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УНІВЕРСИТЕТ – ЦЕ ЗВУЧИТЬ ГОРДО!

там вже визнають наші дипломи: при здобутті польсько-
го диплому студентам зараховують наші навчальні дис-
ципліни. Український студент із польським дипломом 
більш затребуваний на ринку праці не лише в Україні, а 
й у Європі. Не так давно 9 наших студентів отримали по-
двійний диплом, навчаючись паралельно в університеті 
французького міста Клермон зі спеціальності менедж-
мент. Завдяки налагодженій співпраці з польськими ви-
шами студенти університету отримали можливість від-
працьовувати програму літньої виробничої практики за 
кордоном. Минулого року 47 юнаків і дівчат стажувалися 
у Польщі, цього року така ж кількість студентів практи-
куватиметься у сусідній державі. 

– Петре Олексійовичу, історія свідчить, що Львів-
ський торговельно-економічний університет є одним із 
найстаріших в Україні вишів, який готує спеціалістів із 
торговельної справи.

– Так, наш університет пишається цим. Історія його 
створення датується далеким 1816 роком. Саме тоді ім-
ператор Австро-Угорщини, а Галичина в той період була 
в складі австрійської імперії, видає указ на відкриття у 
Львові навчального закладу для потреб освіти місцевого 
населення, бо цього вимагали реальні обставини. Перед 
закладом ставилося завдання домогтися, аби ті, хто бажа-
ли стати купцями, були настільки підготовленими, щоб 
стали купцями порядними. Кооперативні історики дослі-
дили, що протягом цих двох століть навчальний заклад, 
не зраджуючи свого профілю підготовки фахівців з тор-
говельної справи, майже 20 разів змінював свою назву. 

15 квітня 2016 року Львівська комерційна академія 
отримала статус університету та нову назву – Львів-
ський торговельно-економічний університет. Чому було 
прийняте таке рішення, що воно змінює у діяльності 
вишу та про інші проблеми освіти розмова з ректором 
університету, професором П. О. Куциком.

– Петре Олексійовичу, змінено офіційний статус 
вишу, який Ви очолюєте, із академії на університет? Які 
переваги надає університетський статус? 

– Мрія отримати статус університету зародилася у 
нашому виші ще у 2007 році, але  перетворити її в ре-
альність, завершити цей процес вдалося саме тепер. У 
цьому неабияка заслуга Правління Укоопспілки, яке не 
лише підтримало ініціативу навчального закладу, але й 
допомогло у її реалізації. Для споживчої кооперації мати 
у західному регіоні країни свій університет – неабиякий 
позитивний фактор, насамперед, у плані розвитку своїх 
економічних позицій та ефективного входження в конку-
рентне середовище. У суспільстві споживча кооперація 
завойовує все нових і нових прихильників, а входження 
у європейську спільноту СООР підкреслює її цивіліза-
ційний вибір. Тому взятий українськими кооператорами 
курс на сучасний формат розвитку торгівлі, сфери послуг 
ставить перед нами завдання готувати фахівців нового, 
європейського штибу. 

Не забуваймо, що Україна прагне активно інтегрувати-
ся в економічні реалії Європи, в тому числі й у розвитку 
освіти. А там вищі навчальні заклади наділені статусом 
університетів. 

Також не можна не рахуватися з історичною пам’яттю 
наших колишніх випускників, у яких виш асоціюється 
із торговельно-економічним інститутом, з його високим 
рівнем підготовки фахівців. А от назва академії якось не 
прижилася у суспільстві.

Нинішній Закон України “Про вищу освіту” позиціо-
нує статус академії між інститутом та університетом. у 
попередньому законі академія та університет за статусом 
були на рівні. Статус університету не лише сприймається 
по-іншому в суспільстві, а має ще й низку практичних пе-
реваг для організації якісного процесу підготовки моло-
дих спеціалістів, наділяється правом розвивати будь-які 
програми. 

– Про які саме програми мова?
– У нас підписані угоди з європейськими університета-

ми, відбувається обмін студентами, отримання подвійних 
дипломів тощо. У статусі університету перспектива учас-
ті у таких проектах значно ширша. Для прикладу назву 
міжнародні освітні програми подвійних дипломів з уні-
верситетом економіки м. Бидгощ та Краківським еконо-
мічним університетом, тісну співпрацю в питанні обміну 
студентами з Вищою економічною школою у Варшаві, а 
також у Вроцлаві, Чинстохово та ще кількома вишами в 
Республіці Польща. За нашими угодами, у відповідності 
з міждержавними домовленостями, студенти, які навча-
ються в кооперативному університеті, мають право отри-
мати подвійний диплом за спорідненими спеціальностя-
ми, навчаючись паралельно протягом останніх двох років 
в Україні і Польщі, а теми їхніх дипломних робіт є акту-
альними як для нашого вишу, так і для польських. Тобто, 
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– Яким потенціалом науково-педагогічних працівників 
володіє нинішній університет? 

– На сьогодні у навчальному процесі зайнято 252 на-
уково-педагогічних працівників, якісний професор-
сько-викладацький склад університету дуже високий 
і становить 77 %. У виші викладають 40 докторів наук, 
професорів (16 % від усієї кількості), 163 кандидати наук, 
із яких 135 доцентів.  Наприклад, із 14 докторів, про-
фесорів із бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, які 
працюють у вишах міста Львова, – половина викладають 
у нашому університеті. У нас 9 докторів, професорів із 
товарознавства – таких цифр не існує в жодному вищому 
навчальному закладі України. 

Також в університеті навчається 197 аспірантів, 
80 % з яких наші випускники, навчальний заклад ви-
конує 58 науково-дослідних тем, половина з них має 
державний номер реєстрації, на реалізацію яких відпо-
відно впливає статус саме університету. В університеті 
працюють три спеціалізовані вчені ради із захисту 
докторських та кандидатських дисертацій. Виш та-
кож володіє ліцензією із надання освітніх послуг із 
підготовки іноземців.

– На вашу думку, який статус кооперативної освіти 
на освітньому ринку України згідно з вимогами нового за-
конодавства?

– Кооперативні навчальні заклади, а їх разом із коле-
джами і технікумами 23, завжди володіли високими рей-
тингами на освітньому ринку. Шкода, що Конституція 
України не визнає кооперативної форми власності. Тому 
нове освітнє законодавство обмежує навчальні заклади 
споживчої кооперації у праві готувати фахівців на замов-
лення держави. Від цього не так втрачає кооперація, як 
держава. Парадокс: вже 25 років як не існує державної 
торгівлі, ресторанного господарства, підприємств сфери 
послуг, а навчальні заклади, які виконували завдання з 
підготовки спеціалістів для радянської торгівлі, продо-
вжують і сьогодні отримувати від держави замовлення і 
відповідне державне асигнування. Хоча в цьому навчаль-
ний потенціал кооперації значно вищий, є свої традиції. 

З 18 по 23 квітня 2016 року делегація Укоопспілки очо-
лювана заступником голови Правління Олегом Лясковцем 
взяла участь у роботі ювілейної Х-ої Генеральної асамблеї 
Кооперативів Європи, що відбулось в Брюсселі (Бельгія). В 
межах роботи Генеральної асамблеї українська делегація 
працювала на засіданнях Ради ЄвроКооп та Глобальної 
Конференції Світової споживчої кооперації CCW. 

Це свідчить про відсутність реальної державної політи-
ки в освітньому процесі. Для економіки це також гірше. 
Правда останнім часом з’явилося певне розуміння цієї 
проблеми у Міністерства освіти і науки України, яке 
прийняло до розгляду обгрунтування кооперативних на-
вчальних закладів.

Що стосується найближчої перспективи кооператив-
них коледжів, технікумів, думаю, ще кілька років вони 
можуть зберегтися в такому статусі і якісно готувати-
муть молодших фахівців на базі 9 класів. Тим паче, що 
мова йде про реформування середньої освіти. Зараз ве-
деться дискусія довкола законопроектів, які регулюють 
професійно-технічну освіту. Там передбачається збере-
ження коледжів.

