
ВІКОВІ ТРАДИЦІЇВІКОВІ ТРАДИЦІЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Львівська комерційна академія 
(колишній Львівський торговельно-
економічний інститут) – це сучасна 
освітньо-наукова установа європей-
ського зразка, де основним завдан-
ням є якісна підготовка конкурент-
ноздатних на ринку праці фахівців з 
торгівлі та економіки. 
Про переваги академії як одного з 

провідних торговельно-економічних 
вишів України розповідає ректор ака-
демії, професор Петро Олексійович 
Куцик.

Львівська комерційна академія – 
заклад IV рівня акредитації, є одним 
із найстаріших торговельно-еконо-
мічних вузів України, який на ринку 
освітніх послуг присутній з 1817 року. 
Наша Alma-Mater є постійний лауре-
атом у рейтингах українських вишів і 
має вагомі переваги над іншими на-
вчальними закладами, що здійсню-
ють підготовку фахівців з торгівлі та 
економіки. 

Академія здійснює підготовку 
фахівців за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем “бакалавр”, “магістр” 
або “спеціаліст” за відповідними 
напрямами підготовки та спеці-
альностями. Особи, які мають 
диплом молодшого спеціаліста, в 
академію зараховуються на пер-
ший курс скороченого терміну на-
вчання. Це дає їм змогу за два роки 
отримати диплом бакалавра.

У виші функціонує 3 інститути 
та 5 факультетів. У нас створено 
всі передумови для успішного на-
вчання і наукового росту молоді 
до рівня висококваліфікованих 
фахівців, що відповідає сучасним 
вимогам роботодавців.

За сучасними вимогами, навчаль-
ний процес вимагає високої квалі-
фікації викладачів. Крім цього, вони 
повинні займатись науковими дослі-
дженнями у тих галузях, що співпа-
дають або дотичні до дисциплін, які 
викладають. На даний час професор-
сько-викладацький склад академії 
налічує 318 осіб, з них 46 докторів і 
професорів та 184 кандидати наук, 
доценти. Серед них 23 академіки різ-
них галузевих академій наук України.

Більшість наших викладачів є не 
лише науковцями, а й практиками, 
які мають певні досягнення у бізнесі.

Визнанням наукових доробок 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 
став професор С. В. Скибінський, а 
в 2013 році щорічну премію Прези-
дента України для молодих вчених у 
галузі науки і техніки вручено про-
фесору Т. Г. Васильціву та доценту
Р. Л. Лупаку. 

Премії Львівської обласної дер-
жавної адміністрації та Львівської 
обласної ради за значні досягнен-
ня в галузі природничих, технічних, 
гуманітар них і соціаль но-економічних 
наук вручено професорам К. І. Ред-
ченку, О. І. Іляш, С. С. Гринкевич, до-
центам О. С. Котусі, О. М. Музич ці та 
М. Я. Вірту та іншим. ►

Надаємо глибокі 
фахові знання та якісну 
європейську освіту

Здійснюємо підготовку 
студентів за вимогами 

роботодавців
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Основні праці професорсько-викладацького колективу академії

Доценти О. М. Музичка і О. С. Котуха –
лауреати Премії ЛОДА та ЛОР 2013 року

► Впродовж навчального процесу 
важливу увагу ректорат приділяє підви-
щенню якості наукової роботи та рівня 
кваліфікації професорсько-викладаць-
кого складу. Важливою складовою є 
міжнародні стажування та співпраця 
з навчально-науковими закладами 
Польщі, Португалії, Норвегії, США, 
Англії, Канади, Грузії, Австрії, Угор-
щини, Білорусії, Франції, Німеччини та 
Болгарії. Зокрема, у 2014 році доцент ка-
федри МЕВ Н. І. Черкас продовжує ста-
жу  вання за програмою Fulbright Faculty 
Development в Університеті Ред ланд са 
(США). У 2013 році к.е.н., асистент ка-
федри маркетингу А. Я. Дмитрів про-
ходила стажування за стипендіа льною 
програмою імені Лена Кіркленда в По-
знанському економічному уні вер  ситеті 
(Польща). Доцент І. А. Лапшина про-
довжує участь у дослідницькому про-
екті “Imagining Europe from the outside”, 
що координується Оксфордським уні-
верситетом (Великобританія). Викладач 
кафедри іноземних мов О. І. Балабан 
проходила короткочасне стажування 
у Департаменті культурної спадщини 
(м. Осло, Норвегія).

Велику увагу ректорат приділяє 
здійсненню стажувань викладачів на 
виробничих і торговельних підприєм-
ствах, у правоохоронних органах, нота-
ріусах, адвокатських об’єднаннях,  а та-
кож у посольствах, що дає можливість 
якісно підвищити їх кваліфікаційний 
рівень та сприяє проведенню наукових 
досліджень.

В академії навчання студентів за-
безпечене належним методичним 
забезпеченням (підручниками, на-
вчальними посібниками, методичними 
розробками), серед них – праці про-
фесорсько-викладацького колекти-
ву академії. 
Бібліотечний фонд  академії скла-

дає майже 500 тисяч примірників, 
який комплектується літературою з пи-
тань економіки, торгівлі, товарознавства, 
маркетингу, бухгалтерського обліку, ана-
лізу, аудиту, банківської справи, фінансів, 
менеджменту, міжнародно-економічних 
відносин, історії кооперації в Україні 
тощо. У зв’язку з комп’ютеризацією на-
вчального процесу в академії функціо-
нує електронна бібліотека.

Інфраструктура академії підключе-
на до міжміських швидкісних каналів 
УРАН, для взаємного обміну інформаці-
єю в Україні. В академії відкритий до-
ступ до наукових мереж світу, зокрема 
до пан-Європейської науково-освіт-
ньої мережі GEANT (об’єднує понад 
3500 навчальних закладів 30 країн 
Європи).

Наші студенти, починаючи із 3-го 
курсу (або 1-го скороченого терміну 
навчання) мають можливість про-
йти військову підготовку в Академії 
сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного, з якою підпи-
сано угоду про співпрацю. 
Академія має розгалужені парт-

нерські зв’язки з регіональними орга-
нами державного регулювання, банків-
ськими установами, інвестиційними 
компаніями та фондами, великими ви-
робничими підприємствами, представ-
ництвами і філіями транснаціональних 
корпорацій, спільними підприємства-
ми тощо. Це дозволяє проводити 
повноцінну виробничу та передди-
пломну практику студентів, а також 
стажування викладачів.

На базі академії функціонує 
Центр сучасних європейських мов, 
метою його створення є сприяння ви-
вченню іноземних мов, їх популяри-
зація серед студентів академії та всіх 
бажаючих вдосконалити свої знання; 
допомога у розвитку лінгвістичних, 
наукових, культурних зв’язків між ака-
демією та країнами, мови яких запро-
поновано до вивчення.
Працівники центру проводять 

навчально-методичні семінари за 
участю представників видавництв 
Cambridge University Press, Oxford 
University Press, Longman, Hueber, Cle 
International, Nowy Świat, які презенту-
ють нові надходження та знайомлять 
з новою навчально-методичною літе-

ВІКОВІ ТРАДИЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Академія відповідає 
вимогам Європейської 
освіти, оскільки наші 
викладачі – практики

Студенти академії 
мають можливість 
пройти військову 

підготовку
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Магістри академії святкують випуск

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

ратурою. Традиційним є організація 
екскурсій вулицями давньої Праги та 
Кракова для того, щоб студенти мо-
гли вдосконалити свої знання мови та 
ознайомитись із культурною спадщи-
ною Чехії та Польщі. 

Наші студенти мають можливість 
приймати участь у програмах обмі-
ну студентами, які практикуються між 
академією та навчальними закладами 
країн Євросоюзу та США. Крім того, 
представники вишу приймають актив-
ну участь у різноманітних програмах 
досліджень у Великій Британії, Ізраїлі, 
Марокко, Австрії, Німеччині. 
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 активно співпрацює вже про-
тягом тривалого часу.
Проживання у гуртожитку у нас 

доступне для всіх студентів, які його 
потребують. Дбаючи про духовне зба-
гачення студентської молоді, у гурто-
житках функціонують дві студент-
ські каплиці. Усі навчальні корпуси та 

гуртожитки академії мають доступ до 
мережі Інтернет.

Період навчання – це не лише заняття 
в аудиторіях, лабораторіях та бібліоте-
ках. Професорсько-викладацький колек-
тив академії докладає максимум зусиль 
для розширення світогляду юнаків і ді-
вчат, збагачення їх інтелекту, сформува-
ти почуття національної гідності, профе-
сійної 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 формування у студен-

тів навичок управлінської та орга-
нізаторської роботи з колективом, 
формування майбутньої еліти нації 
значну увагу в житті академії ректо-
рат приділяє органам студентського
самоврядування.

Ректорат академії особливу увагу при-
діляє для студентів старших курсів та 
випускникам у їх першому кар’єрному 
кроці. Відтак, на базі академії Ком-
панія Нексія ДК спільно з партнером 
AIESEC проводять навчальні курси з 
метою поглиблення знань з основ ма-
кро- та мікроекономіки, бухгалтерсько-
го обліку і звітності, податків та аудиту. 
Після завершення навчальних курсів 
студенти після тестування отримують 
сертифікати від Нексія ДК, а найкращі

З бажаючих формуємо 
групи для викладання 

російською та 
англійською мовами

Студенти беруть 
активну участь
у громадському
житті академії

У нас 100 % 
забезпечення

студентів гуртожитком

НАЙКРАСИВІША ДІВЧИНА 
УКРАЇНИ НАВЧАЄТЬСЯ У НАС

“Міс Україна Всесвіт-2014”
Ганна Андрес, студентка ОКР “бакалавр”, 
напряму підготовки “Правознавство”

учасники мають можливість пройти 
стажування в аудиторській компанії, яка 
входить в “Топ 10” аудиторських компа-
ній України.

Завершальним етапом навчального 
процесу є працевлаштування випус-
кників. У цій справі слід відзначити 
особливість нашої академії від інших 
вишів України. Студенти, які закін-
чили стаціонарну форму навчання, 
мають першочергове право на пра-
цевлаштування на підприємствах 
та організаціях, які очолюють випус-
кники академії. Сприяє цьому Кадро-
ва агенція та Асоціація випускників 
академії, що має власні філіали у бага-
тьох регіонах України, яка надає орга-
нізаційні та консультаційні послуги 
студентам і випускникам академії, 
сприяє їх працевлаштуванню, допо-
магає у професійному та кар’єрному 
зростанні. 
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІЇ –
ОСНОВА ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Наукова діяльність є одним із найважливіших напрямів діяльнос-
ті навчального закладу, оскільки вона виступає як засіб підвищення 
якості підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних твор-
чо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення
науково-технічного прогресу. Про особливості наукової роботи у сті-
нах найстарішого торговельно-економічного вузу України розповідає 
проректор з наукової роботи, професор Віктор Олексійович Шевчук.

Наша академія визнаний в Україні і 
світі науковий центр з питань економіки 
та торгівлі, яка активно займається вдо-
сконаленням вітчизняної науки і освіти 
та готує на базі аспірантури та докторан-
тури висококваліфіковані наукові кадри.

У межах пріоритетних тематичних 
напрямів в академії успішно викону-
ється 52 науково-дослідні програми, 
14 – з державним номером реєстра-
ції. Здебільшого, це дослідження які 
пов’язані з удосконаленням систем бух-
галтерського обліку, аналізу і аудиту, 
державних та місцевих фінансів, бан-
ківського сектору, вдосконалення еко-
номічних систем на макро- і макрорівні, 
а також  програм з маркетингу, товароз-
навства та експертизи товарів і послуг.

Науково-дослідні програми викону-
ються науковими школами, яких у нашій 
академії функціонує понад 10, що відомі 
не лише в Україні, а й за її межами.

Наукові школи функціонують на 
кафедрах Інституту економіки та фі-
нансів, товарознавчо-комерційному 
факультеті, юридичному факультеті 
та на факультеті міжнародних еконо-
мічних відносин. Зокрема, на кафедрі 
економічної теорії під керівництвом 
професора Г. І. Башнянина досліджу-
ються проблеми перехідних економіч-
них систем. Відому на теренах України 
наукову школу бухгалтерського обліку, 
яка займається дослідженням науко-
во-практичних проблем з обліку, ана-
лізу та контролю діяльності суб’єктів 
господарювання в галузях економіки 
очолюють професори В. О. Озеран 
та П. О. Куцик. На кафедрі економі-
ки підприємства наукові дослідження 
економічних проблеми розвитку сфери 
торгівлі та забезпечення економічної 
безпеки соціально-економічних сис-

тем очолює професор Т. Г. Васильців. 
Під керівництвом професора О. Г. Бі-
лої на кафедрі фінансів і кредиту функ-
ціонує наукова школа, що займається 
дослідженням питань з управління 
фінансами, а наукову школу при кафе-
дрі банківської справи з дослідження-
банківської та інвестиційної діяльності 
очолює професор О. І. Копилюк.

На товарознавчо-комерційному 
факультеті сформовані та плідно пра-
цюють наукові школи кафедр товароз-
навства продовольчих товарів (профе-
сор І. В. Сирохман); товарознавства 
непродовольчих товарів (професор 

Б. Д. Семак); проблем макроекономі-
ки (професор В. В. Апопій); хімії і фі-
зики (професор Я. П. Скоробогатий). 
Формуються наукові школи на кафедрі 
експертизи товарів та послуг і кафедрі 
харчових технологій та готельно-рес-
торанного бізнесу.

