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27 березня 2017 року в університеті відбулася зустріч 
Голови правління Всеукраїнської центральної спілки спо-
живчих товариств І. Л. Гороховського, ректора універ-
ситету, професора П. О. Куцика, першого проректора, 
професора М. Ю. Барни, проректора з наукової роботи, 
професора Б. Б. Семака з представниками групи компа-
ній Comarine (Кіпр). 

Під час зустрічі сторонами обговорено питання обміну 
досвідом розвитку кооперативного руху в Україні та на Кі-
прі; створення спільних центрів, комплексів, технопарків 
тощо; здійснення спільної видавничої діяльності; участі 
у програмах двостороннього та багатостороннього між-
державного обміну студентами, аспірантами, науково-пе-
дагогічними працівниками, працівниками кооперативних 
бізнес-структур; організації міжнародних конференцій, 
симпозіумів, конгресів та інших заходів; наданням послуг, 
пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти; 
стажуванні викладачів, навчання та практика студентів, 
підготовка фахівців; підготовки докторів філософії та док-
торів наук.

За результатами зустрічі сторони підписали Меморан-
дум про співпрацю з метою сприяння й ефективного ви-
користання науково-технічного та інтелектуального потен-
ціалу та розвитку довготривалих відносин і взаємо вигідної 
співпраці.

З ПОВАГОЮ ДО НАШИХ ГЕРОЇВ З ПОВАГОЮ ДО НАШИХ ГЕРОЇВ 
ТА ГЕРОЇВ УКРАЇНИТА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ

23 травня 2017 року у День Героїв в університеті 
відбулося урочисте відкриття пам’ятних таблиць  
випускникам навчального закладу, Героям України 
Дмитру Кузьміну і Тарасу Брусу. 
На захід завітали рідні та близькі героїв війни з 

російським агресором, представники органів місцево-
го самоврядування, Збройних сил України, волонтери 
та учасники АТО, професорсько-викладацький склад й 
студентство університету.
Пам’ятні таблиці встановлено на фасаді навчального 

корпусу університету за адресою вулиця У. Самчука, 9.
Відкрив захід вступним словом проректор з навчально-

виховної роботи університету, професор С. Д. Гелей. У ви-
ступі Степан Дмитрович наголосив, що у цей знаменний 
день до пантеону героїв, якими гордиться університет, 

гордиться вся Україна, долучаються герої війни з росій-
ським агресором Дмитро Кузьмін і Тарас Брус.

Після урочистого відкриття та покладання квітів Героям 
України зі словами шани виступили: заступник Голови 
Львівської ОДА Оксана Стоколос; викладач Національної 
академії сухопутних військ, учасник АТО, захисник 
Луганського аеропорту Василь Дзяма; викладач Національної 
академії сухопутних військ, командир роти в Іловайському 
котлі, старший лейтенант Микола Соболюк; дружина Дмитра 
Кузьміна – Зоряна Кузьміна, а також сини Дмитра – Михайло 
та Іван; декан факультету ТУСО, доцент Володимир 
Гаврилишин, студентський наставник Дмитра Кузьміна – 
доцент Орест Шумський; завідувач кафедри туризму та го-
тельно-ресторанної справи, професор Богдан Мізюк; Голова 
Студентської ради університету Поліна Шевченко.

У свою чергу, Голова центру студентського капеланства 
Львівської архієпархії отець Юрій освятив святою водою 
пам’ятний меморіал Героїв України та Героїв університету. 
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“Залучення населення до механізмів 
колективних інвестицій в Україні” та 
доцента І. В. Донцову на тему “Горіх 
волоський як цінна продовольча та 
промислова сировина”.

Учасники пленарного засідання взя-
ли активну участь в обговорені заслу-
ханих доповідей. Загалом для участі в 
конференції було подано 217 тез.

Після завершення університетсько-
го пленарного засідання учасники 
конференції продовжили свою роботу 
на пленарних засіданнях в Інституті 
економіки та фінансів та на факульте-
тах університету, а 12 травня 2017 року 
робота конференції відбувалася на рів-
ні кафедральних та міжкафедральних 
секцій. 

НАУКОВИЙ ДИСПУТ З АКТУАЛЬНИХ
ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

11 травня 2017 року в актовій 
залі відбулося пленарне засідання 
щорічної наукової конференції про-
фесорсько-викладацького складу та 
аспірантів університету на тему: 
“Актуальні проблеми економіки і 
торгівлі в сучасних умовах євроінте-
грації”.

Відкрив пленарне засідання ректор 
університету, професор П. О. Куцик, 
який привітав учасників конференції 
та закликав до наукової дискусії з акту-
альних проблем вітчизняної економіки 
у сучасних непростих умовах її розви-
тку та інтеграції до співтовариства єв-
ропейських країн. 

які брали  найбільш активну участь 
у науковій роботі, зокрема: О. І. Бу-
дай, О. І. Ганущак, Н. В. Гончарук, 
В. В. Данилюк, В. В. Єлісєєва, 
Б. В. Здрок, О. З. Ільницьку, Е. В. Кочурку,
Ю. І. Лабор, А. В. Медвідь, Л. П. На-
зар, А. Е. Новік, Я. Р. Томашук, 
А. С. Ціцяла, Н. С. Ціцяла, Х. Б. Цінці-
рук, Е. В. Якубич.

За визначні наукові досягнення та 
за наукове керівництво студентами на-
городжено почесними грамотами та 
грамотами таких науково-педагогічних 
працівників університету: В. В. Апопія, 
Н. Р. Балук, Г. І. Башнянина, Т. Г. Ва-
сильціва, Т. А. Городню, М. І. Голинську, 
С. О. Граб, Н. М. Заярну, В. І. Куцик, 
О. С. Котуху, А. М. Кострубу, О. І. Ков-
туна, Р. Л. Лупака, З. Я. Макогін, 
Л. Г. Медвідь, І. М. Мельник, Б. М. Мі-
зюка, І. П. Міщука, О. В. Сосніну, 
Б. В. Стецик, М. М. Чех, С. В. Черкасо-
ву, О. І. Шалеву, Б. М. Шевчика.