Я впевнений, що незабаром у державі відбудеться 
оптимізація чисельності вишів у відповідності до їх рей-
тингів, пройде укрупнення тощо. Тож найбільше цінува-
тимуться університети, у структурі яких будуть свої ін-
ститути, коледжі. Таким є і світовий досвід. Адже, якщо 
збережеться підготовка молодших спеціалістів, то хіба 
погано, що коледж входитиме у структуру університе-
ту? Адже університет має науково-педагогічні кадри, які 
працюватимуть із викладачами коледжів, є також спільні 
навчальні програми. Студенти, які вступатимуть до коо-
перативного коледжу, бачитимуть перспективу навчання 
у структурі університету, щоб отримати ступінь вищої 
освіти на рівні бакалавра, магістра. Великий позитив та-
кої структури в тому, що університет завершує розробку 
усіх дистанційних курсів і багато дисциплін можна буде 
проходити дистанційно.

Як на мене, обидва університети системи споживчої 
кооперації – Львівський і Полтавський – матимуть ви-
сокий навчальний рівень і рейтинг, якщо інтеграційні 
процеси із дискусійної площини перейдуть, врешті, у 
практичну.

– Дякую, пане ректоре, за цікаву розмову.
Вів інтерв’ю Михайло МАЗУР
Газета “Вісті...” № 17 (1246)

від 28.04.2016 р.

ДЕЛЕГАЦІЯ УКООПСПІЛКИ У БРЮССЕЛІ
Запрошені учасники та спеціальні гості Генеральної 

асамблеї обговорили питання зміцнення ділового співро-
бітництва та обміну між членами світової спільноти спо-
живчої кооперації за допомогою електронної комерції та 
брендової продукції. Учасники Генеральної асамблеї зосе-
редили свою увагу на проблемах сучасної Європи. Особли-
ву увагу було  приділено проблем пов’язаних з біженцями, 
які, як зазначалося, спричиняють соціальні та економічні 
труднощі у країнах Європи та потребують особливого 
контролю. 

На засіданні Правління ЄвроКооп був заслуханий Звіт 
про ключові показники розвитку за 2015 рік та затвердже-
на Стратегія роботи на 2016-2018 роки. Зі зверненням до 
спільноти Світової споживчої кооперації CCW виступи-
ли – Президент Міжнародного Кооперативного Альянсу 
Монік Леру та  Президент Кооперативів Європи Дірк Дж. 
Ленхофф. У роботі Асамблеї взяли участь представники  48 
організацій з 27 країн Європи. 

Мовний супровід української делегації здійснювала 
старший викладач кафедри іноземних мов університету 
Віра Шукатка.
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ВОЛОНТЕРСЬКА МІСІЯ НА ДОНБАС 
ПРЕДСТАВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

На прохання місцевих громадських 
активістів університет організував 
поїздку групи вчених та митців для 
здійснення волонтерської просвіт-
ницької місії в м. Бахмут протягом 
5 днів (з 6 по 10 травня 2016 року). 
Діяльність волонтерської групи 
включала два напрямки: культурно-
просвітницький, який представляли 
народна капела бандуристок “Гали-
чанка”,  літератори Ігор Гургула і 
Петро Шкраб’юк та науково-про-
світницький – культуролог Всеволод 
Іськів, політолог Степан Рутар та 
економіст Марія Флейчук. 

Така акція виявилася вкрай необ-
хідною з точки зору моральної під-
тримки ЗСУ, надання наукової та 
методичної допомоги в організації 
політико-виховної та психологічної 
роботи з особовим складом армії, а 
також налагодження відкритої автен-
тичної комунікації між громадськими 
організаціями Донбасу та Львова.

Учасники акції виступили з кон-
цертами та доповідями-презентаці-
ями серед підрозділів Бердичівської 
артилерійської бригади № 26, мото-
піхотної бригади № 54, окремого мо-
топіхотного батальйону № 12, Хмель-
ницького спецназу та мешканцями 
міста. Під час зустрічей та концертів 
військовим було передано святкові 
паски та листівки-привітання від сту-
дентів, а також передано літературу 
для бібліотеки громадської організа-
ції “Бахмут український” та бібліотек 
військових частин. 

Пісні у виконанні “Галичанки” під-
носили світлий і радісний настрій у 
воїнів, навіювали високі почуття па-

тріотизму, усвідомлення спільної від-
повідальності армії та суспільства за 
захист державного суверенітету та єв-
ропейського майбутнього України. 

У виступах літераторів прозвучали 
вірші про героїчне минуле українсько-
го січового стрілецтва та воїнів УПА, 
цивілізаційне значення військової мі-
сії на Донбасі, спрямованої на захист 
не тільки державного суверенітету 
України, а й цінностей інститутів віль-
ного світу.

Професор Марія Флейчук у своїй 
доповіді-презентації розкрила пере-
ваги ресурсного та іноваційно-техно-
логічного потенціалу України в разі 
швидкої радикальної зміни існуючої 
економічної моделі. Вона дала об-
ґрунтовану відповідь на питання щодо 
перспектив економічного зростання 
макроекономічної стабільності, спра-
ведливого тарифоутворення та деолі-
гархізації економіки. 

Політолог Степан Рутар, стиму-
люючи дискусію серед офіцерів та 
солдатів, наголосив, що Україна вна-
слідок Революції Гідності та росій-
сько-української війни на Донбасі 
отримала унікальний шанс змінити 
траєкторію свого багатовікового під-
невільного розвитку і стати на шлях 
розбудови вільного та справедливого 
суспільства в сім’ї європейських на-
родів. Цей успіх буде залежати від на-
шої спільної перемоги на двох фрон-
тах: з російським імперіалізмом та 
українською олігархією.

У межах місії відбувся круглий 
стіл із питань координації громад-
ської роботи щодо вирішення ниніш-
ніх нагальних проблем, які постають 
перед державою та суспільством. У 
дискусійному форматі були поруше-
ні такі питання, як забезпечення фі-
нансування українських шкіл, нала-
годження допомоги ЗСУ в організації 
політико-виховної та психологічної 
роботи з особовим складом, усунен-
ня недоліків у нормативно-право-
вій базі щодо ефективного лікуван-
ня військових, критеріїв підбору на 
контрактну службу, стратегічного 
планування політико-виховних та 
культурно-просвітницьких заходів. 
Були також розглянуті питання щодо 
налагодження електронного формату 
співпраці між громадськими органі-
заціями Донбасу та Львова у сфері 
розробки політико-правових, еконо-
мічних рекомендацій для здійснення 
ефективного громадського контролю 
над владними національними та міс-
цевими інститутами.
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26 квітня 2016 року в університеті відбулося засі-
дання “круглого столу” на тему “Суворі уроки Чорно-
биля”, який організовано професорсько-викладацьким 
складом кафедри історії та політології університету 
та Науковим товариством ім. Т. Шевченка. 

Відкрив засідання вступним словом проректор з на-
вчально-виховної роботи університету, професор С. Д. 
Гелей, який нагадав присутнім головні історичні відомос-
ті про Чорнобильську катастрофу. 

Після вступного слова присутні вшанували загиблих 
хвилиною мовчання.

На засіданні виступили д. і. н., старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу етнології сучасності Інсти-
туту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 
Ярослав Тарас, який впродовж 10 років у складі колектив-
ної історико-етнографічної експедиції вивчав гуманітарні 
наслідки Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження. 

Продовжив виступи д.мед.н., професор Львівського 
національного медичного університету імені Данила Га-
лицького Борис Білинський. У виступі він наголосив на 
тому, що науково досліджувати наслідки Чорнобильської 
аварії на здоров’я людини надзвичайно складно, оскільки 
керівництво СРСР зробило все можливе, щоб цей аспект 
трагедії приховати. 

