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ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Щиро вітаю Вас із видатним ювілеєм – 200-річчя від дня заснування 

Львівського торговельно-економічного університету!
За цей час навчальний заклад став потужним центром економічної освіти 

і науки нашої країни.
Упевнений, що Ваша самовіддана наполеглива праця та високий професі-

оналізм повсякчас сприятимуть реформуванню вітчизняної вищої школи на 
нових європейських засадах.
Бажаю усім Вам міцного здоров’я, щедрої долі, мирного неба та нових 

звершень в ім’я України!
Президент України        Петро ПОРОШЕНКО

ДОРОГІ ДРУЗІ!
Прийміть мої вітання з нагоди 200-ї річниці від дня заснування Львівського 

торговельно-економічного університету.
Приємно, що Львівський торговельно-економічний університет належить 

до найдавніших торговельно-економічних навчальних закладів Європи. 
Протягом кількох століть існування Університет підготував понад 100 тисяч 
фахівців у царині економіки та торгівлі.
Львівський торговельно-економічний університет міцно інтегрований в ак-

туальні світові наукові та освітні процеси, що підкреслює його тісна співп-
раця з багатьма науковими та навчальними інституціями США, Німеччини, 
Румунії, Туреччини, Греції, Італії, Польщі, Угорщини, Франції, Португалії.
Переконаний, що ці заслуги є результатом послідовної та цілеспрямованої позиції колективу, який докладає 

всіх зусиль, щоб сучасний український університету і науковий поступ були тісно пов’язані з ключовими інте-
лектуальними інституціями на міжнародній арені. Керівництво та колектив Університету зберігають і примно-
жують славні освітні традиції, впроваджуючи в навчальний процес інноваційні підходи, реагуючи на ключові 
соціальні та економічні виклики сьогодення. Вірю, що ці добрі традиції, які сьогодні розвиваються, з роками 
лише примножуватимуться.
Від усієї душі бажаю всьому колективу Університету подальших успіхів у науковій та освітній роботі, миру, 

оптимізму, добра, плідних здобутків на благо України!
Прем’єр міністр України        Володимир ГРОЙСМАН
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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ,
СПІВРОБІТНИКИ
ТА СТУДЕНТИ!

Правління Всеукраїнської централь-
ної спілки споживчих товариств та 
Центральний комітет Профспілки пра-
цівників споживчої кооперації Укра-
їни щиро вітають вас зі знаменним 
ювілеєм – 200-річчя з часу заснування 
Львівського торговельно-економічного 
університету!

Ілля ГОРОХОВСЬКИЙ,
Голова Правління Всеукраїнської

центральної спілки споживчих товариств

Володимир ЛЕВИЦЬКИЙ,
Голова ЦК Профспілки працівників

споживчої кооперації України

200-річний шлях університету – переконливе свідчення його успіхів у вихованні багатьох поколінь громад-
сько-політичних діячів, кваліфікованих фахівців у різних сферах економіки, кооперації та торгівлі. 
Від усієї душі зичимо вам і вашим рідним миру, щастя, міцного здоров’я, добра, злагоди, щедрої долі та по-

дальших успіхів у ваших наукових звершеннях! Нехай це величне свято додасть всім вам впевненості, а плідна 
ваша праця буде запорукою щасливого майбутнього Львівського торговельно-економічного університету! 
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ДОРОГІ ДРУЗІ!
Щиро вітаю Вас із нагоди знаменної події – 200-річчя з дня заснування 

Львівського торговельно-економічного університету.
Народившись на землі славетного Каменяра у далекому 1816 році, 

Львівський торговельно-економічний університет нині перетворився на 
потужний освітньо-науковий центр європейського зразка, де панує дух 
інтелекту, новаторства та високої істини, де роками напрацьовувались ко-
оперативні традиції і зберігались таємниці успішного ведення торговель-
них справ.
Століття творчої праці та професійного зростання принесли університе-

ту заслужені честь і славу. А його внесок у розбудову Української держави 
воістину неоцінений – понад 100 тисяч висококваліфікованих фахівців!
У стінах Вашого університету зросла і діяла ціла плеяда визначних учених та громадсько-політичних ді-

ячів, які своєю невтомною працею і талантом звеличували Україну. Серед них – Володимир Залозецький, 
Ярослав Гординський, Григорій Микитей, Володимир Білинський, Олена Степанів, Петро Франко, Федір 
Срібний, Володимир Кучер, Олександр Тисовський, Володимир Огоновський, Іван Карпинець, Григорій Вер-
бицький, Михайло Герасименко, Федір Заставний, Григорій Ковальчак, Микола Шраг та інші видатні постаті.
Сьогодні ключовими факторами модернізації та успіху Української держави є інноваційний розвиток та 

людський капітал. Ми пишаємось тим, що саме таких особистостей – компетентних, критично мислячих, 
амбітних, ініціативних і відповідальних, здатних творити нову Україну ХХІ століття, – формує Львівський 
торговельно-економічний університет.
Глибоко вдячний викладачам і науковцям університету за їх самовіддану працю, творчий пошук, активну 

життєву позицію і віру у велике майбутнє України.
Упевнений, що Львівський торговельно-економічний університет і надалі буде флагманським осередком 

освіти, науки і культури, що дає потужний імпульс для розвитку інтелектуального, духовного і економічного 
потенціалу українського народу.
Зичу всім Вам міцного здоров’я, творчого натхнення, сил і наснаги для здійснення всіх задумів і планів на 

благо української освіти і науки, в ім’я Української держави!

Голова Верховної Ради України        Андрій ПАРУБІЙ

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ,
СТУДЕНТИ ТА СПІВРОБІТНИКИ!

Сердечно вітаю Вас з визначною подією – 200-річчям з дня заснування 
Університету.

200 років – це дуже великий термін навіть для історії, а для вищого на-
вчального закладу – це ціла епоха, що вмістила в собі життя та творчість 
багатьох поколінь.
Історія Університету – історія визначних досягнень і незаперечних успіхів. 

Сьогодення Університету – час для повного розкриття кожної особистості 
відповідно до її покликання, обдарованості, здібностей. Цей день – добра на-
года осмислити пройдений шлях, оцінити освітні та наукові здобутки.
За час існування Львівський торговельно-економічний університет досяг значних успіхів, завдяки яким він 

займає гідне місце серед провідних навчальних закладів України економічного спрямування.
Ваші випускники з гордістю говорять про освіту, яка дала їм шанс на успішне життя і кар’єру та можливість 

поповнити ряди кращих фахівців галузі. Адже запорука фінансового успіху держави і кожного його підпри-
ємства лежить на плечах економістів. 
Тож щиро бажаю Вам черпати мудрість, знання й досвід зі скарбниці історії та культури свого університету 

та рідного краю.
Бажаю всім миру, здоров’я, життєвого благополуччя, довгих і плідних років життя! Нових творчих і науко-

вих досягнень, подальших успіхів у вашій великій і надзвичайно потрібній праці!

Міністр освіти і науки України        Лілія ГРИНЕВИЧ
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Відкрив урочистості вітальним сло-
вом проректор з навчально-виховної 
роботи, професор Степан Дмитрович 
Гелей. Після вітального слова з до-
повіддю виступив ректор університе-
ту, професор П. О. Куцик. У виступі 
Петро Олексійович наголосив, що, 
оцінюючи пройдений шлях, аналізу-
ючи підсумки двохсотлітньої діяль-
ності, від імені ректорату та від себе 
особисто схиляє голову перед всіма 
поколіннями колективів і кожним осо-
бисто, хто долучився до становлення 
та розвитку нашої Alma-Mater,  які 
виконували та виконують благородну 
місію навчання та виховання кваліфі-
кованих спеціалістів у сфері торгівлі 
та економіки.

