
Майстерня професійних можливостей від Китайсько-Українського навчального 

центру економіки та торгівлі 

20.12.2021  

 

 

 16 грудня 2021 року у режимі онлайн зв’язку відбулася церемонія закриття першої 

програми підготовки в рамках діяльності Китайсько-Українського навчального центру 

економіки та торгівлі «Майстерня професійних можливостей». 

 На церемонії були присутні  від університету: ректор, професор Куцик 

П.О., директор Центру міжнародної освіти та співпраці Штанько Т.М., декан 

факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, 

професор Полякова Ю.В., завідувач кафедри теорії держави та права, доцент 

Олашин М.М. та студенти-учасники програми. Від Чжецзянського  інституту 

економіки і торгівлі: декан факультету інформаційних технологій Шан Вей, 

заступник декана факультету інформаційних технологій Ху Цзянь, заступник 

директора Міжнародного центру обміну та співпраці Си Їнся, викладач 

факультету інформаційних технологій Ліу Фан, викладач Міжнародного центру 

обміну та співпраці Сюань Цзяхуей, Ян викладач Міжнародного центру обміну 

та співпраці Мей. Від компанії Сіпей: начальник міжнародного відділу компанії 

Бай Пхін, директор представництва Сіпей в Україні Чжу Хаоюй, спеціаліст 

міжнародного відділу компанії Юрій Гендель. 

 Програма реалізовувалася з метою ефективного сприяння 

інтернаціоналізації університетів у відповідності до державної програми 

Китайської Народної Республіки "Один пояс, один шлях" і тривала у період  з 

17 травня до 31 жовтня 2021 року спільно з Чжецзянським  інститутом 

економіки і торгівлі. Вона призначалася для підготовки фахівців з 

високоякісними технічними навичками, які матимуть належні професійні 

здібності, оволодіють основними знаннями  у сфері електронної комерції, 

знатимуть систему електронної комерції, будуть в змозі займатися інтернет-

маркетингом і веб-дизайном для електронної комерції та адаптуватися до 
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потреб технологічної  інновації підприємства. 

 В межах підготовки студенти вивчили три дисципліни обсягом 16 

академічних годин кожна:  введення в електронну комерцію; електронний 

маркетинг; макет сторінки сайту електронної комерції. В кінці семестру був 

організований іспит за курсом. 

 Під час церемонії було вручено сертифікати  кращим студентам, які 

успішного склали іспит з курсу "Електронна комерція + технологія" від 

Чжецзянського Інституту Економіки і Торгівлі. 

Ректор університету, професор П.О. Куцик від імені всього колективу, 

задіяного у реалізації проєкту, студентів і від себе особисто подякував колегам 

з Чжецзянського  інституту економіки   і торгівлі   за чудову ініціативу, високий 

професіоналізм та висловив надію на подальшу ефективну та плідну співпрацю, 

а також висловив велику вдячність компанії Сіпей за сприяння та всебічну 

підтримку. 

 

УЧАСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ОНЛАЙН-ПРОЄКТІ “BUSINESS PODCASTS” 

11.12.2021  

   10 грудня 2021 року завершився освітній онлайн-проєкт 

“BUSINESS PODCASTS”, організований для закладів вищої освіти України, у якому 

брали участь і представники університету. Організатор заходу - компанія "Епіцентр К". 

Протягом 6 тижнів понад 800 здобувачів вищої освіти з різних регіонів України 

мали можливість відвідати низку вебінарів та отримати інформацію за темами 

подкастів: lifelong learning. Що цінують роботодавці в пошукачах; 

індивідуальний план розвитку. Як досягти бажаного швидше; будуємо кар’єру 

у великій компанії. Що потрібно знати; співбесіди без проблем. На що звертати 

увагу при підготовці; business-casual. Основи ділового стилю в одязі; емоційний 

інтелект керівника як запорука успіху; маркетингові війни. Гра на вибування та 

багато-багато іншого. 

 Спікерами виступали фахівці з навчання персоналу торговельної мережі, 

кар’єрні консультанти та рекрутери.Всі етапи освітнього марафону пройшли 8 

студентів 1-2 курсів спеціальності "Економіка" та викладачі кафедри економіки 

Кузьма Х. В. й к.е.н. Петрук І. П. За результатами участі представники 

університету отримали Сертифікати та можливість продовжити навчання у 

внутрішніх спеціалізованих проєктах компанії. 
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Обговорено профорієнтацію та кар'єрне консультування: партнерство освіти і 

бізнесу 

24.11.2021  

 

 

 24 листопада 2021 року в режимі он-лайн в рамках ІХ Міжнародного бізнес-форуму 

"НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: стратегічне партнерство", відбулася панельна дискусія 

"Профорієнтація та кар'єрне консультування: партнерство освіти і бізнесу", у якій взяли 

участь представники університету. 