На пленарному засіданні заслухано 
наукові доповіді професора Б. Б. Сема-

Проректор з наукової роботи, про-
фесор Б. Б. Семак урочисто зачитав 
наказ ректора університету про від-
значення почесними грамотами та 
грамотами учасників Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт, 
Всеукраїнського конкурсу студент-
ських дипломних робіт, Всеукраїнської 
студентської олімпіади та студентів, 

ка на тему “Сучасний стан та проблеми 
наукової діяльності в Україні”; профе-
сора В. В. Апопія на тему “Державна 
політика розвитку підприємництва в 
сфері внутрішньої торгівлі”;  профе-
сора І. П. Міщука на тему “Науково-
теоретичні засади формування сис-
тем логістики підприємств торгівлі”; 
професора С. В. Черкасову на тему 
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ОБГОВОРЕНО ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК УКРАЇНИ
7 квітня 2017 року в університеті відбулася всеукраїн-

ська науково-практична конференція на тему “Фінансо-
во-економічний розвиток України в умовах трансформа-
ційних перетворень”.
Організатори заходу – Міністерство освіти та науки 

України, Інститут економіки та фінансів Львівського 
торговельно-економічного університету та науковий клуб 
“SOPHUS” за підтримки Львівського навчально-науково-
го інституту ДВНЗ “Університет банківської справи”, 
Тернопільського національного економічного університе-
ту та Білоруського торгово-економічного університету 
споживчої кооперації.

Відкрила захід вступним словом директор Інституту еко-
номіки та фінансів університету, доцент Т. О. Герасименко. У 
виступі Тамара Олегівна привітала всіх присутніх та побажала 
плідної наукової дискусії з обговорення проблемних аспектів 
фінансово-економічного стану національної економіки.

З вітальним словом виступив ректор університету, профе-
сор П. О. Куцик. Петро Олексійович акцентував увагу на су-
часних тенденціях підготовки фахівців економічного спря-
мування та наголосив на необхідності проведення подібних 
заходів з метою обговорення актуальних проблем економіки 
в сучасних умовах господарювання.

Також з вітальним словом виступив голова Громадської ор-
ганізації “Науковий клуб “SOPHUS” к.е.н., с.н.с., А. П. Сава. 

Робота конференції відбувалася за такими тема-
тичними напрямами: розвиток економічних систем на 
мікро-, мезо- та макрорівнях; пріоритети зовнішньо-
 економічного сектору економіки України; інноваційно-
інвестиційні засади забезпечення економічного зрос-
тання; економіко-екологічні засади розвитку сучасного 
суспільства; проблеми фінансово-кредитної системи
та її роль в розвитку національної економі-
ки; інтеграційно-кооперативні відносини та 
перспективи їх розвитку в сучасному вимірі; 
система менеджменту і маркетингу в умовах глобалі-
зації; проблеми обліково-аналітичного забезпечення
та оподаткування суб’єктів господарювання.

27-28 квітня 2017 року в університеті відбулася XII Всеукраїнська науково-
практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених на тему 
“Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, 
аналізу та контролю в умовах трансформації національної економіки”.
Організатори конференції – Інститут модернізації змісту освіти МОН 

України; Львівський торговельно-економічний університет; Національна 
академія статистики, обліку та аудиту; Одеський національний економіч-
ний університет; Житомирський державний технологічний університет.

ДИСКУСІЯ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ОБЛІКУ, 
ОПОДАТКУВАННЯ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ 

Відкрив науковий захід вітальним 
словом ректор університету, професор 
П. О. Куцик. Також з вітальними слова-
ми виступили: проректор з наукової ро-
боти університету, професор Б. Б. Се-
мак, директор Інституту економіки та 
фінансів, доцент Т. О. Герасименко, го-

лова циклової комісії Львівського коо-
перативного коледжу економіки і права 
М. М. Голубка.

У роботі конференції взяли участь 
студенти та аспіранти Львівського тор-
говельно-економічного університету, 
Національної академії статистики, об-

ліку та аудиту, Одеського національно-
го економічного університету, Жито-
мирського державного технологічного 
університету, Київського національно-
го економічного університету імені Ва-
дима Гетьмана, Полтавського універси-
тету економіки і торгівлі, Вінницького 
навчально-наукового інституту еконо-
міки, ВП НУБіП України “Ніжинський 
агротехнічний інститут”, Львівського 
інституту економіки і туризму, ВНЗ 
“Львівський кооперативний коледж 
економіки і права”, Львівського інсти-
туту міжрегіональної академії управ-
ління персоналом. 

Робота конференції проводилася за 
такими тематичними напрямами: про-
блеми теорії і практики бухгалтерського 
обліку в умовах інтеграційних процесів; 
теорія, методика та організація еконо-
мічного аналізу в умовах глобалізації; 
стан і напрями розвитку контролю в 
умовах інтеграції національної економі-
ки; проблеми теорії та практики оподат-
кування; проблеми економіки на мікро- і 
макрорівнях в сучасних умовах.

За підсумками роботи конференції 
відбулося нагородження студентів гра-
мотами за перемогу в окремих номіна-
ціях.
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ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
КОНКУРСУ З 
ЕКОНОМІКИ 

31 березня 2017 року на базі 
Київського національного економіч-
ного університету ім. Вадима Геть-
мана відбувся ІІ тур всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт за напрямом “Економіка та 
управління підприємствами”. 

На конкурсі було представлено 169 
студентських наукових робіт з 87 ви-
щих навчальних закладів України. 

На підсумкову конференцію ІІ туру 
всеукраїнського конкурсу був запро-
шений студент університету Андрій 
Ціцяла (напрям підготовки “Економіка 
підприємства”) з науковою роботою на 
тему “Економічна діагностика функці-
онування підприємства на сучасному 
етапі розвитку ринкової економіки” 
(науковий керівник: доцент кафедри 
економіки Т. А. Городня).

