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Архівні документи Загального 
Урядового, Фінансового і Придворно-
го архіву Республіки Австрія у Відні 
та Центрального державного історич-
ного архіву України у Львові дають 
підстави констатувати, що роком за-
снування Львівського торговельно-
економічного університету є дата 
створення Реальної школи 7 березня 
1816 року – день видання королівсько-
го декрету австрійського імператора
Франца І (Майланд, № 78).

У королівському декреті наголошено, 
що відкриття у місті Лембергу (Львові) 
Цісарсько-королівської реальної школи 
здійснено з метою задоволення навчаль-
них потреб місцевого населення. Утри-
мувалась торговельна школа за кошти 
нововведеного місцевого промислового 
податку. Передбачалося два курси на-
вчання, викладання предметів навчаль-
ного плану по шість навчальних годин 
в день, за винятком пообідніх годин та 
святкових днів. 

Новостворена Реальна школа роз-
містилася у будинку М. Даровського 
(нині – вул. Вірменська, 20).

Відкриття Реальної школи у Льво-
ві відбулося 7 листопада 1817 р. Тим-
часовим директором був призначений 
кафедральний схоласт Мінасевич. 
20 листопада 1817 р. цю посаду обійняв 
гімназійний директор з Пісена А. Уле. 
Однак до виконання обов’язків він при-
ступив лише 1 квітня 1818 р.

1818-1819 рр. – директора шко-
ли було зобов’язано відкрити другий, 
а згодом і третій класи, згідно з по-
чатковою програмою Реальної школи 
св. Анни у Відні, лише з тією різницею, 
що у Львові школа мала бути трирічна. 
Проте 17 грудня 1820 р. Придворна під-
готовча комісія вирішила, що провінцій-
ні реальні школи мають бути двокласні 

(за винятком торговельних) та організо-
вуватися на зразок підготовчої двоклас-
ної школи у Віденському інституті.

У 1825 р. трикласна Реальна школа у 
Львові з торговельним відділенням була 
перетворена на двокласну школу із за-
гальною підготовкою учнів для вивчен-
ня технічних і комерційних наук. 

З 1835-1836 навчального року до 
двокласної Реальної школи у Львові 
долучити торговельне відділення, ор-
ганізоване згідно з проектом Віден-
ського інституту, прийнятим 1821 р.; 
після розширення надати школі статус 
Цісарсько-королівської реально-торго-
вельної академії; відновити статус учи-
телів каліграфії, малювання і польської 
мови та підвищити платню директорові 
та професорам.

24 січня 1843 р. Імператор Ферди-
нанд І постановою дозволив відкрити 
Реально-торговельну академію з тор-
говельним і технічним, а за потреби – 
й рільничим відділенням. Придворна 
підготовча комісія, керуючись постано-
вою імператора, розробила структуру 
майбутньої академії. У її складі перед-
бачалися: дворічна Реальна школа, дво-

річне технічне відділення та однорічне 
торговельне відділення.

У вересні 1844 р. новий навчальний 
заклад отримав офіційну назву – Цісар-
сько-королівська технічна академія з тор-
говельним відділенням. Її очолив доктор 
філософії Флоріан Шіндлер, випускник 
Політехнічного інституту у Відні. Його 
заступником був професор Олександр 
Рейзінгер. Урочисте відкриття Цісарсько-
королівської технічної академії відбулося 
4 листопада 1844 р. В 1845-1846 навчаль-
ному році вона мала таку структуру:

У 50-ті роки ХІХ ст. Технічна акаде-
мія зазнала певних організаційних змін. 
У 1850-1851 навчальному році було 
створене однорічне підготовче відділен-
ня для старшої молоді, яка бажала на-
вчатися в академії без закінчення Реаль-
ної школи. Це деякою мірою розширило 
можливості навчання в академії вихідцям 
з нижчих верств суспільства. Проте від-
ділення існувало недовго. Під приводом, 
що за його посередництвом до академії 
проникають недостатньо підготовані 
особи, його у 1857 р. було закрито.

З 1853 р. при академії почала функ-
ціонувати дворічна торговельна середня 

ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ВІД РЕАЛЬНОЇ
Історичні дослідження свідчать про складний шлях, який пройшов на-

вчальний заклад упродовж двох століть. На цьому шляху він функціонував 
при різних державах: Австрії і Австро-Угорщини, Польщі, Німеччини (фа-
шистська окупація), Радянському союзі і власне в Україні. Пережив епоху 
Наполеона, “Весну народів”, дві світові і низку локальних воєн, репресивні 
тоталітарні режими та відродження української державності. Водночас 
Львівський торговельно-економічний університет зробив значний внесок 
у розвиток та становлення торговельно-економічної освіти і науки в Україні 
та інших країнах.

Будинок М. Даровського,
в якому почала функціонувати
Реальна школа (сучасний вигляд)

Виклад найпокірнішого прохання вірнопослушної Придворної комісії освіти
задля закладання Реальної школи у Львові, яка схвалена найвищою резолюцією – 

особистим підписом Імператора Франца I
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школа – єдиний тоді середній навчаль-
ний заклад у Галичині, що готував фа-
хівців комерційної справи. Однак школа 
проіснувала недовго, адже більшість 
потрібних торгівлі спеціалістів готува-
ли самі купці через систему учнівства. 
Крамарі, рахівники, товарознавці на-
бували фахових знань безпосередньо 
в крамницях та на гуртівнях.

Проте беручи до уваги гостру по-
требу у створенні хоча б однієї належ-
но організованої торговельної школи в 
такому краї, як Галичина, де постійно 
зростала чисельність торговельних 
і фінансових інституцій, промислових 
товариств, колегія професорів у 1872 р. 
повернулася до відновлення торговель-
ного відділення, що існувало до 1853 р. 
Знову вводився дворічний курс навчан-
ня (до 30 навчальних годин, по 15 годин 
щотижня на кожен курс). При цьому 
підвищувалися вимоги до вступників. 
Від кожного з них вимагалося закінчен-
ня як мінімум нижчої Реальної школи 
або гімназії. Одночасно були підсилені 
викладацькі кадри. 

Цю пропозицію 29 листопада 1872 р. 
затвердило Міністерство віросповідань 
і освіти, одно часно закликавши колегію 
професорів подати в найкоротший тер-
мін детальні пропозиції щодо перетво-
рення торговельного відділення на са-
мостійний навчальний заклад. Однак 
процес перетворення затягнувся у часі, 

незважаючи на те, що колегія профе-
сорів того ж року подала міністерству 
детально опрацьовані разом з представ-
никами львівської Торговельно-промис-
лової палати пропозиції. 

У 1875 р. колегія професорів знову 
змушена була вдатися до вдосконалення 
навчального процесу на торговельному 
відділенні. До цього її спонукали соці-
ально-економічні умови розвитку краю, 
які вимагали дедалі більшої кількості 
фахівців з торговельною та фінансовою 
освітою. Ситуацію підсилювало ство-
рення комерційного відділення в Управ-
лінні залізниці. У цей період Рада міста 
Львова створила міську торговельну 
школу з дворічним вечірнім курсом, яка 
повинна була дати учням елементарні 
знання про торгівлю, яка функціонува-
ла до 1899 року.

8 вересня 1899 року імператор Франц 
Йосиф найвищою постановою прийняв 
до відома інформацію про заснування 
державної торговельної школи у Львові. 
На підставі статуту, затвердженого па-
ном міністром віросповідань і освіти на-
казом від 16 серпня 1899 р., торговельна 
школа є першим такого роду державним 
закладом у Галичині”. У цьому ж наказі 
зазначалося, що відкриття нової школи 
відбудеться 1 листопада 1899 р. Йшло-
ся, зокрема, про перший клас Вищої 
торговельної школи, до якого надалі по-
чергово долучатимуться наступні кла-
си, а також клас додаткової торговельної 
школи, для якої систематичне навчання 
могло розпочатися уже в 1899-1900 на-
вчальному році. 

У 1902 р. Вища торговельна школа 
у Львові здобула статус Торговельної 
академії й офіційне визнання основного 
освітнього осередку в Галичині з підго-
товки висококваліфікованих спеціаліс-
тів у сфері торгівлі. У торговельних ко-
лах академія мала добру репутацію, про 
що свідчила велика кількість охочих 
вступити до цього навчального закладу. 
Так, на вечірньому курсі для дорослих 
щорічно бажало навчатися більше осіб, 

ніж академія могла прийняти. Найбіль-
ші банки зверталися до керівництва на-
вчального закладу з проханням відкри-
ти професійні курси або встановлювали 
стипендії, які мали отримувати фахово 
підготовані кадри.

У 1902-1910 рр. Торговельна ака-
демія утвердилася як навчальний за-
клад, що готував фахівців торговельної 
справи найвищої кваліфікації. На жаль, 
чисельність студентів корінної, україн-
ської національності тут, як і в інших 
навчальних закладах Львова, була не-
значною. Проте це були переважно па-
тріотично налаштовані молоді люди, які 
активно обстоювали національні інтер-
еси українців.

У вересні 1918 р. навчальний рік 
в академії розпочався організовано. 
Проте в країні було неспокійно. Перед-
бачаючи близький розпад ослабленої 
війною і національно-визвольними ру-
хами Австро-Угорської імперії та пере-
буваючи під впливом факту існування 
Української держави у Наддніпрянській 
Україні, західні українці почали готу-
ватися до створення власної незалеж-
ної держави. Від 1 листопада 1918 р. 
у вищих навчальних закладах Львова 
навчання було паралізоване. Упродовж 
майже року – від листопада 1918 р. до 
літа 1919 р. – академія як навчальний 
заклад не функціонувала, бо українські 
студенти вступали до Української Га-
лицької Армії, а польські студенти йшли 
добровольцями до польського війська.

У 1919-1921 рр. Торговельна акаде-
мія зберегла характер закладу освіти, в
якому навчалися здебільшого поляки. 
Ними визнавали себе не тільки виклада-
чі, а й більшість студентів. Згідно з офі-
ційними даними, у вузі навчалися лише 
двоє українців, двоє німців та англієць.

3 квітня 1922 р. Президія Торго-
вельно-промислової палати одноголос-
но ухвалила рішення про заснування 
у Львові вищого навчального торго-
вельного закладу. Організаційний ко-
мітет підготував статут закладу та  

ШКОЛИ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

Подання на ім’я Придворної комісії
про реорганізацію Реальної школи
у Реально–торговельну академію

Герб Товариства торговельної школи у Львові. 1910 р.
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 навчальний план, який згодом був 
запропонований Міністерству вірос-
повідань і освіти для затвердження. За 
статутом, офіційна назва навчального 
закладу – Вища школа закордонної тор-
гівлі у Львові. Завдання школи полягало 
у підготовці спеціалістів закордонної 
і внутрішньої торгівлі. На перших по-
рах у школі повинен був функціонува-
ти лише один факультет, проте згодом 
планувалося відкрити інші факультети. 
Термін навчання – три роки: підготов-
чий курс, або курс абітурієнтів, і два 
фахові курси. Слухачами підготовчо-
го курсу могли бути учні, які успішно 
закінчили загальноосвітню середню 
школу чи інші навчальні заклади, які за 
рівнем освіти прирівнювалися до серед-
ньої школи. На перший фаховий ку рс 
приймалися слухачі, які успішно закін-
чили підготовчий курс, та випускники 
середніх шкіл з хорошими оцінками в 
атестаті зрілості. Крім цього, на перший 
фаховий курс могли бути зараховані 
випускники чотирикласних середніх 
торговельних шкіл на зразок Львівської 
торговельної академії.

З 1923 р. у практику навчання було 
запроваджено четвертий рік для підго-
товки магістерського іспиту та написан-
ня дипломної роботи.

1937-1938 навчальний рік був зна-
менним тим, що Вища школа закордон-
ної торгівлі отримала статус академіч-
ного вузу. 

1 листопада 1939 р. на основі Акаде-
мії закордонної торгівлі було створено 
Львівській інститут радянської торгівлі. 
Підготовка фахівців велася за такими 
спеціальностями: товарознавство про-
мислових товарів, товарознавство про-
дуктових товарів, економіка і плануван-
ня радянської торгівлі, бухгалтерський 
облік у радянській торгівлі.

Після захоплення Львова гітлерів-
ськими військами в червні 1941 р. Львів-
ський інститут радянської торгівлі, як і 
інші навчальні заклади, припинив існу-
вання. Частина викладачів та студентів 

вузу ще раніше була мобілізована до лав 
Червоної армії, окремі виїхали чи були 
вивезені насильно.

У 1942-1943 рр. у західних областях 
України гітлерівці дозволили функці-
онування 34 торговельних шкіл серед-
нього типу. Фактично на базі Львів-
ського інституту радянської торгівлі 
функціонували торговельно-фахові кур-
си впродовж 1942-1944 рр. 

27 липня 1944 р. згідно наказу На-
родного Комісаріату торгівлі УРСР 
№ 90 від 15 вересня 1944 р. Львівський 
інститут радянської торгівлі відновив 
роботу У ньому діяли три факультети 
(торговельно-економічний, обліково–
економічний та товарознавчий). При ін-
ституті функціонували Центральні кур-
си народного комісаріату з підвищення 
кваліфікації бухгалтерів і плановиків, 
Львівська філія Всесоюзного заочного 
інституту радянської торгівлі, а також 
Підготовчі курси для вступу до вищих 
навчальних закладів.

