладі 
зумовлена потребами сучасності, з ме-
тою посилення орієнтації випускників 
на практичні потреби ринку праці.