За результатами презентації науко-
вого дослідження Андрій Ціцяла став 
переможцем всеукраїнського конкурсу 
і був нагороджений дипломом І ступе-
ня. У свою чергу, доцент Т. А. Городня
відзначена Почесною грамотою.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСУ 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
“ГРОШІ, ФІНАНСИ

І КРЕДИТ”
4-6 квітня 2017 року на базі Ки-

ївського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка відбувся 
ІІ тур всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт з природ-
ничих, технічних і гуманітарних 
наук зі спеціальності “Гроші, фінан-
си і кредит”, в якому взяли участь 
48 студентів із 35 ВНЗ України.

На підсумкову науково-практичну 
конференцію ІІ туру всеукраїнського 
конкурсу була запрошена студентка 
університету Лабор Юліяна (спеціаль-
ність “Фінанси, банківська справа та 
страхування”) з науковою роботою на 
тему “Формування системи фінансо-
во-економічної безпеки підприємства в 
умовах нестабільності та агресивності 
бізнес-середовища” (науковий керів-

ник: д.е.н., професор, завідувач кафе-
дри фінансів, кредиту та страхування 
Т. Г. Васильців).

За результатами представлення та 
обговорення наукової доповіді  Ла-
бор Юліяна стала призером всеукра-
їнського конкурсу і була нагородже-
на дипломом ІІІ ступеня, а професор 
Т. Г. Васильців – грамотою за високий 
науково-педагогічний професіоналізм 
у підготовці переможця.

ЛАУРЕАТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
З ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ

29 березня 2017 року на базі Харківського державно-
го університету харчування та торгівлі відбувся ІІ тур 
всеукраїнського конкурсу студентських наукових ро-
біт з природничих, технічних і гуманітарних наук з 
напряму “Економіка та управління в сфері торгівлі”.

На конкурсі було представлено 78 студентських на-
укових робіт з 29 вищих навчальних закладів України. У 
другий тур конкурсу пройшли 20 студентів.

На підсумкову науково-практичну конференцію ІІ 
туру всеукраїнського конкурсу був запрошений студент 
університету Назар Ціцяла (напрям підготовки “Еконо-
міка підприємства”) з науковою роботою на тему “Інно-
ваційна стратегія підвищення ефективності економічної 
діяльності торговельного підприємства”, (науковий ке-
рівник: доцент кафедри економіки В. І. Куцик).

За результатами представлення та обговорення науко-
вої доповіді Назар Ціцяла став призером всеукраїнського 
конкурсу і був нагороджений дипломом ІІ ступеня! 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ
З НАПРЯМУ “ПІДПРИЄМНИЦТВО”

21-22 березня 2017 року на базі Житомирського державного технологічного 
університету відбулася підсумкова конференція Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт за напрямом “Підприємництво” у якій взяли 
участь 26 авторів наукових робіт, що представляли 18 вищих навчальних 
закладів України.

Університет на цьому конкурсі представляла студентка факультету товароз-
навства, управління та сфери обслуговування Вікторія Данилюк, яка презенту-
вала роботу на тему “Особливості функціонування корпоративних торговельних 
мереж у роздрібній торгівлі продтоварами” (науковий керівник: доцент кафедри 
комерційної діяльності та підприємництва О. І. Шалева).

За підсумками конференції Вікторія Данилюк зайняла ІІІ місце і нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня. У свою чергу, доцента О. І. Шалеву нагороджено грамотою.
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ЛАУРЕАТ КОНКУРСУ 
ДИПЛОМНИХ РОБІТ

6 квітня 2017 року на базі Харківського автомобільно-
дорожнього університету відбувся Всеукраїнський 
конкурс дипломних робіт із спеціальності “Економіка 
підприємства”, на який подано 86 захищених дипломних 
робіт студентів-випускників 2016/2017 навчально-
го року з 40 вищих навчальних закладів України за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр”, визнаних 
переможцями внутрішніх конкурсів закладів освіти або 
номінованих екзаменаційними комісіями цих закладів.

За результатами проведеного конкурсу дипломні роботи 
випускників університету освітньо-кваліфікаційного рівня 
“магістр” отримали вагомі відзнаки, що підтверджує 
високу якість підготовки фахівців. Дипломом ІІ ступеня 
відзначено Годованюк Марту за дипломну роботу на тему 
“Управління прибутком в системі управління вартістю 
підприємства” (науковий керівник: доцент В. І. Куцик). 

ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ
В ГАЛУЗІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ
24 березня 2017 року на базі Київсько-

го національного торговельно-еконо-
мічного університету відбувся другий 
етап II туру Всеукраїнського конкурсу 
наукових робіт за напрямом “Бухгал-
терський облік, аналіз та аудит”.

До другого етапу II туру конкур-
су, який проводився у формі науково-
практичної конференції, галузевою 
комісією було допущено 35 наукових 
робіт, автори яких представляли 24 
ВНЗ України. Від університету на 
конкурс делеговані студенти Яку-
бич Евеліна з науковою роботою на 
тему “Облік і контроль в управлінні 

Грамотою в номінації “За ґрунтовне теоретичне 
дослідження” нагороджена Щербакова Наталія за 
дипломну роботу на тему “Діагностика фінансового стану 
підприємства та її удосконалення” (науковий керівник: 
доцент Н. М. Заярна).

ЛАУРЕАТ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МАРКЕТИНГ”
7-8 квітня 2017 року на базі ДВНЗ “Київський 

національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана” відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади з науки “Маркетинг”.

Наш університет представляли студенти Назар Лілія та 
Борис Зорина (наукові керівники: доцент Н. Р. Балук та 
доцент Н. Ф. Басій).

За результатами конкурсу Назар Лілія отримала ІІІ місце 
та нагороджена Дипломом ІІІ ступеня. 

Всі учасники отримали сертифікати, що засвідчують 
участь у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 
зі спеціальності “Маркетинг”.