У зв’язку з перетворенням Всесоюз-
ного комітету у справах вищої школи на 
Міністерство вищої освіти СРСР Рада 
Міністрів Союзу РСР затвердила спи-
сок 305 вищих навчальних закладів, які 
передавалися у безпосереднє відання 
Міністерства вищої освіти СРСР. У цьо-
му списку серед економічних вищих 
навчальних закладів значився і Львів-
ський інститут радянської торгівлі.

7 квітня 1945 р. Рада Народних Ко-
місарів УРСР і Центральний Комітет 
КП(б)У прийняли постанову “Про пере-
ведення Харківського інституту радян-
ської кооперативної торгівлі системи 
Укоопспілки із м. Харкова у м. Львів”. 
Український інститут радянської коо-

перативної торгівлі розташовувався на 
вул. Пархоменка (нині – вул. У. Самчу-
ка), 9. В інституті функціонувало три 
факультети: товарознавчий, торговель-
но-економічний, обліково-економічний. 

У 1947 р. відбулося об’єднання Укра-
їнського інституту радянської коопе-
ративної торгівлі та Львівського інсти-
туту радянської торгівлі. Злиття двох 
навчальних закладів відбулося згідно з 
розпорядженням Ради Міністрів СРСР 
від 6 серпня 1947 р. Реорганізований ін-
ститут отримав назву Львівський торго-
вельно-економічний інститут і був під-
порядкований Головному управлінню 
економічних вузів Міністерства вищої 
освіти СРСР. Інститут розмістився у 
двох корпусах – по вул. Чкалова (нині – 
вул. М. Туган-Барановського), 10 та 
Пархоменка (нині – вул. У. Самчука), 9. 
Статут, згідно з яким інститут мав три 
факультети – обліково-економічний, 
торговельно-економічний, товарознав-
чий – та 18 кафедр.

12 жовтня 1953 р. Відповідно до 
постанови Ради Міністрів СРСР і ЦК 
КПРС “Про заходи подальшого розви-
тку радянської торгівлі” наказом міні-
стра культури СРСР від 18 листопада 
1953 р. Львівський торговельно-еконо-
мічний інститут з 1 січня 1954 р. було 
повернуто Центроспілці. У цей період 
інститут в основному спеціалізувався 
на підготовці фахівців для радянської 
державної і частково кооперативної 
торгівлі за спеціальностями: економіс-
ти торгівлі, бухгалтери-економісти, фі-
нансисти, товарознавці промислових 
та продовольчих товарів вищої кваліфі-
кації. Значну частину випускників ске-
ровано на педагогічну роботу.

З 1963 р. згідно з постановою Правлін-
ня Центроспілки від 2 липня 1962 р., в ін-
ституті почали функціонувати госпдого-
вірна науково-дослідна плодовоовочева 
лабораторія і товарно-дослідна станція.

1964-1974 роки були складним де-
сятиліттям як у діяльності Львівського 
торговельно-економічного інституту, 
так і в суспільно-політичному житті 
українського народу загалом. Період 
“брежнєвського застою”, що прийшов 
на зміну “хрущовській відлизі”, ха-
рактеризувався новим наступом тота-
літарно-комуністичної системи на всі 
ділянки громадсько-політичного життя 
України, у тому числі й на сферу осві-
ти. Проте колектив інституту, орієнтую-
чись не на партійні догми, а на здоровий 
глузд, продовжував інтенсивно працю-
вати, удосконалював та розширював 
свою діяльність, розбудовував науково-
освітню й матеріально-технічну базу 
навчального закладу, здійснював підго-
товку кваліфікованих спеціалістів для 
народного господарства країни.

1974-1985 рр. інститут розвивався, 
зміцнювалася його матеріально-тех-

Герб Академії закордонної торгівлі
у Львові. 1938 р.

Наказ міністра вищої освіти СРСР
про створення у 1947 р. Львівського
торговельно-економічного інституту 
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нічна база, збільшувалася кількість 
студентів, поліпшувався якісний склад 
викладачів, які у своїй роботі поступово 
позбувалися чорно-білого заідеологізо-
ваного мислення та заяложених штам-
пів радянської освітньої системи.

Наприкінці 80-х – на початку 90-х 
років Львівський торговельно-еконо-
мічний інститут отримав міжнародне 
визнання, оскільки навчалися студенти 
з багатьох країн Європи, Азії, Африки 
та Латинської Америки. У 1993 р. було 
створено факультет міжнародних еко-
номічних відносин. Інститут активно 
підтримував процеси національно-па-
тріотичного відродження. Навчальний 
процес, діловодство в інституті були пе-
реведені на українську мову.

До 1991 р. Львівський торговель-
но-економічний інститут підпорядко-
вувався Центроспілці СРСР, то почи-
наючи з серпня 1991 р. – Укоопспілці. 
Керівництво удосконалювало структуру 
інституту, намагалося раціональніше 
використати педагогічні кадри, суттєво 
поліпшити навчально-виховний процес, 
наукову роботу вчених.

Рішенням міжгалузевої акредитацій-
ної комісії Міністерства освіти України 
від 15 вересня 1994 р., протокол № 13 
та наказом Міністерства освіти Укра-
їни від 3 жовтня 1994 р. № 278 було 
підтримано пропозицію ректорату та 
Правління Укоопспілки змінити статус 
інституту на статус академії. Постано-
вою Правління Укоопспілки від 8 груд-
ня 1994 р. № 166 на підставі Постанови 
Кабінету Міністрів України від 26 лис-
топада 1994 р. Львівський торговель-
но-економічний інститут перетворений 
у Львівську комерційну академію.

Академія готувала фахівців вищого 
освітньо-кваліфікаційного рівня – ба-
калаврів, спеціалістів, магістрів та фа-
хівців, яким присуджується науковий 
ступінь кандидата економічних наук. 
Вона проводила також науково-до-
слідну, науково-виробничу діяльність, 
здійснювала експертизу товарів, нада-
вала консультації та послуги. Тут про-
ходили атестацію науково-педагогічні 
кадри з присвоєнням вчених звань до-
цента та професора; здійснювалося 
підвищення кваліфікації, перепідготов-
ка кадрів, підготовка молоді до вступу 
у вищі заклади освіти; провадилася 
науково-методична й інформаційна 
культурно-освітня та оздоровча діяль-
ність; фінансово-економічна, господар-
ська робота; організовувалися зовнішні 
зв’язки та міжнародне співробітництво.

Упродовж 1993-2009 рр. збільшував-
ся набір на денну і заочну форми на-
вчання практично всіх спеціальностей. 
Це пояснювалося не тільки ефективною 
профорієнтаційною роботою, що дуже 
важливо, а насамперед високим рейтин-
гом академії серед економічних вузів 

академії, що дало змогу на базі коледжу 
здійснювати ступеневу підготовку фа-
хівців. 

У зв’язку з прийняттям Закону Украї-
ни “Про вищу освіту” у 2014 році в ака-
демії відбулося створення нових кафедр 
та реорганізація існуючих кафедр та фа-
культетів, зокрема ліквідовано факуль-
тет заочної освіти, групи заочників пере-
дано в Інститут та факультети академії.

15 квітня 2016 р. Львівська комерцій-
на академія перейменована у Львівський 
торговельно-економічний університет 
відповідно до Постанови Центральної 
спілки споживчих товариств України 
№ 95 від 24.12.2015 за погодженням 
з Міністерством освіти і науки України 
(лист № 1/11–3984 від 25.03.2016 р.).

На базі університету нині активно 
функціонує Навчально-науковий комп-
лекс “Академія” (створення комплексу 
відбулося у 1996 р.), до якого входять 
Хмельницький кооперативний торговель-
но-економічний інститут, Вінницький 
кооперативний інститут, Мукачівський 
кооперативний торговельно-економіч-
ний коледж, Рівненський кооперативний 
економіко-правовий коледж, Тернопіль-
ський кооперативний торговельно-еко-
номічний коледж та Львівський коопера-
тивний коледж економіки і права.

У 2016-2017 навчальному році під-
готовка фахівців здійснюється такими 
структурними підрозділами: Інститут 
економіки та фінансів; Навчально-на-
уковий інститут післядипломної освіти; 
Факультет міжнародних економічних 
відносин та інформаційних технологій; 
Факультет товарознавства, управління 
та сфери обслуговування. Координує 
роботу із застосуванням сучасних ін-
формаційних технологій Навчально-на-
уковий інформаційний інститут.

України, престижністю її спеціальнос-
тей, доброю організацією навчального 
процесу, порівняно незначною платнею 
за навчання і хорошим рівнем соціаль-
ного захисту студентів.

З 2006 р. на базі академії розпочала 
функціонування філія кафедри ЮНЕС-
КО “Нові інформаційні технології в 
освіті для всіх”, яка є структурним 
підрозділом Міжнародного науково–
навчального центру інформаційних 
технологій та систем Національної ака-
демії наук та Міністерства освіти і на-
уки України.

У березні 2007 р. створено Благо-
дійний фонд імені М. Тугана–Баранов-
ського, де основною метою його діяль-
ності є: фінансування освітніх програм, 
спрямованих на підвищення якості на-
вчально-виховного процесу, розвитку 
студентського самоврядування; спри-
яння розвиткові науки, реалізації науко-
во-освітніх програм, надання допомоги 
вченим, студентам академії; сприяння 
розвиткові культури, спорту, реалізації 
національно-культурного розвитку мо-
лоді, збереження куль турної спадщини, 
історичного культурного середовища; 
надання допомоги у розвитку видавничої 
справи та інформаційної інфраструкту-
ри академії; надання допомоги у розви-
тку матеріально-технічної бази академії; 
створення, підтримка та сприяння діяль-
ності Асоціації випускників академії.

Червень 2007 р. відбулася конферен-
ція випускників академії на якій створе-
но Асоціацію випускників, де головою 
обрано випускника 1993 року, засно-
вника групи компаній “Шувар” Рома-
на Федишина. 7 жовтня 2016 року відбу-
лася остання конференція випускників 
університету, де обрано новий керівний 
склад Асоціації випускників.

У 2008 році Луцький кооперативний 
коледж став структурним підрозділом 

Постанова Кабінету Міністрів України
про перетворення Львівського 

торговельно-економічного інституту
у Львівську комерційну академію. 1994 р.

Постанова Укоопспілки про зміну назви
Львівської комерційної академії

на Львівський торговельно-економічний 
університет. 2016 р.
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Місія Реальної школи у Львові запо-
чаткованої 1816 р. полягала в організу-
ванні Львівського освітнього осередку та 
сприянні ремісництву і торгівлі, еконо-
мічному розвитку краю. За задумом вона 
повинна відповідати зразкам столичних 
віденських шкіл, хоча навчальний про-
цес у Реальній школі здійснювався на 
основі німецьких освітніх програм, які 
були пристосовані до місцевих вимог. 
У навчальній будівлі (будинок М. Да-
ровського (нині – вул. Вірменська, 20)) 
поряд з навчальними аудиторіями, роз-
містились також кабінети адміністра-
тивного керівництва школи. 

Відтак у школі передбачалося два 
курси навчання, викладання наступних 
предметів навчального плану по шість 
навчальних годин в день, за винятком 
пообідніх годин та святкових днів: мо-
вознавство та стиль, релігія та декла-
мація, теорія комерції та торговельне 
право, математичні дисципліни, зорієн-
товані до професійних потреб, приро-
дознавство та хімія, загальна світова іс-
торія та географія, природнича історія, 
технологія та товарознавство, подвійна 

система бухгалтерського обліку, ариф-
метика, геометричний та архітектурний 
рисунок квітів (квіткового орнаменту), 
каліграфія, французька мова, італійська 
мова.

17 грудня 1820 р. Придворна підго-
товча комісія вирішила, що провінційні 
реальні школи мають бути двокласні (за 
винятком торговельних) та організову-
ватися на зразок підготовчої двокласної 
школи у Віденському інституті. Відпо-
відно до цього рішення Крайовий уряд 
вніс до програми навчання часткові 
зміни, згідно з якими програма навчан-
ня для першого і другого класів фор-
мувалася за віденським зразком, а для 
третього класу застосовувалася ширша 
підготовка з торговельних дисциплін. 

Перетворення, що відбулось 
у 1825 р. (підготовка учнів для вивчення 
технічних і комерційних наук у двоклас-
ній школі) призвело до вилучення з на-
вчального плану предметів, які давали 
знання з основ торгівлі. Однак щоб дати 
випускникам змогу працювати у сфері 
торгівлі, було призначено одного про-
фесора і виділено десять годин на тиж-
день для вивчення бухгалтерії, торго-
вельного та вексельного права. 

Програма навчання у другому се-
местрі 1836-1837 навчального року 
відповідала програмі Реальної школи 
у Відні. Політична географія та світова 
історія викладалися згідно з “Деталь-
ними коментаріями до статуту Реаль-
ної школи м. Лемберґа”. Як виплива-
ло зі звіту за перший семестр, рівень 
знань учнів безпосередньо зростав, 
що зумовило збільшення їхньої чисель-
ності та розширення фонду приміщень, 
який на той час налічував 24 житлові
і навчальні кімнати.