 До обговорення учасників були запропоновані найбільш нагальні питання 

формування профорієнтаційної політики закладів вищої освіти: співвідношення 

між кар’єрним консультуванням і профорієнтацією: спільне і відмінне; 

міжнародний досвід впровадження кар’єрного консультування і профорієнтації; 

роль державних органів в профорієнтації і кар’єрному консультуванні; 

місце  бізнесу у профорієнтації і кар’єрному консультуванні молоді; роль 

закладів освіти в профорієнтації і кар’єрному консультуванні. 

В роботі дискусійної платформи (понад 60 учасників) прийняли участь 

представники університету: зав. кафедри економіки, проф. Міценко Н.Г., проф. 

кафедри економіки Куцик В.І., зав. кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування, проф. Воронко Р.М., доц. кафедри фінансів, економічної 

безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Чуй І.Р., доц. кафедри 

фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу 

Мединська Т.В., а також ст. викл. кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування Попітіч Т.В. 

За результатами панельної дискусії учасники отримають Сертифікати. 
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Лекція від практика з Львівського міського центру зайнятості 

05.11.2021  

  

  

 

 4 листопада 2021 року відбулася лекція із залученням заступника начальника 

відділу активної підтримки Львівського міського центру зайнятості Наталії Василівни 

Реви із дисципліни «Соціальне страхування» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і 

оподаткування» та «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка». 

 Лекція від практика дозволила студентам поглибити знання й отримати 

чіткі відповіді з питань: напрямів роботи центру зайнятості, реєстрації в службі 

зайнятості, набуття статусу безробітного, одержання допомоги по безробіттю, 

основні шляхи пошуку роботи, діяльності відділу активної підтримки 

безробітних та роботи електронних сервісів служби зайнятості. 

Захід відбувся на запрошення професора кафедри фінансів, економічної 

безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Рущишин Н. М., яка на 

завершення лекції висловила подяку Наталії Василівні за участь у навчальному 

процесі та можливість здобувачам вищої освіти одержати знання з питань 

соціального захисту на випадок безробіття від практика-стейкхолдера. 
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Професійний розвиток і кар'єра сучасного фахівця-міжнародника 

30.10.2021  

 

 29 жовтня 2021 року у режимі Zoom-конференції відбулося онлайн-заняття із 

залученням представників міжнародної корпорації Nestlé Вікторії Довганик та Ольги 

Городнюк на тему "Professional Development and Career in International Business / 

Професійний розвиток і кар'єра сучасного фахівця-міжнародника". 

 У зустрічі взяли участь понад 40 студентів 1-4 курсів спеціальності 

"Міжнародні економічні відносини". Захід відбувся за ініціативи й 

організаційної підтримки завідувача кафедри іноземних мов, доцента Наталії 

Ковалик та викладачів Наталії Демчук і Андрія Степанова. 

Під час презентації фахівці з рекрутингу персоналу розповіли про цікаві факти 

з історії компанії Nestlé як одного з найбільших у світі виробників харчових 

продуктів, організацію роботи та її структуру, окреслили особливості розвитку 

міжнародного бізнесу в Україні, корпоративні традиції та політику 

підприємства, ознайомили студентів із особливостями бізнес-процесів та 

специфікою роботи аутсорсингового центру, роз'яснили про можливості 

проходження практики, стажування, його умови, переваги і терміни. 

Корисною виявилася інформація про основні вимоги для проходження 

стажування та подальшого влаштування на роботу: вміння швидко навчатися, 

аналітичні здібності, досвід застосування офісного програмного забезпечення, 

робота в команді, навички ділової комунікації. Особливий акцент зроблено на 

володінні іноземними мовами як необхідною умовою працевлаштування і 

кар'єрного розвитку сучасного фахівця. Враховуючи зростання кількості 

іноземних компаній на національних ринках, зростає попит на фахівців, які 

готові опанувати інші іноземні мови, окрім англійської, та адаптувати свої 

знання до потреб міжнародного бізнесу. Саме реалізація пропонованих 

можливостей дуальної освіти, ефективне поєднання теорії та практики, досвід, 

набутий в ході практичного навчання у корпорації світового рівня, неодмінно 

стануть запорукою майбутнього професійного успіху в кар’єрі фахівця-

міжнародника, та дадуть змогу застосувати сформовані навички у 
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Освіта та перспективи успішної кар’єри 

20.04.2021  

 
 

 19 квітня 2021 року в рамках проведення «Днів іноземних мов в ЛТЕУ» 

викладач кафедри іноземних мов Галина Возняк, волонтер із Ірландії Брендан 

Моллой  та студенти факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування, взяли участь у розмовному клубі на тему: «Освіта та 

перспективи успішної кар’єри». 
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