вартістю активів підприємства” (на-
уковий керівник: ректор, професор 
П. О. Куцик) та Медвідь Ангеліна з 
науковою роботою на тему “Облік та 
контроль логістичних витрат промис-
лового підприємства” (науковий керів-
ник: професор кафедри бухгалтерсько-
го обліку, професор Л. Г. Медвідь).

Членом галузевої комісії була про-
фесор кафедри бухгалтерського обліку 
університету, професор Л. Г. Медвідь.

За результатами конкурсу студентки 
університету Якубич Евеліна та Мед-
відь Ангеліна нагородженні диплома-
ми ІІІ ступеня.

СТАЖУВАННЯ В МЕЖАХ ПРОЕКТУ ERASMUS+
24-28 квітня 2017 року в межах проекту ERASMUS+ та угоди про співпрацю з економічним університетом у Вроцлаві 

(Республіка Польща) декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій університету, 
доцент Ю. В. Полякова взяла участь у програмі академічної мобільності для викладачів. 

Протягом періоду ст ажування Юлія Володимирівна прочитала цикл лекцій, присвячених зовнішньоекономічній складо-
вій розвитку аграрного сектору України у процесі європейської інтеграції. 

Слід відзначити, що участь у таких програмах дає можливість партнерам програми збагатитися досвідом, наблизитися 
до сучасних надбань у сфері підготовки фахівців, а також краще зрозуміти перспективні можливості освітнього та науко-
вого процесів. 
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НАУКОВА ПОЛЕМІКА З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

19 квітня 2017 року в університеті 
відбулася    всеукраїнська наукова кон-
ференція для студентів економічних 
спеціальностей    вищих навчальних 
закладів України І-ІІ рівнів акреди-
тації на тему “  Обліково-аналітичне 
  забезпечення в управлінні діяльніс-
тю підприємств в умовах трансфор-
мації національної економіки”, у якій 
взяли участь представники з 17 ви-
щих навчальних закладів України.
Модератори заходу – доценти ка-

федри бухгалтерського обліку Марія 
Юріївна Чік та Роман Анатолійович 
Марценюк.

Відкрив конференцію вітальним 
словом ректор університету, професор 
П. О. Куцик. У виступі Петро Олек-
сійович привітав учасників у стінах 
найстарішого торговельно-економіч-
ного вищого навчального закладу Цен-
тральної та Східної Європи й побажав 
плідної наукової дискусії актуальних 
   проблем національної економіки та 
інформаційного забезпечення системи 
управління фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів підприємництва. 

З вітальним словом також виступи-
ли проректор з наукової роботи, про-
фесор Б. Б. Семак та директор Інсти-

туту економіки та фінансів, доцент 
Т. О. Герасименко.

Робота конференції проводилася за 
такими тематичними напрямами: фі-
нансово-економічна система України: 
стан та перспективи розвитку; облік як 
інформаційне забезпечення в управ-
лінні діяльністю підприємства: теорія 
та практика; оподаткування діяльності 
суб’єктів господарювання: проблеми 
та перспективи удосконалення; еко-
номічний аналіз у системі прийняття 
управлінських рішень: сучасний стан 
та перспективи розвитку; актуальні 
проблеми і перспективи розвитку ре-

візії та контролю (аудиту) в умовах 
економічних трансформацій.

При підведенні підсумків конфе-
ренції організатори заходу подякували 
всім присутнім за активну участь у на-
уковому обговоренні актуальних про-
блем та закликали не зупинятися на 
досягнутому. На завершення студен-
там-учасникам конференції урочисто 
вручено сертифікати, а їх науковим 
керівникам подяки.

Також учасники наукового фору-
му взяли участь в екскурсії культур-
ними та історичними пам’ятками 
м. Львова.

11 травня 2017 року у Рівненському кооперативному 
економіко-правововому коледжі Навчально-наукового 
комплексу “Академія” відбувся відкритий захист зві-
тів з виробничої практики студентів спеціальності 
“Правознавство”.

На захід була запрошена голова циклової комісії юри-
дичних дисциплін Січкар Ельвіра Григорівна, та студенти 
молодших курсів, щоб вони мали змогу перейняти досвід 
у старшокурсників. 

Слід зазначити, що під час захисту звітів студенти проде-
монстрували фото робочих місць, ділилися своїми вражен-
нями та думками щодо бази-практики, а також перспектив 
майбутнього працевлаштування. Розповіли про труднощі із 
якими їм довелося зустрітися та засоби іх подолання.

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ЛАУРЕАТ СТУДЕНТСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ 

“ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
6-7 квітня 2017 року на базі Луцького національного 

технічного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з дисципліни “Фінансовий менедж-
мент”. Від університету в олімпіаді взяли участь студенти 
Галас Христина та Гончарук Надія.

За результатами конкурсу Гончарук Надія отримала 
ІІІ місце та нагороджена Дипломом ІІІ ступеня.
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ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ IV ОБЛАСНОЇ 
УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ОСНОВ ЕКОНОМІКИ
21 квітня 2017 року в університеті відбулася Підсумкова конференція за 

результатами IV Обласної учнівської олімпіади з основ економіки, яка про-
водилася з метою підвищення інтересу школярів Львівщини до поглибленого 
вивчення економічних дисциплін. 

В Олімпіаді взяли участь понад 
сорок учасників – учнів 12 загально-
освітніх шкіл м. Львова та Львівської 
області, що освоюють загальноосвітні 
програми з економіки.

Олімпіада проводилася у два етапи. 
І (заочний) етап складався з двох турів: 
перший тур – в on-line-режимі у вигля-
ді відповідей на тестові завдання; за-
вданням другого туру було написання 
наукового есе про актуальні для розви-
тку Львівщини соціально-економічні 
проблеми. За підсумками перших двох 
турів до виступу на Підсумковій кон-
ференції було запрошено вісім учас-
ників, які представили свої доповіді з 
презентаціями. 