У першому семестрі 1844 р. учні 
протягом 29 обов’язкових і п’яти фа-
культативних годин вивчали такі пред-
мети: католицьке релігієзнавство; еле-
ментарну математику; алгебру; історію 
природознавства; стилістику; геогра-
фію (математична географія, загальна 
(політична) географія Європи; світову 
історію; польське мовознавство; де-
кламування; креслення; каліграфія (ні-
мецький шрифт) та ін. 

На початку 1844-1845 навчального 
року в Цісарсько-королівській технічній 
академії працювали професори (Франц 
Лебак, професор торговельних рахун-
ків, бухгалтерії та торговельно–комер-
ційної стилістики на комерційному 
курсі академії, викладав арифметику; 
Пауль Штрассер, професор торговель-
ної географії на комерційному курсі 
академії, викладав політичну геогра-
фію; Юзеф Желіговський, священик, 
викладав католицьку релігію), вчителі 
(Ян Щепанський; викладав польську 
мову, Антон Неннель; викладав калі-
графію), позаштатні викладачі (Йоганн 
Глойснер, доктор медицини та про-
фесор підготовчої хірургії підготовчих 
наук у Львівському університеті, ви-
кладав природничу історію; Олександр 
Рейзінгер, позаштатний викладач вищої 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 
У РЕТРОСПЕКТИВІ

Освітня діяльність кожного навчального закладу, зокрема й університе-
ту, формується передусім місією, завданнями, засадами функціонування, 
а також ресурсами (фінансовими, кадровими та матеріально-технічними). 
Тому, здійснюючи ретроспективний аналіз освітньої діяльності університе-
ту, необхідно одразу зауважити, що читач знайомиться по суті з різними 
за названими ознаками навчальними закладами, які функціонували впродовж 
двох століть.

КЕРІВНИКИ ВИШУ
Алоїз Олександр Уле

(1817–1844 рр.), 
Флоріан Шиндлер

(1844–1848 рр.), 
Олександр Рейзінгер

(1848–1871 рр.), 
Фелікс Стшелецький

(1872–1873 рр.),
Ян Непомусен Франко

(1874–1875 рр.), 
Антоній Павловський

(1899–1917, 1922–1930 рр.), 
Максимиліан Шоеннет

(1917–1922 рр.), 
Олександр Долинський

(1930 р.), 
Казимир Цисельський

(1931–1932 рр.), 
Генрик Корович
(1932–1939 рр.), 
Іван Хіменко

(1939 р.), 
Марк Коваленко
(1940–1941 рр.), 
Микола Ячменьов

(1941 р.), 
Володимир Кучер

(1944 р.), 
Семен Гаркавенко

(1944–1952 рр.), 
Семен Сіденко
(1953–1964 рр.), 

Казимир Пирожак
 (1964–1993 рр.), 
Яків Гончарук

(1993–2007 рр.), 
Іван Копич

(2007–2014 рр.),
Петро Куцик

(з 2014 р. – по цей час).

Свідоцтво про закінчення А. Робашеком
першого курсу Торговельної
академії. 28 червня 1922 р.
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математики на технічному курсі акаде-
мії, викладав елементарну математику; 
Карл Лангнер, доктор права, викла-
дав німецьку мову та стилістику; Єжи 
Курцбауер, викладач торгівлі та това-
рознавства на комерційному курсі ака-
демії, викладав технічне креслення, а 
також очолював добровільні колективні 
учнівські практикуми з креслення; Якоб 
Нойманн викладав італійську мову, зо-
крема, на комерційному курсі; Кароль 
Пєхорський викладав французьку мову, 
зокрема, на комерційному курсі).

Важливу роль у навчальному процесі 
в Технічній академії відігравала біблі-
отека, призначена насамперед для про-
фесорів і студентів навчального закладу. 
Нею могли користуватися також усі під-
приємці і науковці міста. Бібліотекою 
керував один із професорів, якого що-
річно обирали на загальних зборах про-
фесорів. Найважливіші справи вирішу-
вала Бібліотечна комісія, що складалася 
з професорів усіх факультетів навчаль-
ного закладу, яких обирали щорічно. 
Професори і викладачі користувалися 
бібліотекою безкоштовно і могли брати 
книги додому. Студенти користувалися 
літературою тільки в читальному залі і 
лише іноді могли брати книги додому.

Згідно з пропозицією директора Тех-
нічної академії, декретом імператора від 
9 червня 1846 р. були внесені значні змі-
ни до програми навчання уже в 1847-1848 
навчальному році. До найважливіших 
слід віднести запровадження на першому 
році репетиційних лекцій з елементарної 
математики та купецькі рахунки. 

У 1847-1848 навчальному році в Тех-
нічній академії викладалися матема-
тика, будівництво, торговельне право, 
товарознавство, релігія, польська, ні-
мецька, французька, італійська мови, 
малюнок та інші предмети. У той період 
на торговельному відділенні додатково 
вели заняття з: товарознавства і торго-
вельних рахунків, торговельного обліку, 
торговельного і банківського права, лис-
тування і державної монополії, купець-
кого стилю і торговельної географії.

У 50-ті роки ХІХ ст. Технічна акаде-
мія зазнала певних організаційних змін. 
У 1850-1851 навчальному році було ство-
рене однорічне підготовче відділення для 
старшої молоді, яка бажала навчатися 
в академії без закінчення Реальної школи. 
Це деякою мірою розширило можливості 
навчання в академії вихідцям з нижчих 
верств суспільства. Проте відділення іс-
нувало недовго. Під приводом, що за 
його посередництвом до академії про-
никають недостатньо підготовані особи, 
його у 1857 р. було закрито.

У 1869-1870 навчальному році львів-
ська Технічна академія мала шість зви-
чайних кафедр, серед яких бухгалтерії 
і кореспонденції та науки про торгівлю. 
До 1855 р. кафедру торгівлі очолював 

професор Єжи Курцбауер, а після його 
смерті – Стефан Кожма. Торговельне 
і вексельне право, а також правила про 
мито і монополії викладав професор 
університету Ян Паждзер, географію 
та історію торгівлі – учитель Кароль 
Пєхорський. Директор академії О. Рей-
зінгер викладав механічну технологію, 
торговельну арифметику і товарознав-
ство.

Запроваджений у 1874-1875 навчаль-
ному році новий навчальний план ста-
вив певні вимоги до підготовки учнів 
при переведенні їх у старші класи. План 
не обмежував самостійного навчання, 
і кожен учень міг вільно обирати зміст 
і методику вивчення предмета. Однак 
такі принципи організації навчального 
процесу не сприяли успішному засво-
єнню учнями програмного матеріалу. 
До того ж учні академії могли вільно 
складати іспити за індивідуальним роз-
кладом. У результаті чимало учнів хоч 
і відвідували всі курси, але зовсім не 
складали іспитів або ж складали лише 
з деяких дисциплін, здебільшого прак-
тичних. Щоб припинити цю негативну 
практику, колегія, запропонувала запро-
вадити іспити з теоретичного предмета 
після двох років навчання і спеціально-
го – після закінчення навчання. Учні, які 
склали другий іспит і виконали проект 
на задану тему, отримували диплом. 

За статутом Вища торговельна школа 
поділялася на вищу і додаткову торго-
вельну школу. Вища торговельна шко-
ла здійснювала загальну теоретичну та 
практичну підготовку осіб торговель-
ного стану з вищою кваліфікацією (ке-
рівників та вищих чиновників у бан-

ківських і транспортних установах, 
комісіонерів, експертів, торгових агентів 
та ін.). Додаткова торговельна школа 
(з вечірнім та заочним навчанням) при-
значалася для осіб, які вже працюва-
ли в торгівлі, і мала на меті поглибити
їхні знання.

Вища торговельна школа у Льво-
ві складалася з чотирирічних кур-
сів. Навчальний план передбачав 
загальнообов’язкове вивчення поль-
ської мови як мови викладання, а також 
німецької і французької мов, купець-
ких рахунків, загальної і політичної 
арифметики, геометрії, торговельної 
кореспонденції, бухгалтерії, науки про 
торгівлю, вексельного права, торговель-
ного і промислового права, суспільної 
економії, торговельної географії, істо-
рії, природничої історії, фізики, хімії та 
хімічної технології, каліграфії, стено-
графії. Крім цього, учні вивчали Закон 
Божий згідно з приписами церковної та 
освітньої влади, виконували практичні 
завдання в хімічній і товарознавчій ла-
бораторіях. Загальна кількість навчаль-
них годин у Вищій торговельній школі 
не повинна була перевищувати 35 годин 
на тиждень.

Учні поділялися на звичайних і над-
звичайних. До звичайних належали ті 
учні, які вивчали всі обов’язкові пред-
мети, передбачені навчальним планом; 
до надзвичайних – ті, що опановували 
лише деякі предмети.

На Різдвяні та Великодні свята кожен 
учень отримував звичайну класову ві-
домість, після закінчення навчального 
року – свідоцтво успішності, а після 
закінчення Вищої торговельної школи – 
випускне свідоцтво. Надзвичайні учні 
складали іспити з предметів, які вони 
відвідували, і на цій підставі отриму-
вали свідоцтво успішності. В класових 
відомостях і свідоцтвах успішність ви-
значалася такими показниками: зовсім 
відповідно, відповідно, менш відпо-
відно, не відповідно. Досягнення учнів 
з окремих дисциплін характеризувалися 
як відмінні, добрі, задовільні і незадо-
вільні. Відвідування навчання оціню-
валося таким чином: дуже старанний, 
старанний, непостійний та недбалий. 
Якщо успішність учня лише з одного 
предмета була незадовільною, то учи-
тельська конференція могла допустити 
його до повторного іспиту після великих 
канікул за умови, що предметні вчителі 
цього не заперечували. Якщо на іспит 
не було дано дозволу або його результат 
не відповідав вимогам, то учень змуше-
ний був вивчати курс заново. Екзаменів 
зрілості у Вищій торговельній школі не 
складали, проте директор наприкінці 
кожного навчального року, а особливо 
перед випуском абітурієнтів зі шко-
ли мав переконатися у тому, що учні 
дійсно досягнули мети навчання. 

Табель успішності учня другого класу
Я. Сейбальда за перше півріччя

1921–1922 навчального року
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 Зі здобуття статусу Торговельної ака-
демії у 1902 році в навчальному закладі 
діяли чотирирічна Вища торговельна 
школа, курс абітурієнтів середніх шкіл, 
додаткова трирічна торговельна школа, 
вечірні професійні курси для дорослих 
та вечірні спеціальні торговельні курси 
для вчителів торговельних додаткових 
шкіл, майстерські бухгалтерські кур-
си та спеціальні курси для працівників 
банків, ощадних і допоміжних кас. Крім 
цього, планувалося відкрити двокласну 
торговельну школу, яка б готувала спе-
ціалістів середньої кваліфікації, а також 
торговельні курси для дівчат.

Вищу торговельну освіту давала чо-
тирирічна торговельна школа, в якій мо-
гли навчатися лише юнаки, що закінчи-
ли чотири класи загальної, Реальну або 
спеціальну трикласну школу.

В академії існувала практика здачі 
приватних іспитів фахівцями, які на-
вчалися самостійно з таких предметів: 
бухгалтерія, купецька кореспонденція 
і робота в конторах, купецькі рахун-
ки, товарознавство, наука про торгівлю 
і векселі, етнографія. Такі іспити могли 
складати практичні працівники, яким 
виповнилося 17 років. Кожен іспит мав 
письмову та усну частини, а іспит з това-
рознавства включав практичні заняття в 
лабораторії та теоретичну частину, тісно 
пов’язану із заняттями в лабораторії.

Практичну спрямованість мали всі 
19 обов’язкових та шість додаткових 
(факультативних) предметів, які вивча-
лися в академії. Навіть загальноосвітні 
дисципліни викладалися таким чином, 
щоб випускники отримали певні прак-

тичні навички. Наприклад, вивчаючи 
польську, німецьку, французьку, англій-
ську та руську (українську) мови (остан-
ні дві – факультативно), слухачі вузу 
водночас навчалися вести необхідну їм 
ділову кореспонденцію; вивчаючи іс-
торію, знайомилися з історією торгівлі, 
хімію – з хімічними технологіями тощо. 

Базовими спеціальними дисципліна-
ми в академії були: наука про торгівлю, 
суспільна економія, торговельна геогра-
фія, товарознавство і механічні техноло-
гії, торговельне, промислове і вексельне 
право. Вивчалися також стенографія, 
машинопис, каліграфія, діловодство, 
зразкова контора. Окремо слід згадати 
про такий предмет, як основи коопера-
ції. Його в академії викладав Р. Зало-
зецький, який і започаткував тут наукову 
школу з проблем кооперативного руху.