Проте науковець відзначив: від радіації розвиваєть-
ся як гостра променева хвороба, що може призвести до 
смерті, так і хронічна променева хвороба, яка є не менш 
небезпечна. Адже вона активізує зміни на молекулярно-
генетичному рівні й викликає захворювання раку, який 

Відтак учасниками форуму відзначено, що українсько-
російські відносини були вельми складним процесом в 
історії обох народів. Із самих початків формування росій-
ської державності середини ХІІ століття правляча верхівка 
цієї країни постійно зазіхала на українські території. Пів-
нічно-східний сусід постійно системно втручався у держа-
вотворчі процеси української нації. Події новітньої історії 
України початку ХХІ століття є яскравим прикладом за-
гарбницької імперської політики Російської держави щодо 
українців.

Слід відзначити, що всі студентські дослідження у ви-
гляді доповідей-презентацій опубліковані в соціальній ме-
режі Google+.

ДУМКА СТУДЕНТІВ ПРО
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ

15 квітня 2016 року на товарознавчо-комерційному факультеті університету відбувся історико-політологічний 
аналіз сучасних відносин із “братнім” сусідом у межах науково-практичного студентського семінару на тему “Ци-
вілізаційний підхід до аналізу російсько-українського конфлікту”, що проведено студентами напряму підготовки 
“Туризм” спільно з викладачами кафедри історії та політології. 

може розпочати розвиватися навіть через10-15 років піс-
ля опромінення. 

Своїм баченням про Чорнобильську трагедію поді-
лився з присутніми д.і.н., провідний спеціаліст Інституту 
українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, член 
Спілки письменників України, поет Петро Шкрабюк, 
який наголосив, що Чорнобиль розбудив Україну і через 5 
років вона виборола незалежність. тому всі ми, особливо 
молодь, повинні знати і пам’ятати історію, берегти Укра-
їну, народ та свою родину. І наостанок Петро Шкрабюк 
продекламував авторський вірш “Услід за Сюсюрою”. 

Завершилось засідання “круглого столу” доповіддю 
доцента кафедри історії і політології університету Сте-
пана Рутара, який зосередив свою увагу на соціально-по-
літичному та моральному аспекті Чорнобиля.

СУВОРІ УРОКИ ЧОРНОБИЛЯ

СХІД І ЗАХІД У СТИСКАННІ РУК6 квітня 2016 року між студента-
ми кооперативних коледжів Харкова 
та Тернополя відбувся телеміст у 
межах проекту “Схід і Захід у стис-
канні рук”.
Ініціатором заходу став ХКТЕК, 

де ідея спілкування з іншими коопе-
ративними коледжами виникла ще 
на початку навчального року. 

Організатори проекту прагнули через телеміст сприяти знайомству студентів 
Харкова та Тернополя, розповісти про самобутність Слобожанщини та Поділля, 
відчути колорит української мови, національних звичаїв,  започаткувати роботу 
в майбутніх спільних проектах, проведення студентських  науково-практичних 
конференцій та творчих зустрічей. 

Подія залишила багато позитивних емоцій, нових вражень і ще раз довела, 
якими відкритими та  щирими є українці.
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ
В МІЖНАРОДНОМУ 
СПІВРОБІТНИЦТВІ

7-8 квітня 2016 року відбулася робоча поїздка у Респу-
бліку Польща ректора академії, професора П. О. Куцика 
та завідувача кафедри вищої математики, економетрії 
і статистики, професора А. І. Пілявського.

Під час поїздки 7 квітня був підписаний договір про 
співпрацю в освітній та  науковій  діяльності між акаде-
мією та Технологічним університетом у Ченстохові, який 
підписали ректор академії, професор П. О. Куцик та рек-
тор університету, професор Марія Новіцка-Сковрон. 

Крім того, відбулися зустрічі з деканом факультету ме-
неджменту, професором Арнольдом Павіаном, представ-
никами Інституту фінансів, банківської справи та бухгал-
терського обліку (директор інституту, професор  Йоланта 
Хлуска) та кафедрою економетрії і статистики (завідувач 
кафедри, професор Марек Шайт).

* * *
8 квітня під час зустрічі з ректором Економічного уні-

верситету в Кракові, професором Анджеєм Хохулом об-
говорено стан виконання попереднього договору про 
співпрацю в освітній і науковій діяльності та підписано 
документ, що засвідчує його продовження.  У цей же день 
проведені зустрічі та перемовини про подальшу співпра-
цю з колективами кафедр бухгалтерського обліку (заві-
дувач кафедри, професор Даріуш Вендзкі) та статистики 
(завідувач кафедри, професор Юзеф Посєха).

Слід відзначити, що підписані договори відкривають 
широкі можливості  (за окремими робочими програмами) 
для подальшої співпраці між усіма підрозділами академії 
та університетів.

ІІІ ОБЛАСНА
УЧНІВСЬКА ОЛІМПІАДА
З ОСНОВ ЕКОНОМІКИ

7 квітня 2016 року в академії відбулася підсумкова кон-
ференція за результатами ІІІ Обласної учнівської олім-
піади з основ економіки, де організаторами виступали 
кафедра економіки Львівської комерційної академії спіль-
но з Департаментом освіти та науки Львівської облас-
ної державної адміністрації. 

З вітальним словом виступив  проректор з наукової ро-
боти академії,  професор Б. Б. Семак, який побажав  учас-
никам конференції  успіхів у подальшій науковій та творчій 
діяльності. Директор Інституту економіки та фінансів, до-
цент Т. О. Герасименко наголосила на ефективності таких 
заходів для визначення цілей майбутніх абітурієнтів та 
важливості продовжувати наукову діяльність. Завідувач ка-
федри економіки, професор С. С. Гринкевич розповіла про 
можливості вступу та перспективи навчання у виші, а та-
кож повідомила про приємні сюрпризи, які очікують учас-
ників наукового форуму.  

Робота конференції проходила за такими тематичними 
напрямками: Львівщина – знаний у світі туристичний регі-
он; використання заощадливих енергоресурсів та техноло-
гій енергозабезпечення на Львівщині; Львівська область – 
конкурентоспроможний транскордонний регіон; проблеми 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
Львівщині; Львівщина  –  регіон екологічно чистого та при-
вабливого середовища культури, спорту, підприємництва, 
інвестицій; зовнішня трудова міграція населення Львівщи-
ни: позитивні та негативні аспекти для розвитку області; 
можливості реалізації творчих ініціатив молоді Львівщини. 

Найбільш приємною несподіванкою для учасників під-
сумкової конференції стали цінні нагороди, які за наказом 
ректора академії, професора П. О. Куцика були вручені 
школярам. Так, з метою стимулювання учнівської молоді 
до вивчення економічних наук переможцям та призерам 
видано сертифікати на знижку в оплаті  за навчання (при 
вступі на профільну спеціальність Львівської комерційної 
академії) в розмірі: 20 % – за здобуте І місце; 15 % – за здо-
буте ІІ місце; 10 % – за здобуте ІІІ місце! 

Учні мали змогу  не лише  поспілкуватися зі  старшими 
колегами-студентами – активними  учасниками дискусії, а 
й ознайомитися з  академією  за час  короткого екскурсій-
ного туру, організованого викладачами кафедри економіки.  

Загалом учасники та присутні отримали цікавий досвід, 
багато позитивних емоцій та намітили нові цілі для майбут-
нього розвитку. 
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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
СТУДЕНТІВ ВНЗ І ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

21-22 квітня 2016 року в Львівському торговельно-економічному універси-
теті відбулася вперше в Україні всеукраїнська наукова конференція для сту-
дентів вищих навчальних закладів України І – ІІ рівнів акредитації на тему 
“Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в 
умовах трансформації національної економіки”, в якій взяли участь 45 пред-
ставників з 20 навчальних закладів, що представляли 12 міст України. 
Організатори конференції – ректор університету, професор Петро Олек-

сійович Куцик та доценти кафедри бухгалтерського обліку Роман Анатолі-
йович Марценюк та Марія Юріївна Чік.