Відкрив засідання конферен-
ції ректор університету, професор 
П. О. Куцик. З вітальним словом звер-
нулися до учасників заходу проректор 
з наукової роботи університету, про-
фесор Б. Б. Семак, директор Інсти-
туту економіки та фінансів, доцент 
Т. О. Герасименко. Про можливості 
розвитку інтересу до економічних наук 

під час навчання в університеті розпо-
віла завідувач кафедри економіки, про-
фесор Н. Г. Міценко. З презентацією 
про наукові досягнення студентів-еко-
номістів виступив голова студентсько-
го наукового товариства Інституту еко-
номіки та фінансів Андрій Ціцяла.

Школярі-переможці олімпіади пред-
ставили результати своїх досліджень 
за чотирма тематичними напрямами, 
які були обговорені школярами, вчите-
лями, студентами напряму підготовки 
“Економіка підприємства” та виклада-
чами університету: імідж Львівщини 
як центру спорту та здорового способу 
життя; можливості реалізації творчих 
ініціатив навчання та особистісного 
розвитку молоді Львівщини; Львівщи-
на - знаний у світі туристичний регіон; 
трудова міграція населення Львівщини 
за кордон: позитивні та негативні на-
слідки для розвитку області.

Загалом за результатами виконання 
завдань олімпіади призові місця розпо-
ділилися наступним чином: 
І місце – Мала Г. Р.,

ІІ місце – Дацишин М. В., Лазор-
ко О. П., Маковейчук А. Р., 
ІІІ місце – Грицина А. М., Ми-

сів М. В., Глюз О. М., Чепа В. І.
Переможців та призерів олімпіади 

тепло привітав ректор університету, 
професор П. О. Куцик та урочисто вру-
чив їм дипломи. 

Слід відзначити, що призери олім-
піади також отримали сертифікати, які 
надають право на знижку в оплаті на-
вчання при вступі до університету.

ТИЖДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ ТУСО

24-29 квітня 2017 року в університеті відбулося уро-
чисте святкування Тижня факультету товарознав-
ства, управління та сфери обслуговування. 

Розпочато урочистості студентською науковою конфе-
ренцією на тему “Перший крок у науку”, участь в якій при-
йняли майбутні науковці та члени студентських наукових 
гуртків факультету, представивши на обговорення цікаві й 
актуальні доповіді під керівництвом викладачів факультету.

Після конференції всі охочі мали змогу відвідати май-
стер-класи з приготування унікальних продуктів. Кухар 
узбецького ресторану “Чайхана Самарканд” Назар Хімін 
поділився секретами приготування лагману - національної 
страви узбеків; студенти факультету Андрій Лебединець, 
Богдан Базюк та Еліна Хісматулліна готували та частували 
присутніх вафельними трубочками зі згущеним молоком; 
аспірантка Уляна Бучківська провела майстер-клас із ви-

готовлення косметичного крему і натурального мила, а сту-
дентки Руслана Мацелюх, Соломія Проць і Тетяна Проко-
пенко продемонстрували різні способи складання серветок.

Також у межах свята всі бажаючі мали змогу відвіда-
ли лекцію завідувача кафедри митного та технічного ре-
гулювання, професора І.В. Ємченко на тему “Практика 
порівняльного тестування товарів в Україні”. Також на 
факультеті проходила міжвузівська науково-практична 
конференція на тему “Чорнобильська АЕС – усвідомлення 
крізь роки”, організатором якої виступила кафедра природ-
ничих наук та захисту навколишнього середовища.. 

Родзинкою святкувань став феєричний гала-концерт на 
тему “Вечірній ТУСО”, а вже наступного дня група ви-
кладачів факультету вирушила у подорож мальовничим 
Закарпаттям.
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НАВЧАЛЬНУ ТА ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ОБГОВОРЕНО
НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

28 березня 2017 року відбулося засідання вченої ради 
університету на якому обговорено питання навчально-
методичної та освітньої діяльності навчального закладу.

З інформацією про навчально-методичне забезпечення 
дисциплін, які викладаються на спеціальностях: “Журна-
лістика”, “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” 
і “Туризм” доповів проректор з науково-педагогічної ро-
боти, професор С. В. Скибінський. Він зазначив, що впро-
довж останніх п’яти років в університеті відкрито низку 
нових спеціальностей та спеціалізацій відповідно до змін 
кон’юнктури ринку і запитів роботодавців. Проте, питання 
про використання кадрового потенціалу, розроблення і ви-
дання навчальної літератури для новоліцензованих спеці-
альностей недостатньо заслуховується на вчених радах фа-
культетів та на засіданнях кафедр, а виконання прийнятих 
рішень вимагає ефективнішого, результативнішого контр-
олю та вжиття відповідних заходів.

Заслухавши інформацію вчена рада ухвалила: розроби-
ти на кафедрах маркетингу, комп’ютерних наук, менедж-
менту, туризму і готельно-ресторанної справи заходи з 
формування сучасного навчально-методичного забезпе-
чення дисциплін професійного спрямування орієнтовано-
го на практичну підготовку, з метою набуття студентами 
практичних навичок на новоліцензованих спеціальностях. 

Про хід виконання заходів з профорієнтаційної робо-
ти та організації набору у 2017 році доповіли директор 
Інституту економіки та фінансів й декани факультетів. У 
виступах відзначено, що у 2016-2017 роках проведено низ-
ку рекламно-організаційних заходів з метою підвищення 
іміджу університету та підготовки до здійснення набору 
у 2017 році. Проведено профорієнтаційні заходи із учня-
ми 252 навчальних закладів та 15 коледжів. З метою по-
кращення якості профорієнтаційної роботи запроваджена 
практика проведення анкетування із потенційними абіту-
рієнтами та сформовано базу електронних адрес.

З інформацією про розгляд матеріалів самоаналізу ді-
яльності юридичного факультету, доповів декан юридич-
ного факультету, доцент О. С. Котуха. У виступі Олександр 
Степанович відзначив, що колектив факультету системно 
працює над вирішенням стратегічних і тактичних завдань 
досягнення високих показників якості освіти, запрова-
дження інновацій в освітньому процесі.

* * *
25 квітня 2017 року відбулося засідання вченої ради 

університету на якому обговорено актуальні питання 
навчально-наукової діяльності вишу.

З інформацією про результати набору здобувачів науко-
вого ступеня доктора філософії та основні напрями вдоско-
налення роботи аспірантури доповів проректор з наукової 
роботи, професор Б. Б. Семак. У виступі Богдан Богдано-
вич зазначив, що в аспірантуру університету було прийня-
то 24 особи, у тому числі 18 осіб на денну форму навчан-
ня і 6 аспірантів на заочну форму навчання. Вперше було 
здійснено набір на спеціальність 081 “Право”. Станом на 
25 квітня поточного року в аспірантурі навчається 173 аспі-
ранта, у тому числі 141 – на денній формі навчання, 32 – на 
заочній формі.

Вчена рада ухвалила: завідувачам кафедр і науковим ке-
рівникам посилити увагу до аспірантських досліджень на 
предмет їх відповідності тематиці науково-дослідних робіт, 
що виконуються кафедрами та мають державну реєстра-
цію; завідувачам кафедр та керівникам науково-дослідних 
тем започаткувати роботу з оновлення їх тематики та пере-
реєстрації згідно сучасних вимог і з врахуванням змін назв 
спеціальностей.

Про результати ректорських контрольних робіт доповіла 
перший проректор, професор М. Ю. Барна. У виступі Мар-
та Юріївна наголосила, що протягом березня-квітня поточ-
ного року були проведені ректорські контрольні роботи та 
проаналізовано результати їх виконання. Аналіз показав, 
що в цілому має місце зниження успішності за результата-
ми ректорського контролю якості навчання студентів порів-
няно з результатами іспитів, але відхилення є незначними.

З інформацією про роботу юридичного факультету з 
правового виховання студентів університету доповів декан 
юридичного факультету, доцент О. С. Котуха. У виступі він 
відзначив, що правопросвітницька робота, виходячи з не-
обхідності дотримання студентами обов’язків громадянина 
України – важливої умови попередження правопорушень, 
шкідливих звичок, соціальної пасивності, переконань, що 
норми поведінки людини випливають із моральних, етич-
них, політичних, культурних нормативів суспільства.

За період роботиЗа період роботи
спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01
було успішно захищено 11 докторськихбуло успішно захищено 11 докторських

та 51 кандидатську дисертаціюта 51 кандидатську дисертацію
Також на засіданні вченої ради заслухано звіт про роботу 

спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01, який доповів голо-
ва спеціалізованої ради, професор Б. М. Мізюк. У виступі 
Богдан Михайлович наголосив, що За звітний період спеці-
алізована вчена рада провела 78 засідань, на яких проведено 
11 захистів докторських та 51 кандидатських дисертацій. 

Спектр тематики кандидатських дисертацій відповідав 
паспортам наукових спеціальностей і виражав, головним 
чином, сферу досліджень наукових шкіл академії: органі-
зація і економіка внутрішньої торгівлі, маркетинг, менедж-
мент та економічні системи.

Таким чином, функціонування такої спеціалізованої вче-
ної ради з захисту дисертацій спряло успішному захисту 
дисертацій, що дало змогу якісно оновити професорсько-
викладацький склад університету, активізувати діяльність 
наших наукових шкіл, підвищити ефективність аспірантури 
і докторантури, розширити зв’язки з науковими установами 
і ВНЗ України, що дає можливість постійно примножувати 
імідж університету та його науковий авторитет. 
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ПОЕТЕСУ З МАРІУПОЛЯ
ТЕПЛО ЗУСТРІЧАЛИ У ЛЬВОВІ

18 квітня 2017 року в університеті відбулася зустріч із 
поетесою Оксаною Стоміною, яка представила збірку “По 
живому. Околовоенные дневники”, видану в Маріуполі.

Авторами збірки є тридцять поетів і прозаїків. На зустрічі 
були присутні ректор університету, професор П. О. Куцик, 
проректор з навчально-виховної роботи, професор С. Д. Ге-
лей, голова профкому, професор О. П. Тімченко, завідувач 
кафедри історії і політології, доцент Ю. В. Михальський та 
провідний фахівець ректорату Г. І. Вусик.

Маріупольчанка була приємно вражена теплим прийомом 
львівських викладачів. Вона порівняла Донбас з людиною, 
яка повисла над прірвою, вчепившись у рятівну руку побра-
тима. І життя цієї людини напряму залежить від того, щоб 
побратим не розтиснув пальці. І тому такі зустрічі, коли си-
туацією на Донбасі щиро цікавляться галичани, дуже важ-
ливі. Вони додають сили тим, хто ніби маяк, освітлює шлях 
іншим і став символом Опору.

ШЛЯХ ДО МІЖНАРОДНОЇ КАР’ЄРИ
30 березня 2017 року на факульте-

ті товарознавства, управління та 
сфери обслуговування відбувся семі-
нар на тему “Твій шлях до міжна-
родної кар’єри”. 
Спікер наукового заходу – дирек-

тор з маркетингу швейцарського 
університету готельно-ресторанно-
го бізнесу та міжнародного менедж-
менту “В.Н.М.S.”, доктор Магді
Атталла.

Відкрив семінар вітальним словом 
Магді Атталла, який відзначив, що сту-
денти, які навчаються на спеціальнос-
тях “Туризм” і “Готельно-ресторанна 
справа” мають надзвичайні переваги 
та можливості для кар’єрного росту, 
оскільки сьогодні індустрія гостиннос-
ті розвивається надзвичайно динаміч-
но, а її послуги користуються високим 
попитом. Для успішної реалізації цих 
можливостей, на думку спікера, май-

бутнім фахівцям окрім професійних 
знань та навичок, необхідні вільне 
володіння декількома іноземними мо-
вами, комунікабельність, артистизм, 
витривалість і велике бажання працю-
вати. Також у ході семінару спікер роз-
казав студентам про програми та осо-
бливості навчання у Швейцарії.

Учасники семінару, а це викладачі 

університету, студенти спеціальностей 
“Туризм”, “Готельно-ресторанна-спра-
ва”, а також “Міжнародні економічні 
відносини”, з цікавістю слухали гостя, 
брали участь в обговоренні проблем, 
ставили запитання. Приємно, що значна 
частина студентів не лише добре розу-
міли спікера, який спілкувався англій-
ською мовою, але й вели з ним діалог.

ТУТ ФОРМУЄТЬСЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕЛІТА!
На факультеті міжнародних економічних відносин 

та інформаційних технологій університету відбулася 
інтелектуальна гра-вікторина “Що? Де? Коли?”, яка 
дала можливість студентам продемонструвати свою 
ерудицію, начитаність, винахідливість та вміння при-
ймати правильні рішення. 
Ініціатор та організатор заходу – студентська рада 

факультету міжнародних економічних відносин та ін-
формаційних технологій. Підтримали студентську іні-
ціативу і викладачі факультету. 

Членами журі були: професор кафедри міжнародних 
економічних відносин Флейчук Марія Ігорівна, завідувач 
кафедри маркетингу, професор Дайновський Юрій Анато-
лійович, завідувач кафедри іноземних мов, доцент Ковалик 
Наталія Василівна, а також Гой Володимир, випускник спе-
ціальності МЕВ, який свого часу був активним студентом 
та очолював студентський профком. 

При підведенні підсумків гри декан факультету, до-
цент Ю. В. Полякова подякувала присутнім за участь 

в інтелектуальному шоу та вручила цінні подарунки. 
Спонсорами виступили випускники першого випуску 
спеціальності МЕВ (2004 рік), Володимир Гой та інші 
випускники факультету. 

Організатори сподіваються, що проведення інтелекту-
альної гри “Що? Де? Коли?” стане чудовою традицією фа-
культету з метою об’єднання та згуртування студентів усіх 
спеціальностей та всіх років навчання!  
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СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МАТЕРІ У ЛУЦЬКОМУ КОЛЕДЖІ

СВЯТО МАТЕРІ У ЛЬВІВСЬКОМУ КОЛЕДЖІ
У Львівському кооперативному коледжі економіки і права Навчально-на-

укового комплексу “Академія” відбувся святковий концерт до Дня матері, в 
якому взяли участь студенти та працівники коледжу.

Зі вступним словом шани до Матерів звернулася директор коледжу Наталія 
Зубко.Приєднались до привітань заступник директора з навчальної роботи Леся 
Федак, заступник директора з навчально-методичної роботи Ігор Леськів, заступ-
ник директора з виховної роботи Ігор Бішко та інші. 

До концерту були залучені студенти з різних спеціальностей коледжу та 
курсів, які виконували пісні про матір. Зі сцени лунали вірші та пісні, привітання 
зі словами пошани до матерів, бабусь за їхню ласку і любов, за недоспані ночі й 
колискову пісню.

Михайло Голубка, прес-секретар з роботи зі ЗМІ
та зв’язків із громадсь кістю ЛККЕіП

У Луцькому кооперативному коледжі Львівського 
торговельно-економічного університету студенти під-
готували святковий концерт до Дня матері.

Свою шану, любов та повагу до матерів учасники заходу 
намагалися передати в кожному слові, в кожній пісні, в кож-
ному русі. Звучали слова вдячності, трепетної любові, мо-
литви за матір. Атмосфера у залі була наповнена теплом та 
ласкою усміхнених поглядів матерів, чистотою та щирістю 
глядацьких емоцій, пахощами весняних квітів. Щирі вітання 
лунали мамам, бабусям студентів, які були присутні у залі, 
та викладачам коледжу. Студенти декламували вірші, співали 
пісні, а також гарний настрій подарували ніжні, весняні квіти, 
які студенти вручили матерям та викладачам коледжу.

СВЯТО МАТЕРІ УРОЧИСТО ВІДЗНАЧИЛИ В УНІВЕРСИТЕТІ
22 травня 2017 року в актовій залі університету

відбулося Свято Матері на яке завітали студенти та 
викладачі навчального закладу.

З вітальним словом виступив Голова студентського капе-
ланства Львівської архієпархії отець Юрій. Після виступу 
священика перед присутніми виступив колектив універ-
ситету – Лауреат міжнародних та національних конкурсів 
хорової музики, народна хорова капела “Мрія”, яка вико-
нала музичні твори “Мамина світлиця” (сл. І. Білозіра, муз. 
Б. Стельмаха), “Мамо, Ви – дарунок неба” (муз. М. Дацка, 
сл. В. Мендуня) та “Ой там за Дунаєм”.

Справжнім дарунком для присутніх був виступ колективу 
університету – Лауреата Всеукраїнських і міжнародних кон-
курсів, народної капели бандуристок “Галичанка”, яка ви-
конала такі твори: “Падає з неба сон” (сл. і муз. Л. Горової); 
“Ромчику, Ромашко” (сл. М. Колісецького, муз. В. Хозанова) 
та старовинний лірницький кант “Через поле широкеє”.

Хвилини радості подарували присутнім ансамбль народ-
ного танцю “Росинка” (художній керівник Роман Салімов), 
у виконанні яких прозвучали пісні “Летіла зозуля”, “Да ко-
сив батько”, “Ой летіла зозуленька”. Тепло зустріли глядачі 
студента юридичного факультету Юрія Батенчука з піснею 
“Для тебе мамо” та студентку факультету міжнародних еко-
номічних відносин та інформаційних технологій Галину 
Петришин – пісня на сл. Івана Франка “Човен”.

Чоловічий ансамбль “Передзвін” (художній керівник Ва-
силь Долішний) презентував українські пісні “Гей соколи”, 
“Лента за лентою”, “Пісня про маму”, “Червона рута”.

Непередбаченим стало завершенням “Свята” – 
найменша учасниця свята Яринка Флейчук (4 років) при-
вітала бабусь, а професор Марія Флейчук прочитала трип-
тих “Слово про Україну” (автор Ганна Савєнкова, учениця 
11-го класу гімназії Єнакієво Донецької області).
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30 березня 2017 року Студентська рада Львова організувала загальноміську 
толоку спільно з Львівською міською радою в межах компанії “З нами місто 
розквітає!”, в якій взяли участь студенти багатьох вишів Львова, у тому числі і 
студенти нашого університету. Силами наших студентів було прибрано частину 
території у Регіональному ландшафтному парку “Знесіння”. 

Слід відзначити, що впродовж декількох років наші студенти беруть активну 
участь у Передвеликодніх толоках. 

УЧАСТЬ У 
БЛАГОДІЙНОМУ 

ЗБОРІ МАКУЛАТУРИ
24 квітня 2017 року викладачі та 

студенти юридичного факультету уні-
верситету взяли участь у Благодійному 
зборі макулатури для навчально-реабі-
літаційного центру “Джерело” з метою 
акумулювання коштів для заміни вікон.

Слід відзначити, що учасники акції 
зібрали 300 кг макулатури. 

25 березня 2017 року студенти юридичного факультету університету взяли 
участь в благочинній акції по очищенню паркової зони та зони відпочинку від 
сміття в районі Рясне-2.

Викладачі та студенти юридичного 
факультету запрошують долучатися до 
благодійного заходу всі структурні під-
розділи університету.

З НАМИ МІСТО РОЗКВІТАЄЗ НАМИ МІСТО РОЗКВІТАЄЗ НАМИ МІСТО РОЗКВІТАЄ

У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЛОЩИНІ
Традиційно травневі дні у Мукачівському кооператив-

ному торговельно-економічному коледжі Навчально-на-
укового комплексу “Академія” присвячені урочистому 
відзначенні Днів Європи в Україні.

Розпочалися урочисті святкування з проведення бі-
нарного брейн-рингу з математики та комп’ютерної тех-
ніки “Інформаційний детектив”. Наступного дня студра-
да вітала гостей – школярів Мукачівського району, які 
стали активним учасниками ІІ етапу коледжівської єв-
ровікторини “Що я знаю про Європу”, де присутні мали 
змогу позмагатися в бліц-турнірі, пройти відеоекскурс 
країнами Євросоюзу та обіграти конкурентів на “Полі 
чудес”. 

Актова зала стала місцем зустрічі людей різних куль-
тур, святом об’єднаної та єдиної Європи. Святкове дій-
ство розпочалося танцювальним флешмобом, під час 
якого були продемонстровані прапори країн Європи, 
елементи українського, словацького, грецького танців, а 
на завершення учасниками утворено масштабний пра-
пор Євросоюзу. 

З вітальним словом до присутніх звернувся керівник ко-
леджу, доцент Б. І. Кабаці. Після виступу Богдан Іванович 
вручив грамоти та цінні подарунки суперфіналістам бліц-
вікторини “Що я знаю про Європу”.

Вражали виступами студенти: Карпік О., Свида В., Мет-
згер А., Шершун Є., Росоха В., Щока В., Щока Ю., Бабуш-
кіна А., Сокач М., Дорій В., Кинів Є., Кинів К., Пішта Н., 
Ходанич К. та Ціпле А.

Завершилися Дні Європи засіданням географічної аген-
ції коледжу та гуртка “Лабіринтами економіки”.

Олег Карпік, Вікторія Свида,
ведучі Єврофесту та студенти коледжу
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ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОЇ АЕРОБІКИ
На базі спортивного комплексу університету відбулись 

обласні змагання зі спортивної аеробіки серед коледжів 
Львівщини. Участь у змаганнях взяли 5 команд студент-
ській молоді ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Відкрив змагання ректор університету, професор 
П. О. Куцик. У вітальному слові Петро Олексійович щиро 
привітав учасниць змагань у стінах найстарішого торго-
вельно-економічного вищого навчального закладу України 
та Центральної і Східної Європи, побажав їм успіхів у на-
вчанні та спорті, а також запросив випускників профільних 
вишів вступати до нашого університету.

За результатами змагань перемогу отримали студентки 
Львівського коледжу легкої промисловості КНУТД.

СПАРТАКІАДА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СКАУТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПЛАСТ”

25 квітня 2017 року у спортивному залі університету в межах 
святкування тижня факультету товарознавства, управління і сфе-
ри обслуговування проведено бліц-турнір з футзалу “Кубок фа-
культету” серед студентів, учнівської молоді і випускників ВНЗ 
1-2 рівня акредитації м. Львова та Львівської області.

Організатори турніру: деканат факультету ТУСО (декан фа-
культету, доцент В. Гаврилишин), кафедра товарознавства і тех-
нологій непродовольчих товарів (завідувач кафедри, професор 
Л. Пелик, професор М. Беднарчук, доцент О. Шумський), кафе-
дра фізичного виховання і спортивний клуб університету (завід-
увач кафедри, доцент І. Блащак та старші викладачі І. Наявко й 
Ю. Холявко).

Спонсор заходу – ТОВ “Хліб-Трейд” (ТМ “Добрий хліб”), 
м. Львів, в особі директора та випускника товарознавчо-комер-
ційного факультету університету – Андрія Чубка.
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На виконання доручення віце-прем’єр-міністра 
України В. Н. Кириленка та з нагоди заснування 
Міжнародного олімпійського комітету кафедра 
фізичного виховання і спорту та спортивний клуб 
університету нещодавно були задіяні в організації 
та проведенні кількох масових спортивних заходів.

На базі спортивного комплексу нашого універси-
тету, яку на безоплатній основі надав ректорат, відбу-
лась щорічна Спартакіада Всеукраїнської національ-
ної скаутської організації “Пласт”.

У змаганнях взяли участь 16 команд Львова, Стрия 
та Коломиї з таких видів спорту як футзал, волейбол, 
баскетбол та ручний м’яч. Загальна кількість юних 
спортсменів досягла 150 учасників.

Необхідно зазначити, що в підсумку всі без винят-
ку спортсмени отримали позитивний заряд, а кілька 
учасників вирішили в майбутньому стати студентами 
університету.