Більшість предметів у Торговель-
ній академії читали штатні професори 
та приват–доценти – доктори наук. Пер-
ші вважалися державними службовцями 
й отримували платню з державних фон-
дів, заробіток других залежав від кіль-
кості студентів, які записалися до них на 
курс, і виплачувався з фондів самої ака-
демії. Низку курсів могли читати тимча-
сові заступники професора чи доцента

У 1905-1906 навчальному році був 
запроваджений новий навчальний план, 
обов’язковий для всіх торговельних 
академій Австрії. План передбачав такі 
зміни: навчальний рік поділявся на два 
півріччя, з яких перше тривало від 1 ве-
ресня до кінця січня, а друге – від 1 лю-
того до 15 липня. Звичайний учень 
отримував після закінчення кожного 
півріччя свідоцтво, яке характеризувало 
його поведінку, старанність та резуль-
тати з окремих навчальних предметів. 
При кваліфікації старанності учнів за-
стосовувалася шкала, обов’язкова для 
середньої школи. Навчання в академії 
розпочалося 4 вересня 1905 р. 

Торговельна академія у Львові вклю-
чала такі школи і курси: чотирирічну 
Вищу торговельну школу; курс для абі-
турієнтів середніх шкіл; доповнюючу 
торговельну школу (школу підвищення 
кваліфікації спеціалістів); професійний 
вечірній курс для дорослих; спеціаль-
ні вечірні торговельні курси. Крім цих 
шкіл та курсів, можна було відкривати 
інші навчальні структури, якщо в цьому 
була потреба.

30 червня 1913 р. Міністерство ві-
росповідань і освіти ініціювало деякі 
зміни у навчальних планах торговель-
них академій в Австрії. Воно звернуло-
ся до вчительських колективів вищих 
торговельних шкіл з проханням подати 
відповідні пропозиції. У зв’язку з цим 
була організована спільна конференція 
викладацьких колективів торговельних 
академій Львова та Кракова, яка відбу-
лася 27-28 березня 1914 р. 

У 1920 році навчальний процес 
у Торговельній академії розпочався 
20 вересня, після повернення учнів 
і вчителів з польсько–російської війни, 
на курсі абітурієнтів – 28 жовтня, а в до-
повнюючій школі – 9 листопада. З до-
даткових предметів учні вивчали маши-
нопис, а також відвідували лабораторні 
заняття з хімії та товарознавства, на 
курсі абітурієнтів – з торговельної ко-
респонденції (німецької), стенографії 
і машинопису.

В Академії закордонної торгівлі 
у Львові навчальний рік поділявся на 
два семестри по 15, або на три кварта-
ли (триместри) по 10 лекційних тижнів 
кожний. При вступі до вищого навчаль-
ного закладу потрібно було подати атес-
тат зрілості й записатися як звичайний, 
надзвичайний чи вільний слухач. Остан-
ні могли разом зі звичайними студента-
ми слухати лекції, але не мали права 
здавати іспити. Рівень їхньої підготовки 
можна було зафіксувати лише у тому ви-
падку, коли вільні слухачі набували прав 
звичайних студентів. Усі права студен-
та, насамперед право відвідувати лекції, 
практичні заняття і складати іспити, 
мали тільки звичайні студенти.

В академії навчали студентів аграр-
ної, торговельної,  промислової, банків-
ської  політики,  а також фінансів і бю-
джету. Важливе  місце  в  навчальному  
плані  школи посідав бухгалтерський 
облік. Читали теорію та методику бух-
галтерського обліку, облік у торгівлі, 
банках, на промислових підприємствах 
та у сільському господарстві, навчали, 
як аналізувати баланс.

Протягом 1937-1938 рр. студенти 
слухали лекції досвідчених фахівців, зо-
крема, І. Витановича. Вони мали нагоду 
“з перших вуст” дізнатися про проблеми 
кооперації, про всі сфери економічно-
го життя. Згодом в академії відкрився 
лекторій “Кооперація”. Провадив його 
професор–поляк, який був великим при-
хильником кооперативного руху.

У Львівському інституті радянської 
торгівлі підготовка фахівців велася за та-
кими спеціальностями: товарознавство 
промислових товарів, товарознавство 

Залікова книжка студентки
Вищої школи закордонної торгівлі

у Львові М. Ашкеназі. 19 грудня 1931 р.

Диплом магістра
економічно-торговельних наук

О. Кміцикевич
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ував кафедрою, мав виконувати педна-
вантаження в межах 2,25-2,75 години 
щоденно (540-660 годин у рік), про-
фесор і доцент кафедри – 2,75-3,25 го-
дини (660-780 годин), старший викла-
дач, викладач, асистент – 3-3,5 години 
(720-840 годин), причому мінімальне 
навантаження передбачалося лише для 
працівників випускаючих кафедр та ка-
федри марксизму-ленінізму.

У повоєнні роки Львівський ін-
ститут радянської торгівлі відновив 
роботу в якому діяли три факультети 
(торговельно-економічний, обліково-
економічний та товарознавчий). При ін-
ституті функціонували Центральні кур-
си народного комісаріату з підвищення 
кваліфікації бухгалтерів і плановиків, 
Львівська філія Всесоюзного заочного 
інституту радянської торгівлі, а також 
Підготовчі курси для вступу до вищих
навчальних закладів.

Після об’єднання Українського інсти-
туту радянської кооперативної торгівлі 
та Львівського інституту радянської тор-
гівлі у Львівський торговельно-еконо-
мічний інститут, навчальний заклад мав 
три факультети – обліково-економічний, 
торговельно-економічний, товарознав-
чий – та 18 кафедр. Слід відзначити, що 
прогрес у розвитку освітньої діяльнос-
ті ЛТЕІ мав місце, а, головне, створено 
вагомі стартові передумови: за 1955-
1966 рр. видано 24 посібники, 24 мо-
нографії, 26 авторефератів дисертацій 
і майже 300 наукових статей, а заодин 
лише 1965-66 рр. видано 5 підручників 
на майже 100 др.арк.; професорсько–
викладацький склад інституту попо-
внили видатні в майбутньому науковці: 
доц. П. Новодєрожкін, проф. В. Горєл-
кін, доц. О. Чернятин, доц. О. Гершгорн, 
д.т.н. Ф. Чистяков, проф. Опельбаум 
Е. В., проф. І. Дмитрієв, доц. К. Ма-
ришев, проф. Опельбаум Ш. В., 
доц. Ф. Майборода, доц. М. Холевчук, 
доц. Татаринов А. П., проф. Троян О. В., 
доц. Зелінський О. В., доц. Куш-
нір М. К., проф. Діаніч М. М., проф. По-
движенко І. С., доц. Моргун О. Ф., а нау-
кова діяльність професорів Семака Б. Д. 
та Пугачевського Г. Ф. триває донині.

У 1947-1952 рр. було створено фі-
нансовий факультет, який займався 
підготовкою фахівців для системи Мі-
ністерства фінансів, та статистичний 
від діл на економічному факультеті, що 
готував спеціалістів для органів Цен-
трального статистичного управління. 
Від 1949 р. в інституті навчалися аспі-
ранти, в 1951 р. запроваджена вечірня 
форма навчання.

У 50-х рр. інститут в основному 
спеціалізувався на підготовці фахів-
ців для радянської державної і част-
ково кооперативної торгівлі за спе-
ціальностями: економісти торгівлі, 
бухгалтери-економісти, фінансисти, 

товарознавці промислових та продо-
вольчих товарів вищої кваліфікації. 
Значну частину випускників скеровано
на педагогічну роботу.

Перехід до відання Центроспілки 
СРСР вимагав значної, а на деяких ді-
лянках і докорінної перебудови на-
вчальної й наукової роботи. Ця пере-
будова підпорядковувалася головному 
завданню колективу інституту – підго-
товці висококваліфікованих кадрів для 
споживчої кооперації.

У вересні 1959 р. в інституті ор-
ганізоване заочне і заочне навчання, 
у зв’язку з чим 1 березня 1961 р. ство-
рений заочний, а 1 вересня 1962 р. – 
загальнонауковий факультет (при 
реорганізації заочного навчання загаль-
нонауковий факультет 1 серпня 1965 р. 
ліквідовано). З метою посилення керів-
ництва самостійною роботою студентів, 
надання їм консультаційної допомоги 
у 1961 р. інститут організував три на-
вчально-консультаційні пункти в міс-
тах Хмельницькому, Херсоні та Полта-
ві при кооперативних технікумах. Для 
студентів-заочників, які жили у Львові, 
Хмельницькому, Херсоні та Полтаві, 
протягом навчального року були органі-
зовані вечірні заняття тричі на тиждень. 
Для студентів, що не жили у цих містах, 
по суботах і неділях проводилися гру-
пові та індивідуальні консультації.

1 вересня 1968 р. почав функціо-
нувати факультет підвищення квалі-
фікації керівних працівників і спе-
ціалістів споживчої кооперації. 

продуктових товарів, економіка і пла-
нування радянської торгівлі, бухгал-
терський облік у радянській торгівлі. 
Стипендію одержували 50% студентів, 
чим зацікавлювали молодь до навчан-
ня. У складі інституту – три факультети 
(товарознавчий, торговельно-економіч-
ний, обліково-економічний), 11 кафедр. 
Крім кафедр в інституті працювали дві 
циклові методичні комісії – фізкультур-
на і військова. З 1 січня 1941 р. в інсти-
туті були створені кафедри економі-
ки та планування радянської торгівлі 
та обліку. За такими характеристика-
ми інститут відносився до провідних 
у м. Львові і краю.

Термін навчання студентів в інсти-
туті – чотири роки. Навчальний рік 
поділявся на два семестри: осінній 
(від 1 вересня до 24 січня) та весняний 
(від 7 лютого до 30 червня). Для сту-
дентів та аспірантів встановлювалися 
двічі на рік канікули: зимові (від 25 січ-
ня до 6 лютого) та літні (від 1 липня 
до 31 серпня). Для викладачів запро-
ваджувався шестигодинний робочий 
день, під час якого професор, що завід-
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 Від вересня 1977 р. в інституті поча-
ли навчатися іноземні студенти. Перші 
студенти прибули на навчання з країн 
Східної Європи – Угорщини, Польщі, 
Чехословаччини, Болгарії, Німецької 
Демократичної Республіки, а також 
із В’єтнаму (всього 67 студентів). Кон-
тингент студентів, які прибували на 
навчання до 1981 р., постійно збіль-
шувався. У 1980 р. в інституті навча-
лося 143 студенти із НДР, Польщі, Че-
хословаччини, Угорщини та В’єтнаму. 
У 1989 р. контингент іноземних студен-
тів зазнав змін у зв’язку зі змінами в по-
літичній ситуації у Східній Європі. Сту-
денти з колишніх соціалістичних країн 
перестали приїздити на навчання. На-
томість в інституті навчалися студенти з 
Близького Сходу (Ліван, Йорданія), Пів-
денно-Східної Азії (В’єтнам, Лаос), Аф-
риканського континенту (Конго, Заїр, 
Кот д’Івуар, Сан-Томе, Прінсіпі, Бенін, 
Ефіопія, Мадагаскар), Латинської Аме-
рики (Нікарагуа, Панама, Домініка). 

У 80 рр. ХХ століття відбувалася 
інтеграція спеціальностей, удоскона-
лювався навчальний процес, викорис-
товувалися нові на той час методи й 
форми організації навчального процесу: 
як виконання студентами індивідуаль-
них завдань різного ступеня складнос-
ті, пов’язаних з реалізацією програм на 
електронно-обчислювальних машинах; 
проведення колоквіумів з урахуванням 
отриманих оцінок на майбутніх іспи-
тах; організація курсового проектуван-
ня протягом навчального року; запро-
вадження в навчальний процес відео 
термінальної діалогової системи. Для 
поліпшення організації навчального 
процесу, умов педагогічного експери-
менту кафедра розробила нові завдання 
для проведення лабораторних занять 
і самостійної роботи студентів, визна-
чила теми курсу для самостійного ви-
вчення, розробила організаційні форми 
самостійної роботи .

З набуттям Україною незалежності 
відкрилися нові передумови і можли-
вості в удосконаленні освітньої діяль-
ності. Цьому сприяли: ринкові умови 

функціонування вузу як суб’єкта на-
дання освітніх послуг; намагання вузу 
зайняти вищі конкурентні позиції на 
ринку, а отже й забезпечення набору 
студентів на 1-й курс; зосередження 
зусиль професорсько-викладацького 
складу на вдосконаленні освітньої ді-
яльності, забезпечення випускників 
конкурентними знаннями, вміннями 
і навичками та їхніх пріоритетів у пра-
цевлаштуванні; диверсифікаційна ді-
яльність у розширенні спектра спеці-
альностей в університеті.

У 1993 р. кафедри інституту підготу-
вали і видали близько 100 методичних 
розробок загальним обсягом 240 дру-
кованих аркушів, зокрема методичні 
вказівки з вивчення відповідних курсів 
та проведення лабораторних і прак-
тичних занять (46 назв), курсів лекцій 
(22 назви), ситуаційні завдання та діло-
ві ігри (10 назв).

У вересні 1993 р. організувався фа-
культет міжнародних економічних від-
носин, до складу якого увійшли кафе-
дри маркетингу і зовнішньоекономічної 
діяльності (випускова), іноземних мов. 
У грудні того ж року інженерно-еконо-

мічний факультет був реорганізований 
у факультет менеджменту з кафедра-
ми менеджменту, вищої математики 
та статистики, інформаційних систем 
у менеджменті (випускова), програм-
них засобів інформатики. Ці кафедри 
створені на основі кафедр вищої ма-
тематики, статистики, економічної ін-
форматики та АСУ, програмних засобів 
інформатики, менеджменту, інформа-
ційно-обчислювальних систем.