Відкрив конференцію вітальним 
словом ректор університету, профе-
сор П. О. Куцик, який привітав мо-
лодих вчених у стінах найстарішого 
торговельно-економічного вищого 
навчального закладу України та поба-
жав плідного наукового обговорення 
проблемних аспектів бухгалтерського 
обліку, аналізу та контролю в системі 
управління підприємством. 

З вітальним словом також виступи-

йняття управлінських рішень: сучас-
ний стан та перспективи розвитку; 
актуальні проблеми та перспективи 
розвитку ревізії і контролю (аудиту) в 
умовах економічних трансформацій; 
звітність як джерело інформаційного 
забезпечення системи управління під-
приємства.

Після підбиття підсумків робо-
ти конференції ректор університету, 
професор П. О. Куцик урочисто вру-
чив усім учасникам сертифікати.

Родзинкою конференції стала уро-
чиста концертна програма  за участю 
народної капели бандуристок “Гали-
чанка” Львівського торговельно-еко-
номічного університету та активних 
студентів клубу художньої творчості 
навчального закладу. 

Слід відзначити, що після за-
вершеня роботи наукового форуму 
молоді науковці взяли участь в екс-
курсії культурними та історичними 
пам’ятками міста Лева, яку організу-
вав для них оргкомітет конференції.

ли: проректор з наукової роботи, про-
фесор Б. Б. Семак, директор Інсти-
туту економіки та фінансів, доцент 
Т. О. Герасименко та завідувач кафе-
дри бухгалтерського обліку, професор 
В. І. Бачинський.

Робота конференції відбувалася за 
такими тематичними напрямами: бух-
галтерський облік в сучасних умовах 
господарювання: теорія та практика; 
економічний аналіз в системі при-

ЛАУРЕАТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
ДИПЛОМНИХ РОБІТ

14-15 квітня 2016 року на базі Харків-
ського національного автомобільно-до-
рожнього університету відбувся Всеукраїн-
ський конкурс дипломних робіт студентів 
вищих навчальних закладів освіти зі спе-
ціальності “Економіка підприємства”. На 
конкурс були подані роботи студентів-ви-
пускників спец. 8.03050401 “Економіка 
підприємства” Шарової Аліни Ростиславів-
ни та Зюзіної Оксани Олександрівни. 

За результатами конкурсу Аліна Шарова 
нагороджена дипломом ІІІ ступеня, а Окса-
на Зюзіна відзначена грамотою у номінації 
“За ґрунтовне теоретичне дослідження”.

 актуально
За результатами ІІІ конкурсу 

проекту “Розширення можливос-
тей Erasmus Mundus у сфері осві-
ти (EMBER)” програми Erasmus 
Mundus, учасником консорціуму яко-
го є Львівський торговельно-еконо-
мічний університет, двоє аспірантів  
стали переможцями  та отримали 
стипендії для річного навчання  у за-
кордонних ВНЗ:

– Вільнюський університет
(Литва) – Олег Лега, спеціальність 
“Світове господарство і міжнарод-
ні економічні відносини” (науковий
керівник: проф. В. О. Шевчук); 

– Лодзький університет (Польща) – 
Роксолана Черевата, спеціальність 
“Гроші, фінанси і кредит” (науковий 
керівник: доц. Т. В. Мединська).
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25 квітня 2016 року відбулося перше засідання вченої ради Львівського 
торговельно-економічного університету, на якому обговорено важливі пи-
тання з удосконалення якості освітньо-наукових послуг.

ся в сфері його прямого впливу, най-
більш вагомими є такі: кваліфікація 
науково-педагогічних працівників, 
програми підготовки та методичне 
забезпечення, матеріально-технічна 
база й організація навчального про-
цесу. 

Заслухавши та обговоривши пода-
ну інформацію, вчена рада ухвалила: 
деканам факультетів, працівникам де-
канатів, завідувачам кафедр: взяти під 
особистий контроль початок і закінчен-
ня навчальних занять та присутність 
студентів на них;  з  метою формування 
сталого зворотного зв’язку зі студен-
тами в питаннях забезпечення якості 
освіти  вчена рада університету про-
понує  Студентській раді університету  
розробити тематичний план проведен-
ня соціологічних опитувань студентів, 
забезпечити здійснення  опитувань та 
оприлюднення результатів, подання 
власних рекомендацій ректорату щодо 
вирішення проблемних питань.

З інформацією про організацію і 
проведення всіх видів практики сту-
дентів доповів проректор з науково-
педагогічної роботи, професор С.В. 
Скибінський. У виступі він відзначив, 
що ректоратом, кафедрами і методич-
ними радами різних рівнів проведено 
цілеспрямовані роботи із забезпечен-
ня відповідності освітнього процесу 
сучасним вимогам державних стан-
дартів освіти. 

Після обговорення заслуханої ін-
формації вчена рада ухвалила: про-
довжити роботу в університеті, спря-
мовану на покращення організації та 
проведення практик студентів, опти-
мізування практичної підготовки в 
науковій, навчальній, аудиторній та 
позааудиторній роботі й розробці на-
вчально-методичного забезпечення і 
практикування на підприємствах.

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

Відкрив засідання ректор універ-
ситету, професор П. О. Куцик, який 
привітав членів вченої ради та викла-
дачів зі зміною назви та статусу вишу. 
Після вітального слова ректор уро-
чисто вручив атестати доцента к.ю.н. 
М. М. Олашин, к.ю.н. Б. П. Ратушній;
к.ю.н. О. М. Чабан та к.е.н. А. Я. Дмитрів.

Про роботу вчених рад Інституту 
економіки та фінансів і факультетів 
доповіла секретар вченої ради, про-
фесор Л. Г. Медвідь. У виступі Любові 
Гнатівни відзначено, що за 2015-2016 
навчальний рік засідання вчених рад 
проводилися  у відповідності до за-
тверджених планів роботи рад, що  
оформлено відповідними протоколами. 

Після заслуханої інформації члени 
вченої ради ухвалили: згідно до Зако-
ну України “Про вищу освіту” для ви-
конання прийнятих вченими радами 
ухвал і контролю за їх виконанням в 
Інституті та на факультетах  викорис-

товувати  практику прийняття декана-
ми відповідних розпоряджень.

З інформацією про дисципліну в 
навчальному процесі  університету, 
про моніторинг освітнього процесу 
та результати ректорських контроль-
них робіт доповіла перший прорек-
тор, професор М. Ю. Барна. У виступі 
Марта Юріївна відзначила, що про-
тягом березня-квітня поточного року 
були проведені ректорські контрольні 
роботи та проаналізовано результати 
їх виконання. 

Також перший проректор наголо-
сила, що відповідно до затвердженого 
плану роботи вченої ради та Положен-
ня про організацію освітнього проце-
су був проведений  моніторинг  якості 
освітнього процесу та дисципліни в 
навчальному процесі. Вона наголоси-
ла, що серед основних чинників, що 
значною мірою  зумовлюють якість 
освіти в університеті  та  знаходять-

Нещодавно Центром сучасних європейських мов 
спільно з кафедрою іноземних мов було організовано дві 
групи з вивчення англійської мови для професорсько-ви-
кладацького складу університету.
Заняття ставлять за мету оволодіння навиками чи-

тання, усного та писемного мовлення з англійської, а та-
кож розмовними кліше, які використовуються у повсяк-
дених побутових ситуаціях та у професійній діяльності. 

Окрім того, функціонує група для підготовки до вступу 
в магістратуру, завдяки чому студенти мають можливість 
ознайомитись із типовими матеріалами та завданнями, які 
пропонуються при вступі. 