Наукова школа з маркетингу (очо-
люють професор С. В. Скибінський 
та Ю. А. Дайновський) плідно працює 
над такими темами: інфраструктура 
товарного ринку, маркетингова та ін-
новаційна товарна політика, паблік 
рілейшнз, маркетингова цінова полі-
тика, рекламний менеджмент, світовий 
ринок товарів і послуг, маркетингова 
політика розподілу, маркетинговий ме-
неджмент, стратегічний маркетинг та 
маркетингова політика комунікацій.

Науковці кафедри міжнародних еко-
номічних відносин здійснюють наукові 
дослідження за темами: механізми зба-
лансованого регіонального розвитку 
у формуванні стратегії модернізації 
України; проблеми платіжного балансу 
в “залежній” економіці” трансформа-
ційного типу з нестабільністю очіку-
вань інфляції та обмінного курсу.

Плідно працюють наукові школи 
на кафедрах: економічного прогнозу-
вання та ризику (завідувач кафедри 
доцент О. В. Кісілевич), інформацій-
них систем у менеджменті (завідувач 
кафедри професор Б. М. Мізюк), ме-

Учасники VIІ Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика
бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку”

Згідно рейтингових 
оцінок академія за 

рівнем наукової роботи 
входить до топ-50 

кращих вузів України

В академії щороку 
проводиться майже 20 
конференцій, наукових 
семінарів та засідань 

круглих столів
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неджменту (завідувач кафедри профе-
сор В. І. Єлейко), вищої математики, 
економетрії та статистики (завідувач 
кафедри професор А. І. Пілявський), 
програмних засобів інформатики (за-
відувач кафедри А. В. Костенко).

Завдяки наявності таких потуж-
них наукових шкіл в академії функ-
ціонує три спеціалізовані вчені 
ради: Д 35.840.01 із захисту доктор-
ських та кандидатських дисертацій 
в галузі економіки за спеціальнос-
тями: 08.00.03 – економіка та управ-
ління національним господарством 
і 08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами; К 35.840.02 зі за-
хисту кандидатських дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандида-
та наук зі спеціальності 05.18.08 – то-
варознавство непродовольчих товарів 
та 05.18.15 – товарознавство харчових 
продуктів та К 35.840.03 з захисту кан-
дидатських дисертацій за спеціальніс-
тю 08.00.09 – бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за видами економічної 
діяльності).
Наукова діяльність професор-

сько-викладацького колективу під-
тверджується стрімким зростання 
кількості публікацій у загальноукра-
їнських та зарубіжних виданнях, а 
також доповідей на міжнародних кон-
ференціях у провідних країнах світу. 
Скажімо, у 2013-2014 році науковці 
академії взяли участь у понад 200 
всеукраїнських та міжнародних кон-
ференціях (20 доповідей зроблено на 
наукових форумах у Грузії, Білорусі, 
Польщі, Чехії, Болгарії, Словаччині, 
Греції та Швейцарії). За підсумками 
2013 року викладачами опубліковано 
684 наукових праць, 18 монографій, 
13 розділів у монографіях, 46 статей 
в загальноукраїнських журналах і 83 
публікацій у зарубіжних виданнях. Це 
дає змогу формувати потужну науко-
во-навчальну та методичну базу для 
викладання навчальних дисциплін.

Важливий фактор підвищення 
якості підготовки фахівців – участь 
студентів у науково-дослідній робо-
ті. Наукову, дослідницьку та твор-
чу діяльність студентів координує 
Студентське наукове товариство, до 
складу якого входять студентські 
наукові гуртки Інститутів та фа-
культетів академії, а до них – науко-

ві гуртки за окремими спеціальнос-
тями. Це сприяє формуванню умов 
для розкриття потенціалу студентів 
та аспірантів, особистості дослідника, 
сучасного молодого вченого з широ-
ким демократичним світоглядом.

Студентська наукова робота перед-
бачає підготовку публікацій та робіт 
для участі у міжнародних, всеукраїн-
ських та регіональних конференціях, 
щорічних конкурсах дипломних і на-
укових робіт, олімпіадах та різноманіт-
них фахових конкурсах. 

Вже традиційними стали студент-
ські наукові заходи, які проходять за 
участі Студентського наукового това-
риства. Це, насамперед, всеукраїнські 
науково-практичні конференції, науко-
ві семінари та круглі столи, які включе-
ні МОН України до плану проведення 
міжнародних та всеукраїнських кон-
гресів, форумів, науково-практичних 
конференцій та семінарів молодих уче-
них і студентів. 
Студенти академії беруть актив-

ну участь та є лауреатами різно-
манітних наукових конференцій, 
олімпіад, конкурсів та грантових 
програм, а саме всеукраїнських кон-
курсах студентських наукових робіт, у 
молодіжному конкурсі “Новітній інте-
лект України”, всеукраїнських науко-
вих олімпіадах та конкурсах диплом-
них робіт. Зокрема, у 2013 році І. Кіт 
нагороджена дипломом І ступеня як 
переможець Всеукраїнського конкур-
су студентських наукових робіт з при-
родничих, технічних і гуманітарних 
наук з наукового напряму “Харчова 
промисловість і переробка сільсько-
господарської продукції”. У 2014 р. 
студенти спеціальності “Облік і аудит” 
– М. Пономаренко та Т. Савченко на-
городжені дипломами, відповідно, ІІ і 
ІІІ ступенів Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт у галу-
зі науки “Бухгалтерський облік, ана-
ліз та аудит”. Студенти спеціальності 
“Економіка підприємства” І. Радюк та 
В. Романюк нагороджені дипломами І 
і ІІІ ступенів Всеукраїнського конкур-

су студентських наукових робіт за на-
прямом “Економіка підприємства та 
управління виробництвом”.

Вже декілька років поспіль студен-
ти спеціальностей “Облік і аудит” та 
“Економіка підприємства” є перемож-
цями конкурсу дипломних робіт. Зо-
крема у 2014 році дипломами І ступеня 
нагороджені студентки спеціальності 
“Облік і аудит” Н. Нижник та спеці-
альності “Економіка підприємства” 
М. Капериз і дипломом ІІ ступеня – 
І. Проців; диплом ІІІ ступеня одержа-
ла студентка спеціальності “Фінанси і 
кредит” І. Федчук. У свій час перемож-
цями таких конкурсів були Р. Щумило, 
Н. Куценко, С. Краєвський, І. Бобер, 
К. Фрідман, Н. Нижник, І. Недиба-
люк, О. Наумова, Х. Костак, С. Титар, 
А. Ковалишин, О. Зеленська, К. Кізим, 
Ю. Харук, М. Рачинська, К. Ланевич, 
З. Яворська та багато інших.

Студентська наукова робота на фа-
культеті міжнародних економічних від-
носин має також добрі результати. Так, 
у 2013-2014 навчальному році наукова 
робота студентки В. Романішин була 
лауреатом ІІ етапу конкурсу “Актуаль-
ні питання співробітництва з Європей-
ським Союзом”. Студентка Н. Валько 
нагороджена дипломом ІІІ ступеня ІІ 
туру Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт з групи спе-
ціальностей “Маркетинг, управління 
персоналом і економіка праці” тощо. 

Таким чином, висококваліфіко-
ваний фахівець повинен не лише 
володіти певним обсягом знань, а 
й вміти науково мислити, що дасть 
йому певні конкурентні переваги на 
ринку праці.

Учасники англомовної студентської науково-практичної конференціїУчасники англомовної студентської науково-практичної конференції
“Changing Ukraine in a Changing World: Factors of Success”“Changing Ukraine in a Changing World: Factors of Success”

З перших курсів 
навчання ми активно 
залучаємо студентів

до проведення
наукових досліджень

Студенти академії 
щорічно є лауреатами 
Всеукраїнських олімпіад, 
наукових конференцій, 
конкурсів дипломних та 

наукових робіт
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ФОРМУЄМО ПОЧУТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ГІДНОСТІ ТА АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ

тогляд молодих людей, та від того, 
наскільки духовність стане основою 
їхнього життя. Щоби протистояти 
новим викликам сучасності, намагає-
мось підняти престиж виховної робо-
ти 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 
заняття, позаудиторні заходи, мали 
виховну спрямованість, а викла-
дання будь-якої дисципліни вихову-
вало б у студентів не лише професій-
ні якості, але й сприяло б засвоєнню 
загальнолюдських норм моралі, 
формуванню почуття патріотизму, 
громадянської та національної гід-
ності, активної життєвої позиції.

Особлива увага в роботі викладаць-
кого колективу надається вихованню 
студентів-першокурсників, зокрема, 
проводиться роз’яснювальна робота 
щодо основних принципів організації 
навчального та організаційно-вихов-
ного процесу, ознайомлено студентів 
з правилами поведінки, системою оці-

нювання знань відповідно до вимог 
Болонської декларації.  
Нерозривність процесів навчан-

ня та виховання на сьогоднішній 
день є доведеною і добре відомою 
педагогічною істиною. Тому неаби-
яка увага в освітньо-виховному про-
цесі приділяється духовності. Доки у 

нашій країні з попереднім успіхом усе 
ще ведуться дискусії стосовно шляхів 
зближення світської та релігійної осві-
ти, академія уже зробила свій вибір на 
користь присутності у навчальному 
процесі священика. Капелан висту-
пає як педагог та вихователь, оскіль-
ки виконує не лише пасторальну, але 
й просвітницько-виховну роботу. Про 
це свідчить, наприклад, практика на-
шого капелана, отця Романа Довганя. 
Діяльність студентського капелан-
ства передбачає як щотижневі Бого-
служіння у каплицях гуртожитків, 
так і щотижневі тематичні зустрічі. 
Окрім цього о. Роман разом з семі-
наристами проводить душпастирські 
відвідини помешкань студентів. 
Професійному зростанню студен-

тів сприяють проведення круглих 
столів, конференцій на виховну тема-
тику: “Українська національна ідея”, 
“Формування особистості в універси-
тетському середовищі”, “Всі люди на-
роджуються рівними, але свій шлях ми 
обираємо собі самі”, “Моральна свобо-
да і моральна відповідальність молодої 
людини”, “Культура мови та мовлення 
майбутнього фахівця”, щорічний кон-
курс “Знавець української мови” імені 
Петра Яцика, тощо.

Ректорат, деканати та кафедри зна-
чну увагу приділяють вихованню сту-

Упродовж навчання студентів в 
академії професорсько-викладаць-
кий колектив особливу увагу звертає 
на всебічний розвиток особистості, 
її творчої ініціативи, формування 
громадянської свідомості, розвиток 
почуттів честі й гідності молодої 
людини, виховання відповідальнос-
ті за власне майбутнє та майбутнє 
свого народу й держави. Про особли-
вості виховного процесу в нашому 
виші розповідає проректор з на-
уково-педагогічної роботи, професор 
Степан Дмитрович Гелей.

Ректорат академії усвідомлює, що 
майбутнє України залежить від зміс-
ту цінностей, які закладаються у сві-

Студенти академії під час Євромайдану

Український політичний діяч
Іван Васюник під час виступу
перед студентами академії

Маємо щотижневі 
Богослужіння у 

каплицях гуртожитків
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дентів-патріотів Української держави, 
активних провідників національної 
ідеї, представників української на-
ціональної еліти, яка набуває націо-
нальної свідомості, активної грома-
дянської позиції, високих моральних 
якостей та духовних запитів. Тради-
ційно у жовтні-листопаді відбувається 
урочиста академія, присвячена націо-
нально-визвольним змаганням 40-х – 
50-х років. У заході, окрім студентів 
і викладачів академії активну участь 
приймають відомі представники
громадськості.

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

Студентський старостат спільно з 
профкомом кожного року організо-
вують акцію “Миколай тебе не за-
буде” для дітей з вадами зору Нагу-
євицького інтернату та учнів Турків-
ської школи-інтернату. 
У період різдвяних свят учасники 

хорової капели “Мрія” разом із сту-
дентами та дітками працівників ака-
демії влаштовують святковий вечір 
“Академія колядує”. Такий захід до-
помагає задіяти українські культурні 
традиції у державотворенні та форму-
ванні національної свідомості. 

У березні в академії традиційно 
відбувається урочиста академія, при-
свячена річниці від дня народження 
Тараса Шевченка. Шевченкові дні  ви-
кликають у душі справжнього укра-
їнця 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 місяці академія традицій-
но відзначає свято “Дня матері”. З цієї 
нагоди 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 
святкового концерту, в 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 та мораль-
ну чистоту. Просвітницький характер 
несуть такі заходи, як перегляд ви-
став у театрі ім. М. Заньковецької та 
Львівському академічному духовному 
театрі “Воскресіння”, Львівському кі-
нопалаці ім. Олександра Довженка

Органами студентського самовря-
дування академії традиційно кожно-
го навчального року організовуються 
студентський бал, Міс-Академії, День 
Валентина, конкурс “Студентська 
кухня”, команди ерудитів грають у 
“Що? Де? Коли?” тощо.

Крім того, у нашому навчальному 
закладі студенти мають можливість 
реалізувати свої здібності у хоро-
вій капелі “Мрія” (лауреат всеукра-
їнських та міжнародних конкурсів), 
на гуртках художньої творчості, що 
функціонують в Інституті та на фа-
культетах академії. 