У зв’язку із суттєвим збільшенням 
чисельності студентів-правників і роз-
ширенням функцій кафедри права 
у січні 1996 р. був організований юри-
дичний факультет, у підпорядкування 
якого перейшли загальноінститутські 
кафедри історії і політології та філосо-
фії і культури.

Девіз успіху університету “Виперед-
жати час!” обрано не випадково. Тільки 
нові “продукти”, тобто нові спеціаль-
ності, спеціалізації, нові ліцензовані 
місця, новації у навчальному процесі, 
нові засоби, форми і методи навчання, 
посилення кадрового складу, реформи і 
трансформування, дозволяли його дося-
гати, реалізовувати.

На межі тисячоліть до традиційних  
спеціальностей  Бухгалтерський  облік,  
Економіка торгівлі, Фінанси згодом від-
криті спеціальності Маркетинг, Менедж-
мент, МЕВ, Правознавство, Банківська 
справа, Товарознавство та експертиза в 
митній справі, Товарознавство  та  комер-
ційна діяльність, Готельно-ресторанна  
справа, Харчові технології, Економічна 
кібернетика, Управління інноваційною 
діяльністю. У 2015 р. відкрито спеціаль-
ності Реклама і зв’язки з громадськістю, 
Комп’ютерні науки та інформаційні тех-
нології, Туризм, Міжнародна економіка, 
Управління фінансово-економічною без-
пекою. У 2016 р. – Технології захисту 
навколишнього середовища. Відповідно 

Ректор інституту К. Пирожак серед в’єтнамських студентів. 1984 р.

Заняття зі студентами в обчислювальному центрі проводить викладач кафедри
технічних засобів обробки економічної інформації В. Бабич (в центрі)
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до сучасних вимог суспільства та робо-
тодавців в університеті для абітурієнтів 
пропонується велика кількість спеціалі-
зацій за відповідними спеціальностями. 

Кардинально підвищено кваліфікацій-
ний рівень професорсько-викладацького 
колективу,  якісний  склад  якого є 77 %. У 
2016-2017 навчальному році підготовку 
фахівців здійснюють  кафедри, які  відпо-
відають  сучасним вимогам суспільства: 
кафедра аудиту, аналізу та оподаткуван-
ня; кафедра бухгалтерського обліку; ка-
федра вищої математики та кількісних 
методів; кафедра господарського права; 
кафедра економіки; кафедра теоретичної 
та прикладної економіки; кафедра мит-
ного та технічного регулювання; кафедра 
іноземних мов; кафедра історії та політо-
логії; кафедра комерційної діяльності та 
підприємництва; кафедра комп’ютерних 
наук; кафедра кримінального права та 
процесу; кафедра маркетингу; кафедра 
менеджменту; кафедра міжнародних еко-
номічних відносин; кафедра теорії дер-
жави та права; кафедра товарознавства 
та технології непродовольчих товарів; 
кафедра товарознавства і технологій ви-
робництва харчових продуктів; кафедра 
туризму та готельно-ресторанної справи; 
кафедра фізичного виховання; кафедра 
філософії та культури; кафедра фінансів, 
кредиту та страхування; кафедра фінан-
сово-економічної безпеки та банківсько-
го бізнесу; кафедра харчових технологій; 
кафедра природничих наук та захисту 
навколишнього середовища; кафедра ци-
вільного права та процесу. Всі вони очо-
лювані докторами економічних, техніч-
них і наук іншого профілю, відповідно до 
профілю кафедри.

Впродовж нетривалого періоду 
часу навчальний процес повністю 
комп’ютеризовано. Станом на 2016 р. 
функціонують 19 комп’ютерних ауди-
торій, в т.ч. 2 електронні бібліотечні 
читальні зали, 24 спеціалізованих кабі-
нети і 38 лабораторій. Для освітнього 
процесу нараховується значна кіль-
кість сучасної комп’ютерної техні-
ки, усі з виходом у Інтернет. Працює 
електронна бібліотека, у фондах якої 
велика кількість позицій, серед яких є 
підручники та посібники.

Суттєвий прогрес в освітній діяль-
ності – створення волоконно-оптичної 
інфраструктури, підключеної до між-
міських швидкісних каналів мережі 
УРАН для взаємного обміну інфор-
мацією в Україні. Відкрито доступ до 
наукових мереж світу, зокрема до пан-
Європейської науково-освітньої мережі 
GÉANT (об’єднує понад 3500 навчаль-
них закладів в Європі, 30 країн). На-
вчальні корпуси ЛТЕУ та гуртожитки 
об’єднані в єдину локальну мережу 
Інтернет волоконно-оптичним підклю-
ченням. Університет має необмежений 
доступ до мережі Інтернет. Придбано 
або розроблено самостійно досконалі 
програмні продукти.

В університеті активно створюється 
й оновлюється навчально-методична 
база. Тільки за останні 10 років видано 
майже 100 підручників, 500 навчальних 
посібників, 2000 методичних розробок. 
За цим доробком університет кращий 
у Львові та у Західному регіоні. Біблі-
отека налічує понад 350000 томів на-
вчальної та наукової літератури та 5000 
періодичних видань. 

Авторитет авторського колективу 
підручників університету настільки ви-
сокий, що 2011 р. Комітет з Державних 
премій України в галузі науки і техніки 
присудив професору С. В. Скибінсько-
му високе звання лауреата за комплекс 
підручників з маркетингу.

Успішно запроваджуються нові форми 
і методи навчання. Постійно налагоджу-
ється співпраця з роботодавцями, осно-
вною метою якої є підготовка фахівців 
за їх вимогами. Укладені договори про 
співпрацю, які щороку переглядаються 
з провідними компаніями Львівщини 
та України, які є лідерами ринку. 

18 червня 2014 року відкрито інфор-
маційно-організаційний кабінет, що 
слугує інтерактивним майданчиком для 
спілкування студентів та викладачів з 
працівниками національної мережі ТОВ 
“Епіцентр К” з метою забезпечення ре-
альною виробничою та переддиплом-
ною практикою, де керівники практики 
несуть відповідальність за кожен робо-
чий день практиканта на виробництві. 

На факультетах і кафедрах створено 
науково-практичні осередки. На юри-
дичному факультеті – Ліга студентів-
правників, на кафедрі маркетингу – Ре-
кламна агенція, на кафедрі туризму і 
готельно-ресторанної справи – турис-
тична агенція, на кафедрі митного і тех-
нічного регулювання – навчально-кон-
сультаційний центр митних брокерів 
та митного регулювання. Аналогічні 
структури організовуються і на інших 
кафедрах. Вишукуються нові нетради-
ційні об’єкти-бази практики.

У зв’язку з трендом підвищення мо-
більності студентів і професорсько-ви-
кладацького складу активізовано роз-
робку курсів дистанційного навчання. 
Створено Центр дистанційних техно-
логій навчання. Вже розроблено більше 
600 дистанційних курсів і їх кількість 
щомісяця збільшується, які повністю 
забезпечують навчальний процес.

Вдосконалення освітньої діяльнос-
ті – магістральний курс розвитку універ-
ситету, пріоритетний напрям викорис-
тання кадрових, фінансових, технічних, 
інформаційних і ін. ресурсів. Це осно-
вний засіб досягнення конкурентності 
освітньої послуги університету та забез-
печення його високих позицій на ринку 
регіону, України і Європи.

У читальному залі головного корпусу академії. 2006 р.
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Чисельність науково-педагогічних 
працівників у навчальному закладі 
в різні історичні періоди була різною 
і здебільшого залежала від історичних 
умов, чисельності студентів та фінан-
сової спроможності. Написанням науко-
вих праць, підготовкою нових навчаль-
них курсів, впровадженням інновацій 
у навчальний процес, керівництвом на-
уковими школами традиційно займали-
ся найбільш досвідчені та кваліфіковані 
викладачі університету. 

З моменту створення Реальної школи 
у Львові до середини 50 років немає на-
веденої інформації щодо певних науко-
вих досягнень навчального закладу, але 
це не означає що їх не було. Оскільки 
в той період у закладах працювали про-
фесори, вважаємо, що наука була, про-
сто вона не є невисвітленою.

Одними з перших науковців, про 
яких нам відомо були: Франц Ле-
бак, професор комерційного рахівни-
цтва та бухгалтерського обліку; Пауль 
Штрассер, професор торговельної гео-
графії та історії торгівлі на комерцій-
ному курсі, Георг Курцбауер, професор 
торговельних наук і товарознавства, які 
у 1836 р. працювали Цісарсько-королів-
ській реально-торговельній академії.

На даний час відомі наукові здобут-
ки вченого Антонія Павловського. Його 
наукові праці стосуються проблем мате-
матики, торговельних предметів та бух-
галтерії. 

Особлива роль в історії наукової ді-
яльності університету по праву нале-
жить визначному вченому в галузі хімії 
і технології нафти Романові Сасу Зало-
зецькому. Основним напрямом його на-
укових досліджень було вивчення хіміч-
ного складу нафти й озокериту, природи 
вуглеводнів та нафтових кислот, спосо-
бів очищення і використання відходів 
переробки гудрону. 

Серед відомих вчених, що працювали 
свого часу в університету (тоді ще Ви-
щій торговельній школі) був і визначний 
фахівець у галузі класичної філології, 
перекладач творів грецьких і римських 
письменників Іларій Огоновський.

У 1908 р. допоміжний учитель Тор-
говельної академії Станіслав Гомме 
отримав стипендію на наукове відря-
дження до Італії та Греції. Ца дає під-
стави стверджувати, що в той період 
практикувалося наукове стажування ви-
кладачів.

У 1910 р. при сприянні Торговельної 
академії у Львові вийшла друком пер-
ша в світі праця з економетрії “Нариси 
економетрії”. Її автор – викладач акаде-
мії і водночас фінансовий директор Зе-
мельного банку Галичини Павло Цьом-
па. Майже століття потому у 2001 році 
група наших вчених, у складі профе-
сорів Я. Гончарука, І. Копича, Г. Баш-
нянина, доцента А. Яремка, переклали 
працю П. Цьомпи з німецької на укра-
їнську мову.

З Вищою школою закордонної тор-
гівлі свою долю у міжвоєнний період 
(з 1932 по 1939 рік) пов’язав визначний 
польський учений-економіст Генрик Ко-
ровіч. У своїх працях вважав за потрібне 
розвивати внутрішній ринок, інтенси-
фікувати землеробство і розвивати про-
мисловість на основі місцевої сировини. 

Надзвичайно вагомим в історію розви-
тку науки в університеті був внесок Ольги 
Кміцикевич, яка підготувала курс аналізу 
господарської діяльності підприємств 
споживчої кооперації, разом з колегами 
по кафедрі створила низку навчальних 
посібників, а підручник “Аналіз госпо-
дарської діяльності підприємств спо-
живчої кооперації”, тричі перевидавався 
і був перекладений естонською мовою. 
Вона створила власну наукову школу. Під 
керівництвом О. Кміцикевич захистили 
кандидатські дисертації 13 аспірантів, 
зокрема, С. Шкарабан, О. Заяць, Ю Ве-
рига, І. Швачко, Є. Нетикша, В. Мельни-
чук, В. Шевчук, Н. Корнєєва, Р. Мусаєв
та інші.

Від 1944 р. в інституті працював Гри-
горій Вербицький, котрий ще до війни 
написав ряд наукових праць і створив 
в Україні статистичну школу, що була 
відома у багатьох країнах світу.

Справді масова підготовка науково-
педагогічних кадрів вищої кваліфікації 
розпочалася після Другої світової війни 
і здійснювалася вона через аспірантуру, 
яка була створена у 1947 р. з таких спе-
ціальностей: “Політекономія”, “Еконо-
міка радянської торгівлі”, “Організація 
і техніка радянської торгівлі”, “Товароз-
навство промтоварів” “Товарознавство 
харчових продуктів”, “Бухгалтерський 
облік”. Перший набір було здійснено 
у 1948-1949 навчальному році.

У 1946 р. відбулася наукова сесія ін-
ституту, яка підсумувала наукові здобут-
ки та обговорила завдання, що постали 
перед радянською торгівлею у зв’язку 
з п’ятирічним планом. Продовженням 
такої традиції є щорічне проведення 

ВИЗНАНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
Львівський торговельно-економічний університет впродовж своєї двохві-

кової історії завжди був і залишається справжнім осередком науки і якісної 
вищої освіти. Розпочавши свою діяльність як Реальна школа у Львові, він 
став справжньою кузнею наукових кадрів спочатку для Австро-Угорської 
імперії, Польщі, колишнього СРСР, а тепер і для України та всього світу. 
Потужний інтелектуальний та науковий потенціал університету на всіх 
етапах його історичного розвитку спричиняв вагомий вплив на формування 
кадрового складу викладачів та контингенту студентів. Він відігравав голо-
вну роль у формуванні професійних та людських якостей майбутніх фахівців, 
адаптації системи підготовки спеціалістів до реальних умов соціально-еко-
номічного розвитку, інтеграції науки, освіти та практики. 

