
Артур Яценко народився 10 жовтня 1991 року та більшість 
свого свідомого життя провів у Львові. Закінчив Львівську 
Гімназію Міжнародних Відносин (колишня ЗОШ №76 ім. 
В. Стуса), де набув базових знань з англійської мови, що 
безумовно допомогло йому у подальшому житті. У 2008 
році вступив до Львівської Комерційної Академії на 
спеціальність ―Міжнародні економічні відносини‖ та до 
Національного університету ім. Івана Франка на 
спеціальність ―Англійська філологія‖. У той час оцінивши 
чудову можливість отримати відразу два дипломи по 
завершенню навчання, Артур вирішив продовжити 
навчання у двох університетах паралельно — в Академії на 
стаціонарній формі навчання, та в університеті ім. Івана 
Франка на заочній формі. 
 
 
 
 

 
Дійсно, можливість реалізувати свій потенціал 
виникла під час перебування у Львівській 
комерційній академії. Цікаві та практичні завдання, 
енергійні та розумні викладачі, от напевно те, що 
було стимулом для подальшого розвитку. Адже на 
думку Артура, власне  прагнення викладацького 
складу змусити студента самого дійти до 
вирішення поставленої проблеми, дозволило 
розвинути випускникам цієї спеціальності широкі 
аналітичні здібності та повірити у те, що будь який 
задум можливо здійснити. 
 

 
 
Уже під час навчання Артур проходив практику 
у невеликій маркетинговій агенції, що напевно 
теж задало свій вектор подальшого розвитку, 
адже саме тоді він зрозумів чим би хотів 
займатися у житті. Після цього обіймав посаду 
спочатку офіс-менеджера, а потім і фахівця із 
зв'язків з громадськістю у неурядовій 
організації ―Асоціація Енергоефективні міста 
України‖. Отриманий досвід був надзвичайно 
неоцінений в плані здобуття нових навичок 
комунікації та роботи з людьми.  
 
 
 



 
Нещодавно Артур подався на міжнародну програму стажувань від студентської організації 
АЙСЕК (AIESEC) і через півроку клопітливих пошуків професійного стажування йому все 
таки вдалося знайти саме те, чим він хотів б займатися найближчим часом. В даний момент 
він працює в самому серці Німеччини — в столиці Берліні, в компанії, що займається 
інтернет–маркетингом протягом півроку.  
  
Безумовно, що отримані знання в Комерційній Академії дозволили здійснити такі ще 
невеликі і незначні, але вже впевненні кроки шляху до здійснення мрії стати професіоналом 
у своїй справі. Сподіваємося, що наші майбутні випускники також повірять у себе, та 
обов'язково досягнуть кар'єрних висот! 
 