Таким чином, сучасний фахівець 
повинен володіти не просто пев-
ним обсягом знань і умінь, бути 
здатним до творчого мислення та 
оригінальних ідей, а й, насамперед, 
бути особистістю з розвиненою ду-
ховністю, мораллю та культурою. 
Саме тому виховна робота академії 
проводиться в органічній єдності 
з навчальним процесом і націлена 
на формування фахівців європей-
ського рівня, справжніх патріотів
України.

Студенти та викладачі академії перед початком акції “Ланцюг Кобзаря”

Лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів – хорова капела “Мрія”

Намагаємось, щоб 
кожен захід мав виховну 

спрямованість
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Христина Качмарик, Ірина Рогальська 
та Наталя Гнат – дипломовані магістри 

Університету д’Овернь (Франція)

ВПЕВНЕНО КРОКУЄМО
У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ються та поглиблюються стосунки 
з Американською Радою із співробіт-
ництва в галузі освіти і вивчення мов 
(ACCELS), Міжнародним Фондом 
Відродження, Радою Міжнародних На-
укових Досліджень та Обмінів (IREX), 
Бюро Німецької академічної служби 
обміну, а також посольствами зарубіж-
них країн в Україні та підрозділами їх-
ніх міністерств освіти.

Особлива увага приділяється пошу-
ку донорських організацій та фондів, 
написанню нових і реалізації діючих 
проектів. Зокрема, реалізовано про-
ект програми Європейського союзу 
TEMPUS “Модернізація та розви-
ток професіоналізованих дисциплін” 
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 універ-
ситетами країн Євросоюзу та країн-
партнерів. Це дає змогу отримати 
студентам академії двох дипломів, про 
що укладено угоду із університетом 
Овернь-Клермон1 (Франція). Оскіль-
ки, навчання здійснюється за європей-
ською програмою, студенти академії 

мають можливість отримати фран-
цузький диплом бакалавра після 
трьох років навчання, а диплом ма-
гістра – після п’яти років зі спеці-
альностей “Менеджмент державно-
го 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 і практичної підго-
товки студентів та зміцненню співпраці 
з підприємствами.
Наш навчальний заклад є учас-

ником проекту програми TEMPUS 
“Лідерство та управління змінами у 
вищій освіті (La MANCHE)”.

Загальна мета проекту полягає у 
сприянні модернізації вищої освіти 
з розвитку управлінського потенціа-
лу ВНЗ країн-партнерів і початку три-
валого діалогу про реформи між відпо-
відними зацікавленими групами.

З 2014 року академія є учасником 
консорціуму у проекті EMBER “Роз-
ширення можливостей Erasmus 
Mundus у сфері освіти” програми 
ERASMUS. Очікуваними результата-
ми проекту є досягнення якісно но-
вого рівня інтеграції міжнародного 
співробітництва та започаткування 
партнерства з університетами країн 
ЄС та країн партнерів з метою обміну 
студентами і науково-педагогічними 
кадрами, надання стипендій різної три-
валості. Отже, у 2014-2016 роках сту-
денти, аспіранти та викладачі ака-
демії зможуть поїхати навчатися / 
стажуватися в десяти європейських 
університетах.
Між академією та представника-

ми Університету економіки у Крако-
ві та Інституту економіки і менедж-
менту Державної Вищої Професійної 
Школи Технічно-Економічної ім. 
Броніслава Маркевича в Ярославі 
підписано угоду про співпрацю, яка 
передбачає співпрацю викладачів ка-
федри експертизи товарів та послуг з 
польськими вченими у галузі наукових 

Авторитет академії – це не лише 
якісна підготовка фахівців в галузі 
торгівлі та економіки, а й ефективна 
міжнародна співпраця, що є одним із 
найважливіших напрямів посилення 
конкурентних позицій вишу на ринку 
освітніх послуг. 

Ректорат академії одним із пріори-
тетних напрямів діяльності визначив 
розвиток міжнародних зв’язків, оскіль-
ки глобалізація та сучасні умови гос-
подарювання спонукають нас постійно 
збагачувати стратегію розвитку вишу 
кращими надбаннями людства, осво-
ювати новітні технології, прогресивні 
підходи до наукової та навчально-ви-
ховної роботи.

З метою активного інтегрування у 
міжнародний освітній простір в ака-
демії функціонує відділ міжнародних 
зв’язків і стратегічного розвитку. 
Працівники відділу беруть активну 
участь у здійсненні наукових приклад-
них розробок з проблем поглиблення 
зовнішньоекономічних зв’язків, розви-
тку транскордонної співпраці, адапта-
ції в Україні досвіду ринкових транс-
формацій, зокрема у сфері товарного 
обігу,  торгівлі, менеджменту, марке-
тингу та туризму. 

Відділом міжнародних зв’язків та 
стратегічного розвитку академії задля 
одержання  інформації про міжна-
родні-освітні програми підтриму-

Студенти академії – учасники тренінгуСтуденти академії – учасники тренінгу
Young Leaders Academy (Болгарія)Young Leaders Academy (Болгарія)

Підтримуємо зв’язки 
із 25 міжнародними 

організаціями,  фондами 
та зарубіжними 

навчальними закладами

Постійно розвиваємо 
відносини між 

університетами країн 
Євросоюзу та країн 

партнерів
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досліджень щодо впровадження сис-
теми якості та безпечності продуктів 
харчування на прикладі вітчизняних 
та зарубіжних підприємств у контексті 
входження України в ЄС.
Крім того, у рамках міжнарод-

ної співпраці за останні роки було 
укладено відповідні угоди з Універ-
ситетом ІМС м. Кремс (Австрія), Го-
мельським державним університетом 
імені Франциска Скорини, Єврорей-
ським університеом Кіпру, Асоціацією 
університетів Центральної та Східної 
Європи (Італія), Молдовським торго-
вельно-кооперативним університетом, 
Всеросійським заочним фінансово-
економічним інститутом, Балтійською 
Міжнародною Академією, Кавказьким 
університетом, відпрацьовано про-
токол про співпрацю зі Шведським 
інститутом (Стокгольм), Фінансово-
економічним університетом Таджи-
кистану, Рудненським індустріальним 
інститутом. Продовжено співпрацю 
між нашою академією та Економіч-
ним університетом у Вроцлаві, вищою 
школою управління та адміністрації в 
м. Замость (Польща), університетом м. 
Перуджа (Італія), Асоціацією універ-
ситетів Центральної і Східної Європи 
(та ж Італія). Уже 10 років поспіль під-
тримуємо і розвиваємо  партнерські 
стосунки з Вищою школою економіч-
ною міста Стальова Воля, Вищою шко-
лою економічною у Варшаві та Краків-
ським університетом. 
Умови договору передбачають 

співпрацю викладачів у галузі на-
укових досліджень, зокрема органі-
зація конференцій, видання колек-
тивних монографій та публікацій в 
Україні та за кордоном. По-друге: 

здійснення постійного 
обміну студентами та 
науково-педагогічни-
ми кадрами. По-третє: 
можливість слухати 
лекції видатних викла-
дачів, що приїжджа-
тимуть по обміну для 
отримання корисного 
досвіду викладання, 
відповідно наші ви-
кладачі матимуть мож-
ливість читати лекції 
в університетах-парт-
нерах.

Як наслідок, багато 
студентів академії па-
ралельно навчаються 
на магістерських про-
грамах у навчальних 
закладах-партнерах за 
кордоном. Крім цього 
молоді науковці при-

ймають активну участь у різноманітних 
програмах досліджень у Великій Брита-
нії, Ізраїлі, Марокко, Австрії, Франції,
Німеччині. 

Також, наші студенти, викладачі 
та аспіранти є постійними учасни-
ками Міжнародних науково-прак-
тичних конференцій, що проходять 
за кордоном, а саме: у Польщі, Росії, 
Білорусі, Великій Британії, Румунії, 
Болгарії, Франції, Словаччині тощо.

Переймаючи досвід зарубіжних 
партнерів, ми охоче ділимося своїм. В 
академії постійно влаштовуємо тра-
диційні зустрічі-консультації з коор-
динаторами програм ім. Фулбрайта 
та AISEC, в якій приймають участь 
студенти, аспіранти та викладачі. 
Останнім часом побільшало поважних 
зарубіжних делегацій, яких прийма-

ємо в стінах академії. Наш навчаль-
ний заклад є постійним ініціатором 
у проведені зустрічей з представни-
ками вітчизняних університетів та 
університетів країн Європи, пред-
ставництвом проекту TEMPUS в 
Україні, аташе з питань науки та ви-
щої освіти Посольства Франції.
В академії постійно проходять 

стажування викладачі з Вищої еко-
номічної школи, Врпоцлавського еко-
номічного університету, Молдовського 
торговельно-кооперативного універси-
тету, Балтійської Міжнародної Акаде-
мії, 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. Зокрема, передбачаємо 
участь у нових проектах реформо-
ваної програми ERASMUS+. умови 
якої вже оголошено і зараз відбува-
ється інтенсивне опрацювання про-
ектів, що будуть подані на розгляд
Європейської комісії. 

Таким чином, міжнародне співро-
бітництво академії дає можливість 
суттєво підвищити якість підготов-
ки фахівців засобами освітнього ін-
формаційного середовища в світлі 
вимог Болонського процесу та вхо-
дження України у Європейський
освітній простір.

Представники академії у складі інтернаціональної групи студентів біля 
одного з навчальних корпусів економічного університету у Вроцлаві

Щороку для студентів 
академії пропонуємо 
близько 20 програм 

навчання і стажування 
за кордоном

Заступник міністра закордонних справ України
Д. Лубківський, Надзвичайний і Повноважний Посол
України в Польщі А. Дещиця та ректор академії
проф. П. Куцик перед зустріччю зі студентами
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доцент Т. О. Герасименко, директор 
Інституту економіки та фінансів

ПРИМНОЖУЄМО ТРАДИЦІЇ З ПІДГОТОВКИ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ

Інститут економіки та фінансів –
це структурний підрозділ академії, 
який функціонує в нашому виші з часів 
його заснування. Яскравими сторінка-
ми багатолітньої історії Інституту є 
формування і примноження класичних 
традицій якісної підготовки фахівців у 
сфері торгівлі та послуг національної 
економіки у рамках реалізації держав-
ної інноваційної політики, спрямованої 
на відродження духовного та інтелек-
туального потенціалу нації, створення 
економічних, організаційних та право-
вих умов для ефективного відтворення, 
розвитку й використання науково-тех-
нічного потенціалу країни.

Інститут економіки та фінансів 
здійснює підготовку бакалаврів
за напрямами:

“Облік і аудит”,
“Фінанси і кредит”,

“Економіка підприємства”,
а спеціалістів і магістрів за такими 
спеціальностями:

“Облік і аудит”,
“Фінанси і кредит”,

“Банківська справа”,
“Економіка підприємства”.

До складу Інституту входить п’ять 
випускних кафедр: аудиту, бухгалтер-
ського обліку, економіки підприємства, 
фінансів і кредиту, банківської справи 
та дві загальноосвітні кафедри: еконо-
мічної теорії, фізичного виховання та 
спорту. Окрім цього, в Інституті функ-

ціонує науково-дослідна лабораторія 
економічної оцінки. 

Успішна робота Інституту гаранто-
вана завдяки високому фаховому на-
уковому рівню професорсько-викла-
дацького складу. Крім того, більшість 
викладачів є практиками. Це дає 
змогу студентам детально пояснити 
теоретичні основи економічних дис-
циплін на практичний лад. Таким 
чином, ми відповідаємо європей-
ській освіті, де до викладання дис-
циплін залучаються провідні фахів-
ці сфери бізнесу та управління.

Професорсько-викладацький 
склад кафедр Інституту економіки та 
фінансів не лише на високому про-
фесійному рівні забезпечує навчаль-
но-виховний процес, але й створює 
відповідне науково-методичне забез-
печення дисциплін, закріплених за 
кафедрами. Колектив Інституту керує 
практичною підготовкою майбутніх фа-
хівців, що забезпечує комплексну відпо-
відність якісної підготовки випускників 
нормативним вимогам МОН України.
Тут студенти всіх напрямів підго-

товки отримують ґрунтовні знання із 
різних дисциплін циклів гуманітарної, 
природничо-наукової, загальноакаде-
мічної та професійної підготовки. Так, 
загальнопрофесійні дисципліни до-
зволяють студентам здобути знання з 
економічної теорії, історії економічних 
учень, статистики, бухгалтерського об-
ліку, аудиту, аналізу господарської ді-
яльності, фінансів, банківської справи, 
економіки підприємства, менеджменту, 
маркетингу, прогнозування та плану-
вання в умовах ринку, ціноутворення.