Також ректор побажав примножува-
ти енергію для реалізації нових звер-
шень та цікавих задумів. “Здоров’я, 
щастя та благополуччя Вам і Вашим 
сім’ям. Нехай у нас панує атмосфера 
єдиної родини, що є основою міцного 
фундаменту наших майбутніх успі-
хів і наукових досягнень. 
І нехай у ваших серцях на-
завжди збережуться най-
яскравіші моменти життя 
у стінах рідної для нас 
Alma-Mater!”

Після виступу ректо-
ра до слова запрошується 
Директор Департаменту 
кадрової політики, осві-
ти і науки Укркоопспілки, 
директор Навчально-ме-
тодичного центру Уко-
опспілки “Укоопосвіта” 

Л. Г. Войнаш. У вітальному слові Лі-
дія Герасимівна від себе особисто та 
від правління Укоопспілки привітала 
професорсько-викладацький колектив 
та студентство зі знаменною подією - 
200-річчя з дня заснування Львівського 
торговельно-економічного університе-
ту. За дорученням Голови Правління 
Укркоопспілки Л. Г. Войнаш вручила 
почесні відзнаки викладачам та спів-
робітникам університету.

Перший проректор, професор 
М. Ю. Барна оголосила рішення вче-
ної ради університету про присвоєння 
почесних звань “Заслужений профе-
сор університету”, якими відзначено 
Григорія Башнянина, Івана Сирохма-
на та Богдана Гриніва. Також Марта 
Юріївна зачитала рішення вченої 
ради університету про присвоєння 
вченого звання “Професор універ-
ситету” кандидату хімічних наук, 
доценту Володимиру Василечку та 
кандидату економічних наук, доценту 
Олегу Ковтуну.

УРОЧИСТІ ЗБОРИ
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

12 грудня 2016 року в актовій залі Львівського торговельно-економічного 
університету відбулася урочиста академія, приурочена 200-річчю з часу засну-
вання навчального закладу. На урочистості, окрім професорсько-викладаць-
кого складу, студентів, колишніх випускників, завітали викладачі-ветерани, 
які підготували не одне покоління молодих фахівців із економіки та торгівлі.

НАГОРОДЖЕНО:
Почесною Грамотою Правління 

Центральної спілки споживчих то-
вариств України та ЦК профспілки 
працівників споживчої кооперації 
України:
– доцента кафедри митного та техніч-

ного регулювання, доцента Гавриляк 
Мирославу Ярославівну

– доцента кафедри бухгалтерського об-
ліку, доцента Головацьку Світлану 
Іванівну

– професора кафедри менеджменту, 
доцента Трут Ольгу Олексіївну

– професора кафедри фінансів, креди-
ту та страхування, доцента Черкасо-
ву Світлану Василівну

– завідувача кафедри комп’ютерних 
наук, доцента Костенка Анатолія 
Васильовича

– доцента кафедри цивільного права та 
процесу Ратушну Богдану Олексан-
дрівну

– доцента кафедри теоретичної та при-
кладної економіки, голову товари-
ства молодих вчених, доцента Пере-
пьолкіну Олену Олександрівну

Грамотою Правління Централь-
ної спілки споживчих това-
риств України та ЦК профспілки 
працівників споживчої кооперації 
України:
– професора кафедри природничих 

наук та захисту навколишнього 
середовища, доцента Василечка 
Володимира Орестовича

– механіка гаража Дрібка Віталія 
Михайловича 

– завідувача кафедри митного та тех-
нічного регулювання, професора 
Ємченко Ірину Володимирівну

– доцента кафедри історії і політології, 
доцента Кендус Олександру Зіновіївну

– старшого викладача кафедри бух-
галтерського обліку, к.е.н. Макарука 
Федора Федоровича

– завідувача кафедри цивільного права 
та процесу, доцента Федика Євгена 
Івановича

– доцента кафедри митного та техніч-
ного регулювання, доцента Шесто-
пал Галину Сергіївну

– доцента кафедри товарознавства та 
технологій виробництва харчових 
продуктів, доцента Лебединець Віру 
Тарасівну

– доцента кафедри теорії держави і пра-
ва, доцента Фігель Юлію Осипівну

– старшого викладача кафедри бухгал-
терського обліку Попітіч Тетяну Ва-
силівну

– заступника начальника фінансово-
економічного відділу Долішню 
Оксану Ярославівну

– провідного фахівця факультету між-
народних економічних відносин та 
інформаційних технологій Кравців 
Наталію Михайлівну
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На урочистостях відзначено та наго-
роджено працівників-пенсіонерів гра-
мотами університету.

Проректор з науково-педагогічної 
роботи, професор С. В. Скибінський 
зачитав наказ ректора про нагоро-
дження викладачів та співробітників 
почесними грамотами та грамотами 
університету:

Після відзначення викладачів рек-
тор університету вручає премії, ди-
пломи і нагрудні знаки. Премія Олени 
Степанів вручена: Якубич Евеліні, 
студентці Інституту економіки та фі-
нансів; Семерак Тетяні, студентці фа-
культету міжнародних економічних 
відносин та інформаційних техноло-
гій; Ганущак Оксані, студентці юри-
дичного факультету. Премія Петра 
Франка вручена: Лебединцю Андрію, 
студенту факультету товарознавства, 
управління та сфери обслуговуван-
ня; Мацелюх Руслані, студентці фа-
культету товарознавства, управління 
та сфери обслуговування. Крім того, 
найактивніших студентів відзначено 
грамотами університету, які урочисто 
вручив Петро Олексійович.

Також студенти були відзначені 
іменними преміями: премію імені 
Віктора Шевчука вручено студент-
ці Ярині Умриш; премії випускника 

2005 року спеціальності “Економіка 
підприємства” Ігора Папариги, ди-
ректора ТОВ “Імпекс Груп”, вручено 
Ілоні Процак, Ціцялі Андрію, Ціця-
лі Назарію та Кук Мирославі; пре-
мію Генерального директора компа-
ній “Купава-5”, м. Тернопіль, Тараса 
Івановича Винницького, випускника 
2001 року, вручено Оксані Будай; пре-
мію директора консалтингової компа-
нії “Євроконсалтинг” м. Вінниця Сер-
гія Вікторовича Десяка, випускника 
2000 року, вручено Олександру Крав-
цю; премію директора мережі тор-
говельних підприємств м. Вінниця 
Олександра Леонідовича Їжаківсько-
го, випускника 2001 року, вручено 
Мар’яні Мельник; премію заступника 
голови правління Старосамбірської 
РСС Володимира Дмитровича Капе-
риза, випускника 1981 року, вручено 
Альбіні Кондрич; іменні премії ка-
федр юридичного факультету вруче-
но: Кривуцику Святославу,  Батенчу-
ку Юрію, Здрок Богдані, Крісі Марії, 
Тиндик Христині, премію депутата 
Львівської міської ради, виконавчого 
директора Адвокатського об’єднання 
“Павленко і Партнери” Юрія Мико-
лайовича Мельника вручено Варе-
ниці Мар’яні та Мотринець Оксані; 
премію приватного адвоката Воло-

димира Сергійовича Жили вручено 
Слиган Яні.

З нагоди 200-річчя університету 
вчена рада запровадила урочисту на-
городу “Почесна відзнака”, яку вру-
чено професору Якову Андрійовичу 
Гончаруку, ректору (1993-2007 рр.) та 
голові Історично-краєзнавчого това-
риства “Літопис”, професору Роману 
Богдановичу Мелеху.

Слід відзначити, що на урочистості 
завітали також почесний президент 
футбольного клубу “Карпати” (Львів) 
Кобрин Богдан Степанович та голо-
вний отаман Галицького козацького 
товариства імені Петра Сагайдачного 
Кміть Ярослав Михайлович. У своїх 
виступах вони привітали найстарі-
ший торговельно-економічний заклад 
Східної Європи та побажали процві-
тання й розвитку. 