Важливим етапом налагодженої роботи між Центром та 
відділом міжнародних зв’язків було підгрупи для вивчення 
польської мови з метою формування навичок спілкування 
у сфері готельної та ресторанної справи для стажування в 
одному з готельно-ресторанних комплексів Польщі.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!ВАЖЛИВО ЗНАТИ!
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ЩОРІЧНА НАУКОВА ЗУСТРІЧ 
ОБЛІКОВЦІВ

21-22 квітня 2016 року в університеті відбулась XI Всеукраїнська науково-
практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених на тему 
“Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю 
в умовах трансформації національної економіки”, організаторами якої стали 
кафедра бухгалтерського обліку та кафедра аудиту, аналізу та оподаткування.
Конференція включена Міністерством освіти і науки України до плану про-

ведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практич-
них конференцій та семінарів молодих вчених і студентів у 2016 році.
Метою конференції є залучення студентів і молодих вчених до науково-

практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності 
молоді у сфері обліку, аналізу і контролю.

ної наукової дискусії з метою форму-
вання активної наукової позиції щодо 
перспектив розвитку бухгалтерського 
обліку, аналізу та контролю в сучасних 
умовах господарювання.

З вітальними словами також ви-
ступили проректор з наукової робо-
ти, професор Б. Б. Семак, директор

Інституту економіки та фінансів, доцент
Т. О. Герасименко та завідувач кафе-
дри бухгалтерського обліку, професор
В. І. Бачинський.

Загалом для участі в конференції 
подано 78 тез. Участь у роботі, крім 
представників університету, також 
взяли молоді науковці з таких провід-
них навчальних закладів України: На-
ціональна академія статистики, облі-
ку та аудиту, Одеський національний 
економічний університет, Національ-
ний університет “Львівська полі-
техніка”, Національний університет 
біоресурсів і природокористування 
України, Вінницький торговельно-
економічний коледж, Івано-Франків-
ський національний технічний уні-
верситет нафти і газу, Київський 
національний торговельно-еконо-
мічний університет, Донецький на-
ціональний університет економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Баранов-
ського та Львівський державний уні-
верситет внутрішніх справ.

Робота конференції проходила за 
такими секціями: проблеми теорії 
і практики бухгалтерського обліку 
в умовах інтеграційних процесів; 
теорія, методика та організація еко-
номічного аналізу в умовах глобалі-
зації; стан і напрями розвитку контр-
олю в умовах інтеграції національної 
економіки.

Після завершення роботи конферен-
ції учасники заходу відвідали концерт 
колективів художньої творчості універ-
ситету та взяли участь в екскурсії куль-
турними та історичними пам’ятками 
м. Львова.

ОБГОВОРЕНО СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ
21 квітня 2016 року в університеті відбулося засідан-

ня “круглого столу” на тему “Політологічні проблеми 
посткомуністичної трансформації: від олігархату до 
розвиненої політичної демократії в Україні” за участю 
викладачів кафедри історії та політології і студентів 
університету. 

Відкрив засідання вступним словом проректор з на-
вчально-виховної роботи, професор С. Д. Гелей, який 
наголосив на важливості узагальнення позитивного до-
свіду посткомуністичних країн, що стали членами ЄС. 
Тому висвітлення даної тематики у форматі масової ко-
мунікації є актуальним з точки зору формування грома-
дянської свідомості. 

З доповідями-презентаціями виступили студенти гру-
пи факультету міжнародних економічних відносин: Д. 
Арзуманян, А. Джигалюк, І. Мельничук, Л. Пирогов-
ська, К. Стецюк та А. Ядзвінська. В доповідях студенти 
розкрили теоретичні аспекти, що стосуються узагаль-
нення трансформаційного досвіду України крізь призму 
сучасних парадигм розвитку, факторів становлення де-
мократичної партійної системи в Україні, вдосконален-
ня законодавства у сфері реформування вищої освіти, 

проблем та перспектив виходу українських підприємств 
на ринки ЄС. 

Дискусія учасників форуму розгорнулася навколо таких 
питань: “Чи можливий демонтаж олігархату у післярево-
люційний період?”; “Які реформи мають бути пріоритет-
ними, щоб здійснити перехід до політичної демократії?”.

Відкрив науковий захід ректор уні-
верситету, професор П. О. Куцик. У 
вітальному слові він привітав учасни-
ків конференції та акцентував увагу 
на необхідності студентської праці на 
науковій ниві з метою пошуку шляхів 
розвитку національної економіки. Та-
кож Петро Олексійович побажав плід-
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75 РІЧЧЯ ЛУЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО КОЛЕДЖУ

11 травня 2016 року в Луцькому кооперативному коле-
джі Львівського торговельно-економічного коледжу від-
булись урочистості з нагоди зустрічі колективу коледжу 
з ректоратом університету приуроченні 75-річчю та об-
ласне методичне об’єднання кураторів груп. 

Колектив коледжу привітали перший проректор універ-
ситету, професор М. Ю. Барна та проректор з наукової ро-
боти, професор Б. Б. Семак. Після вітального слова за зна-
чні успіхи в навчально-виховній та суспільно-громадській 
діяльності та з нагоди святкування 75-річчя коледжу  По-
чесними грамотами Львівського торговельно-економічного 
університету нагородили 17 викладачів, співробітників та 

24 студенти та учні навчального закладу. На урочистостях  
була присутня голова правління Волинської обласної спіл-
ки споживчих товариств Марта Іванівна Кандиба.

В межах методичного  об’єднання відбулося представ-
лення  Луцького кооперативного коледжу Львівського 
торговельно-економічного університету. Перед гостями 
виступила директор коледжу Наталія Степанівна Стріль-
чук. Особливості виховної роботи  у коледжі презентувала 
заступник директора з гуманітарної освіти та виховання
Н. В. Гладищук. Учасники методичного об’єднання обгово-
рили Концепцію національно-патріотичного виховання та 
заходи по її реалізації у навчальних закладах.  Куратор групи 
О. В. Максимюк розповіла про співпрацю коледжу з бать-
ківською громадою. На засіданні методичного об’єднання  
були присутні батьки студентів та голова батьківського ко-
мітету  Оксана Євгеніївна Салецька. А мама випускника ко-
леджу, дитяча поетеса, лялькарка Бугай Наталія провела для 
присутніх майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки.

Студенти під керівництвом куратора групи Л. Й. Желєз-
няк підготували мистецьку виставку виробів, виготовлених 
руками їхніх мам. Студенти бухгалтерського відділення 
презентували вітальний відеоролик, який присвятили до 
Свята Матері.

Кульмінаційним моментом дня стала театралізована  поста-
новка “Ми матір називаємо святою”, яка відбулася в актовій 
залі за участю студентів, викладачів та співробітників коледжу. 

Нещодавно студентка Мукачівсько-
го кооперативного торговельно-еконо-
мічного коледжу Навчально-наукового 
комплексу “Академія”  Мирослава Му-
чичка стала переможцем VІ Міжна-
родного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка і нагороджена дипло-
мом І ступеня. Слід відзначити, що це 
вже третя перемога Всеукраїнського 
рівня обдарованої студентської молоді 
коледжу, яку розкриває Любов Долин-
ська, наставник високого професійного 
рівня, викладач української мови та лі-
тератури, заступник директора з вихов-
ної роботи. 

Для першокурсниці Мирослави – це 
вагомий життєвий здобуток. Обравши 
для себе фах товарознавця-комерсанта, 
вона завзято й наполегливо займається 
навчальною діяльністю, бере активну 
участь у позааудиторних заходах, а ще 
відчуває всі грані рідного слова, тому й 
вирішила спробувати себе в конкурсі. 
Перемога не заставила чекати на себе 
довго: крок за кроком вона супроводжу-
вала дівчину в коледжівському, облас-
ному та Всеукраїнському етапах мов-
но-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка. Хоча цьогоріч боротьба “за 
сонце під Шевченком” була складною 

УСПІХ ВТРЕТЄ МОЖЛИВИЙ ТІЛЬКИ 
В НАЙУСПІШНІШИХ

й багатогранною, але головне, що вона 
загартовує бажання ставати кращим, 
самодостатнім, долати невпевненість, 
відкривати нові обрії власного творчо-
го потенціалу, а в коледжі, безперечно, 
уміють цього досягти. Побажаємо Ми-
рославі Мучичці та її керівнику Любові 
Михайлівні Долинській нових поетич-
них творчих вершин і здійснення всіх 
задумів.