Студенти Інституту економіки та 
фінансів беруть участь у різних Все-
українських фахових студентських 
чемпіонатах. Так, у 2013 році коман-
да “Alpari” у складі магістрів спеці-
альності “Економіки підприємства” 
І. Проціва, М. Капериз, магістра спеці-
альності “Банківська справа” Х. Баран 
та випускника спеціальності “Економі-
ка підприємства” М. Мудрого посіла 
ІІІ місце у Всеукраїнському студент-
ському чемпіонаті з вирішення гар-
вардських бізнес-кейсів.
Необхідно відзначити традицій-

ні зустрічі студентів із представ-
никами громадськості, відомих 
компаній та посольств. Зокрема, у 
2013-2014 н.р. відбулась зустріч сту-
дентів академії з Генеральним Консу-
лом Республіки Польща у м. Львові, 
професором, доктором габілітованим 
Університету Кардинала Стефана 
Вишинського у Варшаві Ярославом 
Дроздом; за підтримки академії сту-
денти брали участь у роботі бізнес-
школи Компанія Нексія ДК спільно з На згадку про зустріч з Генеральним Консулом Республіки Польща у м. Львові, 

професором Ярославом Дроздом

Організовуємо зустрічі 
з відомими людьми і 

експертами-практиками 
з економіки та фінансів
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партнером AIESEC; прослухали від-
криту лекцію начальника Департа-
менту інформаційного забезпечення 
Управління Національного банку у 
Львівській області М. К. Опейди в 
рамках Всеукраїнського тижня фі-
нансової грамотності та Всесвітньо-
го дня заощаджень, а радник міністра 
фінансів Чехії Карел Свобода провів 
студентам академії семінар на тему 
“Фінансова грамотність у практиці”. 
На таких зустрічах студентів озна-
йомлюють з реаліями формування та 
розвитку бізнес-середовища, наво-
дять приклади реалізації бізнес-ідей 
у підприємницьку діяльність, пропо-
нують практичні поради у вирішен-
ні економічних завдань з врахуван-
ням постійної зміни вітчизняного
законодавства.

Впродовж кожного навчального 
року традиційно в Інституті проводять-
ся вечори, присвячені Дню економіста, 
Дню фінансиста і банкіра, Дню бухгал-
тера “Пишайся своєю професією” та 
Дню Інституту економіки та фінансів. 
У розпорядженні Інституту є належ-

ний аудиторний фонд, комп’ютерні 
класи, музей історії грошей, навчаль-
ний банк та навчальна бухгалтерія. 
Навчальний процес забезпечений по-
вним пакетом сучасних програмних про-
дуктів. Велику увагу приділяємо вивчен-
ню іноземних мов.

Студенти Інституту, які успішно за-
вершили навчання, рекомендуються до 
вступу в аспірантуру. 
Випускники Інституту користу-

ються великим попитом на ринку 
праці. Вони мають перспективи на пра-
цевлаштування  в усіх галузях економі-
ки України, оскільки під час навчання 
викладачі академії акцентують увагу на 
специфіку господарювання підприємств 
різних видів економічної діяльності. 
Успішна практична діяльність 

випускників Інституту на підприєм-
ствах, в установах і організаціях за-
свідчує їх вміння реалізовувати здобуті 
знання на різних рівнях сучасного біз-
несу. Тепер ними справедливо гордиться 
наша академія. Ті, хто захотів пов’язати 
своє майбутнє 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 Шев-
чук – д.е.н, професор, перший про-
ректор НАСОА; Ірина Ткачук – д.е.н., 
професор, проректор Прикарпатського 
національного університету;  Максим 
Купрін – голова правління АТ “КУА 
АПФ “УкрСиб Ессет Менеджмент”; 
Роман Вінярський – голова наглядової 
ради ПАТ “Львівавто”; Олег Гончарук – 
президент ТОВ “Торгово-промислова 
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; 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, діяльність Інституту еко-
номіки та фінансів спрямована на 
професійну підготовку конкурентоз-
датних фахівців із урахуванням єв-
ропейських стандартів якості освіти 
та примноженні українських тради-
цій, формування і всебічний розвиток 
особистості та забезпечення умов для 
самовизначення й самореалізації. 

Під час урочистостей з нагоди Дня фінансиста та Дня банкіра

Учасники науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
з бухгалтерського обліку, аналізу і контролю

Традиційним є 
проведення тематичних 

вечорів за участю 
успішних випускників, 
концертів та змагань

У нас функціонує 
музей історії грошей, 
навчальний банк та 

навчальна бухгалтерія
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професор Я. П. Скоробогатий,
декан товарознавчо-комерційного

факультету

ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНА ПІДГОТОВКА
СТУДЕНТІВ – СКЛАДОВА НАШОГО УСПІХУ

Товарознавчо-комерційний факуль-
тет – найстаріший освітньо-науко-
вий структурний підрозділ академії, 
який здійснює підготовку високок-
валіфікованих фахівців для торгівлі, 
експертної діяльності, митниці, го-
тельно-ресторанних комплексів та 
закладів харчування. 

Факультет здійснює підготовку ба-
калаврів за такими напрямами:

“Товарознавство і торговельне
підприємництво”,

“Готельно-ресторанна справа”,
“Харчові технології та інженерія”;

“Менеджмент організацій
і адміністрування”.

Підготовка магістрів і спеціаліс-
тів здійснюється за такими спеціаль-
ностями:

“Товарознавство
та комерційна діяльність”,

“Товарознавство
та експертиза в митній справі”,
“Експертиза товарів та послуг”,
“Готельна і ресторанна справа”;

“Менеджмент організацій
і адміністрування”;

“Управління
інноваційною діяльністю”.

Сучасний рівень підготовки студентів 
за спеціальностями факультету забез-
печує органічне поєднання класичних 
навчальних дисциплін та постійне на-
повнення навчальних планів новими 
дисциплінами. Зокрема, “Товароз-
навство промислової сировини, мате-
ріалів і засобів виробництва”, “Бір-
жові товари”, “Товарна інформація”, 

“Міжнародне технічне регулювання”, 
“Сучасні системи будівництва”, “Ес-
тетика та дизайн”, “Захист прав спо-
живачів”, “Сертифікація товарів та 
послуг”, “Методи визначення фаль-
сифікації товарів”, “Митна справа”, 
“Товарна номенклатура зовнішньое-
кономічної діяльності” та інші.

Навчання студентів здійснюється 
за кредитно-модульною системою, що 
спонукає студентів до систематичної 
роботи над навчальним матеріалом 
протягом усього семестру. У навчаль-
ному процесі основний акцент спря-
мовано на поєднання аудиторної, са-
мостійної, індивідуальної та наукової 

роботи студентів. Методика й органі-
зація навчального процесу у нас по-
будована таким чином, щоб надати 
студентові можливість максимально 
розвинути особисті інтелектуальні 
здібності та якнайкраще засвоїти 
фахові дисципліни.

Матеріально-технічна база факуль-
тету нараховує 24 спеціалізовані ка-
бінети і 38 лабораторій. У лекційних 
аудиторіях використовуються сучасні 
мультимедійні комплекси. На факуль-
теті функціонує центр випробування 
товарів та дослідні лабораторії, які є 
матеріальною базою для наукових то-
варознавчих досліджень та навчаль-
ною базою для підготовки товаро-
знавців-експертів.
Особливістю навчання на товароз-

навчо-комерційному факультеті є лабо-
раторні заняття, частка яких складає до 
50 % у навчальному процесі. Під час 
занять студенти проводять лаборатор-
ні дослідження продовольчих і непро-
довольчих товарів, продукції закладів 
ресторанного господарства тощо. У цих 

дослідження використовують сучас-
ні методики, прилади і устаткування. 
Основна особливість цих занять у тому, 
що кожен студент особисто досліджує 
певну властивість конкретного товару.

На факультеті традиційним є прове-
дення ексклюзивних майстер-класів за 
участю відомих фахівців своєї справи. 
Так, у березні 2014 року викладачами 
кафедри харчових технологій та го-
тельно-ресторанного бізнесу спільно із 
Західною Шеф групою проведено екс-
клюзивний майстер клас італійської 
кухні за участю відомого кулінара Фі-
ліпо Роберто (м. Венеція, Італія). 

Викладачі кафедри менеджменту з 
метою залучення студентів до науко-
вої роботи, а також для вироблення у 
студентів навичок і вмінь аналізувати 
та управляти, постійно проводять на-
укові співбесіди, круглі столи за різни-
ми науково-практичними проблемами. 
Також при кафедрі функціонує дис-
кусійний клуб “Менеджер-актив”, 
на засідання якого до дискусії між 
студентами та викладачами запрошу-Під час лабораторних занять на кафедрі товарознавства продовольчих товарів

Значну увагу
в навчальному 

процесі приділяємо 
лабораторним заняттям
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ються випускники нашої академії, що 
є досвідченими практиками. Тради-
ційно під час таких зустрічей студен-
ти ознайомлюються з практичними 
навичками управління, на яких наші 
випускники розповідають, як викорис-
товувати теоретичні знання, отримані в 
академії,  у бізнесі та управлінні.

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 на-
вчальних занять і практичної під-
готовки студентів, зокрема підготовка 
фахівців на замовлення торговельних 
організацій та підприємств. У 2014 р. 
розпочато підготовку фахівців для 
мережі “ТОВ “Епіцентр К”. Студенти 
вважають дуже цікавими і корисними 
виїзні навчальні заняття у провідних 
підприємствах торгівлі (ТОВ “Епі-
центр К”, ТВК “АЙПІЄ-Л”, Ашан, 
Фокстрот, ринок “Шувар” та ін.), на 
тематичних виставках-ярмарках, у під-
приємствах із виробництва товарів. 

Підтвердженням потреби ринку 
праці у фахівцях з торгівлі, яких готує 
наш факультет, є значна частка студен-
тів, які вже працюють під час навчання. 

Успішні випускники факультету ре-
комендуються до вступу в аспірантуру. 

У рамках підписаних угод про 
співпрацю відбувається традиційне 
стажування викладачів та студентів 

у Київському національному торго-
вельно-економічному університеті, 
Полтавському університеті економіки 
і торгівлі, Науково-дослідному інсти-
туті шкіряно-взуттєвої промисловості, 
Українській технологічній академії, 
Київському університеті харчових тех-
нологій, Київському національному 
університеті технологій та дизайну, 
Одеській національній академії харчо-
вих технологій.

За час існування факультет підготу-
вав десятки тисяч фахівців, які досягли 
і досягають вагомих успіхів у сфері 
державного управління, торгівлі, науці 

та багатьох інших галузях економіки в 
Україні і за кордоном. Серед них за-
ступник 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 облспоживспіл-
ки – Михайло Ванівський.
У різні роки народними депутатами 

України були та є випускники нашого 
факультету Борис Загрева, Віктор Рома-
нюк, Віктор та Іван Балоги, Анатолій Дирів.
Наші випускники – це бізнесме-

ни, відомі в Україні та у багатьох 
країнах світу. Наприклад, Олександр 
Ровт – українсько-американський під-
приємець, мільярдер, власник низки 
великих підприємств у галузі хімічної 
промисловості; Роман Федишин – го-
лова асоціації гуртових ринків Укра-
їни, засновник львівського ринку 
“Шувар”, який, до речі, є головою 
Асоціації випускників академії; Ан-
дрій Гудзоватий – засновник компанії 
“Легіон-Транс”; Володимир Кожан – 
директор Краківського ринку у м. 
Львові, Ірина Коваль – дизайнер і ви-
робник весільного одягу.
Багато випускників факультету 

стали ректорами вишів: професор М. Ді-
анич – Полтавського кооперативного 
інституту; професор В. Теплов – Белго-
родського кооперативного університету; 

професор Ф. Малека – кооперативного 
університету Молдови. Загалом наші 
випускники стали кандидатами і докто-
рами наук та плідно працюють на викла-
дацькій ниві в академії та інших вишах 
в Україні й за кордоном. А розпочина-
лося їх сходження до успіху зі студент-
ської лави на товарознавчо-комерцій-
ному факультеті академії.

Кулінар Філіпо Роберто (м. Венеція, Італія) 
зі студентами та викладачами після майстер-класу

Практичне заняття у лабораторії товарознавства непродовольчих товарів

Практикуємо 
проведення виїзних 

занять на виробництва

Традиційним
є проведення
майстер-класів

Постійно проводимо 
зустрічі з практиками 
та успішними нашими 

випускниками
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доцент І. В. Бойчук,
декан факультету

міжнародних економічних відносин

Створення в нашій академії у 
1993 році факультету міжнародних 
економічних відносин (МЕВ) – законо-
мірне відновлення історичних тради-
цій нашого навчального закладу. Адже 
у 20-х – 30-х роках ХХ століття він 
мав назву Вища школа закордонної 
торгівлі і був єдиним ВНЗ у довоєнній 
Польщі, де крім спеціалістів з еконо-
міки і торгівлі навчались майбутні 
організатори зовнішньої торгівлі та 
працівники консульської служби.

Факультет готує висококваліфікова-
них фахівців, які відповідають сучас-
ним вимогам ринку праці за такими 
напрямами підготовки: 
“Міжнародні економічні відносини”,

“Маркетинґ”,
“Економічна кібернетика”

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. 

Навчально-виховна робота на фа-
культеті відбувається у напрямі про-
фесійного та соціального виховання, 
метою якого є формування у студентів 
поваги до обраної спеціальності, виро-
блення необхідних для неї рис, умінь 
і навичок, розвиток творчого потенці-
алу майбутнього фахівця та розкриття 
лідерських якостей. Організаційно-ви-
ховний процес органічно поєднуєть-
ся із процесом навчання молоді, опа-
нуванням основами наук, багатством 
національної й світової культури, 

міжнародного співробітництва та наці-
онально-патріотичного виховання. 
Маркетолог є важливим працівни-

ком на кожному суб’єкті господарю-
вання, основне завдання яких – досягти 
максимального прибутку з урахуванням 
потужностей та можливостей підприєм-
ства. Від нього залежить, скільки та якої 
продукції фірма виготовлятиме, скільки 
продасть, а головне – хто стане покуп-
цем цієї продукції. Хто ж може бути 
маркетологом? Маркетинг – настільки 
широке поле діяльності, що місце на 
ньому знайдеться і творчим креативним 
особам, і строгим педантам.