Третя науково-практична конференція випускників інституту. 1968 р.

Учасники третьої науково-практичної 
конференції випускників інституту.

1968 р.
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конференції професорсько-викладаць-
кого складу та аспірантів Навчально-
наукового комплексу “Академія”, яка 
відбувається за результатами кожного 
навчального року.

У 1952 р. інститут закінчив визна-
чний теоретик розміщення продуктив-
них сил, учений-економіст, доктор еко-
номічних наук (1967 р.), Микола Шраг. 
З під пера цього автора вийшло понад 
50 наукових праць про формування, тео-
ретичне обґрунтування та розвиток про-
мислових комплексів.

Серед випускників та аспірантів 
50-х – початку 60-х років ХХ ст. – ви-
значні вчені, педагоги, громадсько-по-
літичні та державні діячі: Федір Ма-
лека та Григорій П’ятаченко, котрий 
у 1991 році був призначений першим 
міністром фінансів незалежної України.

У 1961-1974 рр. кафедрою економіч-
ної географії завідував всесвітньо відо-
мий вчений Федір Заставний. Основні 
праці якого присвячені територіальним 
виробничим комплексам, розміщенню 
продуктивних сил, прогнозуванню еко-
номічного районування. У 1994 р. Ф. За-
ставний опублікував фундаментальну 
монографію “Географія України”. Згодом 
вийшов друком підручник з економічної 
географії України для учнів 9 і 10 класів 
середньої школи.

За ініціативи Ірини Ткачук (випус-
книця 1966 року) у 2000 р. був створе-
ний Прикарпатський науково-аналітич-
ний центр, основною діяльністю якого 
є розробка і впровадження інновацій-
них проектів соціально-економічного 
розвитку регіону. 

У другій половині ХХ століття 
Львівський торговельно-економічний 
інститут розвивався не тільки як потуж-
ний освітній, але й як науковий центр, 
де накопичувався досвід і знання, готу-
валися молоді кадри для системи спо-
живчої кооперації та інших галузей 
економіки.

Після розпаду СРСР та здобуття 
нашою країною незалежності продо-
вжився успішний розвиток університе-
ту та зростання його як провідного на-
укового закладу, що готує фахівців для 
споживчої кооперації та інших галузей 
вітчизняної економіки.

90-ті роки ХХ століття позначилися 
суттєвим покращенням якісного складу 
викладачів, де важливе місце відігра-
ла аспірантура закладу. Значна частина 
викладачів пройшли стажування за різ-
ними грантовими програмами в універ-
ситетах США, Канади, Австрії, Англії, 
Польщі, Німеччини, Франції, Угорщини, 
Словаччини та ряду інших країн світу. 

У сфері науки університет розпочав 
тісно співпрацювати з органами цен-
тральної та місцевої влади. Зокрема 
вчені вузу взяли активну участь у роз-
робці програм розвитку кооперативного 
сектора економіки України, формування 
аграрного ринку, розвитку торгівлі у міс-
ті Львові та області. У період з 1993 року 
і до тепер на базі університету було про-
ведено майже 100 міжнародних і всеукра-
їнських наукових і науково–практичних 
конференцій. У підготовці та проведен-
ні конференцій з проблем розвитку ві-
тчизняної та міжнародної економіки, 
бухгалтерського обліку, аналізу та ауди-

ту, фінансової системи, ринкової інфра-
структури, товарознавства, експертизи 
товарів та послуг, права, комп’ютерних 
технологій, лінгвістики та багатьох ін-
ших наукових проблем, активну участь 
брали кафедри університету.

Окремо слід відзначити міжнародні 
науково-практичні конференції, які від-
бувалися у стінах навчального закладу: 
28-29 квітня 2011 року на тему “Стан, 
проблеми та перспективи розвитку об-
ліку, аналізу і контролю у контексті 
сучасних концепцій управління”; 16-
17 травня 2014 року на тему “Теорія 
і практика бухгалтерського обліку, ана-
лізу й аудиту: стан, проблеми та пер-
спективи розвитку” та інші.

За період незалежності України вче-
ними університету виконано майже 
150 науково-дослідних тем. У 2016 році 
вченими університету виконуєть-
ся 49 науково-дослідних тем, з яких 
29 з державною реєстрацією. За резуль-
татами виконання науково-дослідних 
робіт було опубліковано понад 320 на-
укових статей у загальноукраїнських 
наукових журналах і понад 40 у зару-
біжних. У 2016 році науковцями універ-
ситету було підготовлено та подано до 
друку 24 монографії.

Наукова діяльність активно ве-
деться на всіх чотирьох факультетах 
університету. Нашою справжньою 
гордістю є засновники та керівники 
12 наукових шкіл, що функціонують 
та розвиваються в університеті, а саме 
професори П. О. Куцик, В. І. Бачин-
ський, В. О. Озеран, Г. І. Башнянин, 
Н. Г. Міценко, С. Д. Гелей, В. В. Апопій, 
І. В. Сирохман, В. О. Шевчук, Б. Д. Се-
мак, Л. В. Пелик, Т. Г. Васильців, 
О. І. Копилюк, І. Я. Вдовичин та інші. 
На даний час в університеті функціону-
ють та активно розвиваються наступні 
наукові школи: фінансово-економічна 
безпека соціально-економічних систем; 
інтегровані системи обліку, аналізу та 
контролю в управлінні підприємствами 
основних галузей економіки та спожив-
чої кооперації; організаційно-економіч-
ні засади функціонування банків Укра-
їни в умовах євроінтеграції; проблеми 
організації торгівлі та комерційного 
бізнесу; проблеми платіжного балансу 
в залежній економіці; проблеми поліп-
шення споживних властивостей, якості 
і безпечності харчових продуктів; про-
блеми прав і свобод людини; розробка 
теоретичних основ формування асор-
тименту і якості інноваційних багато-
компонентних матеріалів; управління 
фінансами; управління якістю і безпеч-
ність харчових продуктів; наукова шко-
ла кооперативного будівництва. 

З ТОРГІВЛІ ТА ЕКОНОМІКИ

Учасники міжнародної конференції, організованої
 Львівською комерційною академією. 1999 р.
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 На сучасному етапі аспіранту-
ра функціонує за такими спеціаль-
ностями: “Економіка”; “Міжнародні 
економічні відносини”; “Облік і опо-
даткування”; “Фінанси, банківська 
справа та страхування”; “Менеджмент”; 
“Маркетинг”; “Підприємництво, тор-
гівля та біржова діяльність”; “Хар-
чові технології”; “Технологія легкої 
промисловості”. Докторантура функ-
ціонує за спеціальністю “Економіка”.

Важливе значення для подальшого 
розвитку наукової діяльності в універси-
теті та підви щення ефективності роботи 
аспірантури і докторантури має функці-
онування трьох спеціалізованих вчених 
рад із захисту докторських та кандидат-
ських дисертацій: із захисту докторських 
та кандидатських дисертацій в галузі 
економіки за спеціальностями: 08.00.03 – 
економіка та управління національним 
господарством і 08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами; із захис-
ту кандидатських дисертацій на здобут-
тя наукового ступеня кандидата наук зі 
спеціальності 05.18.08 – товарознавство 
непродовольчих товарів та 05.18.15 – то-
варознавство харчових продуктів та із 
захисту кандидатських дисертацій за 
спеціальністю 08.00.09 – бухгалтер-
ський облік, аналіз та аудит (за видами 
економічної діяльності). За тематикою 
науково-дослідних робіт університету 
у 2016 навчальний рік було захищено 
28 дисер таційних робіт, з них 3 – доктор-
ські. Станом на грудень 2016 року в аспі-
рантурі навчається 170 осіб.

Викладачі університету є науковими 
консультантами і керівниками дисер-
таційних робіт. Керівниками дисерта-
цій, які найбільшу кількість науковців 
підготовили є: професор Г. І. Башня-
нин – 21 докторська і 58 кандидатських 
дисертацій; професор В. В. Апопій – 
3 докторських і 20 кандидатських дис-
ертацій; професор Б. Д. Семак – 1 док-

торська і 14 кандидатських дисертацій; 
професор І. В. Сирохман – 1 докторська 
і 12 кандидатських дисертацій; про-
фесор Б. М. Мізюк – 3 докторських 
і 14 кандидатських дисертацій; про-
фесор П. О. Куцик – 12 дисертацій та 
професор В. О. Озеран – 12 дисертацій, 
професор М. І. Флейчук – 11 кандидат-
ських дисертацій; професор Т. Г. Ва-
сильців – 8 кандидатських дисертацій.

Нині наукова робота є невід’ємною 
складовою діяльності університету 
і найважливішим етапом у підготовці 
наукових кадрів. Вона є одним із важли-
вих засобів підвищення якості підготов-
ки фахівців на всіх рівнях вищої освіти, 
розширення їх загального та професій-
ного світогляду. З метою інтеграції на-
уково-дослідної й навчальної роботи, 
розвитку творчої й конкурентноздатної 
особистості керівництво університету 
дбає про те, щоб студенти з першого 
курсу навчання залучатися до активної 
наукової діяльності та вчилися відстою-
вати свою наукову думку. В університеті 
створено і активно функціонує Студент-
ське наукове товариство ім. М. Туган-
Барановського. Аспіранти та молоді 
викладачі університету об’єдналися 
у Наукове товариство молодих вче-

них, яке всебічно сприяє їх науковому 
та професійному зростанню.

Студенти університету беруть актив-
ну участь та є лауреатами різноманітних 
наукових конференцій, олімпіад, кон-
курсів та грантових програм. Впродовж 
останніх 10 років наші студенти щороку 
є переможцями в наукових конкурсах зі 
всіх спеціальностей за якими здійсню-
ється освітня підготовка. Наприклад, у 
2016 році лауреатами були: Е. Якубич, 
Р. Ткачук (спеціальність “Облік і аудит”); 
Л. Бакун, А. Шарова та А. Ціляла (спе-
ціальність “Економіка підприємства”); 
А. Лебединець (спеціальність “Това-
рознавство та комерційна діяльність”); 
О. Ганущак, І. Лужецька та В. Кривець-
кий (спеціальність “Правознавство”). 
У 2015 році лауреатами були: Н. Телюк, 
Х. Кузьма (спеціальність “Облік і ау-
дит”); О. Лега і Т. Клімова (спеціальність 
“Міжнародні економічні відносини”); 
Н. Бугайчук, В. Пущик (спеціальність 
“Економіка підприємства”); Н. Сабодаш-
ко (спеціальність “Маркетинг”), І. Попе-
речна (спеціальність “Товарознавство та 
комерційна діяльність”) та інші. 

У період з 2009-2013 рр. перемож-
цями таких конкурсів були Р. Щумило, 
Н. Куценко, С. Краєвський, І. Бобер, 
К. Фрідман, І. Кіт, Н. Нижник, М. По-
номаренко та Т. Савченко, М. Капериз, 
І. Радюк та В. Романюк, В. Романішин, 
І. Недибалюк, О. Наумова, Х. Костак, 
С. Титар, А. Ковалишин, О. Зеленська, 
К. Кізим, Ю. Харук, М. Рачинська, 
К. Ланевич, І. Проців, З. Яворська, 
І. Федчук та багато інших. 

Свій 200-літній ювілей університет 
зустрічає з новими науковими досяг-
неннями та здобутками, впевнено див-
лячись у майбутнє. Стоячи на порозі 
початку третього століття своєї історії, 
керівництво і наукова спільнота універ-
ситету роблять все для того, щоб і далі 
зберегти і примножити за ним славу 
одного з провідних освітньо-наукових 
центрів України та Європи, що готує 
професіоналів готових до жорстких ви-
кликів сьогодення та бажаючих працю-
вати у непростих умовах сучасного гло-
балізованого світу.

Учасники VII всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасний стан
та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України”. 2016 р.

Учасники міжнародної конференції, організованої
 Львівською комерційною академією. 2014 р.
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Перші спогади суспільно-політично-
го життя в історичному нарисі про наш 
навчальний заклад датуються 1848 ро-
ком, зокрема наголошується, що навесні 
1848 р. у Габсбурзькій монархії, як і в 
інших країнах Європи, спалахнула ре-
волюція, метою якої було соціальне і на-
ціональне визволення. Революційні по-
дії охопили й Галичину. Активну участь 
у них взяли українські студенти торго-
вельного відділення Технічної академії. 
Вони разом зі свідомою українською 
громадськістю вимагали запровадити 
українську мову у навчальному процесі. 

Після жорстокого придушення по-
встання, урядові репресії відчутно за-
чепили навчальний заклад. Із 120 сту-
дентів, які навчалися у 1848 р., через 
репресії за участь у революційному русі 
його змогли закінчити лише шість осіб.

У 1902-1903 рр. навчальний рік 
в академії студенти-українці (незначна 
кількість) були активними учасниками 
широкого ідейного руху української 
молоді, відомого під назвою “Молода 
Україна”, які брали участь у студент-
ських вічах, підтримували вимоги від-
крити у Львові український університет 
та прихильно ставилися до ідеї ство-
рення незалежної Української держави. 
Натомість польські студенти розглядали 

Галичину як невід’ємну частину май-
бутньої Польської держави. Тож часто 
між студентами розгорялися дискусії та 
суперечки, які доходили до бійок.

У 1904-1905 навчальному році поліп-
шилося працевлаштування випускників 
академії. Вони працювали в усіх осно-
вних крайових інституціях, зокрема, 
у Крайовому банку, в Галицькій ощад-
ній касі, у філії Віденського союзного 
банку (п’ятеро випускників), у броварні 
Яна Гьотца в Окоцимю та ін.

У той період у торговельних колах 
академія мала добру репутацію, про 
що свідчила велика кількість охочих 
вступити до цього навчального закладу. 
Свідченням цього, 29 травня – 22 липня 
1905 р. у Торговельній академії були ор-
ганізовані семитижневі курси вчителів 
промислових додаткових шкіл з купець-
ких предметів. На курси були запрошені 
вчителі з різних міст Галичини. Кожен 
із них отримав допомогу від Крайового 
фонду. У жовтні 1905 р. відкрилися тор-
говельні фахові курси для дорослих. На-
вчання тривало до 31 травня 1906 р. Від 
листопада до червня 1905 р. в академії 
діяли вечірні курси для службовців Кра-
йового банку та Галицької ощадної каси.

13 січня 1908 р. делегація Львівської 
торговельної академії на чолі з дирек-

тором Антонієм Павловським взяла 
участь в урочистостях з нагоди 50-тої 
річниці від часу заснування Торговель-
ної академії у Відні.

1 травня 1914 р. академія взяла участь 
у Міжнародній виставці торговельного 
шкільництва в Липецьку, де презенту-
вала наукові праці членів викладацького 
колективу та шкільні підручники.

30 липня 1914 р. львівські стрілецькі 
організації утворили спільний комітет 
у складі В. Старосольського, І. Чмоли, 
М. Гаврилка та О. Степанів – майбут-
нього викладача Львівського торговель-
но-економічного інституту.

В червні 1915 р. у лавах Україн-
ських Січових Стрільців налічувалося 
232 студенти вищих навчальних закла-
дів, серед яких студенти Торговельної 
академії. 13 жовтня 1917 р. на зборах 
українського студентства у Львові була 
прийнята резолюція такого змісту: 
“Українське студентство, стоячи на 
ґрунті самовизначення народів, ста-
вить одиноко оправдання, доцільне, 
невідкличне і справедливе домагання 
з’єднання всіх земель, заселених укра-
їнським народом, в одну державну ці-
лісність від нікого незалежну демокра-
тичну Українську державу”.

22 листопада 1916 р. Крайова шкіль-
на рада відзначила участь виклада-
чів та учнів академії у світовій війні 
заснуванням музею, встановленням 
пам’ятних таблиць. Виконуючи це до-
ручення, дирекція скрупульозно зби-
рала всі пам’ятки, пов’язані з воєнним 
періодом, і мала намір після того, як 
школа отримає краще приміщення, ор-
ганізувати воєнний музей.

У березні 1930 р. з ініціативи студен-
тів школи розпочало діяльність коопе-
ративне товариство “Торговельник”, яке 
з травня того ж року стало професійним 
об’єднанням студентів економічних 
спеціальностей. У 1929 р. припинив іс-
нування самоосвітній гурток при тор-
говельній школі “Просвіти”. На його 
основі виникла культурно-освітня сек-
ція “Торговельника”, яка проіснувала 
до 1935 р.

Товариство “Торговельник”, успад-
кувавши майно секції, вступило до 
складу Центрального союзу україн-
ських студентів і Ревізійного союзу 
українських кооперативів, отримало 
приміщення в Академічному домі. Ак-
тивну діяльність кооператив розгорнув 
уже наступного 1931 р. Його зусиллями 
були організовані вечорниці для при-
дбання фондів, започатковано роботу 

УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКОМУ
ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Редакцією газети здійснено спробу виокремити суспільно–політичне 
життя нашого навчального закладу з дати заснування до сьогоднішніх днів. 
У матеріалі наведено основні історичні віхи громадсько-політичної діяль-
ності, національно–визвольної боротьби, виховної роботи, а також суспіль-
ного життя вишу на користь громади Львова та України.

Студенти біля університету на вул. св. Миколая. Липень 1910 р.
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 економічного семінару, завдання яко-
го – організувати читання лекцій на тор-
говельно-економічні теми із залученням 
визначних українських економістів.

Друга половина 30-х років ХХ ст. ха-
рактеризувалася значним загостренням 
політичної ситуації в країні. З’явився 
якісно новий різновид націоналізму, 
який спонукав до активної дії для до-
сягнення конкретної мети. Студенти-
українці Вищої школи закордонної 
торгівлі – Академії закордонної торгівлі 
брали активну участь у діяльності Ор-
ганізації українських націоналістів. До 
таких належали Осип Феник, Михайло 
Яремко, Михайло Ільків, Іван Микита, 
Петро Бучинський. 

Пожвавлення студентського руху 
в Галичині розпочалося від часу засну-
вання 1931 р. Союзу українських сту-
дентських організацій у Польщі, який 
об’єднав 27 студентських товариств, 
65 повітових секцій та близько 2500 сту-
дентів, де активними учасниками були 
студенти школи закордонної торгівлі. 
Членом Союзу українських студент-
ських організацій у Польщі був також 
кооператив “Торговельник”, який у лис-
топаді 1931 р. налічував 75 дійсних чле-
нів і 35 з частковим уділом.

На зламі 1939-1940 рр. репресивна 
акція більшовицького режиму в За-
хідній Україні сягнула своєї найвищої 
точки. Органи НКВС заарештували 
майже всіх громадських та політич-
них діячів, активістів суспільного жит-
тя. Із навчальних закладів звільнено 
1820 осіб. Подібна “очистка”, тобто 
звільнення з роботи і подальші арешти 
відбувалися в усіх західних областях 
УРСР. До в’язниць було кинуто чима-
ло людей, які до вересня 1939 р. мали 
якесь відношення до “Просвіти”, ко-
оперативних, спортивних і шкільних 
організацій. У Львівському інституті 
радянської торгівлі станом на 15 січня 
1940 р. числилося 794 студенти, у тому 
числі студенти колишньої Академії за-
кордонної торгівлі, а на 1 липня того ж 
року залишилося 392 студенти, частина 
з яких стали репресованими, а части-
на – емігрували.

Зазначимо, що син Івана Франка Пе-
тро Франко, майбутній викладач Інсти-
туту радянської торгівлі, був організа-
тором, техніком та пілотом летунського 

відділу Української Галицької Армії. 
З 3 грудня 1939 р. він декан товарознав-
чого факультету, читає курс на кафедрі 
неорганічної хімії. Після того, як фа-
шистська Німеччина напала на Радян-
ський Союз, співробітники НКВС ви-
везли П. Франка зі Львова і невідомо де 
і в який спосіб знищили.

У період Другої світової війни осно-
вна частина викладачів та студентів вузу 
ще раніше була мобілізована до лав Чер-
воної армії, окремі виїхали чи були виве-
зені насильно. Багато студентів інститу-
ту були активними борцями української 
державності за що були арештовані і за-
проторені до концтаборів.

Після війни загальна атмосфера 
в країні наклала глибокий відбиток і на 
життєдіяльність навчального закладу. 
Колектив викладачів та студентів брав 
участь у відбудові м. Львова, здійсню-
вав шефство над госпіталями.

У 50 роках ХХ століття робо-
та у Львівському торговельно-еко-
номічному інституті передбачала 
обов’язкову участь усіх викладачів у 
проведенні різноманітних демонстра-
цій, пропаганді марксистсько-ленін-
ської теорії і партійних документів. 
Водночас у середовищі студентів ви-
щих навчальних закладів проводили 
пропагандистську роботу активісти 
ОУН, серед яких були як викладачі, 
так і студенти – члени молодіжної ме-
режі ОУН. Відтак, у вересні 1950 р. – 
лютому 1952 р. у Львівському торго-
вельно-економічному інституті було 
репресовано вісім студентів. Також 
у той період в інституті зазнавали пе-
реслідування не лише ті працівники, 
які виявляли “безідейність чи аполі-
тичність”, а й ті, що мали необереж-
ність критично висловитися щодо ра-
дянських стандартів життя. 

У червні 1950 р. було заарештовано 
чотирьох студентів вищих навчальних 
закладів м. Львова, членів ОУН. Групу 
очолював студент Львівського торго-
вельно-економічного інституту Роман 
Панчак.

У березні 1951 р. було викрито і лік-
відовано молодіжну антирадянську 
оунівську організацію “Кров України”, 
яку також очолював студент інституту 
Богдан Криса.

У 60-х рр. ХХ століття серед львів-
ських вузів найбільш багатонаціональ-
ний склад студентів був у торговельно-
економічному інституті, де навчалися 
представники 42 національностей. 

У 1959 р. згідно рішення ХХІ з’їзду 
КПРС та закону “Про зміцнення зв’язків 
школи з життям і про розвиток системи 
народної освіти в СРСР” лягли в осно-
ву роботи колективу інституту. В законі 
про вищу школу зверталася увага на 
необхідність наближення вищої шко-
ли до життя, виробництва, підвищення 
теоретичного рівня підготовки спеці-
алістів відповідно до досягнень науки 
та техніки. 

Також студенти інституту стали ак-
тивними учасниками сільськогоспо-
дарських робіт та виробничої практики 
на лише у регіонах УРСР, а по всьому 
радянському союзі. Студенти прийма-
ли активну участь у будівництві комсо-
мольського озера, стадіону “Україна” 
тощо.

У 60-70 рр. ХХ ст. студенти та викла-
дачі вузу на початку осені регулярно ви-
їжджали допомагати у збиранні врожаю 
до колгоспів та радгоспів. Уже з перших 
днів роботи на колгоспних ланах вони 
організовували соціалістичне змагання 
між групами, факультетами, змагали-
ся за першість у продуктивності праці 
з іншими вузами. Більшість студентів 
добросовісно працювали, багато хто 
перевиконував встановлені норми на 
200-300 %. За хорошу роботу під час 
збирання урожаю правління колгоспів 
виносили учасникам трудового десанту 
подяки.

Спортивний колектив інституту 
брав участь у змаганнях на першість 
міста, республіки, СРСР, був неоднора-
зовим чемпіоном вузів Центроспілки, 
а в 1965 р. посів перше місце з фізкуль-
турно-масової роботи серед вузів Льво-
ва. Професорсько-викладацький склад 
у спортивних змаганнях посів друге 
місце серед вузів Львова і перше місце 
серед вузів Центроспілки.

У межах третього трудового семе-
стру в 1966-1967 навчальному році 
в Кустанайській області Російської Фе-
дерації працював студентський загін 
“Огонек-68” чисельністю 40 осіб. Загін 
побудував 10 двоквартирних будинків, 
лазні, розпочав будівництво торговель-

УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ
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на жовтневій демонстрації. 
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ного центру для радгоспу імені Пан-
філова. На будовах Кіровоградщини 
трудився загін “Ювілейний”, який за 
50 днів освоїв капіталовкладення на 
40 тис. крб, збудувавши важливий сіль-
ськогосподарський об’єкт.

На підприємствах і будовах Львівщи-
ни працювало понад 130 студентів. Ті, 
хто перебував на практиці у торговель-
ній сфері, працювали економістами, 
фінансистами, бухгалтерами, товароз-
навцями, заготівельниками. На полях 
радгоспів трудилися 300 студентів.

1974-1985 рр. студенти інституту 
крім навчально-наукового процесу, 
були активними діячами ідейно-вихов-
ної роботи, тоталітарних парадів, були 
учасниками будівельних загонів, допо-
магали у збиранні врожаю у колгоспах 
і радгоспах, приймаючи участь у соці-
алістичних змаганнях між групами, фа-
культетами та іншими вузами.

Значна частина студентів, як і в попе-
редні роки, була задіяна в студентських 
будівельних загонах. У 1987 р. в інсти-
туті було сформовано 10 студентських 
загонів чисельністю 420 осіб, зокрема, 
чотири будівельні загони чисельністю 
110 осіб, два загони НПО чисельніс-
тю 20 осіб, два сільськогосподарських 
загони чисельністю 160 осіб та за-
гін провідників – 80 осіб. Базовими 
для формування студентських загонів 
були другі курси. Ще один вузівський 
студентський загін працював цілоріч-
но на будівництві гуртожитку і блоку 
громадського харчування. Крім цього, 
820 студентів протягом місяця трудили-
ся у Херсонській області.

11-12 лютого 1989 р. у Києві відбули-
ся установчі збори Товариства україн-
ської мови імені Т. Шевченка, а у берез-
ні того ж року – українського відділення 
товариства “Меморіал”. Первинні ор-
ганізації цих товариств були створені 
в інституті. Організацію товариства 
української мови очолила доцент кафе-
дри хімії О. Залуцька, а товариства “Ме-
моріал” – доцент кафедри механізованої 
обробки економічної інформації А. Кос-
тенко. Ці та інші неформальні товари-
ства (Лева, “Зелений світ”) зробили пер-
ші спроби перетворити український рух 
на масову суспільно-політичну силу. 
Основним ідейним мотивом цих спроб 
була підтримка й поглиблення процесу 
демократичної перебудови суспільства.

В інституті таку місію виконувала, 
крім названих організацій, хорова капела 
“Мрія” (прем’єра хору відбулася 8 трав-
ня 1985 р. в актовій залі інституту). Її 
здобутки добре відомі не лише у Львові, 
в Україні, а й далеко за рубежем. За роки 
існування капела відіграла помітну роль 
у примноженні слави української пісні, 
піднесенні духовності, національної сві-
домості українського народу. 

У 80-х – на початку 90-х років адмі-
ністрація інституту активно підтримува-
ла процеси національно-патріотичного 
відродження. Навчальний процес, ді-
ловодство в інституті були переведені 
на українську мову. Значну роботу про-
вело Товариство української мови імені 
Т. Шевченка, членом правління якого 
також був ректор інституту К. Пирожак.

У перші роки незалежності Украї-
ни в інституту урочисто відзначалися 
державні свята, ювілейні дати визна-
чних діячів науки, культури, політики, 
учасників визвольних змагань, на які 
запрошувалися випускники, громадські 
та політичні діячі.

У березні 1998 р. академії була нада-
на велика честь підготувати і провести 
в театрі урочистий Шевченківський 
загальноміський вечір. Захід за участю 
художніх колективів та окремих ви-
конавців академії, визначних поетів – 
лауреатів Національної премії імені 
Т. Шевченка, кращих мистецьких колек-
тивів Львова, Тернополя, Івано-Фран-
ківська – пройшов з великим успіхом, 

мав хороші відгуки у пресі, а Львівська 
комерційна академія ще раз підтверди-
ла свій високий статус не лише науково-
освітнього закладу, а й загальновизна-
ного культурного центру міста.

Широку популярність серед молоді 
Львова та інших міст України завою-
вав колектив академії КВК “Вільний 
вітер”. У 1998-2001 рр. виступи цього 
колективу отримували найвищі оцінки 
як глядачів, так і фахівців. Кураторами 
цього талановитого колективу були до-
цент кафедри бухгалтерського обліку 
П. Куцик та старший викладач кафедри 
товарознавства непродовольчих товарів 
О. Шумський.

Важливий вклад в естетичне ви-
ховання студентів вносили й такі 
аматорські творчі колективи акаде-
мії, як танцювальний, вокально-ін-
струментальний ансамблі, ансамбль 
бандуристів та студентський театр.

У період помаранчевої революції сту-
денти академії створили Студентський 
страйковий комітет. Протягом двох 
днів після створення комітету в ака-
демії було зібрано близько 20 тис. грн, 
медикаменти, продукти харчування, 
теплий одяг. Крім студентів до страй-
кового комітету активно долучалися ви-
кладачі та випускники академії. Штаб 
налагодив чіткий графік відправлення 
студентів до Києва автобусами, поїзда-
ми. Перша організована група студен-
тів на чолі з Дмитром Горбатюком ви-
рушила до Києва зранку 23 листопада. 
Згодом вони створили київський штаб 
Студентського страйкового комітету. На 
наступний день було встановлено кон-
такти зі студентами академії, які рані-
ше приїхали на Всеукраїнський страйк 
та жили у наметовому містечку.  

УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ

Народна хорова капела “Мрія” 
Львівського торговельно-економічного університету

Народна капела бандуристок “Галичанка” 
Львівського торговельно-економічного університету

Учасники КВК “Вільний вітер”
Студенти товарознавчого факультету 

під час виробничої практики
на Львівському молокозаводі. 
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 14 березня 2008 року в академії від-
бувся відбірковий етап Всеукраїнського 
молодіжного конкурсу “Новітній ін-
телект України”, в якому взяло участь 
понад 40 учасників, що організований 
міжнародним благодійним фондом 
“Україна – 3000” та Львівською комер-
ційною академією. На захід завітало ба-
гато громадських та політичних діячів 
Львівщини. 

У 2009 році у гуртожитку № 3 
(пр. Червоної Калини, 7), а згодом 
у 2011 році у гуртожитку № 2 відкрито 
студентські каплиці Української Гре-
ко-Католицької церкви для студентів та 
мешканців гуртожитку, що стає новим 
поштовхом у співпраці ректорату та сту-
дентського капеланства з метою духо-
вного просвітництва студентів академії.

2007-2011 рр. в Інституті економіки 
та фінансів функціонувала студентська 
команда ерудитів “Гермес”, яка була ба-
гаторазовим лауреатом всеукраїнського 
конкурсу ерудитів між вищими навчаль-
ними закладами Укоопспілки.

25 листопада 2013 року – день оголо-
шення всенародного студентського страй-
ку, відповідно до якого студенти академії 
спільно з колегами інших львівських ви-
шів оголосили страйк і об’єдналися на 
Львівському Євромайдані.

У період революції Гідності багато 
викладачів та студентів були учасника-
ми Львівського та Київського майданів. 
В академії системно відбувався збір ко-
штів та потреби революції. Активно до 
збору коштів викладачі залучали випус-

Міністр оборони України Степан 
Полторак урочисто нагороджує нашо-
го аспіранта Олександра Куклишина 
медалю “За сприяння Збройним Си-
лам України”, із занесенням в особову 
справу. Слід відзначити, що це не перша 
нагорода Олександра: до Дня Незалеж-
ності України йому було вручено Подя-
ку Міністра Оборони України.

Випускники університету
Дмитро Кузьмін і Тарас Брус

героїчно загинули, захищаючи нашу 
незалежність на Сході України

Студенти і викладачі відвідали поране-
них військових, які проходять лікування у 
Військово-медичному клінічному центрі 
Західного регіону (вересень, 2016 р.)

кників різних років навчання. Тради-
ційним стало проведення благодійних 
ярмарок з метою збору коштів для допо-
моги постраждалим героям АТО.

У березні 2015 року в академії від-
бувся святковий ювілейний концерт 
лауреата міжнародних і всеукраїнських 
конкурсів та фестивалів народної капе-
ли бандуристок “Галичанка” Львівської 
комерційної академії, приурочений 
55-річчю творчої діяльності колективу. 
З нагоди урочистої події в академію за-
вітали багато відомих людей, а також 
надійшли вітання від органів міс цевого 
самоврядування та інших громадських 
організацій.

У квітні 2015 року відбулися святкові 
ювілейні концерти лауреатів міжнарод-
них і всеукраїнських конкурсів, колекти-
вів вишу: народної хорової капели “Мрія” 
(приурочений 30-річчю колективу) та на-
родної капели бандуристок “Галичанка” 
(приурочений 55-річчю колективу). На 
адресу ювілярів надійшли найщиріші 
привітання з усіх теренів нашої держави, 
від професіоналів та аматорів, творчих 
колективів та офіційних осіб. 

У травні 2016 року на прохання міс-
цевих громадських активістів універ-
ситет організував поїздку групи вчених 
та митців для здійснення волонтерської 
просвітницької місії в м. Бахмут. вклю-
чала два напрямки: культурно-просвіт-
ницький, який представляли народна 
капела бандуристок “Галичанка”,  літе-
ратори Ігор Гургула і Петро Шкраб’юк 
та науково-просвітницький – культуро-
лог Всеволод Іськів, політолог Степан 
Рутар та економіст Марія Флейчук. 
Така акція виявилася вкрай необхідною 
з точки зору моральної підтримки ЗСУ, 
надання наукової та методичної допо-
моги в організації політико-виховної 
та психологічної роботи з особовим 
складом армії, а також налагодження 

відкритої автентичної комунікації між 
громадськими організаціями Донбасу 
та Львова.

Вересень 2016 р. університет став 
співзасновником міждержавного ме-
режевого університету “Кооперація” 
спільно з Полтавським університетом 
економіки і торгівлі, Карагандинським 
економічним університетом Казспо-
живспілки, кооперативно–торговим 
університетом Молдови, Таджицьким 
державним університетом комерції, 
Білоруським торгово-економічним уні-
верситетом споживчої кооперації та 
іншими вишами, що є учасниками між-
народної організації Ради керівників ко-
оперативних навчальних закладів.

Багато студентів та випускників во-
юють на Сході України у складі Націо-
нальної гвардії та добровільних баталь-
йонів, захищаючи нашу незалежність. 
Серед них – Олександр Саричев, який 
у жовтні 2015 року ГО “Штаб націо-
нального спротиву” та Всеукраїнським 
об’єднанням “Країна” нагороджений 
орденом “За оборону рідної Держави”.

УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ

Викладачі та студенти
Львівської комерційної академії –
учасники Помаранчевої революції

Викладачі та студенти
Львівської комерційної академії
під час революції Гідності
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ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про відзначення 200-річчя з часу заснування Львівського
торговельно-економічного університету

У 2016 році виповнюється 200 років з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету – найстарішого 
торговельно-економічного навчального закладу України.

Львівський торговельно-економічний університет – один із провідних вітчизняних вищих навчальних закладів, що здій-
снює навчання за багатьма сучасними спеціальностями вищої освіти, проводить наукові дослідження в різних галузях знань, 
закладає наукові основи соціально-економічного, торговельного та культурного розвитку держави.

Враховуючи вагомий внесок Львівського торговельно-економічного університету в започаткування, розвиток та утвер-
дження торговельно-економічної освіти і науки на землях України, підготовку висококваліфікованих фахівців, створення про-
відних наукових шкіл, підвищення інтелектуального та культурного рівня суспільства, піднесення міжнародного престижу 
вітчизняної торговельно-економічної освіти і науки, Верховна Рада України постановляє:

1. Урочисто відзначити у листопаді – грудні 2016 року на державному рівні 200-річчя з часу заснування Львівського тор-
говельно-економічного університету.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
у двотижневий строк з дня прийняття цієї Постанови утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів 

щодо відзначення 200-ї річниці з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету;
у двотижневий строк з дня утворення організаційного комітету розробити та затвердити план заходів щодо відзначення на 

державному рівні 200-ї річниці з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету;
відзначити почесними грамотами Кабінету Міністрів України ветеранів, активістів та професорсько-викладацький склад 

Львівського торговельно-економічного університету.
3. Рекомендувати Міністерству фінансів України забезпечити фінансування заходів, пов’язаних з відзначенням 200-ї річни-

ці з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету, відповідно до кошторисів, поданих центральними 
органами виконавчої влади, які беруть участь у їх проведенні.

4. Запропонувати:
Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейну монету і пам’ятну медаль, присвячені 200-річчю з часу 

заснування Львівського торговельно-економічного університету;
Українському державному підприємству поштового зв’язку “Укрпошта” видати серію поштових марок та художній немар-

кований конверт, присвячені 200-річчю з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету.
5. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі, 

присвячені відзначенню 200-річчя з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету, та сприяти висвіт-
ленню державними засобами масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням цієї події.

6. Рекомендувати Львівському торговельно-економічному університету:
провести міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції та “круглі столи”, присвячені 200-річчю з часу за-

снування цього вищого навчального закладу, а також висвітленню передового досвіду торговельно-економічної освіти та на-
укових досягнень вчених університету;

ознайомити студентів вищого навчального закладу з життєвим шляхом та науковими здобутками відомих професорів і вче-
них університету.

7. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.
8. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

20 жовтня 2016 року Верховна Рада України прийняла Постанову “Про
відзначення 200-річчя Львівського торговельно-економічного університету”.
Рішення було прийнято 252 народними депутатами України.

ALMA MATER - 200 років
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СЛОВО РЕКТОРА

Час наблизив нас до знаменної події – 200-річчя від дня заснування Львівського торговель-но-економічного університету, одного з найстаріших торговельно-економічних закладів Схід-ної Європи. Історія університету – історія, що розділяє минуле від сучасного та відкриває нові можливості для майбутнього!Наш університет зробив неоцінений внесок у розвиток та становлення освіти і науки в Украї-ні та в Європі. Виважена суспільно-громадська позиція, сумлінна та наполеглива праця колективу є поштовхом до підкорення нових вершин, що сприяє формуванню високих освітніх стандартів. Оцінюючи пройдений шлях, аналізуючи підсумки двохсотлітньої діяльності від імені рек-торату та від себе особисто схиляю голову перед всіма поколіннями колективів і кожним осо-бисто, хто долучився до становлення та розвитку нашої Alma-Mater,  які виконували та вико-нують благородну місію навчання та виховання кваліфікованих спеціалістів у сфері торгівлі й економіки.Добру славу університету творили і творять випускники. За 200-річний шлях університету виховано багато полінь висококваліфікованих фахівців у сфері економіки й торгівлі, громад-сько-політичних діячів і патріотів, якими гордиться Україна, Європа та світ.Наші студенти – майбутня еліта українського суспільства, яка вміло використає власний інтелект для розбудови національної економіки та утвердженню європейських стандартів в нашій державі.Щиро всім бажаю примножувати енергію для реалізації нових звершень та цікавих задумів. Здоров’я, щастя та благополуччя Вам і Вашим сім’ям. Нехай у нас панує атмосфера єдиної ро-дини, що є основою міцного фундаменту наших майбутніх успіхів і наукових досягнень. І нехай у Ваших серцях назавжди збережуться найяскравіші моменти життя у стінах рідної для нас Alma-Mater!Ми цінуємо минуле і на ньому будуємо наше майбутнє!
З повагою, ректор                                         професор П. О. Куцик
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