ТИЖДЕНЬ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ 

У РІВНОМУ
25 квітня 2016 року в Рівненсько-

му кооперативному економіко-право-
вому коледжі Навчально-наукового 
комплексу “Академія” розпочався 
“Тиждень іноземних мов”, у якому 
взяли участь студенти всіх спеціаль-
ностей коледжу.

Метою заходу – розширення та по-
глиблення знань студентів про літе-
ратуру та мови; сприяння всебічному 
розвитку пізнавальної активності та 
особистісних зацікавлень учнів; ви-
ховання поваги та інтересу до надбань 
різних народів світу. 

Студенти добре усвідомлюють, які 
перспективи на майбутнє дає вивчен-
ня інозмених мов, тому активно брали 
участь у підготовці. Всім бажаючим 
була надана можливість взяти участь 
в олімпіаді та у виховних заходах, і ко-
жен із них виявився насиченим та ціка-
вим. Адже студенти демонстрували, які 
вони вправні поліглоти, проявляли на-
вики неперевершених артистів та про-
являли свою ерудованість і кмітливість.

Зокрема найкращими виявилися 
роздуми студентів на тему “Роль ан-
глійської мови у світовій літературі”. 

Ольга Романюк
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НАУКОВА ДИСКУСІЯ
З ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ

13 травня 2016 року в актовій залі відбулося пленар-
не засідання щорічної наукової конференції професор-
сько-викладацького складу й аспірантів університету на 
тему “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучас-
них умовах євроінтеграції”. 

Відкрив пленарне засідання ректор університету, профе-
сор П. О.  Куцик, який привітав учасників конференції та 
закликав до наукової дискусії з актуальних проблем вітчиз-
няної економіки у сучасних непростих умовах її розвитку 
та інтеграції до співтовариства європейських країн. 

Проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак 
урочисто зачитав наказ ректора університету про від-
значення грамотами та почесними грамотами лауреатів 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 
Всеукраїнської студентської олімпіади та студентів, котрі 
брали  найбільш активну участь у науковій роботі, зокрема
Р. О. Ткачук, А. С. Ціцялу, Е. В. Якубич, М. І. Король,
С. В. Поліщук, О. І. Ганущак, В. Р. Кривецького, І. В. Лужець-
ку, О. І. Будай, Я. О. Умриш, А. С. Самчук та С. О. Максимюк. 

За визначні наукові досягнення оголошено подяку та на-
городжено почесними грамотами та грамотами таких нау-
ково-педагогічних працівників університету: П. О. Куцика, 
М. Ю. Барну, С. Д. Гелея, Т. Г. Васильціва, К. І. Редченка, 
Н.  Г. Міценко, О. С. Вербову, Т. М. Лозову, С. І. Головацьку, 
Р. Л. Лупака, Р. А. Марценюка, Н. К. Лямзіну, Т. М. Мельни-
ка, М. Н. Коваля, О. В. Шумського  та ін.

На пленарному засіданні заслухано наукові доповіді  
професора Ю. А. Дайновського на тему “Варіанти сучас-
ного маркетингу”; професора К. І. Редченка на тему “Ау-
диторські комітети та їх роль в системі корпоративного 
управління”;  доцента Т. О. Герасименко “Теоретико-ме-

тодологічна проблематика розвитку економічного аналізу 
в сучасних умовах”, доцента Б. М. Шевчика “Культурний 
шлях від постлюдини до людини” та доцента В. О. Васи-
лечка “Проблеми якості питної води і води як сировини в 
харчовій промисловості в контексті світового досвіду”.

Учасники пленарного засідання взяли активну участь 
в обговоренні заслуханих доповідей. Зокрема, до дискусії 
долучилися професори В. І. Бачинський та В. В. Апопій,  
доценти В. В. Гаврилишин, М. А. Мацько та старший ви-
кладач Ф. Ф. Макарук. 

Загалом для участі в конференції було подано 230 тез.
Після завершення університетського пленарного засі-

дання учасники конференції продовжили свою роботу на 
пленарних засіданнях в Інституті економіки та фінансів і 
на факультетах університету, а 14 травня 2016 року  робота 
конференції відбувалася на рівні кафедральних та міжкафе-
дральних секцій.

ЛАУРЕАТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
З ОБЛІКУ І АУДИТУ

11-13 травня 2016 року на базі Тернопільського наці-
онального економічного університету відбувся ІІ етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
“Облік і аудит” серед студентів вищих навчальних за-
кладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

В олімпіаді взяли участь студенти з 73 провідних ви-
щих навчальних закладів України (133 учасники). Слід 
відзначити, що Львівський торговельно-економічний уні-
верситет представляли студенти Евеліна Якубич та 
Оксана Будай.

Під час проведення олімпіади учасники розв’язували 
письмові практичні та тестові завдання, що охоплювали 
дисципліни: “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, 
“Аналіз господарської діяльності ”, “Аудит”. Тестові за-
вдання виконувалися студентами у залі електронних ре-
сурсів з використанням програми для комп’ютерного тес-
тування MyTest.

За результатами конкурсу Евеліна Якубич отримала ІІІ 
місце та нагороджена Дипломом ІІІ ступеня (науковий ке-
рівник: професор П. О. Куцик). 

Також переможцям були вручені цінні подарунки від 
університету та спонсорів – Всеукраїнської професійної 
газети “Все про бухгалтерський облік”, редакції бухгал-
терського сервісу “Дебет-Кредит”, міжнародної консал-
тингово-аудиторської фірми KPMG та інших. 

Усі учасники отримали сертифікати, що засвідчують 
про участь у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олім-
піади зі спеціальності “Облік і аудит”.
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БОРІМОСЯ  ПОБОРЕМО, НАМ БОГ ПОМАГАЄ!

19 квітня 2016 року відбувся творчий звіт учасників 
художньої самодіяльності Тернопільського кооператив-
ного торговельно-економічного коледжу Навчально-
наукового комплексу “Академія”, присвячений 25-річчю 
незалежності України.

Концертну програму відкрив хор коледжу, виконавши 
пісню “Реве та стогне Дніпр широкий”. З цих слів, з поеми 
“Причинна”, розпочинається “Кобзар” великого Тараса. 
Такі прості, доступні і водночас геніальні рядки стали і ві-
домою піснею, і символом України, її другим гімном, який 

знають у Європі й в усьому світі. 
Учасники творчого звіту виконували патріотичні 

пісні, сучасні естрадні пісні, твори геніальних компо-
зиторів Володимира Івасюка, Мирослава Скорика, Ні-
коло Петраша, Раймонда Паулса. Танцювальні пари пода-
рували глядачам ніжний вальс, емоційне танго, колоритні
“Весняночку” та “Козачок”. 

Уривок комедії за п’єсою Г. Квітки-Основ’яненка
“Сватання на Гончарівці” показали учасники драматичного 
гуртка. Актори подарували глядачам щирий гумор, приємні 
емоції,  вміло й цікаво передали характери героїв, комедій-
ні діалоги, які нікого не залишили байдужими. 

Глядачі дякували учасникам творчого звіту бурхливими 
оплесками, схвальними відгуками, бажали художнім керів-
никам та студентам нових творчих досягнень і натхнення. 

Конкурсна комісія відзначила кращих вокалістів Муль-
тан Марію, Гнатів Карину, Мишограя Романа. А також  соло 
на саксофоні Мокана Владислава та сценічну  гру учасників 
драматичного гуртка Крушельницького Миколи, Гадзали-
шин Аліни,  Скотника Михайла.