Фахівець з міжнародних еконо-
мічних відносин отримає наступні 
знання та навички: збирати, узагаль-
нювати та аналізувати міжнародну 
економічну та політичну інформацію, 
оцінювати міжнародну ситуацію, події 
у внутрішньополітичному та економіч-
ному житті зарубіжних країн, їх зо-
внішньоекономічну діяльність; органі-
зовувати і брати участь у міжнародних 
переговорах, здійснювати листування 
із закордонними партнерами, спілку-
ватися та працювати з документами на 
загальну та професійну тематику, воло-
діючи іноземними мовами.
Фахівець з економічної кібернети-

ки – це економіст аналітик, який має 
високу кваліфікацію у сфері аналізу та 
управління різноманітними секторами 
економіки, який вільно володіє сучасни-
ми методами збору інформації, форму-
вання баз даних; аналізу і прогнозування 
економічних ситуацій з використанням 
сучасних математичних моделей та но-
вітніх інформаційних технологій.
Високий рівень викладання і дис-

ципліни, які ми пропонуємо вивчати 
студентам за вибором, сприяють їм у 
майбутньому відмінно орієнтуватись 

у складних питаннях сучасних рин-
кових відносин, кваліфіковано ви-
рішувати проблемні аспекти діяль-
ності підприємств, вільно володіти 
комп’ютерною технікою, професійно 
опанувати іноземні мови (зі знанням 
ділової лексики), розв’язувати інші 
завдання у царині зовнішньоеконо-
мічної діяльності та маркетингу.
Професорсько-викладацький 

склад кафедри маркетингу зробив 
значний внесок у підвищення якості 
навчального процесу завдяки дослі-
дженням використання маркетингових 
прийомів у навчальному процесі підго-
товки маркетологів, маркетинговим під-
ходам до забезпечення якості освітніх 
послуг, дослідженням у мережі Інтер-
нет, вдосконалення роботи підприємств 
шляхом застосування новітніх марке-
тингових технологій у динамічному 
ринковому середовищі. 
Колектив кафедри іноземних мов 

забезпечує викладання англійської, 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА МАРКЕТИНГ – 
ВАЖЛИВІ ІНСТРУМЕНТИ В РЕАЛІЗАЦІЇ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ

Під час виїздного заняття з маркетингу на міжнародній виставці “БудЕКСПО”

Проводимо виїзні 
заняття з маркетингу
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Студенти-міжнародники під час навчальної поїздки у м. Прага (Чехія)

німецької, французької, іспанської, 
польської та чеської мов. Акцент зро-
блено на освітній значущості вивчення 
найпоширеніших мов, їх професійній 
функції на ринку праці. Це підвищує 
мотивацію молоді до опанування як 
основної, так і другої (за вибором сту-
дента) іноземної мови, а також третьої 
іноземної мови. Кафедра здійснює та-
кож мовну підготовку студентів для 
участі їх у магістерських програмах у 
споріднених ВНЗ Європи. 

Для активізації навчально-пізна-
вальної діяльності студентів, окрім 
аудиторних занять проводяться імпро-
візовані пари, які мають нетрадиційну 
структуру. Наприклад, для студентів 
напряму підготовки “Міжнародні еко-
номічні відносини” проводять заняття-
екскурсії, заняття взаємного навчання 
студентів, Інтернет-заняття, які у поєд-
нанні з читанням економічної преси та 
переглядом фільмів мовою оригіналу
є запорукою ефективного вивчення 
іноземних мов.

Викладачі кафедри іноземних мов 
практикують проведення занять за так 
званим культурологічним напрямом, 
який полягає у проведенні освітньо-
культурних екскурсій. Наприклад, уже 
декілька років студенти факультету, 
які успішно вивчають чеську мову 
відвідують столицю Чехії – Прагу, де 
упродовж кількох днів удосконалюють 
мову, знайомляться з культурою, зви-
чаями та архітектурою. Плануємо про-
ведення таких занять і в інших містах 
країн Євросоюзу.

Для якісної підготовки фахівця-мар-
кетолога викладачі кафедри маркетингу 
вміло поєднують теорію з практикою. 
Традиційним напрямом у навчальному 
процесі є проведення аудиторних за-
нять безпосередньо під час проведення 
виставково-ярмаркових заходів.

Так, студенти-маркетологи є по-
стійними відвідувачами та учасника-
ми міжнародних (“БудЕКСПО-весна”, 
“БудЕКСПО-осінь”) та спеціалізованих 
виставок (“Вікна. Двері. Дах”, “Опа-
лення” і “Альтернативна енергетика”). 
Наші студенти є активними учасниками 
екскурсій на виробництва (ТОВ “Епі-
центр К”, ТОВ “Карпатська кераміка”, 
ЦБМ “Осмолода”, ПрАТ “Роздільський 
керамічний завод”). Кожна проведена 
екскурсія включає в себе розповідь про 
маркетингові особливості товарів та 
про збутову політику підприємств.

З метою поєднання виховного про-
цесу і наукової роботи на факульте-
ті традиційно проводяться заходиза 
участю працедавців із числа випус-
кників факультету. Також практикуємо  
проведення нестандартних занять: 
практичне заняття-фантазія на тему 
“Студентські мрії” з метою надання 
можливості студентам-випускникам 
спробувати себе у ролі викладача, 
пробне англомовне інтерв’ю для під-
готовки студентів-міжнародників до 
успішного прийому на роботу у між-
народну компанію; тренінг для міц-
ного та тривалого запам’ятовування 
та його впливу на вивчення матеріалу
іноземною мовою;

Студенти беруть активну участь у 
громадському житті академії та фа-
культету. Воно цікаве й насичене поді-
ями: тематичні зустрічі з провідними 
політиками та економістами, концерт-
ні програми, доброчинні акції, відвід-
ування музеїв, театрів, кінопалаців, 
проведення ділових ігор, святкування 
днів культури різних країн, спортивні 
змагання тощо. 

Важливою подією для нашого
факультету стало святкування його 
20-річчя, яке відбулося 15 листопада 
2013 року. Під час проведення заходу 
велика увага була приділена спілку-
ванню з випускниками, у тому числі з 
тими, хто працевлаштований за кордо-
ном; ознайомленню з їх професійним 
та життєвим досвідом шляхом про-
ведення круглого столу “Проблема-
тика МЕВ і маркетингу у контексті 
теорії і практики”, а також концерт-
ної програми за участю студентів
і випускників.

Повний курс навчання дозволяє 
нашим випускникам успішно пра-
цювати на підприємствах усіх сфер 
діяльності та форм власності, у сфері 
державного управління, науково-до-
слідних інститутах, навчальних за-
кладах та в інших установах. Серед 
випускників факультету є вчені, 
працівники міністерств і відомств, 
посольств та консульських установ 
України за кордоном, керівники 
і провідні фахівці різних підпри-
ємств. Так, серед випускників факуль-
тету: Володимир Хоманець – керів-
ник економічного відділу Посольства 
України у Великобританії, Світлана 
Травінська – Національна Рада з пи-
тань телебачення та радіомовлення, 
Олександр Хом’як – Посольство Укра-
їни в Об’єднаних Арабських Еміратах, 
Сергій Іванчов – Генеральне Консуль-
ство України у м. Нью-Йорк, Павло 
Матвієнко – керівник інформаційно-
аналітичного відділу Львівського те-
лебачення, Руслан Семенченко – цен-
тральний апарат МЗС України, Тарас 
Токарський – Посольство України в 
Польщі, Віктор Мазярчук – Державне 
Агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України, 
Олександр Олейніков – іноземна ком-
панія Fertkiser company (Катар), Гали-
на Коваль – директор із закупівель ком-
панії “Нестле” (Швейцарія). 

Таким чином, наш факультет здій-
снює підготовку висококваліфікова-
них фахівців, які володіють знання-
ми у сфері міжнародних відносин та 
маркетингу, що відповідають сучас-
ним вимогам ринку праці.

Запроваджуємо 
вивчення фахових 

дисциплін іноземними 
мовами

Організовуємо 
тематичні зустрічі з 

провідними політиками-
міжнародниками
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доцент О. С. Котуха,
декан юридичного факультету

ПРОФЕСІЯ ЮРИСТА – КЛЮЧ ДО УСПІХУ В ЖИТТІ
Юридичний факультет – струк-

турний підрозділ академії, що здій-
снює підготовку висококваліфікова-
них фахівців правового спрямування, 
які наділені вмінням швидко адап-
туватись до реалій практики, 
об’єктивності 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 про-
тягом наступних років навчання ма-
ють можливість продовжити освіту за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем ма-
гістр 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 про-
водять викладачі, які є практиками 
та мають вчені ступені й звання док-
торів наук, професорів і заслужених 
юристів України.

Студенти факультету вивчають 
дисципліни, які сприяють форму-
ванню загального світогляду спеці-
аліста-правника (логіка, основи пси-
хології та педагогіки, ділова українська 
мова, історія України, філософія, по-
літологія, іноземні мови), а також на-
вчальні дисципліни, без яких неможли-
ва фундаментальна юридична освіта: 
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 пра-
во, адміністративне право та адміні-
стративний процес, екологічне право, 
господарське право та господарський 
процес, міжнародне право, криміналіс-
тика, юридична психологія тощо.
Лише у нас студенти мають мож-

ливість прослухати курс особливих 

за характером дисциплін: пробле-
ми теорії держави і права, проблеми 
господарського права, медичне пра-
во, проблеми правового регулювання 
договірних відносин, кооперативне 
право, наукові засади кваліфікації зло-
чинів, кримінологічна віктимологія, 
корпоративне право Європейського 
Cоюзу та України, захист прав особи у 
кримінальному судочинстві, інформа-
ційне право, теорія влади та ін.

Перелік дисциплін, запропонованих 
до вивчення студентам, дозволить ви-
пускникам академії надавати кваліфіко-
вану правову допомогу фізичним і юри-
дичним особам, державним установам 
та приватним бізнесовим структурам.
Професорсько-викладацький 

колектив факультету постійно про-
водить низку заходів, націлених на 
правове виховання студентів. Так, 
у травні 2014 року для студентів було 
організовано “зустріч з практиком” за 

участі судді Львівського апеляційного 
господарського суду Бойко Світлани 
Михайлівни, яка у своїй доповіді роз-
повідала всім присутнім про колізії, які 
виникають при застосуванні у практи-
ці Господарського та Цивільного ко-
дексів України. 

Факультет став базою проведен-
ня різноманітних тематичних право-
вих заходів за участі широкого кола 
практиків. Обмін практичними і тео-
ретичними напрацюваннями у сфері 
проблем правового регулювання в су-
часній Україні, визнання та реалізація 
прав людини та громадянина у сфері 
надання медичної допомоги, а також 
розробка та підготовка рекомендацій 
щодо удосконалення діючого медич-
ного законодавства були обговорені на 
круглому столі “Правове регулювання 
охорони здоров‘я в сучасній Україні” 
за участі студентів старших курсів та 
викладачів факультету.

Кращі творчі та наукові роботи сту-
дентів публікують у академічних збір-
никах наукових робіт, їх рекомендують 
для участі у міжвузівських конкурсах 
та олімпіадах. Студенти юридичного 
факультету є активними учасниками та 
лауреатами Всеукраїнських молодіж-
них конкурсів “Новітній інтелект Укра-
їни”, “Україна 3000”, Всеукраїнських 
олімпіад з правознавства. Щорічно на 
факультеті активно проводиться І-ий 
етап Всеукраїнської студентської олім-
піади з Правознавства, метою якого є 
перевірка студентами власних прак-
тичних і теоретичних знань у сфері 
права. Участь у цих заходах для сту-

Засідання “круглого столу” за участю викладачів та студентів факультету

Організовуємо 
тематичні правові 
заходи за участю 

досвідчених практиків

Студенти
є консультантами 

юридичної клініки, що 
формує практичні навики
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дентів є великим здобутком, адже по-
трапити до списку фіналістів – означає 
перш за все перемогти самих себе. Це 
також можливість вписати фахові здо-
бутки в резюме, привернути до себе 
увагу роботодавців і отримати від них 
цікаві пропозиції щодо подальшого 
працевлаштування.
Студенти беруть активну участь 

у житті факультету та можуть впли-
вати на прийняття управлінських 
рішень, що стосується їх прав та ін-
тересів, адже саме студентське само-
врядування є формою самоорганізації 
студентів, самостійною громадською 
діяльністю, механізмом представни-
цтва й відстоювання своїх прав і, най-
головніше, можливістю самореалізації 
студента як відкритої, цілеспрямова-
ної та освіченої особистості.