Після завершення урочистих збо-
рів їх учасники не розходилися ще 
довго: обмінювалися  привітання-
ми, думками, спогадами, дякували 
викладачам за їхню працю, озна-
йомлювалися з виставленими у залі 
навчально-науковими працями про-
фесорсько-викладацького колективу 
університету, матеріалами на стен-
дах із історії споживчої кооперації 
України та університету.
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13 грудня 2016 року відбулася урочиста зустріч представників міжнародних 
кооперативних організацій: Сіфа Чійоге – директор регіону Африка, 
Міжнародного кооперативного альянсу, Массімо Бонжиованні – Президент 
Euro Coop), Тодор Іванов – Генеральний Секретар Euro Coop, Еяль Фаркаш – 
Віце-президент з розвитку та інформаційних систем (КООП Ізраїль), які 
завітали до нас з нагоди урочистостей приурочених 150-річчю утворення 
першого споживчого товариства в Україні та 200-річчю від часу заснування 
Львівського торговельно-економічного університету.

ЗУСТРІЧ ЗАКОРДОННИХ ДЕЛЕГАЦІЙ

НАГОРОДИ З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ

Іван Балога,
Народний депутат України

– За 200-літню історію своєї діяль-
ності наш навчальний заклад здобув 
заслужений авторитет і світову славу, 
зробив вагомий внесок у розвиток тор-
говельно-економічної освіти в Укра-
їні та за її межами, оскільки не лише 
сформував власні плеяди наукових 
шкіл і науково-педагогічних праців-
ників, але своїми кадрами заклав фун-
дамент повоєнної вищої торговельно-
економічної освіти в Україні, країнах 
колишнього СРСР, а також у десятках 
обласних центрів сучасних країн Схід-
ної Європи. Тому наш виш справедли-
во величають флагманом національної 
торговельно-економічної освіти і йому 
постійно надають одне з чільних місць 
у рейтингу найдавніших університетів.

Згадуючи час, проведений у стінах 
рідної для мене Alma Mater, виринають 
сотні спогадів-іскорок найсолодшого 
етапу життя – студентських буднів. А 
це друзі-студенти, викладачі, плани 
та надії, пари та заліки-екзамени… У 
торговельно-економічному ми з легкіс-
тю отримували те, що давав високий 
професіоналізм викладачів; пишалися 
тим, що незалежно від віку в них не-
вичерпна молодеча енергія і завзяття; 
особливо цінували тактовність і на-
полегливість кожного вчителя, але 
найбільше вчилися залізній волі у до-
сягненні мети. Саме ці здобутки дозво-
лили мені створити потужну команду 
 однодумців і креативно мислячих фа-
хівців та успішно організувати масш-
табні господарські й політичні про-
екти, які є ефективними в Україні та 
відомі у багатьох країнах Європи.

У знаменний день щиро бажаю 
всьому професорсько-викладацькому 
складу, аспірантам і студентам мого 
рідного університету мудрості та тер-
піння в нелегкій повсякденній праці 
на благо нашої держави. Нехай кожен 
день дарує Вам і Вашим родинам ду-
шевну гармонію, людське добро і щас-
тя, міцне здоров’я і нові здобутки!

З нагоди 200-річчя з часу заснування Львівського торго-
вельно-економічного університету вчена рада запровадила 
почесну нагороду навчального закладу “Почесна відзнака”, 
а також ювілейні значок та медаль. 
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13 грудня 2016 року в актовій залі університету після відкриття міжнародної 
науково-практичної конференції відбулося урочисте погашення маркованих кон-
вертів, присвячених 200-річчю Львівського торговельно-економічного універ-
ситету, в якій взяли участь Голова Львівської обласної державної адміністрації 
Олег Михайлович Синютка, директор Львівської дирекції Українського держав-
ного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта” Микола Васильович Ростов, 
Голова правління Укркоопспілки Ілля Леонідович Гороховський та ректор уні-
верситету Петро Олексійович Куцик.

Національний банк України, відпо-
відно до Постанови Верховної Ради 
України “Про відзначення 200-річчя 
Львівського торговельно-економічного 
університету”, виготовив і ввів в обіг 
ювілейну монету та пам’ятну медаль, 
присвячені 200-річчю з часу заснуван-
ня Львівського торговельно-економіч-
ного університету.

ПОГАШЕННЯ ПОШТОВИХ МАРОКПОГАШЕННЯ ПОШТОВИХ МАРОК

ВВЕДЕНО В ОБІГ 
ЮВІЛЕЙНУ МОНЕТУ

ПОГАШЕННЯ ПОШТОВИХ МАРОК

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, СТУДЕНТИ ТА СПІВРОБІТНИКИ!
У житті Львівського торговельно-економічного університету ви-

значна дата – йому виповнюється 200 років!
Щиро й сердечно вітаємо колектив та студентів зі славним 

ювілеєм. Шлях, яким пройшов вищий навчальний заклад, – це роки 
важкої праці, постійного розвитку, невтомного наукового та творчого 
пошуку. Сьогодні університет є одним із провідних вищих навчаль-
них закладів України, який поєднує новітні технології з кращими тра-
диціями попередніх поколінь.

За цей історичний час університет став потужним науково-
освітнім центром з підготовки висококваліфікованих спеціалістів, 
талановитих вчених та педагогів, які примножують славу рідної 
Alma-Mater не лише в Україні, а й за її межами.

Прийміть найщиріші побажання здоров’я, щастя, добробуту, но-
вих успіхів у праці й навчанні всім працівникам та ветеранам уні-
верситету, а випускникам – добрими справами зміцнювати і підтримувати авторитет і славу навчального закладу в ім’ я 
України, українського народу та заради розвитку національної освіти і науки.

З глибокою повагою, Галина та Олександр Гереги



8 8НАУКА

Відкрив науковий форум віталь-
ним словом Голова правління Ук-
ркоопспілки Ілля Леонідович Горо-
ховський, який привітав присутніх зі 
знаменними подіями для споживчої 
кооперації України: 150-річчя з часу 
утворення першого споживчого това-
риства в Україні та 200-річчя від часу 
заснування Львівського торговельно-
економічного університету. У своєму 
виступі Ілля Леонідович наголосив на 
зростаючій ролі кооперативних орга-
нізацій в економіці України, країн сві-
ту та акцентував увагу присутніх на 
нових можливостях та перспективах, 
котрі відкриватимуться перед коопе-
рацією у  найближчому майбутньому. 
Він побажав учасникам плідної нау-
ково-практичної дискусії з метою ви-
роблення спільного бачення та стра-
тегії розвитку споживчої кооперації 
України в умовах зміни світового 
технологічного укладу та поглиблен-
ня  інтеграційних процесів в економі-
ці нашої країни. 
З вітальним словом до учасників 

конференції звернувся Голова Львів-
ської обласної державної адміністра-
ції Олег Синютка. У виступі Олег 
Михайлович відзначив, що за 150 
років своєї історії кооперативний рух 
пройшов різні етапи розвитку. У 30-х 
роках ХХ ст., саме тут, у Галичині, 
завдяки цьому рухові була врятована 
українська ідентичність. Саме тоді 
гасло “Свій до свого по своє” про-
йшло крізь серця багатьох галичан і 
перетворило рух не просто в еконо-
мічний, а й у рух самоідентифікації 
українців, і зберегло нас як спільно-
ту, – наголосив Олег Синютка. – І 
сьогодні, вже у незалежній Україні, 
ми по-новому сприймаємо це явище, 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
13 грудня 2016 року в актовій залі університету відбулася міжнародна на-

уково-практична конференція, присвячена 150-річчю утворення першого спо-
живчого товариства в Україні та 200-річчю від часу заснування Львівського 
торговельно-економічного університету на тему “150 років споживчій коопе-
рації України: оцінюючи минуле, визначаємо майбутнє”.
Організатори заходу: Укркоопспілка, Львівський торговельно-економічний 

університет та Полтавський університет економіки і торгівлі. Співоргані-
затори: International Cooperative Alliance, Euro Coop, Білоруський торгово-
економічний університет споживчої кооперації, Кооперативно-торговий 
університет Молдови, Карагандинський економічний університет Казспо-
живспілки. Слід відзначити, що захід відбувався за сприяння Львівської об-
ласної державної адміністрації.
Участь у роботі конференції взяли: члени правління Укркоопспілки та 

голови правлінь облспоживспілок, керівники та представники міжнародних 
кооперативних організацій, ректори та представники вітчизняних і зару-
біжних кооперативних вузів та професорсько-викладацький колектив і сту-
денти університету. 