Ми  переконані, що мистецтво виховує в людях гарний 
смак, вчить любити, працювати, творити і на сцені, і  в жит-
ті, виховує ініціативність, наполегливість, бажання вдоско-
налюватися. А головне, плекає любов до рідного слова, до 
української землі, до всього прекрасного.

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ВЕСНА: 
ПРОБУДЖЕННЯ

27 квітня 2016 року на товарознавчо-комерційному 
факультеті університету відкрилася фотовиставка, 
присвячена перейменуванню Alma Mater: “Універси-
тетська весна: Пробудження”. Одночасно в їдальні 
факультету активні студенти влаштували Велико-
дній ярмарок в українських традиціях, який порадував 
асортиментом виготовлених власноруч святкових то-
варів: пасок, солодощів та Великодніх писанок.

Подію відвідали ректор університету, професор 
П. О. Куцик, перший проректор, професор М. Ю. Бар-
на, проректор з навчально-виховної роботи, професор 
С. Д. Гелей, завідувачі кафедр, професорсько-викладаць-
кий склад та студенти факультету. 

Слід відзначити, що на заході панував веселий та 
святковий настрій. Незабутні враження від проведення 
дійства були закарбовані у книзі відгуків та пропозицій
факультету.

СВЯТО ВИШИВАНКИ
В УНІВЕРСИТЕТІ

19 травня 2016 року на товарознавчо-комерційному 
факультеті університету відкрилась виставка робіт ви-
кладачів, студентів та працівників факультету “Укра-
їнський етнічний бренд – вишивка”. 

Активну участь у виставці прийняли всі працівники фа-
культету, проте вагомий внесок у представлену експозицію 
зробили доцент кафедри товарознавства непродовольчих 
товарів Демидчук Л. Б., доцент кафедри товарознавства і 
технологій виробництва харчових продуктів Палько Н. С. 
та асистент Бойдуник Р. М., доценти кафедри харчових тех-
нологій та готельно-ресторанного бізнесу Петришин Н. З., 
Бліщ Р. О., Багрій Л. М., доцент кафедри інформаційних 
систем у менеджменті Гудзовата О. О., провідний фахі-
вець навчально-наукового інформаційного інституту Ста-
хів Г. Й., фахівець деканату Дідух М. М. 

Усі представлені на виставці роботи присвячені україн-
ським традиціям, звичаям, національному колориту, кожна 
з них створювала атмосферу спокою, гармонії, доброти та 
душевного тепла. В такій атмосфері і перебували гості, ко-
трі завітали на виставку.

ТРАДИЦІЇ

ТРАДИЦІЇ
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18-21 квітня 2016 року в Івано-Франківську на 
базі Прикарпатського національного університету 
ім. В. Стефаника відбувся ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади за спеціальністю “Право-
знавство”, в якій взяли участь 57 вищих навчаль-
них закладів України, що здійснюють підготовку 
фахівців у галузі освіти “Право”. 

На конкурс делеговано команду студентів від уні-
верситету в складі  Оксани Ганущак,  Ірини Лужець-
кої та Віталія Кривецького. 

Олімпіада проводилася у два тури: командний 
тур та індивідуальний тур, де командний тур перед-
бачав виконання учасниками 200 тестових завдань з 
18 галузей права, а індивідуальний – 100 завдань з 10 
галузей. За результатами конкурсу студенти універ-
ситету отримали Диплом ІІI  ступеня за перемогу в 
командному турі ІІ етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади.

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ЮРИСТІВ

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ
ТОВАРОЗНАВЦІВ

20-22 квітня 2016 року на базі Київсько-
го національного торговельно-економічного 
університету відбувся ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності “Това-
рознавство і комерційна діяльність”, де Львів-
ський торговельно-економічний університет 
представляло 4 студентів: Самчук Анна, Тка-
ченко Олександра, Поліщук Світлана, Шкро-
бинець Яна, а доцент Лебединець Віра Тарасів-
на була призначена членом журі. 

За результатами конкурсу магістр Полі-
щук Світлана (науковий керівник: доцент  
Лебединець В. Т.) виборола перемогу та наго-
роджена Дипломом ІІІ ступеня, а всі інші учас-
ники нагороджені грамотами за участь у II турі 
Всеукраїнської олімпіади.

РОБОЧИЙ ВІЗИТ У ВІННИЦЮ
15 квітня 2016 року ректор академії, професор П. О. Куцик та пер-

ший проректор академії, професор М. Ю. Барна у межах робочого ві-
зиту завітали у м. Вінницю, де провели зустрічі з Головою правління 
Вінницької обласної спілки споживчих товариств В. В. Подоляном 
та ректором Вінницького кооперативного інституту, професором 
А. Г. Драбовським.

На зустрічі обговорено основні напрями співпраці академії з коопера-
тивним інститутом та підприємствами споживчої кооперації Вінничини 
через формування навчальних планів, що дасть змогу здійснювати під-
готовку фахівців за сучасними вимогами роботодавців, а також впрова-
дження у практику діяльності наукових розробок вчених академії, що 
обумовлюється вимогами ринку.

Також керівництвом академії проведено зустріч із директором підпри-
ємства обласної споживчої спілки “Госпрозрахункове об’єднання  ринків 
міста Вінниці” В. В. Іжевським, на якій обговорено напрями співпраці 
навчального закладу з ринками міста, що передбачає в першу чергу ство-
рення баз практики для студентів вишу, які є вихідцями з Вінниччини.

З ЖИТТЯ ВИШУ
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СТУДЕНТИ ЛЬВІВСЬКОГО КОЛЕДЖУ 
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАВІТАЛИ ДО НАС

РОБОЧИЙ ВІЗИТ
У КІРОВОГРАД

14 квітня ректор академії, професор П. О. Куцик та 
перший проректор академії, професор М. Ю. Барна у 
межах робочого візиту завітали у м. Кіровоград, де про-
вели зустрічі з головою правління спілки споживчих то-
вариств Кіровоградської області П. Г. Петрушевським та 
директором Кіровоградського кооперативного коледжу 
економіки і права імені М. П. Сая О. В. Михайловим.

Учасники зустрічі обговорили напрями подальшої 
співпраці академії з кооперативним коледжем та підпри-
ємствами споживчої кооперації Кіровоградщини.

14 квітня 2016 року в академії відбулася зустріч пред-
ставників деканату товарознавчо-комерційного факуль-
тету академії зі студентами та викладачами Львівсько-
го коледжу легкої промисловості.

Відкрив захід вітальним словом декан факультету, до-
цент В. В. Гаврилишин, який поінформував присутніх про 

історію та досягнення навчального закладу та факультету, 
перспективи їх розвитку, відомих випускників, культурно-
мистецьке і спортивне життя студентів, а також ознайомив 
із умовами вступу на навчання. 

У свою чергу, доцент кафедри товарознавства непродо-
вольчих товарів, О. В. Шумський звернув увагу присутніх 
на багаторічні і плідні зв’язки між академією та коледжем.

Чимало випускників коледжу сьогодні є студентами на-
шого факультету, один з яких, магістрант спеціальності 
“Товарознавство і комерційна діяльність”, Данило Ратич, 
який поділився своїми враженнями про навчання і студент-
ське життя в академії.

Заступник директора коледжу з гуманітарної освіти та 
виховної роботи, доцент О. Л. Ходань (випускниця ака-
демії) з приємністю поділилася найкращими спогадами зі 
своїх студентських років, проведених у стінах рідного то-
варознавчо-комерційного факультету. 

На завершення зустрічі студенти та викладачі коледжу 
оглянули сучасні комп’ютерні класи, бібліотеку, аудиторії 
і тим самим занурилися в атмосферу найстарішого торго-
вельного навчального закладу України.

РОЗГЛЯНУТО ПРОБЛЕМИРОЗГЛЯНУТО ПРОБЛЕМИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

21 квітня 2016 року в університе-
ті відбулася XIV науково-теоретична 
конференція студентів юри дичного 
факультету на тему “Проблеми пра-
во вого регулювання в сучасній Україні”.  

Національного університету “Львів-
ська політехніка”. 

Відкрили науковий захід віталь-
ним словом проректор з наукової ро-
боти, професор Б. Б. Семак та декан 
юридичного факультету університе-
ту, доцент О. С. Котуха, які побажа-
ли усім студентам плідної праці та 
творчих здобутків у вибраних на-
укових темах. 

Всім учасникам були вручені сер-
тифікати про участь та збірники тез 
конференції.

Організатори конференції вислов-
люють велику подяку викладачам 
Львівського державного університету 
внутрішніх справ та Інституту права 
та психології Національного універ-
ситету “Львівська політехніка” за ак-
тивну участь в конференції, підтримку 
студентів-доповідачів та за плідну на-
укову співпрацю.

Учасниками конференції стало по-
над 70 осіб, в тому числі представники 
студентських колективів Львівського 
державного університету внутрішніх 
справ та Інституту права та психології 

З ЖИТТЯ ВИШУ
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ДЕНЬ МАТЕРІ У ЛЬВІВСЬКОМУ КОЛЕДЖІ

ДЕНЬ МАТЕРІ В УНІВЕРСИТЕТІ

Відкрив захід вітальним словом 
проректор з навчально-виховної робо-
ти, професор С. Д. Гелей, який відзна-
чив, що тема материнства в українській 
історії, літературі, мистецтві, культурі 
загалом – одвічна. Як зауважив промо-
вець – вона глибоко пов’язана з історі-

єю країни, яка пережила світові і ло-
кальні війни, голодомори та репресії. 

Концерт розпочато виступом колек-
тиву університету, лауреата всеукраїн-
ських і міжнародних конкурсів народ-
ної капели бандуристок “Галичанка”, 
Львівського торговельно-економіч-

ного (художній керівник – Руслана 
Дробот, концертмейстер – Мирослава
Медвецька).

Милозвучно лунала музика студен-
тів університету: Максима Амеліна, 
Олега Кобрина, Руслани Мацелюх, Ан-
ни-Христини Відута,  Юрія Батенчука 
та Альбіни Кондрич. У свою чергу, сту-
дентка Вікторія Долматова продекла-
мувала глибоку поетичну медитацію 
“На місячній доріжці”.

Незрівнянно звучала скрипка Вла-
дислава Куцика, учня 6 класу Кла-
сичної гімназії при ЛНУ ім. І.Франка 
(акомпаніатор Марія Чопаковська), а 
Анастасія Чубінська, учениця 7 кла-
су середньої загальноосвітньої школи 
№ 90 міста Львова подивувала усіх не-
дитячим артистизмом і талановитим 
голосом музичними композиціями про 
батьків.

Завершальним акордом був виступ 
колективу університету, лауреата між-
народних та національних конкурсів 
хорової музики, народної хорової ка-
пели “Мрія” (художній керівник та го-
ловний диригент – Василь Долішний, 
хормейстер – Оксана Долішна).

11 травня 2016 року студентське самоврядування 
ЛККЕіП Навчально-наукового комплексу “Академія” 
спільно з колективом художньої самодіяльності підго-
тувало свято присвячене найкращому святі весни – Дню 
Матері. На свято було запрошено студентів, їх батьків, 
викладачів та працівників коледжу. 

Ведучі свята наголосили, що в українців є три матері, 
кожна з яких заслуговує шану та любов. Перша мати Пре-
чиста Діва Марія, яке вже давно взяла весь український 
народ під свій покров. Саме вона захищає нас від лиха і 
просить за нас у свого сина  Ісуса Христа. саме до неї про-
зивають дитячі голосочки  які молять про допомогу.

Друга мати – Україна, наша Батьківщина. Саме а неї в 
бій йдуть її вірні сини і дочки, саме за її терена покладають 
життя діти своєї країни, саме вона надихала з покон віків 
своїх митців. Саме по ній босі маленькі ніжки зробили свій 
перший крок.

Третя мати – мама, що нас породила. В дитинстві, коли 
ми вередували потрібно було тільки щоб мамине ніжне 
обличчя схилилося над нашою колискою, щоб ніжний го-
лосок заспокоїв і заспівав колискову. Як і зараз коли нам 
сумно і ми не знаємо що робити, мати пригорне до себе і ця 
магічна фраза, яка завжди заспокоїть і піддасть сил злетить 
з її вуст, “Все буде добре!”. Саме до неї тягнулись маленькі 
рученята шукаючи прихисту та безпеки.

Тому  нашою місією було відродити таке гарне може вже 
трохи призабуте свято Матері. 

Дарина Бобко,
другий заступник голови

студеньского самоврядування ЛККЕіП

– Скільки б тобі не було – 5 чи 50 – для своєї матусі ти завжди будеш дитиною, а тобі 
буде завжди потрібна мама. А як мало потрібно матері для щастя, щоб ми було здорові, 
щоб раділи кожному дню, не сумували та цілували маму не тільки у свята, а кожного разу 
коли її зустрічаємо. Саме мама сонце у похмурі дні, саме вона дає нам відчуття впевне-
ності та безпеки. Цінуйте своїх матерів, адже поки вона є ти завжди будеш маленькою 
маминою дочкою чи синочком. 

16 травня 2016 року в актовій залі університету відбулася урочиста
академія, присвячена Дню матері.

ДУХОВНІСТЬ
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ЛАУРЕАТИ 
УНІВЕРСІАДИ 

ЛЬВІВЩИНИ  2016
Нещодавно стартували змагання студентської 

молоді в програмі “Універсіада Львівщини – 2016”, 
в якій активну участь беруть студенти універси-
тету.

Слід відзначити, що першими вступили в змагання 
чоловічі збірні команди з футзалу та волейболу. За ре-
зультатами змагань обидві команди університету за-
йняли ІІІ місця в своїх підгрупах, проявивши високу 
самовіддачу в проведених іграх.  

ТОВАРИСЬКА ГРА ЗІ СТУДЕНТАМИ КОЛЕДЖУ

14 квітня 2016 року в межах двохсторонньої зустрічі студентів та ви-
кладачів товарознавчо-комерційного факультету академії зі студентами 
Львівського коледжу легкої промисловості у спортивному комплексі академії 
відбувся товариський матч між студентськими футзальними командами 
цих колективів. 

Організаторами заходу стали 
доцент кафедри товарознавства 
непродовольчих товарів академії 
О. В.  Шумський і заступник директо-
ра з гуманітарної освіти та виховної 
роботи коледжу, доцент О. Л. Ходань. 

Повболівати за свої команди при-
йшли працівники деканату факультету, 
студенти та викладачі академії й коле-
джу. Перед початком футзального мат-
чу та під час перерви дівчата з групи 
підтримки коледжу спортивно-танцю-
вальними виступами надихали свою 
команду на успішну гру та подарували 
всім присутнім справжнє естетичне за-
доволення.

Товариська зустріч видалася видо-
вищною, сповненою азарту, спортив-
ного духу і завершилася мінімальною 
перемогою команди товарознавчо-ко-
мерційного факультету академії з ра-
хунком 5:4.

ПЕРЕДВЕЛИКОДНЯ ТОЛОКА
13 квітня 2016 року студенти 1-2 курсів товарознавчо-

комерційного факультету академії взяли участь у передве-
ликодній толоці в парку “Цитадель”. За попередньою до-
мовленістю з Галицькою районною адміністрацією міста 
Львова силами студентів було прибрано частину території 
парку, а також проведено санітарну очистку та наведено по-
рядок на прилеглому спортивному майданчику. 

Під час толоки на Цитаделі студенти зустріли учасника 
шостого сезону Голосу країни Ескендера Іслямова, який у 
цей час знімав новий кліп, і побажали йому перемоги в цьо-
му талант-шоу. Працею на передвеликодній толоці в парку 
студенти факультету зробили свій внесок у поліпшення ес-
тетичного і санітарного стану міста Лева.