При юридичному факультеті 
успішно працює “Ліга студентів-
правників Львівської комерційної 
академії”, одним з підрозділів якої є 
юридична клініка “Pro bono”. Вже 
понад 15 років поспіль консультанти 
юридичної клініки, кращі студенти 
факультету, під керівництвом досвід-
чених викладачів-практиків надають 
безкоштовну юридичну допомогу ма-
лозабезпеченим 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 
випускників юридичного факульте-
ту академії на ринку праці. 
Випускники нашого факультету 

успішно працюють науковими спів-
робітниками, викладачами, суддями 
та помічниками судді, прокурорами, 
адвокатами та помічниками адвоката, 
нотаріусами, очолюють юридичні фір-
ми, працюють в органах внутрішніх 
справ та Служби безпеки України, ор-

ганах юстиції. 
Гордістю факультету є наші ви-

пускники: О. І. Коморний – суддя 
Львівського окружного адміністратив-
ного суду; Ю. М. Мельник – адвокат, 
виконавчий директор адвокатського 
об’єднання “Павленко і Партнери”; 
Р. М. Савчук – начальник управління 
з питань організації підготовки суддів 
секретаріату Вищоі кваліфікаційноі 
комісії суддів Украіни; Т. Ю. Басса-
раб – начальник Сихівського відділу 
державної виконавчої служби Львів-
ського міського управління юстиції; 
О. З. Білиця – приватний нотаріус 
Львівського міського нотаріального 
округу; Д. В. Бусуйок – к.ю.н., доцент, 
старший науковий співробітник НАН 
України, Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького та інші.

Позитивною традицією факультету є 
запрошення випускників та інших фа-
хівців-практиків для дружніх фахових 
дискусій зі студентами. 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.

На факультеті налагоджена ефек-
тивна співпраця із випускниками 
академії. Більшість студентів юри-
дичного факультету проходять практи-
ку саме під керівництвом випускників 
академії. Крім того, наші випускники 
щорічно відзначають кращих студен-
тів факультету іменними преміями та 
стипендіями.

Студенти факультету також мають 
можливість показати свої вміння та 
здібності на різноманітних студент-
ських вечорах, у художній самоді-
яльності та зміцнити своє фізичне 
здоров’я у різноманітних спортивних 
секціях академії.
Навчатися на юридичному – пер-

спективно і престижно. Юрист – це 
не лише високоосвічений фахівець, 
але й всебічно розвинута та обізна-
на людина з почуттям справедли-
вості та відповідальності.

Студенти під час зустрічі з начальником територіального управління
Державної судової адміністрації України у Львівській області В. С. Дейнекою

Студентка факультету Студентка факультету 
Роксолана Куфльовська –Роксолана Куфльовська –

Міс академіїМіс академії

Практикуємо 
проходження 

практики студентів під 
керівництвом наших 

випускників

Кращі студенти 
першочергово 

працевлаштовуються
на підприємствах
наших випускників

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

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

e-mail: juridical.lka@ukr.net
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Практикуємо 
проведення додаткових 
консультацій у зручний 

для студента час

Повністю забезпечуємо 
навчально-методичною 

літературою

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

e-mail: zao_decanat@lac.lviv.ua

ЗАОЧНА ОСВІТА Є ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ТА ДОСТУПНОЮ

доцент В. В. Гаврилишин,
декан факультету заочної освіти

Факультет заочної освіти – 
структурний підрозділ академії, який 
здійснює висококваліфіковану підго-
товку бакалаврів торговельно-еконо-
мічного спрямування без відриву від 
виробництва.

Факультет заочної освіти здійснює 
підготовку фахівців 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”.
У навчальному процесі факуль-

тет використовує сучасні технології 
в навчанні та дотримується принципів 
Болонської декларації, забезпечує якіс-
ну підготовку фахівців без відриву від 
виробництва, здатних активно впрова-
джувати та розвивати ринкові реформи 
у секторах національної економіки.

В навчальному закладі створені всі 
необхідні умови для успішного на-
вчання студентів за заочною формою 
навчання: заняття проводять високок-
валіфіковані викладачі, які є науковця-
ми та практиками; бібліотека академії 
у повному обсязі забезпечує підруч-
никами, навчальними посібниками та 
іншою навчально-методичною літера-
турою; можливість одержання додат-
кових консультацій у будь-який зруч-
ний для студента час. 
Студенти факультету на період 

сесії за необхідністю забезпечуються 
гуртожитком.

Специфікою сучасної заочної осві-
ти є самостійна робота студента, яка 
займає вагоме місце у період навчан-
ня. Відповідно працівники деканату 
постійно працює над удосконаленням 
заходів щодо організації індивідуаль-
но-консультативної роботи студентів, 
формуванню електронної бази даних 
для методичного забезпечення само-
стійної роботи, оновленню контроль-
них завдань та вказівок по написанню 

письмових робіт, формуванню на-
вчально-методичних комплексів дис-
циплін на електронних носіях.

Ректоратом академії проводиться 
постійна робота щодо удосконален-
ня форм аудиторної роботи, шляхом 
впровадження прогресивних підхо-
дів доведення лекційного матеріалу 
до студентів. Вони враховують осо-
бливості заочної форми навчання, 
а також запровадження активних 
методів навчання в рамках обме-
женого аудиторного часу. Співробіт-
ники факультету постійно здійсню-
ють пошук нових, більш досконалих, 
технологій організації навчання, за-
безпечення підвищення якості знань
студентів-заочників. 

Підвищення якості навчально-мето-
дичної роботи залежить від рівня мате-
ріально-технічної бази, насамперед за-
стосування комп’ютерної техніки  під 
час навчального процесу. Відповідно, 
у навчальних корпусах, де навча-
ються наші студенти, знаходяться 
комп’ютерні аудиторії обладнані су-
часними технічними засобами з до-
ступом до мережі Інтернет та елек-
тронної бібліотеки, у якій розміщено 
навчальну літературу та методич-
ні рекомендації. А це в, свою чергу, 
сприяє ефективній самостійній роботі 
студентів.
Більшість студентів нашого фа-

культету є випускниками навчаль-
них закладів І та ІІ рівнів акреди-
тації. 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 комп-
лекс “Академія”.
Перспективним є поєднання різ-

них форм навчання для здобуття 
вищої освіти з двох і більше спеці-
альностей. У нас в академії практи-
куються різні варіанти: одночасне на-
вчання за денною і заочною формами з 
двох спеціальностей.

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 
“магістр” та “спеціаліст”.  

За роки функціонування на факуль-
теті було випущено понад 60 тисяч сту-
дентів. Наші випускники – це народ-
ні депутати Верховної Ради України 
різних скликань, державні та гро-
мадські діячі, науковці, керівники і 
працівники провідних підприємств 
та організацій України різних форм 
власності. Зокрема, народний депутат 
України Олександр Герега та Почес-
ний Консул Казахстану у Львові Гали-
на Маслюк.

В академії вибір можливостей для 
потенційного студента-заочника та-
кий, що навіть найвибагливішому лег-
ко визначитися, що є найцікавішим і 
найдоступнішим для нього. Спектр 
цих знань дуже різноплановий, вибір 
широкий, а світ – незвіданий та багато-
обіцяючий. 

Таким чином, отримавши вищу 
освіту на факультеті заочної освіти ака-
демії, випускники стають висококва-
ліфікованим фахівцями, мають певні 
переваги і хорошу перспективу на рин-
ку праці, які вигідно відрізняються від 
своїх конкурентів глибокими знаннями 
і вмінням ефективно організовувати 
робочий і управлінський процес.
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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 структур-
ний підрозділ нашого навчального 
закладу і на даному етапі є одним із 
провідних навчально-наукових під-
розділів Західного регіону України. 

Діяльність Інституту полягає у про-
веденні перепідготовки фахівців (здо-
буття другої вищої освіти), а також 
на курсах підвищення кваліфікації. 
У складі ІПО функціонують  бізнес-
центр “Інтерекономіка” та “Кадрова 
агенція”. 

Перепідготовка фахівців здійсню-
ється за такими спеціальностями: 

“Облік і аудит”;
“Фінанси і кредит”;
“Правознавство”.

Вищезазначені спеціальності атес-
то вані Міністерством освіти і науки 
України най ви щим ІV рів нем акре-
дита ції. На навчання зараховуються 
фахівці з освітньо-кваліфікаційним рів-
нем спеціаліста або магістра. Термін 
навчання від 22 місяців до 3,5 років в 
залежності від обраної спеціальності 
та форми навчання. Форма навчання 

заочна та очно-заочна. Заняття прово-
дяться у другій половині дня. Вартість 
перепідготовки залежить від форми 
навчання і спеціальності. Іногородні 
студенти забезпечуються місцями в 
гуртожитку академії. Випускники Ін-
ституту післядипломної освіти мають 
можливість продовжити навчання в 
магістратурі та аспірантурі академії та 
в інших навчальних закладах України.
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 випро-
бувань для здобуття другої освіти ви-
значаються Правилами прийому на 
перепідготовку фахівців для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня “спе-
ціаліст” в Інституті післядипломної 
освіти Львівської комерційної академії.

У своїй діяльності Інститут вико-
ристовує потужну матеріально-техніч-

ну базу академії. З метою підвищення 
рівня викладання до проведення за-
нять в ІПО залучаються на конкурс-
них засадах найкращі викладачі не 
лише із професорсько-викладаць-
кого складу академії, але й інших 
львівських вишів.

Контингент студентів в Інституті 
післядипломної освіти – якісно нова 
категорія тих, хто хоче навчатись. 
Вони мають високий рівень загаль-
ноосвітньої та технічної підготовки 
і певні професійні знання, а в деяких 
галузях – дуже глибокі. Це, в основно-
му, випускники Національного універ-
ситету “Львівська політехніка”, Львів-
ського національного університету 
ім. І. Франка та Львівської комерційної 
академії. Серед них: головні бухгалте-
ри підприємств, фахівці банківських 
установ, податкових служб, органів 
внутрішніх справ, митниці, підпри-
ємці, керівники підприємств, які не 

мають відповідних знань та належної 
освіти. Запити наших студентів вима-
гають гнучкості в організації навчаль-
ного процесу, надання їм можливості 
навчання і складання іспитів за індиві-
дуальним графіком тощо.
Істотною перевагою навчання 

в Інституті післядипломної освіти 

академії є висока кваліфікація ви-
кладацького складу та багатолітні 
освітянські традиції (академія готує 
фахівців-економістів вже майже 200 
років!). 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 ви-
пускників ІПО. 
Новий фах в Інституті післяди-

пломної освіти академії отримали 
багато керівників і провідних спеці-

алістів. М. Л. Задорожний – депутат 
Львівської обласної ради, голова комісії 
з питань промисловості і транспорту; 
В. О. Іваха – к.ю.н., доцент, колишній 
заступник Головного управління МВС у 
Львівській області, нині – декан факуль-
тету заочної освіти Львівського держав-
ного університету внутрішніх справ; 
В. М. Горгут – перший заступник голови 
правління Волинської облспоживспіл-
ки; І. В. Івченко – заступник прокурора 
міста Львова; М. Й. Кондрат – колиш-
ній заступник начальника управління 
служби безпеки України в місті Києві 
та Київській області; Б. В. Федорко – 
голова правління страхової компа-
нії; Б. Е. Стронціцький, А. Б. Тлумак, 
І. Д. Ощипко – 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 осо-
би, котрі мають непогану роботу, але 
їм бракує нових знань. Тому з року 
в рік нами оптимізуються та систе-
матично вдосконалюються навчальні 
програми. Сучасний інформаційний 
простір наповнюється і оновлюєть-
ся настільки швидко, що самостійно 
озброїтися потрібними знаннями, 
відібрати з усього найголовніше для 
себе просто неможливо. Тому, навча-
тись слід постійно і безперервно.

Заняття в інституті 
проводяться у другій 

половині дня

Випускники інституту 
мають можливість 

продовжити навчання 
в магістратурі та 
аспірантурі

Істотною перевагою 
навчання у нас є 

висока кваліфікація 
викладацького 

складу та багатолітні 
освітянські традиції

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
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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” академія отримала техніч-
ну 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, лекційні аудиторії, що об-
ладнані інтерактивною дошкою або плаз-
мою, 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 конфі-
гураціями, навчальний комплекс “Фінан-
совий менеджмент”, STATISTIKA 6.0, 
Бізнес-Прогноз, 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, “Операційний день банку”, 

“Система електронних платежів НБУ”, 
“Тест”, “Абітурієнт” та інші. Працівни-
ки нашого інституту постійно прово-
дять планові роботи щодо модернізації 
комп’ютерного обладнання та оновлення 
і придбання нового програмного забезпе-
чення.

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 розви-
тку особистості. В академії функціонує 
“Методичний комплекс”, який включає в 
себе віртуальний мультимедіа компакт-
диск із матеріалами навчальної дис-
ципліни (робоча програма, тематичний 
план, лекційний курс, практичні (семі-
нарські) 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 висококваліфікованих 
фахівців, надійним підґрунтям для їх 
динамічної адаптації на ринку праці є ви-
користання інноваційних технологій, що 
активно застосовуються у нас в академії.

Всі кафедри академії 
забезпечені програмними 
продуктами і ситуаційними 

завданнями

Забезпечуємо електронними 
підручниками, навчальними 
та методичними посібниками, 

конспектами лекцій
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Найкращих студентів 
академії запрошують на 

роботу до ТОВ “Епіцентр К”

В умовах жорсткої конкуренції на ринку освітніх послуг, все більш є ак-
туальною співпраця бізнесу з навчальними закладами. Відтак, Львівська 
комерційна академія та національна мережа будівельних гіпермаркетів
“Епіцентр К” здійснюють унікальну співпрацю з підготовки молодих фахів-
ців, яка має на меті поєднання теоретичних навчань у виші з практичним 
навчанням у гіпермаркетах компанії.