адже розуміємо, що із малих та се-
редніх підприємств маємо витворити 
спільноту, яка дасть поштовх до роз-
витку економіки країни. Тому саме 
сьогодні особливо важливим є обмін 
досвідом між науковцями та практи-
ками, а також співпраця із нашими 
європейськими колегами.
У межах конференції відбулося 

три пленарні засідання: “150 років 
розвитку споживчої кооперації Укра-
їни: досвід заради майбутнього”, 
“Соціально-економічні перетворення 
у постмодерному суспільстві спожи-
вання. Чи відповідає кооперація ви-
кликам сучасності?” та “Світ на етапі 
нової технічної революції та зміни 
економічної моделі розвитку. Чи є у 
кооперації адекватна відповідь?”.
Перед початком роботи першого 

пленарного засідання учасникам за-
ходу продемонстрували фільм: “150 
років розвитку споживчої кооперації 
України: досвід заради майбутнього”.

На першому пленарному засіданні 
(модератор: проф. Олексій Нестуля – 
ректор Полтавського університету 
економіки і торгівлі) учасниками дис-
кусії були: проф. Степан Гелей – про-
ректор з навчально-виховної роботи 
Львівського торговельно-економічно-
го університету; проф. Василь Мароч-
ко – провідний науковий співробітник 
Інституту історії України НАН Укра-
їни; проф. Ярослав Шабала – завід-
увач кафедри археології, давньої та 
середньовічної історії України Схід-
ноєвропейського національного уні-
верситету імені Лесі Українки; проф. 
Валентин Вісин –  професор кафедри 
інженерної педагогіки, психології та 
українознавства Луцького національ-
ного технічного університету; Віктор 
Боїн  –   голова правління Спілки спо-
живчих товариств Черкаської області. 
Модератор, спікери та учасники об-
говорення першого пленарного за-
сідання наголосили на тому, що спо-
живча кооперація України має власні 
славні традиції,  пройшла складний 
шлях становлення, однак набула по-
ширення у нашій країні, впливала і 
продовжує вагомо впливати на роз-
виток вітчизняної економіки та життя 
українського суспільства.
На другому пленарному засіданні 

(спікери: Тодор Іванов – Генеральний 
Секретар Euro Coop, Еяль Фаркаш – 
Віце-президент з розвитку та інфор-
маційних систем (КООП Ізраїль), 
модератор: проф. Богдан Cемак – про-
ректор з наукової роботи Львівського 
торговельно-економічного універ-
ситету) виступили з презентаціями: 
Тодор Іванов на тему “Споживчі ко-
оперативи в Європі: чемпіони з об-
слуговування громад і задоволення 
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потреб населення за рахунок інно-
вацій і відкритості для всіх”, а Еяль 
Фаркаш на тему “Роздрібна торгівля в 
“хмарі”: Від набору даних до системи 
прийняття рішень”. Учасниками дис-
кусії були: Др. Сіфа Чійоге – директор 
регіону Африка, Міжнародного коо-
перативного альянсу, проф. Петро Ку-
цик – ректор Львівського торговель-
но-економічного університету; проф. 
Віктор Апопій – завідувач кафедри ко-
мерційної діяльності та підприємни-
цтва Львівського торговельно-еконо-
мічного університету; проф. Андрій 
Пантелеймоненко – проф. кафедри 
економічної теорії та прикладної еко-
номіки Полтавського університету 
економіки і торгівлі; проф. Людми-
ла Шимановська-Діанич – завідувач 
кафедри менеджменту Полтавського 
університету економіки і торгівлі. В 
межах другого пленарного засідання 
з цікавими та практично орієнтова-
ними доповідями виступили пред-
ставники міжнародних кооператив-
них організацій Тодор Іванов, Еяль 
Фаркаш та Сіфа Чійоге. Доповідачі 
поділилися з учасниками конференції 
досвідом практичного застосування 
новітніх технологій кооперативними 
організаціями різних сфер діяльності, 
впливом цих технологій на їх функ-
ціонування та розвиток суспільства 
споживання у різних країнах світу. 
Др. Сіфа Чійоге – директор регіону 
Африка, Міжнародного кооператив-
ного альянсу акцентувала увагу при-
сутніх на тому, що розвиток коопера-
ції спричинив позитивні структурні 
зміни у суспільно-економічному жит-

ті цілої низки африканських країн. 
Також у межах роботи другого пле-
нарного засідання перед присутніми 
виступили перший заступник Голови 
правління Белкоопсоюзу Дмитро Ба-
ранов (Республіка Білорусь),  Лариса 
Шавга – ректор Кооперативно-торго-
вого університету Молдови та Єлєна 
Горячева – директор міжнародних 
програм Карагандинського економіч-
ного університету Казспоживспілки 
(Республіка Казахстан).
На третьому пленарному засіданні 

(спікери: Ілля Гороховський – Голо-
ва Правління Укркоопспілки та Мас-
сімо Бонжиованні – Президент Euro 
Coop), модератор: проф. Марія Флей-

чук – професор кафедри міжнародних 
економічних відносин Львівського 
торговельно-економічного універси-
тету) виступили з доповідями: Ілля 
Гороховський на тему “Світ на етапі 
нової технічної революції та змін еко-
номічної моделі розвитку” та Массі-
мо Бонжиованні з темою “Споживча 
кооперація у швидкоплинному сві-
ті”. Учасниками дискусії були: проф. 
Віктор Шевчук – завідувач кафедри 
міжнародних економічних відносин 
Львівського торговельно-економічно-
го університету; Сергій Семів – доцент 
кафедри міжнародних економічних 
відносин Львівського торговельно-
економічного університету; Світла-
на Лєбєдєва – ректор Білоруського 
торгово-економічного університету 
споживчої кооперації; Роман Пурій – 
підприємець, громадське об’єднання 
“Заможність”. У своїй доповіді Голова 
правління Укркоопспілки Ілля Горо-
ховський акцентував увагу учасників 
конференції на революційних техно-
логічних змінах, що у найближчі роки 
матимуть вагомий вплив на зміну мо-
делі розвитку світової економіки та на 
ті нові можливості, що відкриваються 
у зв’язку з цим перед кооперативними 
організаціями.
Надзвичайно цікавою для присут-

ніх була і доповідь Президента Euro 
Coop Массімо Бонжиованні, котрий 
наголосив на зростаючій ролі коопе-
ративних структур у сфері задоволен-
ня потреб споживачів та необхідності 
постійної адаптації їх економічної ді-
яльності до змінних умов оточуючого 
ринкового середовища.
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Відкрили урочистості вітальними 
словами Голова Правління Укркооп-
спілки, доктор філософії Ілля Горохов-
ський та ректор університету, профе-
сор Петро Куцик. 

Ілля Леонідович привітав з вагоми-
ми подіями для кооперативної спіль-
ноти України та відзначив, що 200-річ-
ний шлях університету – переконливе 
свідчення його успіхів у вихованні 
багатьох поколінь громадсько-політич-
них діячів, кваліфікованих фахівців у 
різних сферах економіки, кооперації 
та торгівлі. Також Голова Правління 
закликав професорсько-викладацький 
склад та студентів вишу не зупинятися 
на досягнутому, а  примножувати слав-
ні традиції попередників задля щасли-
вого майбутнього Львівського торго-
вельно-економічного університету!

У виступі Петро Олексійович роз-
повів присутнім про основні історичні 
віхи навчального закладу, навчально-
наукові, суспільно-політичні досягнен-
ня, а також про патріотичну позицію 
представників вишу за 200-річну істо-
рію. Також ректор зазначив, що на всіх 
етапах своєї діяльності в центрі уваги 
керівництва вишу, професорсько-ви-
кладацького складу була підготовка 
висококваліфікованих фахівців у галу-
зі економіки, торгівлі та кооперації.

Крім того, Петро Олексійович відмі-
тив, що університет має змогу теперіш-
ньому поколінню наукову та духовну 
спадщину і допомагати у розв’язані 

проблем науки і освіти, завдяки функці-
онуванню десятка наукових шкіл, за ба-
калаврськими, магістерськими та док-
торськими програмами, встановлювати 
інтенсивні контакти із суспільством, 
для якого характерна висока динаміка 
розвитку та інтелектуальна мобіль-
ність. На завершення виступу очільник 
вишу наголосив, що університет і нада-
лі буде розвиватися та примножувати 
свої здобутки, так як ми цінуємо мину-
ле і на ньому будуємо майбутнє.

Викладачів та студентів універси-
тету привітав голова Львівської об-
лдержадміністрації Олег Синютка. У 
вітальному слові Олег Михайлович 
відзначив якісну підготовку фахівців із 
торгівлі та економіки, а також подяку-
вав колективу університету за звитягу, 
добро і самовіддану працю. Очіль-
ник Львівщини також зачитав приві-
тання від Президента України Петра 
Порошенка з нагоди 200-річчя від часу 
заснування Львівського торговель-
но-економічного університету. Далі 
О. М. Синютка вручив державні наго-
роди викладачам та співробітникам. 

Привітав присутніх і міський голо-
ва Львова Андрій Садовий. Опісля 
мер відзначив дипломом від імені гро-
мади Львова колектив університету 
та вручив подяки його працівникам. 
Також прозвучало вітання Прем’єр-
Міністра Володимира Гройсмана та 
відбулося вручення Подяк Прем’єр-
міністра України.

14 грудня 2016 року основні урочистості розгорнулися у Львівському наці-
ональному академічному театрі опери і балету імені Соломії Крушельниць-
кої, де у переповненій залі відбулася урочиста академія, присвячена 150-річчю 
утворення першого споживчого товариства в Україні та 200-річчю від часу 
заснування Львівського торговельно-економічного університету. На свято за-
вітали вельмишановні гості: випускники університету, викладачі-ветерани, 
депутати Верховної Ради України, представники органів місцевого самовря-
дування та меценати.

НАГОРОДЖЕНО:
Грамотою Верховної ради України:

– першого проректора, доцента Барну Марту 
Юріївну

– проректора з наукової роботи, професора 
Семака Богдана Богдановича

– завідувача кафедри міжнародних економіч-
них відносин, професора Шевчука Віктора 
Олексійовича

– проректора з науково-педагогічної робо-
ти, професора Скибінського Станіслава 
Володимировича
Подякою Прем’єр-міністра України:

– директора  Інституту економіки та фінансів, 
доцента Герасименко Тамару Олегівну

– завідувача кафедри бухгалтерського обліку, 
професора Бачинського Василя Івановича

– завідувача кафедри маркетингу, професора 
Дайновського Юрія Анатолійовича

– завідувача кафедри комп’ютерних наук, до-
цента Костенка Анатолія Васильовича 
Нагрудним знаком Міністерства освіти і на-

уки України “За наукові та освітні досягнення”:
– ректора Львівського торговельно-економіч-

ного університету, професора Куцика Петра 
Олексійовича

– завідувача кафедри комерційної діяльності і 
підприємництва, професора Апопія Віктора 
Володимировича
Нагрудним знаком Міністерства освіти і 

науки України “Василь Сухомлинський”:
– доцента кафедри аудиту, аналізу та оподатку-

вання, доцента Воронка Романа Михайловича
Подякою Міністерства освіти і науки 

України:
– першого проректора, професора кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи, до-
цента Барну Марту Юріївну

– доцента кафедри теоретичної та прикладної 
економіки, доцента Ковтуна Олега Івановича

Олег Синютка,
голова Львівської обласної
державної адміністрації

– Львівський торговельно-еконо-
мічний університет – це втілення са-
мовідданої роботи на користь держа-
ви. Сьогодні студенти університету є 
творцями нової економічної думки. 
Працею ваших випускників творить-
ся економіка України. За ними велика 
і славна історія, перед нами – велике і 
успішне майбутнє. Дякую всьому ко-
лективу університету за звитягу, добро 
і самовіддану працю!

УРОЧИСТОСТІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОПЕРІУРОЧИСТОСТІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОПЕРІУРОЧИСТОСТІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОПЕРІ

ALMA MATER – 200 років
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Депутат Верховної Ради України 

Оксана Юринець за дорученням 
Голови Верховної Ради України Андрія 
Парубія зачитала вітання і вручила на-
городи Верховної Ради України.

Директор департаменту освіти і на-
уки Львівської ОДА Любомира Ман-
дзій зачитала вітання Міністра освіти 
і науки України і вручила нагороди Мі-
ністерства працівникам університету. 

Голова Західного наукового центру 
НАН України і МОН України акаде-
мік НАН України З. Т. Назарчук за-
значив, що торговельно-економічний 
університет є флагманом освітньо-

наукової діяльності з економіки і торгів-
лі не лише Львівщини, а всієї України. 
Після вітального слова З. Т. Назарчук 
вручив нагороди Західного наукового 
центрувикладачам та співробітникам 
університету.  

У свою чергу, Голова правління Ук-
ркоопспілки вручив викладачам уні-
верситету почесну трудову відзнаку 
Укоопспілки “Знак Пошани”.

Далі з вітальним словом зі сцени 
виступають Президент EURO COOP 
Массімо Бонжиованні, директор 
регіону – Африка, Міжнародного коо-
перативного Альянсу Сіфа Чійоге. На 
екрані транслюється відеозвернення 
Президента Міжнародного Коопера-
тивного Альянсу Монік Леру. Ведучий 
перелічує привітання, які надійшли 
від керівників іноземних кооператив-
них організацій: віце-президента Між-
народного Кооперативного Альянсу, 
Президента Кооперативів Європи 
Дірка Ленхофа, директора Кооперати-
вів Європи Агнес Матіс, генерального 
директора COOP Нідерландів Фреда 
Боша, голови Національної Федера-
ції Споживчих Товариств Угорщи-
ни Др. Золтана Ж. Соке, директора 
кооперативів Нормандських островів 
(Велика Британія) Коліна Маклауда, 
генерального директора Хіспакооп 
(Іспанія) Фелікса Мартіна, гене-

рального директора COOP Ізраїль 
Офера Файнштейна, Голови Ради 
Національної Кооперативної Ради 
(Польща) Альфреда Домагальські, ди-
ректора COOP Естонії Януса Віханда, 
генерального директора централь-
ного союзу німецьких кооперативів 
Матіаса Фідлера, голови кооперативів 
Словаччини Габріеля Сцоллар, ди-
ректора кооперативів Данії Бенедікта 
Каалунда, директора Союзу чеської 
та моравської споживчої кооперації 
Лукаса Немчіка. 

Від ректорів зарубіжних країн із 
вітальним словом звернулися ректор 

Вроцлавського економічного універ-
ситету, професор Анджей Калєта, від 
ректорів вищих економічних закладів 
України член президії Спілки ректорів 
України, ректор Київського національ-
ного торговельно-економічного універ-
ситету, професор Анатолій Мазаракі, 

– декана юридичного факультету, доцента ка-
федри цивільного права та процесу, доцента 
Котуху Олександра Степановича

– доцента кафедри економіки, доцента Куцик 
Валентину Ісідорівну

– завідувача кафедри економіки, професора 
Міценко Наталію Григорівну

– професора кафедри міжнародних економіч-
них відносин, професора Флейчук Марію 
Ігорівну

– завідувача кафедри кримінального права та 
процесу, генерал-майора міліції, заслужено-
го юриста України, професора Щура Богдана 
Володимировича
Почесною трудовою відзнакою “Знак 

Пошани” Центральної спілки споживчих то-
вариств України:
– проректора з наукової роботи, професора

Семака Богдана Богдановича
– завідувача кафедри кримінального права та 

процесу, професора Щура Богдана Володи-
мировича

– завідувача кафедри менеджменту, професора 
Єлейка Василя Івановича

– доцента кафедри вищої математики та кіль-
кісних методів, доцента Кісілевич Олексан-
дру Василівну 

– завідувача кафедри вищої математики та 
кількісних методів, професора Пілявського 
Анатолія Івановича

– доцента кафедри міжнародних економічних 
відносин, доцента Семіва Сергія Романовича
Почесною грамотою Львівської обласної 

державної адміністрації:
– доцента кафедри бухгалтерського обліку 

Марценюка Романа Анатолійовича
– завідувача кафедри фізичного виховання і 

спорту, доцента Блащака Ігоря Михайловича
– начальника фінансово-економічного відді-

лу – головного бухгалтера Ясінську Любо-
миру Тимофіївну

– директора навчально-наукового інформаційного 
інституту, доцента Швеця Ігоря Михайловича

Андрій Садовий,
міський голова Львова

– Львівський торговельно-економіч-
ний уні вер ситет завжди був дуже важ-
ливим для Львова, адже виховав вели-
ку плеяду дуже мудрих, талановитих 
людей, які сьогодні працюють на благо 
України та нашого рідного міста. Дай 
Боже, аби наші університети – львів-
ські, українські, зокрема і торговельно-
економічний університет – входили в 
сотню найкращих у світі!

Оксана Юринець,
Народний депутат України

– Львівський торговельно-економіч-
ний університет вніс вагомий внесок у 
розбудову та становлення українсько-
го суспільства, розвиток економічної 
освіти і науки, що дає йому підстави 
впевнено крокувати у майбутнє.

ALMA MATER – 200 років
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від керівників кооперативних навчаль-
них закладів – Голова ради ректорів 
і директорів кооперативних вишів 
України, ректор Полтавського універ-
ситету економіки і торгівлі, професор 
Олексій Нестуля. Від Асоціації випус-
кників – Почесний консул Республіки 
Казахстан у Західній Україні Галина 
Маслюк.

У присутності гостей урочистої 
Академії відбулася церемонія при-
своєння почесного звання доктор 
“Honoris Gausa” Голові Правління 
Укркоопспілки, доктору філософії Іллі 
Гороховському та доктору наук, про-
фесору Економічного університету у 
Вроцлаві Анджею Господаровічу ди-
пломи яким, а також пам’ятну медаль 
“200 років Львівському торговельно-
економічному університету” вручив 
ректор університету, професор Петро 
Куцик. Ілля Гороховський та Анджей 
Господаровіч щиро подякували за ви-
соку нагороду.

Після завершення урочистої части-
ни на сцену вийшли учасники святко-
вого концерту: лауреати міжнародних 
та національних конкурсів, колективи 
університету: Народна хорова капела 
“Мрія” (художній керівник та дири-
гент – Василь Долішній, хормейстер –
Оксана Долішна) та Народна капела 
бандуристок “Галичанка” (художній 

керівник і диригент – Руслана Дро-
бот, концертмейстер – Мирослава 
Медвецька, хормейстер – Надія За-
боровська). Запальними  танцями ві-
тали гостей танцюристи заслуженого 
ансамблю танцю України “Юність”, у 
складі якого чимало випускників уні-
верситету. Глядачі тепло аплодували 
тріо тенорів Львівської національної 
опери у складі Андрія Савки (випус-
кника університету), Михайла Матофія 
та Олега Лихача; народному артисту 
України Богдану Сташківу; заслуже-
ному артисту України Миколі Савчуку, 
випускнику 1981 року Івану Колядку 
та Анастасії Лень – переможниці Все-
українського телепроекту “Крок до 
Зірок”, володарці Гран-Прі конкурсів 
“Джерело надій”, “Зоряні мости” та 
багатьом іншим, як молодим, так і ві-
домим виконавцям. 

Вражаючою була фінальна части-
на концерту: Молитва Андрія з опери 
С. Гулака-Артемовського “Запорожець 
за Дунаєм” у супроводі симфонічно-
го оркестру, у виконанні тріо тенорів 
Львівської національної опери у скла-
ді: Андрія Савки, лауреата міжнарод-
них конкурсів Михайла Матофія і на-
родного артиста України Олега Лихача 
(диригент – заслужений діяч мистецтв 
України Михайло Дутчак) та всіх учас-
ників концерту. 

Подякою голови Львівської обласної дер-
жавної адміністрації:
– завідувача кафедри теорії держави і права, 

професора Вдовичина Ігоря Ярославовича
– завідувача кафедри іноземних мов, доцента 

Ковалик Наталію Василівну
– доцента кафедри митного і технічного регулю-

вання, доцента Шестопал Галину Сергіївну
– доцента кафедри природничих наук та за-

хисту навколишнього середовища, доцента 
Кострубу Андрія Михайловича
Почесною грамотою Львівської обласної ради:

– доцента кафедри аудиту, аналізу та оподатку-
вання, доцента Бойка Руслана Володимиро-
вича

– доцента кафедри товарознавства та техноло-
гій виробництва харчових продуктів, доцен-
та Решетило Лідію Іллівну

– завідувача кафедри товарознавства та тех-
нології непродовольчих товарів, професора 
Пелик Лесю Василівну

– завідувача кафедри філософії і культури, 
професора Тімченка Олександра Павловича
Подякою Львівської обласної ради:

– завідувача кафедри історії і політології, до-
цента Михальського Юрія Володимировича

– декана факультету міжнародних економіч-
них відносин та інформаційних технологій, 
доцента Полякову Юлію Володимирівну

– завідувача кафедри фінансів, кредиту та 
страхування, професора Васильціва Тараса 
Григоровича 

– доцента кафедри фінансів, кредиту та страху-
вання, доцента Вірта Миколу Ярославовича

– професора кафедри товарознавства та тех-
нології непродовольчих товарів, професора 
Беднарчука Миколу Степановича

– начальника відділу методичного забезпечення 
та акредитації Курилець Ларису Анатоліївну
Подякою Міського Голови Львова:

– старшого викладача кафедри фізичного ви-
ховання і спорту Наявка Ігоря Івановича

– доцента кафедри товарознавства та техноло-
гії непродовольчих товарів Шумського Орес-
та Васильовича

– директора інституту післядипломної освіти, 
професора Антонюка Ярослава Михайловича

– завідувача кафедри туризму та готельно-рес-
торанної справи,професора Мізюка Богдана 
Михайловича

– доцента кафедри туризму та готельно-рес-
торанної справи, доцента Мельник Ірину 
Миколаївну

– вченого секретаря університету, професора 
кафедри бухгалтерського обліку, професора 
Медвідь Любов Гнатівну

– доцента кафедри бухгалтерського обліку, до-
цента Канака Йосипа Васильовича

– доцента кафедри фінансів, кредиту та страхуван-
ня, доцента Мединську Тетяну Володимирівну

– начальника відділу кадрів Сергєєву Світлану 
Григорівну 

– начальника навчального відділу Притулу 
Людмилу Кононівну
Грамотами Західного наукового центру 

НАН України і МОН України:
– професора кафедри товарознавства та техно-

логії непродовольчих товарів, Заслуженого 
діяча науки і техніки, Заслуженого професо-
ра університету, професора Семака Богдана 
Дмитровича

– завідувача кафедри товарознавства та тех-
нологій виробництва харчових продуктів, 
Заслуженого діяча науки і техніки, Заслу-
женого професора університету, професора 
Сирохмана Івана Васильовича

– завідувача кафедри теоретичної та приклад-
ної економіки, Заслуженого діяча науки і тех-
ніки, Заслуженого професора університету, 
професора Башнянина Григорія Івановича

– професора кафедри міжнародних економічних 
відносин, професора Флейчук Марію Ігорівну

– завідувача кафедри аудиту, аналізу та оподаткуван-
ня, професора Редченка Констянтина Івановича

ALMA MATER – 200 років
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за здоров’я професорсько-викладацького складу, співробіт-
ників та студентів навчального закладу, яку провели Ми-
трополит Львівський, архієпископ Львівський Української 
Греко-Католицької Церкви Ігор Возняк.

СВЯТА ЛІТУРГІЯ З НАГОДИ 200 РІЧЧЯ УНІВЕРСИТЕТУ 

14 грудня 2016 року з нагоди 200 річчя із дня заснування 
Львівського торговельно-економічного університету о 10 
годині відбулась Свята Літургія у Архикатедральному Со-
борі Святого Юра, де присутні молились за мир в Україні, 

ЦЕРЕМОНІАЛЬНА 
ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЯМИ

ALMA MATER – 200 років

Напередодні урочистостей у Львів-
ському національному академічному 
театрі опери і балету імені Соломії 
Крушельницької в університеті відбу-
лася церемоніальна зустріч ректора, 
професора П. О. Куцика з делегаціями 
вищих навчальних закладів й інших 
установ і організації з Польщі, Бол-
гарії, Молдови, Білорусії, Казахстану 
та інших країн. Також ректор приймав 
вітання від представників українських 
вишів та випускників університету 
різних років. Гості щиро вітали наш 
університет з історичною віхою та ба-
жали процвітання його колективу.
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НАС ПРИВІТАЛИ:
Полтавський університет економіки і торгівлі 

Київський національний торговельно-економічний університет
Херсонський національний технічний університет

Тернопільський національний економічний університет
Житомирський державний технологічний університет
Національний лісотехнічний університет України

Таджицький державний університет комерції (Таджикистан)
Бакинський слов’янський університет (Азербайджан)

Економічний університет у Кракові (Республіка Польща)
Університет “Львівський Ставропігіон”
ДВНЗ “Університет банківської справи”

Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу
Кооперативно-Торговий університет Молдови
Львівська національна академія мистецтв

Інститут шкіряної промисловості (Республіка Польща)
Економічний університет у Вроцлаві (Республіка Польща)

Карагандинський економічний університет Казспоживспілки (Казахстан)
Українська академія друкарства 

Державний університет телекомунікацій
Львівський інститут економіки і туризму

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Класичний приватний університет

Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Університет Економіки в Бидгощі (Республіка Польща)
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Національний університет “Львівська політехніка”
Львівський національний університет імені Івана Франка
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

2 інститути та 19 коледжів і технікумів системи споживчої кооперації України
Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук)

Правління Білоруського республіканського союзу споживчих товариств
Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА)

Західний науковий центр НАН України та МОН України
Прокуратура Львівської області

Посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця
Почесне консульство Королівства Бельгія у Львові
Генеральне консульство Республіки Польща у Львові

Консульство Республіки Австрія у місті Львові по Західній Україні
Головне управління ДФС у Львівській області

22 правління обласних спілок споживчих товариств України

Тарас Винницький,
випускник 2000 року,
генеральний директор

ТзОВ “Купава-5”, (м. Тернопіль)
– 200 років… Ціла епоха! Скільки 

подій – трагічних і піднесених – пе-
режив університет за історію свого 
існування! Цей ювілей – ще одна 
приємна нагода відзначити висо-
кий професіоналізм, інноваційні 
підходи та самовіддану працю про-
фесорсько-викладацького складу 
університету. Колектив викладачів 
протягом десятиліть зберігає уні-
кальний науковий потенціал і бага-
торічні традиції, продовжує давати 
молоді освіту вищого ґатунку. Тому 
випускники, серед яких державні 
діячі, представники влади, видатні 
вчені, керівники підприємств, орга-
нізацій та установ, – це заслужена 
слава Львівського торговельно-еко-
номічного університету.

Я вступив до Львівського торго-
вельно-економічного університету 
(тоді Львівська комерційна акаде-
мія) у 1995 році. Важко повірити, що 
це було більше ніж 20 років тому. З 
приємністю згадую своє навчання, 
своїх одногрупників, викладачів, 
друзів. Недарма кажуть “студент-
ські роки – найкращі”. Дуже радий, 
що зміг отримати вищу освіту в цьо-
му славетному закладі, адже здобуті 
знання за спеціальністю “Облік і ау-
дит” дали мені можливість досягну-
ти значних успіхів у діяльності моєї 
компанії.

Щиро вітаю Вас, професорсько-
викладацький колектив, студенти та 
випускники, зі славетним 200-літнім 
ювілеєм нашого рідного університе-
ту! Бажаю доброго здоров’я, твор-
чого наукового натхнення, нових 
здобутків у благородній справі – під-
готовці висококваліфікованих фахів-
ців з торгівлі й економіки та справ-
жніх патріотів України.

ВІТАННЯ
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Олександр Коморний,
суддя окружного
адміністративного суду Львівської області 

– Роки летять, а спогади про незабутні 
студентські роки і знання залишаються на-
завжди. Професіоналізм викладачів, які ді-
лилися з нами своїми знаннями, надав мож-
ливість отримати глибокі знання з базових 
дисциплін. І навіть за плином багатьох років 
після завершення навчання при зустрічах із 
однокурсниками ми з легкістю згадаємо ви-
значення держави та права, основи трудового 
та цивільного права, а лекційні та практичні 
заняття з кримінального права навчили нас, 
чого не варто робити в цьому житті.

Насправді після закінчення навчання та 
приступивши до практичної роботи, більшість із нас знову взялися за ті самі під-
ручники-конспекти-кодекси і абсолютно новими, повними розуміння, очима на-
магалися застосовувати знання, здобуті в рідній Alma Mater. Але це був час, ко-
трий став трампліном до того, ким ми є сьогодні. Хтось продовжив свою кар’єру, 
вдосконалюючись та зростаючи професійно, хтось змінив кардинально вид про-
фесійної діяльності. Однак знання, здобуті під час навчання, ми маємо можли-
вість застосовувати в будь-якій сфері нашої діяльності. Час, проведений у стінах 
рідного вишу, ми, зустрічаючись, згадуємо з усмішкою, з гарними історіями, з 
вдячністю кожен за своє.

На завершення щиро вітаю наш університет, професорсько-викладацький 
склад та всіх студентів і випускників із 200-літтям. Поважний вік та достойні 
досягнення. В цей революційний у світовій освіті час щиро бажаю вловити тен-
денції майбутнього та знову і знову будувати міцний фундамент  для професій 
майбутніх поколінь. 

Володимир Хоманець,
к.е.н., заступник начальника управлін-

ня економічного співробітництва
Міністерства закордонних справ

України
Львівський торговельно-економіч-

ний університет – вуз, у якому я на-
вчався і зі стін якого двадцять років 
назад вирушив у самостійне жит-
тя. Що таке 200 років? У категоріях 
Всесвіту – миттєвість, в житті певної 
держави чи її народу – значний іс-
торичний етап, стосовно існування 
і розвитку освітньо-наукової сфе-
ри – ціла епоха, протягом якої у світ 
прийшло не одне покоління молодих 
людей, які мали можливість отримати 
достойну, якісну, актуальну в усі часи 
освіту та стати справжніми фахівця-
ми своєї справи. 

Я пригадую, як, будучи зовсім 
юним випускником школи, приймав 
рішення поступати до університету. 
Мені жодного разу не довелося по-
шкодувати про своє рішення. Я з ве-
ликою приємністю пригадую свої сту-
дентські роки, навчання на факультеті 
міжнародних економічних відносин. 
Радий, що свого часу мене оточува-
ли викладачі-професіонали, завдяки 
яким я вдосконалив знання іноземних 
мов та здобув необхідні фахові зна-
ння. Я гордий з того, що дехто з моїх 
колег-однокурсників залишився пра-
цювати в Львівському торговельно-
економічному університеті та гідно 
представляє випускників-міжнарод-
ників на освітній ниві! 

Щиро хочу привітати рідний уні-
верситет із такою славетною датою, 
побажати викладацькому колективу 
завжди бути на вершині просвітниць-
кої та педагогічної майстерності, а 
студентам – наполегливості в оволо-
дінні такими необхідними для них 
знаннями, які вони можуть здобути 
лише в стінах одного з найкращих ву-
зів нашої України! 

Поліна Шевченко,
студентка спеціалізації “Товарознавство 
і торговельне підприємництво”,
голова студентського самоврядування 
університету

– Свій перший крок у самостійне дорос-
ле життя я зробила обравши навчання в уні-
верситеті. Окрім можливості здобувати зна-
ння з улюбленої професії та максимально 
повно розкрити свої здібності, на мій вибір 
вплинули високий авторитет університету 
та його 200-річна історія. Творча атмосфера 
досвідчених викладачів, інноваційний підхід 
до нових стандартів освітнього процесу, ша-
нобливе відношення до історії свого закладу 
високо оцінюються теперішніми студентами.

Студенти нашого університету мають 
можливість навчатися та стажуватися у багатьох європейських навчальних 
закладах, проявляють себе у всіх соціальних сферах життя, входять до лав 
волонтерів та допомагають тим, хто захищає нашу країну. Як голова студент-
ського самоврядування хочу ще більше згуртувати студентський колектив уні-
верситету, щоб кожен зміг проявити свої здібності та реалізувати свої сили у 
різноманітних заходах та проектах, які будуть примножувати славні традиції 
нашої Alma-Mater. Вже з перших днів навчання я відчула необхідність та важ-
ливість їх проведення. Так, до Дня студента ми підготували вітальне відеоз-
вернення; взяли участь у Дні донора; проявили себе у тренінгу “Активні гро-
мадяни за підтримки Британської Ради”; взяли участь у Генеральній Асамблеї 
Української Асоціації Студентів; провели флешмоб до Дня боротьби зі СНІ-
Дом; організували фабрику Святого Миколая для дітей-сиріт міста Львова і 
Турківської школи-інтернату.

Попереду ще багато задумів, які у стінах найстарішого навчального закладу, 
завдяки надійній підтримці ректорату та професорсько-викладацького колек-
тиву, я зможу реалізувати себе сповна і повірити навіть у нездійсненне!

ВІТАННЯ
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Софія Ревко,
студентка спеціальності “Право”

– Кажуть: кращі роки – це студентські роки, я з цим повністю згідна. Роки, що я провела 
в університеті, це моменти, які ніколи не забудуться і залишаться в моїй пам’яті назавжди.

Я пам’ятаю, як була маленькою і моя мама розповідала мені про студентські часи та 
пригоди, які трапилися з нею в стінах на той час ще інституту. Саме тут мої дідусь з ба-
бусею зустріли один одного. І коли настав час, в який саме вуз поступати після коледжу, 
я з впевненістю обрала Львівський торговельно-економічний університет і ні секунди не 
пошкодувала про це!

Я впевнена, що через декілька років під час зустрічей із одногрупниками будемо з 
усмішкою на обличчях згадувати часи, проведені за партами. Скільки незабутньо-радіс-
них моментів трапилося зі мною, які я буду розповідати в майбутньому своїм дітям. Саме 
у цих стінах я пережила найважливіші моменти життя, які надали мені впевненості у собі 
й незабутні уроки на майбутнє. Саме тут я зустріла цікавих та по-особливому важливих 
людей, які залишать значний слід у моїй пам’яті і з якими я зустрінуся ще не один раз в 
майбутньому, які стали для мене дуже важливими і справжніми друзями.

Дякую тобі Альма-Матер за всі ці моменти!

Ярина Умриш,
студентка спеціальності “Міжнародні економічні відносини”,
голова cтудентського наукового товариства університету

– 200-річчя університету – неабияка дата, яку нам пощастило відсвяткувати цьогоріч. 
Насправді я дуже рада, що обрала ЛТЕУ як початковий етап у своє доросле життя. З впев-
неністю можу сказати, що цей навчальний заклад став частинкою мого життя. 

Не кожен університет може похвалитися сучасними аудиторіями з комп’ютерним облад-
нанням, європейськими методами викладання та мегакрутими фах івцями-викладачами. 

Саме тут я стала впевненішою, можливо, впертішою та більш наполегливою. Цим я 
завдячую викладачам, які своїми розповідями, повчаннями відкрили очі на прості істини 
життя.

Було все: сльози щастя і смутку, недоспані ночі, цікаві проекти, нові знайомства, конфе-
ренції, тренінги, безтурботні студентські будні… Безліч емоцій, які залишаться зі мною на 
все життя і нагадуватимуть про чудові студентські роки. 

Тому дякую тобі, університете, і Вам, викладачі, за те, що дозволили переконатися у 
дуже важливому факті: навчання – це наполегливість, натхнення, неоцінений досвід і най-
кращий період твого життя!

Андрій Ціцяла,
студент напряму підготовки “Економіка підприємства”

– Навчання в університеті розпочав після отримання диплому молодшого спеціаліста 
з економіки та підприємництва у Львівському державному коледжі харчової і переробної 
промисловості НУХТ. Вже з перших тижнів навчання зацікавився науковою роботою, став 
членом студентського наукового гуртка при кафедрі економіки та учасником наукових за-
ходів в університеті та поза його межами. 

Вважаю, що навчання в університеті дозволяє набути всіх компетенцій, необхідних для 
успішного працевлаштування і майбутнього професійного зростання. Для цього в універ-
ситеті створені всі умови: навчальні аудиторії з сучасним обладнанням, електронні біблі-
отечні фонди, дистанційні навчальні мережі, новітній спортивний комплекс. Особливо 
імпонує підтримка від професорсько-викладацького складу університету, адже викладачі 
максимально допомагають в індивідуальній роботі, вивченні практичних аспектів еконо-
мічної роботи та підготовці до навчальних занять.

З нагоди 200-ліття заснування рідного вишу щиро вітаю всю студентську громаду та 
професорсько-викладацький склад із ювілеєм. Бажаю всім наукового зростання, здійснен-
ня задумів, добра та миру!
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