В межах співпраці з компанією, сту-
денти академії забезпечуються реаль-
ною виробничою та переддипломною 
практикою. Це дасть змогу залучати 
студентів академії у професійно-ви-
робничих аспектах діяльності націо-
нальної мережі. У свою чергу, компанія 
матиме вже потенційно підготовленого 
свого працівника, які першочергово 
приймаються на роботу.

Крім того, студенти зможуть розви-
вати свої особисті якості, приймаючи 
участь у наступних заходах: тренінги 
на теми “Тайм-менеджмент”, “Під-
готовка та проведення презентацій”, 
“Професійне ділове листування”; учас-
ті у соціальних проектах; зустрічі з ко-
лишніми випускниками академії, які 
збудували свою кар’єру в ТОВ “Епі-
центр К”, а також різноманітні інтелек-
туальні та бізнесові ігри.

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

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

18 червня 2014 року на базі акаде-
мії компанією “Епіцентр К” відкрито 
інформаційно-організаційний кабінет, 
який став інтерактивним майданчиком 
для спілкування студентів та викладачів 
з працівниками національної мережі.

Метою функціонування “інтерактив-
ної території” є пошук активних кому-
нікабельних студентів, виявлення їхніх 
професійних та лідерських якостей, а 
також ефективна співпраця представни-
ків вишу з компанією “Епіцентр К”.

Можливість брати участь у такому 
проекті мають усі студенти академії, 
незалежно від спеціальності. Студен-
ти мають змогу проходити навчання 
з вивчення товарів на виробництвах 

постачальників ТОВ “Епіцентр К”, 
від відування майстер-класів від про-
відних виробників продукції, яка ре-
алізовується; проходити навчання по 
товару від фахівців компанії, вивчати 
систему управління товарними залиш-
ками, маркетинг, вивчати та працювати 
з ключовими показниками ефектив-
ності. Важливе місце приділяється 
організації науково-практичних конфе-
ренцій та засідань “круглих столів” за 
тематикою тих спеціальностей, за яки-
ми готуються фахівці в академії.
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ЗАБЕЗПЕЧУЄМО СТУПЕНЕВУ
ПОВНУ ВИЩУ ОСВІТУ ЗА ФАХОМ

Луцький кооперативний коледж 
Львівської комерційної академії є 
одним із найстаріших вищих на-
вчальних закладів Волині І рівня 
акредитації, який спеціалізується 
на якісній підготовці фахівців сфери 
обслуговування.

Коледж здійснює підготовку фахів-
ців на денній та заочній формі навчан-
ня за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
“молодший спеціаліст” на базі 9 та 11 
класів за спеціальностями: 

“Бухгалтерський облік”,
“Товарознавство

та комерційна діяльність”,
“Товарознавство в митній справі”,
“Виробництво харчової продукції”,

“Ресторанне обслуговування”,
“Готельне обслуговування”.

Крім того, на базі коледжу функ-
ціонує відділення з підготовки ро-
бітничих кадрів, де здійснюється під-
готовка за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем “кваліфікований робітник” за 
такими професіями: 
“Продавець продовольчих товарів. 
Продавець непродовольчих товарів”,

“Кухар. Кондитер”,
“Офіціант. Бармен”.

Входження до складу академії до-
зволяє коледжу повністю реалізува-
ти принцип ступеневої освіти з ОКР 
“Кваліфікований робітник” до ОКР 
“Магістр”. Зокрема, після закінчення 
навчання у коледжі студенти можуть 
продовжити навчання за скороченою 
формою навчання у Львівській комер-
ційній академії на здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня “бакалавр”, 
“спеціаліст” та “магістр”.

Для організації навчально-вихов-
ного процесу у закладі функціонує 23 
сучасні кабінети, кухня-лабораторія 
з дегустаційною залою, навчальний 
бар, майстерня обслуговування, ка-
фе-майстерня та комп’ютерні лабо-
раторії із сучасними професійними 
програмами. Для використання інно-

ваційних технологій в навчальному 
процесі є наявні інтерактивні дошки 
та мультимедійні проектори. Студен-
ти мають доступ до мережі Інтернет 
за технологією Wi-Fi.

Навчальний процес організовується у 
відповідності до Державних стандартів 
вищої освіти, проте колектив коледжу 
плідно працює над удосконаленням 
змісту освіти, форм, методів та засобів 
навчання висококваліфікованих фахів-
ців. Належну увагу в коледжі приділя-
ємо науковій та дослідницькій роботі 
студентів. Кращі роботи беруть участь 
у конкурсах та наукових конференціях.

Відповідно, студенти є постійними 
учасниками регіональних, обласних 
наукових конференцій, а також актив-
но приймають участь у наукових за-
ходах, які відбуваються на базі Львів-
ської комерційної академії.

Якісна підготовка фахівців дозволяє 
поєднати теоретичні знання і практич-
ний досвід. Результатом цього є органі-
зація виставок професійної та фахової 
майстерності, участь і перемоги у різ-
номанітних фестивалях та конкурсах. 
Студенти проходять практику в най-

сучасніших закладах торгівлі, ресто-
ранного та готельного обслуговування 
Луцька та Волині. Більшість студентів 
працевлаштовуються ще на етапі про-
ходження практики.

Важливу увагу під час навчання 
приділнно виховній роботі. Зокрема, 
всі виховні заходи, які проводяться у 
коледжі, направлені на громадянське, 
патріотичне, родинно-сімейне, мо-
ральне виховання, формування здоро-
вого способу життя, сприяння творчо-
му розвитку особистості. В програму 
виховної роботи включені: показові 
виховні заходи, екскурсії, культпохо-
ди, конкурси-презентації, виставки, 
студентські та батьківські конференції. 
Студенти вдало поєднують навчан-
ня, громадську роботу, беруть участь 
у гуртках художньої самодіяльності, 
спортивних секціях, гуртках професій-
ної майстерності. 

Традиційним у коледжі є проведення 
інтелектуально-розважального шоу з 
іноземної мови “Світобачення”. Як на-
слідок, команда коледжу у квітні 2013 
року здобула Гран-прі та І місце в облас-
ному конкурсі-презентації з іноземної 
мови “Євробачення”, організованому 
Східноєвропейським національним уні-
верситетом ім. Лесі Українки.

Студенти коледжу займаються у 
спортивних секціях з волейболу, фут-
болу, шахів (шашок), настільного те-
нісу, легкої атлетики. Наші спортивні 
команди щороку беруть участь та є 
лауреатами міських і обласних спар-
такіад із футболу, плавання, волейбо-
лу, шахів, шашок, міні-футболу тощо.

Таким чином, завданням коледжу є 
передати неоціненний скарб високої 
освіченості, прагнення змінювати 
життя на краще, бажання стати про-
фесіоналом своєї справи.

Н. С. Стрільчук, директор коледжу

ЧОГО, ДЕ НАВЧАЮТЬ

Довідки за адресою:
43005, м. Луцьк,
вул. 8 березня, 8

Тел.: (03322) 23-03-13
e-mail: lkk@ukrpost.ua
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Н. П. Зубко, директор коледжу

Львівський кооперативний коледж 
економіки і права навчально-наукового 
комплексу “Академія” є провідним ви-
щим навчальним закладом Галичини 
І рівня акредитації, який зорієнтований 
на підготовку висококваліфікованих фа-
хівців, виховання національної свідомос-
ті студентів і збереженні духовних та 
культурних цінностей.

Коледж здійснює підготовку молод-
ших спеціалістів за денною та заочною 
формами навчання на базі повної та 
базової загальної освіти за такими спе-
ціальностями:

“Правознавство”,
“Фінанси і кредит”,

“Оціночна діяльність”,
“Бухгалтерський облік”,

“Товарознавство
та комерційна діяльність”,
“Готельне обслуговування”,

“Ресторанне обслуговування”,
“Розробка програмного забезпечення”,
“Виробництво харчової продукції”.
Для навчання студентів у коледжі 

створені всі необхідні умови: сучасна 
матеріально-технічна база; навчально-

інформаційний комп’ютерний центр; 
бібліотека; читальні зали; відділи на-
укового та художнього абонементів; 
відділ періодичних видань; електро-
нна бібліотека; спортивний комплекс; 
їдальня та гуртожитки.

Кадровий склад навчального закла-
ду нараховує понад сто викладачів, 
серед яких кандидати наук, доценти, 
викладачі-методисти. Усі викладачі ма-
ють відповідну професійну підготовку 
і беруть активну участь у міжвузів-
ських наукових конференціях, семіна-
рах та круглих столах.

Навчальні заняття у коледжі прово-
дяться із застосуванням інноваційних 
технологій навчання. Велика увага 
приділяється науково-пошуковій робо-
ті студентів та викладачів: проводяться 
науково-практичні конференції, кон-
курси науково-дослідних робіт, семі-
нари та олімпіади. Як результат наші 

студенти неодноразово займали і про-
довжують займати призові місця на об-
ласних олімпіадах з різних дисциплін.

Для забезпечення активного поза-
аудиторного дозвілля студентів у коле-
джі діють спортивні секції, гуртки ху-
дожньої самодіяльності, проводяться 

різноманітні виховні та пізнавально-
розважальні заходи: тематичні вечори, 
конкурси, театралізовані вистави, ви-
ставки, краєзнавчі екскурсії, походи у 
театри та музеї.

Усі визначні події, що відбуваються 
у коледжі знаходять своє відображення 
в інформаційних матеріалах: у часопи-
сі коледжу “Вісник студентського са-
моврядування”, радіогазеті та на веб-
сайті коледжу.

У навчальному закладі діє студент-
ська рада, метою якої є створення умов 
для самореалізації особистості студен-
тів і формування у них організаторських 
навичок, лідерських якостей тощо.

Випускники коледжу, після отри-
мання диплому молодшого спеціаліс-
та мають можливість продовжити на-
вчання у вищих навчальних закладах 
ІV рівня акредитації за скороченим 
терміном навчання. 

За час свого існування коледж під-
готував понад 35 тисяч фахівців для 
підприємств і організацій різних форм 
власності. Коледж плідно співпрацює 
із багатьма працедавцями, а його ви-
пускники є конкурентоздатними на 
ринку праці.

Таким чином, колектив коледжу 
справедливо пишається своєю слав-
ною історією та традиціями, гідно 
продовжує справу та робить ваго-
мий внесок для розбудови нашої 
держави шляхом підготовки висо-
кокваліфікованих фахівців з еконо-
міки та права.

ГІДНО ПРОДОВЖУЄМО СПРАВУ,
ЗАПОЧАТКОВАНУ 75 РОКІВ ТОМУ

ЧОГО, ДЕ НАВЧАЮТЬ

Довідки за адресою:
79000, м. Львів,

вул. Клепарівська, 11
Тел.: (032) 233-31-35, 233-31-41

e-mail: lvivccej@gmail.com
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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

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 під-
ручника, автор 5 навчальних по-
сібників, понад 150 публікацій в на-
укових журналах. Стажувався
в університетах Нью-Мексико та 
Колорадо (США).

Куцик Петро Олексійович
професор кафедри

бухгалтерського обліку
Сертифікований аудитор. Автор 
понад 200 наукових і навчально-
методичних праць, в тому числі 
співавтор 7 монографій та 8 під-
ручників та навчальних посібників.

Скибінський
Станіслав Володимирович
професор кафедри маркетингу

Лауреат Державної премії в галузі 
науки і техніки. Автор понад 140 на-
укових, 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-методич-
них робіт. в тому числі 70 наукових
монографій, підручників, посібни-
ків, брошур, 500 статей, 50 наукових
доповідей, 100 тез виступів на науко-
вих конференціях. 

Семак Богдан Дмитрович
професор кафедри товарознавства 

непродовольчих товарів
Заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни, академік Української тех нологічної 
академії. Автор понад 860 наукових і 
науково-методичних праць, включаю-
чи 10 монографій, 5 підручників, 11 на-
вчальних посібників, 16 брошур.

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. Роз-
робник і співавтор Програми розви-
тку внутрішньої торгівлі України за-
твердженої Кабінетом Міністерства 
України.
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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 менеджменту

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.

Бачинський Василь Іванович
професор кафедри

бухгалтерського обліку
Член підкомісії “Облік і аудит” науко-
во-методичної комісії МОН України. 
Член Методологічно-консультатив-
ної ради з питань економіки, фінансів, 
бухгалтерського обліку і контролю 
Укоопспілки. Автор понад 115 науко-
вих і навчально-методичних праць, в 
тому числі 2 монографії та 5 підруч-
ників і 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-господар-
ської діяльності суб’єктів господарю-
вання.

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.

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.
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Васильців Тарас Григорович
професор кафедри

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

VIVANT PROFESSORES

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.

Щур Богдан Володимирович
професор кафедри кримінального 

права та процесу
Заслу жений юрист України, Указом 
Президента України нагороджений 
орденом “За заслуги” ІІІ ступеня 
(2009 рік).
У науковому доробку майже 100 на-
вчально-методичних та наукових 
праць, серед яких 2 монографії, 9 на-
вчальних посібників.
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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 понад 175 наукових та навчаль-
но методичних праць. З них 2 моногра-
фії, 2 навчальних посібники, 11 мето-
дичних 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.

Гринкевич Світлана Степанівна
професор кафедри економіки 

підприємства
Лауреат премії Львівської обласної 
держадміністрації та обласної 
ради для працівників наукових 
установ НАН України та вищих 
навчальних закладів Львівщини. 
Автор понад 120 наукових праць, 
2 навчальні посібники з грифом МОН, 
2 одноосібні монографії.

VIVANT PROFESSORES

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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КОЗАК
Богдан Романович
Генеральний директор
ТОВ ТПК “Львовхолод”
(супермаркети “Рукавичка”).
Заслужений працівник
сфери послуг України.

ЯКИМОВИЧ
Юрій Володимирович
Директор гіпермаркету “Епіцентр К”
(м. Львів, вул. Городоцька, 302) 

ФЕДИШИН
Роман Степанович
Голова асоціації випускників акаде-
мії, віце-президент Аграрної палати 
України, голова Асоціації оптових 
ринків сільськогосподарської про-
дукції України.
Співвласник ТзОВ “Шувар”.

ГЕРЕГА
Олександр Володимирович
Народний депутат України.
Заслужений працівник сфери послуг 
України (2009 рік).
Переможець конкурсу “Людина року 
2011” в номінації “Меценат”.

БАЛОГА
Віктор Іванович
Народний депутат України.
Український політик і державний 
діяч. Міністр надзвичайних ситуацій 
України (2005–2006 та 2010–2012). 
Глава Секретаріату Президента 
України (2006–2009).

РОВТ
Олександр Семенович

Українсько-американський
підприємець, міліардер, власник 

низки великих підприємств
у галузі хімічної промисловості.

Президент корпорації
IBE Trade Corporation.

ТУРЯНСЬКИЙ
Юрій Іванович
Тимчасово в.о. голови Львівської
обласної державної адміністрації.
Кандидат економічних наук.

КАЧМАРИК
Ярослав Дмитрович
Голова постійної комісії з питань 
бюджету, соціально-економічного 
розвитку та комунальної власності 
Львівської обласної ради.
Кандидат економічних наук, доцент. 

УСПІШНІ ВИПУСКНИКИ АКАДЕМІЇ

МАСЛЮК
Галина Дмитрівна

Почесний Консул Республіки
Казахстан у Західній Україні.

Голова компанії “Галнафтоінвест” 
(м. Львів).

ГОНЧАРУК
Олег Анатолійович

Президент
Торгово-промислової компанії,

член ради директорів Конфедерації
будівельників України.

ДИРІВ
Анатолій Борисович

Народний депутат України.
Український політик

і державний діяч.

БЛАГОДИР
Юрій Анатолійович

Український політик і державний 
діяч. Кандидат наук з державного 

управління.

КОСТІВ
Мирон Андрійович
Голова правління – генеральний
директор ПАТ “Іскра” (м. Львів)
Кандидат економічних наук,
доцент, сертифікований аудитор.

БАЛОГА
Іван Іванович

Народний депутат України
Український політичний

та громадський діяч.

VIVAT ACADEMIA
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ЦІХОНЬ
Мирослав Володимирович
Голова правління
Івано-Франківської обласної
спілки споживчих товариств

ОЛЕЙНИКОВ
Олександр
Керівник відділу фінансів та звіт-
ності компанії Fertkisercompany
(Катар).

КОФЛАН
Василь Михайлович
Директор
Івано-Франківського фінансово-
комерційного кооперативного
коледжу імені С. Граната.
Кандидат юридичних наук.

ЛЕВИЦЬКИЙ
Володимир Павлович
Перший заступник голови
Правління Укоопспілки

ЛЮДВІЧУК
Микола Володимирович
Перший заступник голови
Правління Укоопспілки

КОМОРНИЙ
Олександр Ігорович
Суддя Львівського окружного адмі-
ністративного суду.
Кандидат юридичних наук.

ЦАП
Василь Васильович

Голова правління
Закарпатської обласної спілки

споживчих товариств

ВАНІВСЬКИЙ
Михайло Михайлович

Голова правління
Львівської обласної спілки

споживчих товариств.
Кандидат економічних наук.

КОВАЛЬ
Людмила Миколаївна
Ректор Хмельницького

кооперативного торгівельно-
економічного інституту.

Кандидат економічних наук

ДОБРИДНИК
Степан Іванович

директор Рівненського
кооперативного

економіко-правового коледжу.

МУЛЯРЧУК
Василь Миколайович
Директор Тернопільського
кооперативного торговельно-
економічного коледжу.
Кандидат економічних наук.

КАНДИБА
Марта Іванівна
Голова правління
Волинської обласної спілки
споживчих товариств

КОШКАРОВ
Степан Андрійович

Директор
Чернівецького кооперативного
економіко-правового коледжу.
Кандидат економічних наук.

АДЖАР
Рустам

Радник Посольства України в
Ізраїлі, м. Тель-Авів.

VIVAT ACADEMIA
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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 

У 2012 році Академія посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі-огляді на найкращу організацію та проведення фізичного виховання та спорту у Вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації та нагороджена почесним кубком і грамотою МОН України
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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, зі 
спортивної й оздоровчої аеробіки, шей-
пінгу, атлетичної гімнастики настільно-
го 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 спор-
ту традиційно проводяться змагання, 
спартакіади, квести та конкурси спор-
тивного характеру, в яких студенти ака-
демії мають можливість показати свою 
фізичну загартованість. Традиційним 
є проведення Спартакіад приурочених 
Дню академії.

У спортивних секціях займається 
майже 200 спортсменів різної кваліфі-
кації. Крім масової фізкультурно-оздо-
ровчої роботи, в академії не забувають 
і про спорт високих досягнень. Відтак, 
за останні три роки студентам-спортс-
менам присвоєно понад 50 спортивних 
розрядів від ІІІ розряду до майстрів 
спорту України. 

За останні роки викладачами кафедри 
підготовлено 45 майстрів спорту, 186 
кандидатів у майстри спорту, понад 720 
спортсменів І-го розряду. Збірні коман-
ди академії приймають активну участь у 
щорічній Універсіаді ВНЗ Львівської об-
ласті з 20 видів спорту. Загалом в акаде-
мії сформовано 30 команд з різних видів 
спорту, які приймають активну участь 
у міських, обласних, всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях.

Упродовж багатьох років у нашому 
виші існує гарна традиція, пов’язана з 
тим, що студенти академії подорожу-
ють різними куточками України. Подо-
рожуючі мають можливість побувати у 
визначних історичних місцях України, 
Львова та Львівщини. Постійно прово-
дяться екскурсії в Шевченківський гай, 
Підземне 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.

Під час літніх канікул капелан акаде-
мії отець Роман Довгань спільно з Цен-
тром  студентського капеланства вищих 
навчальних закладів Львова  організо-
вують відпочинок  нашим студентам у 
гірській місцевості поблизу Славська 
у таборі “Канікули з Богом”. Під час 

відпочинку спудеї мають можливість 
познайомитись зі своїми колегами з ін-
ших навчальних закладів Львівщини, 
спілкуватись у “сімейному колі” на ду-
ховну тематику. 

Традиційним є організація та про-
ведення дискотек для студентів акаде-
мії у провідних нічних клубах Львова. 
Такі заходи організовуються в рамках 
святкування Дня академії,  факульте-
тів та спеціальностей (день юриста, 
фінансиста, економіста тощо), а та-
кож до традиційних свят, які святкує
студентство.
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СТВОРЕНО СПРИЯТЛИВІ УМОВИ ДЛЯ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Метою діяльності кадрової агенції є 
оперативне та ефективне забезпечення 
потенційних роботодавців кваліфіко-
ваними молодими спеціалістами, а та-
кож надання консультаційних послуг 
та сприяння студентам і випускникам 
академії знайти роботу, яка відпові-
дає їх очікуванням та професійним
здібностям.

Задля підвищення результатив-
ності налагодження ділових стосун-
ків з потенційними роботодавцями 
працівники кадрової агенції на
постійній основі в академії прово-
дять для цільової аудиторії презен-
тації, семінари компаніям-робото-
давцям; регулярно розміщують в 
навчальних корпусах інформацію 
про вакансії постійної та тимчасо-
вої роботи.

Кадрова агенція традиційно при-
ймає участь у щорічному Ярмарку 
кар’єри “День професійного само-
визначення”, який організовує Львів-
ський обласний центр зайнятості 
для молоді у приміщенні Палацу 
мистецтв. Це допомагає налагодити 
зв’язки з новими працедавцями та 
підтримати вже налагоджені контак-
ти із тими, які є в базі даних Кадрової 
агенції. В результаті акумулюється 
значна кількість нових вакансій, які 
можна запропонувати для студентів 
та випускників академії на повну та 
часткову зайнятість.
Працівники кадрової агенція що-

річно проводять “День кар’єри”. 
Проведення такого заходу – це можли-
вість, яка покликана створити найкра-
щі умови для спілкування роботодав-
ців та студентів і молодих спеціалістів 
в режимі реального часу. Водночас цей 
захід важливий не лише для відвід-
увачів, а й для компаній, які беруть 
участь в становленні позитивного 
іміджу роботодавця, що є важливим 
інструментом у наборі персоналу та 

поповненні кадрового резерву. У за-
ході беруть участь значна кількість ро-
ботодавців Львова та Львівщини. Слід 
відмітити, що постійними учасниками 
таких заходів є випускники академії 
різних років, які є керівниками та влас-
никами підприємств та організацій. 

У нашій агенції сформовано базу 
даних потенційних працедавців в 
якій зареєстровано понад 100 ком-
паній. Серед них: туристична ком-
панія “Міст-тур”, ТОВ “Adelina Call 
Center”, ТОВ “Школа АГРУС”, ТзОВ 
“Практікер Україна”, “Євротек”, ре-
кламна компанія “Леосвіт”, Західноу-
країнська туристична асоціація, туро-
ператор “Обрій”, ТзОВ Кондитерська 
фабрика “Львівські солодощі”, ПАТ 
“Платінум Банк”, СК “Граве Украї-
на”, “Ніко-Захід”, ТОВ “ФОЗЗІ-ФУД” 

мережа “Сільпо”, АТ “Прокредит-
банк”, АТ “Укрсиббанк”, ТзОВ “Хол-
динг емоцій” “ФЕСТ”, ТВК “Львів-
холод”, ТОВ МЕТРО “Кеш енд Кері”, 
“Фокстрот”, ТОВ “Кроно-Україна”, 
Львівська міська рада “Перший 
кар’єрний крок”, СК “Універсальна”,
та багато інших. 
У цій базі також є підприємства 

наших випускників: ТзОВ “Епі-
центр К”, ТзОВ “Ринок сільсько-
господарської продукції “Шувар”, 
ТОВ “Закарпатська продовольча 
група”, ТОВ “Торгово-промислова 
комапнія”, ТОВ “Фірма “Мерку-
рійБуд”, ПАТ “Концерн Галнафто-
газ”, ТзОВ “Roy Robson”, Хліб “ТМ 
Смачний”, фірма “Мілана аутсор-
сінг”, ТМ “Просто добрий хліб”, 
сервісний центр “Пріоритет”, рес-
торан “Сrazy Town”, Інтеренет-ма-
газини та багато інших. Відповідно, 
при підборі персоналу вони пер-
шочергово звертаються за кадрами 
саме до нашої академії. 

Окрім зазначених вище заходів, з 
метою підвищення результативнос-
ті працевлаштування в межах під-
готовки студентів до пошуку роботи

агенція запроваджує інновацій-
ні форми роботи зі студентами. 
Традиційно у другому семестрі 
навчального року проводяться 
тренінги “Секрети успішного пра-
цевлаштування”, “Ефективне резю-
ме”, “Успішна співбесіда”, в якому 
беруть участь студенти та випус-
кники різних спеціальностей. 

Метою таких заходів є формування 
у студентів навичок самопрезентації 
та успішного проходження співбесі-
ди. Тренінги зазвичай  проводяться у 
формі рольової гри-симуляції співбе-
сіди, в якій беруть участь студенти у 
ролі претендентів на вакантні посади. 
Вони мають змогу скласти резюме 
та пройти співбесіду на відкриту ва-
кансію. Тренінги проводяться з ви-
користанням відеокамери та мульти-
медійного проектора. З метою аналізу 
поведінки і відповідей на запитання 
співбесіда записується на відеокамеру. 
Неабиякий інтерес в учасників тренін-
гу викликає перегляд відеоматеріалів, 
де можна оцінити сильні сторони і по-
тенційні помилки на співбесіді, мову, 
вербальну та не вербальну комуніка-
цію співрозмовників.

Підтвердженням ефективності на-
шої роботи є результати працевлашту-
вання. Щорічно понад 90 % наших 
випускників успішно працевлашто-
вуються на підприємствах та органі-
заціях України. Тому, необхідність 
функціонування кадрової агенції 
у навчальному закладі зумовлена 
потребами сучасності, з метою по-
силення орієнтації випускників на 
практичні потреби ринку праці.

Наші випускники-
роботодавці в першу 
чергу за кадрами 
звертаються до нас

У нас сформована 
база потенційних 

роботодавців, в якій 
зареєстровано понад 

100 компаній

Проводимо тренінги з 
формування навичок 
самопрезентації
та успішного 

проходження співбесіди

Успішно 
працевлаштовуються 

понад 90 % випускників 
академії 

Впродовж багатьох років в академії функціонує Кадрова агенція, 
яка є структурним підрозділом, що здійснює свою діяльність з метою 
сприяння працевлаштуванню студентів, надання професійних кон-
сультаційних послуг з підготовки до успішного проходження співбесіди
і правильного вибору місця праці. 

32 СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ


