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1 вересня 2017 року на площі перед центральним кор-
пусом університету відбулися урочистості з нагоди по-
святи у студенти найстарішого торговельно-економіч-
ного університету України та одного з найстаріших у 
Центральній та Східній Європі – Львівського торговель-
но-економічного університету. 

Після урочистого відкриття заходу виступив ректор уні-
верситету, професор П. О. Куцик. У вітальному слові Петро 
Олексійович сказав: “сьогодні перед Вами відкриваються 
двері найстарішого торговельно-економічного вищого на-
вчального закладу України та Центральної і Східної Єв-
ропи. Від сьогодні Ви – студенти Львівського торговель-
но-економічного університету. Перед Вами відкривається 
незвіданий світ Вашої майбутньої професії, попереду у 
Вас роки серйозної праці, результати якої визначать Ваше 
майбутнє. Ми віримо, що Ви оберете правильний шлях і 
досягнете успіху. Впевнений, що зерна науки зростуть у 
ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай 
світлим, радісним і плідним буде кожен Ваш день, кожен 
крок, проведений у стінах нашого університету”. 

Після виступу ректора до вітального слова запрошу-
ється капелан університету, отець Роман. У виступі свя-
щеник побажав батькам терпіння, а першокурсникам – 
натхнення до навчання. Після зачитування молитви він 
окропив присутніх святою водою. 

Від імені викладачів першокурсників та гостей свята 
привітав декан факультету товарознавства, управління 
та сфери обслуговування, доцент В. В. Гаврилишин. У 
виступі Володимир Володимирович відзначив, що для 
першокурсників настав чудовий час студентства, період 
інтелектуального та особистісного зростання, нових звер-
шень і відкриттів. Декан факультету побажав першачкам 
не лише фахового зростання, а віднайти справжніх друзів 
серед своїх колег та професорсько-викладацького складу. 

У свою чергу,  магістрантка університету Роксолана 
Годунько виголосила привітання і звернулася до ректо-
ра університету з проханням передати символічний ключ 
знань студентці І курсу Віті Соломці. Після урочистої пе-
редачі ключа Віта висловила впевненість, що саме тут,  в 
одному з найстаріших торговельних вишів – Львівському 
торговельно-економічному університеті – відкрита до-
рога до знань високого рівня. Від імені першокурсників 
вона пообіцяла з гідністю нести звання студента універ-
ситету та стати фахівцями своєї справи на благо України. 

ПІД ЗВУКИ ГАУДЕАМУСУ

ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКА5 жовтня 2017 року в актовій залі університету 
відбувся концерт студентської творчості під назвою 
“Дебют першокурсника”, на якому студенти першого 
курсу показали свої таланти та відпочили, насолоджую-
чись веселою атмосферою. У свою чергу, старшокурсни-
ки на сцені актової зали показали, що таке студентське 
життя та яким воно може бути веселим та цікавим. 

Урочисто відкрила святкування вітальним словом Голо-
ва студентської ради університету Поліна Шевченко. У ви-
ступі керівник студентського самоврядування відзначила, 
що у дружню університетську сім’ю вливається молоде 
поповнення, яке гідно нестиме почесне звання – студент 
Львівського торговельно-економічного університету. 

Після цього бурхливим оплесками присутні зустріли 
ректора університету, професора П. О. Куцика. У висту-
пі Петро Олексійович привітав першокурсників та поба-
жав їм прекрасного студентського життя  у найстарішому 
торговельно-економічному виші України та Центральної і 
Східної Європи.

На захід завітали та сердечно привітали з дебютом 
першокурсників і запросили в майбутньому на роботу 

наші випускники-роботодавці – представники компаній: 
“Епіцентр К”, “Хліб-Трейд Україна”, “Рукавичка” та 
“Adelina Call Center”.

Після завершення гала-концерту студенти університету 
продовжили святкування у нічному клубі Picasso.

До університету в 2017 році зарахованоДо університету в 2017 році зараховано
на навчання 1265 осіб, зокрема: на навчання 1265 осіб, зокрема: 

 для здобуття ступеня бакалавра 807 студентів; для здобуття ступеня бакалавра 807 студентів;
  для здобуття ступеня магістра 428 студентів;для здобуття ступеня магістра 428 студентів;

  для здобуття ступеня доктора філософіїдля здобуття ступеня доктора філософії
30 аспірантів.30 аспірантів.
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УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ ЛІДЕРІВ 
КООПЕРАТИВНОГО БІЗНЕСУ

11 вересня 2017 року у Чернівцях на 
базі Споживспілки області відбувся 
семінар, у якому взяли участь 
керівники Укркоопспілки, члени 
правління, голови обласних спожив-
спілок та делегація університету на 
чолі з ректором університету, про-
фесором П. О. Куциком.

Перед учасниками семінару з 
лекціями виступили викладачі універ-

ситету: проректор з наукової роботи, 
професор Б. Б. Семак та директор Ін-
ституту післядипломної освіти, про-
фесор Я. М. Антонюк. У виступах 
науковців мова йшла про напрямки 
посилення роботи кооперативних 
підприємств, методи управління коопе-
ративним бізнесом, про етикет ведення 
ділових переговорів, про мотивацію 
працівників до активного ведення коо-
перативного бізнесу.

ЛАУРЕАТИ ОБЛАСНОЇ ПРЕМІЇ
10 листопада 2017 року з нагоди 

Всесвітнього дня науки у приміщенні 
Львівського Будинку вчених відбулось 
урочисте засідання з нагоди вручення 
премій обласної державної адміні-
страції та обласної ради для праців-
ників наукових установ та вищих на-
вчальних закладів Львівської області.

Відповідно до розпорядження го-
лови Львівської обласної державної 
адміністрації О. М. Синютки “Про об-
ласні премії для працівників наукових 
установ та вищих навчальних закладів 
у 2017 році” Дипломом лауреата об-
ласної  премії відомих учених і знаних 
фахівців на отримання премій обласної 
державної адміністрації та обласної 
ради для працівників наукових установ 
та вищих навчальних закладів Львів-
ської області відзначено д.е.н., про-
фесора, завідувача кафедри економіки 
Міценко Наталію Григорівну.

Дипломами лауреата обласної  пре-
мії молодих учених і дослідників на 

отримання премій обласної державної 
адміністрації та обласної ради для пра-
цівників наукових установ та вищих 
навчальних закладів Львівської облас-
ті, відзначено: к.е.н., доцента, доцен-
та кафедри економіки Лупака Руслана 
Любомировича; к.е.н., доцента, доцен-
та кафедри туризму та готельно-ресто-
ранної справи Тучковську Ірину Іванів-
ну; к.ю.н., доцента, доцента кафедри 
теорії держави і права Фігель Юлію 
Осипівну.

РЕКТОРУ ПРИСВОЄНО 
ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ

Президент України П. О. Порошен-
ко з нагоди Дня незалежності при-
своїв ректору університету, профе-
сору П. О. Куцику почесне звання 
“Заслужений діяч науки і техніки 
України” за значний особистий вне-
сок у державне будівництво, соціаль-
но-економічний, науково-технічний, 
культурно-освітній розвиток України, 
вагомі трудові здобутки та високий 
професіоналізм.

РЕФОРМА АУДИТУ: 
РЕЗУЛЬТАТИ,
ВИКЛИКИ ТА

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
3 листопада 2017 року у Львівській 

міській раді відбулася конференція 
“Професійна відповідальність ауди-
тора”, яку проводила Аудиторська 
палата України за підтримки EU-
FINSTAR, проекту технічної допо-
моги, що фінансується Європейським 
Союзом, за участі Міністерства фі-
нансів України та проекту STAREP 
Світового банку. В роботі наукового 
форуму взяли участь науковці, спеці-
алісти у галузі аудиту з різних облас-
тей України та фахівці з-за кордону.

На конференції виступили ректор 
університету, професор П. О. Куцик та 
завідувач кафедри аудиту, аналізу та 
оподаткування, професор К. І. Редченко.

Також у роботі заходу взяли участь 
викладачі кафедри бухгалтерського об-
ліку та кафедри  аудиту, аналізу та опо-
даткування: професор М В. Корягін, 
професор В. О. Озеран, доцент О. М. 
Чабанюк, доцент С. І. Головацька, до-
цент М. Ю. Чік та доцент Р. В. Бойко.
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ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: 
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

2 листопада 2017 року в актовій 
залі університету відбулася Міжна-
родна науково-практична конферен-
ція на тему “Стратегічні пріорите-
ти розвитку внутрішньої торгівлі 
України на інноваційних засадах”. 
Організатори заходу: Укркоопспіл-

ка, Львівський торговельно-еконо-
мічний університет, Київський на-
ціональний торговельно-економічний 
університет, Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі, Харківський 
державний університет харчування 
і торгівлі, ДУ Інститут економіки 
та прогнозування НАН України, На-
ціональний інститут стратегічних 
досліджень (Регіональний філіал у 
м. Львові), Вроцлавський економічний 
університет, Хмельницький коопе-
ративний торговельно-економічний 
інститут, Вінницький кооператив-
ний інститут, Білоруський торгово-
економічний університет споживчої 
кооперації, Кооперативно-торговий 
університет Молдови.

Конференція відбувалася за сприян-
ня Львівської обласної державної адмі-
ністрації, Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, Міністер-
ства освіти і науки України.

У роботі конференції участь взяли: 
голова та члени правління Укркооп-
спілки, члени правлінь облспожив-
спілок, керівники та представники 
великих вітчизняних торговельних 
компаній, ректори та представники 
вітчизняних і зарубіжних вузів, пред-
ставники науково-дослідних установ 
НАН України та професорсько-викла-
дацький колектив, аспіранти і студенти 
університету. 

Відкрив науковий форум вітальним 
словом Голова правління Укркоопспіл-
ки Ілля Гороховський. Він наголосив 
на важливості розвитку внутрішньої 
торгівлі як важливої галузі народно-
го господарства та звернув увагу при-
сутніх на рольі споживчої кооперації у 
цьому процесі. З вітальним словом до 
учасників конференції також звернувся 
перший заступник Голови Львівської 
обласної державної адміністрації Рос-
тислав Замлинський. У виступі він на-
голосив на соціальній ролі вітчизняної 
торгівлі у сфері забезпечення добробуту 

громадян України та Львівської облас-
ті зокрема. Ректор університету Петро 
Куцик у своєму вітальному слові звернув 
увагу учасників та гостей конференції 
на важливість підготовки висококвалі-
фікованих кадрів для системи вітчиз-
няної торгівлі й необхідність адаптації 
навчального процесу до реальних вимог 
працедавців, що займаються гуртовим 
та роздрібним продажем товарів. 

У межах конференції відбулися три 
пленарні засідання: науково-теоретич-
ні та прикладні засади розвитку вну-
трішньої торгівлі України; практика 
функціонування та інноваційного роз-
витку підприємств торгівлі України; 
досвід розвитку національних торго-
вельних систем.

6-10 листопада 2017 року делегація університе-
ту в складі проректора з наукової роботи, професора 
Б. Б. Семака, декана факультету міжнародних еконо-
мічних відносин та інформаційних технологій, доцента 
Ю. В. Полякової, завідувача кафедри вищої математи-
ки та кількісних методів, професора А. І. Пілявського, 
професора кафедри менеджменту Т. О. Скрипко взяли 
участь у програмі академічної мобільності для виклада-
чів у межах проекту ERASMUS+ staff mobility for teaching 
and training та угоди про співпрацю з університетом міс-
та Пардубіце (Республіка Чехія).

Протягом періоду стажування викладачі зустрілися з ке-
рівництвом  університету міста Пардубіце, прочитали  для 
студентів вишу англійською мовою цикл лекцій, присвяче-
них актуальним проблемам розвитку економіки та управ-
ління діяльністю підприємств.

ЗАКОРДОННЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

За матеріалами конференції За матеріалами конференції 
опубліковано збірник, до якогоопубліковано збірник, до якого

подано 273 тезиподано 273 тези

Участь у роботі конференції взяли:Участь у роботі конференції взяли:власник ТОВ “РСП “Шувар”власник ТОВ “РСП “Шувар”
Роман ФедишинРоман Федишин; ; власник компанії “Хліб-Трейд”власник компанії “Хліб-Трейд”
Андрій ГудзоватийАндрій Гудзоватий;;регіональний директор компанії регіональний директор компанії “Епіцентр К” “Епіцентр К” Юрій ЯкимовичЮрій Якимович;;член правліннячлен правлінняТОВ ТВК “Львівхолод”ТОВ ТВК “Львівхолод”

Володимир ЧернецькийВолодимир Чернецький
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НАУКОВА СПІВПРАЦЯ З 
УНІВЕРСИТЕТОМ МОЛДОВИ

СТАЖУВАННЯ 
В УНІВЕРСИТЕТІ 
ПАРДУБІЦЕ

20-24 жовтня 2017 року доцент 
кафедри фінансів, кредиту та стра-
хування Ірина Чуй взяла участь у 
програмі академічної мобільності 
для викладачів університету в меж-
ах проекту ERASMUS+ та угоди про 
співпрацю з університетом міста 
Пардубіце.

У межах програми стажування до-
цент І. Р. Чуй для студентів факультету 
економіки та адміністрування прочита-
ла лекції про сучасні аспекти фінансо-
вої системи. 

Знайшовся час і для зустрічей зі сту-
дентами Інституту економіки та фінан-
сів, які на конкурсній основі здобули 
стипендію для навчання в університе-
ті Пардубіце за програмою “Erasmus+ 
КА1 – Міжнародна Кредитна Мобіль-
ність”.

* * *
23-27 жовтня 2017 року доцент 

кафедри маркетингу Інна Бойчук 
успішно пройшла стажування на 
факультеті економіки і адміністру-
вання університету Пардубіце (Чесь-
ка Республіка) згідно з умовами про-
грами Erasmus+.

Відповідно до умов проекту доцен-
том І. В. Бойчук було прочитано лек-
ції для студентів бакалаврату англій-
ською мовою на актуальну тематику 
з маркетингу. 

Стажування в університеті 
Пардубіце дозволило перейняти кра-
щий європейський досвід і прогресив-
ну практику підготовки кваліфікованих 
фахівців з урахуванням вимог бізнес-
середовища.

НАУКОВИЙ ВІЗИТ ДО ПОЛЬЩІ

21-22 вересня 2017 року делегація 
університету в складі ректора, про-
фесора П. О. Куцика, проректора 
з наукової роботи, професора 
Б. Б. Семака та завідувача кафедри 
підприємництва, торгівлі та логіс-
тики, професора В. В. Апопія здій-
снила візит до Республіки Молдова, 
де взяла участь у роботі міжнарод-
ної науково-практичної конференції 
на тему “Розвиток торговельних від-
носин з позицій перспективи еконо-
мічної інтеграції Республіки Молдова 
до міжнародної економіки”.

Співорганізатором заходу виступив 
Львівський торговельно-економічний 
університет. У роботі конференції 
взяли участь та виступили з доповід-
ями представники Молдови, України, 
Польщі, Іспанії, Фінляндії, Угорщини, 
Білорусі та Румунії. 

На конференції розглядалися акту-
альні для економіки Республіки Мол-
дова та інших європейських країн 
проблеми взаємовигідних торговель-
них відносин, розвитку торговельної 
інфраструктури, забезпечення якості 
та безпечності споживчих товарів, по-
силення взаємозв’язків між бізнес-се-
редовищем, урядовими структурами та 

науковцями, впровадження інновацій у 
навчальний процес та підготовку фа-
хівців для сфери торгівлі. В рамках ро-
боти конференції відбулися пленарне 
засідання та шість секційних засідань. 
Роботою однієї з секцій спільно з ко-
легами з Молдови керував ректор 
університету, професор П. О. Куцик. 

Делегація університету ознайомила-
ся з системою організації навчального 
процесу та наукової діяльності Торго-
вельного кооперативного університету 
Молдови. Під час візиту відбулися ділові 
зустрічі з ректором Торговельного коопе-
ративного університету Молдови, про-
фесором Л. А. Шавгою та керівництвом 
Молдкоопу, де були обговорені актуальні 
проблеми вищої освіти та споживчої 
кооперації обох країн.

10-13 жовтня 2017 року викла-
дачі університету у складі завід-
увача кафедри вищої математики 
та кількісних методів, професора 
Пілявського А. І., завідувача кафедри 
міжнародних економічних відносин, 
професора Шевчука В. О. та доцен-
та цієї ж кафедри Чех М. М. взяли 
участь у роботі 24-го Польсько-
Словацько-Українського наукового 
семінару на тему “Статистичні 
методи у соціально-економічних до-
слідженнях: теорія та практика”, 
що відбувся у містечку Добчице 
(Республіка Польща).

Науковий форум є що-
річним і проводиться в 
рамках програми співпраці 
між Львівським торговель-
но-економічним універси-
тетом, Краківським еконо-
мічним університетом та 
Економічним університетом 
у Братиславі. 

Учасники заходу мали 
змогу не лише запозичити 
досвід відомих дослідни-

ків з Польщі, України та Словаччини 
у царині використання статистичних 
методів в економічних дослідженнях, 
а й презентувати результати власної 
праці у цій сфері. Зокрема, глибокий 
інтерес присутніх викликав виступ 
проф. В. О. Шевчука, що презентував 
дослідження на тему “Дослідження 
фіскальної стійкості в Україні: оцінки 
VAR/VEC”. Дослідження Чех М. М. 
на тему “Чинники доданої вартості 
та глобальної конкурентоспромож-
ності країн Європи” відзначено як 
надзвичайно актуальне, змістовне
та перспективне.
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ЕКСКУРСІЯ У ВІДДІЛЕННЯЕКСКУРСІЯ У ВІДДІЛЕННЯ
ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ У 
ГІПЕРМАРКЕТІ “ЕПІЦЕНТР К”
23 листопада 2017 року на базі гіпермаркету 

“Епіцентр К” завідувач кафедри товарознавства 
та технології непродовольчих товарів, професор 
Л. В. Пелик провела практичне заняття у секції 
“Текстиль” для студентів спеціальності “Підприєм-
ництво, торгівля та біржова діяльність” з дисципліни 
“Товарознавство текстильно-одягових товарів”. 

Заняття почалося з майстер-класу “Асортимент поштуч-
них текстильних виробів”, який провела завідувач секції 
“Текстиль”, випускниця університету Марія Литвин. 

Студенти навчилися проводити ідентифікацію будь-
якого виду текстильних товарів із визначення їх волокнис-
того складу, основних параметрів будови, встановлення 
способу основного, кінцевого і спеціального оброблення.

ЗАНЯТТЯ В ЕКОПАРК ГОТЕЛІ 
“ДРЕВНІЙ ГРАД”

21 листопада 2017 року для студентів спеціальності 
“Готельно-ресторанна справа” відбулося виїзне прак-
тичне заняття в екопарк-готелі “Древній град”.

Під час екскурсії керуюча парк-готелем розповіла про 
організаційну структуру підприємства, вимоги до фахів-
ців та функціональні обов’язки персоналу. Студенти мали 
можливість оглянути номерний фонд готелю, приміщення 
для надання готельних послуг, ресторан та інші структурні 
підрозділи підприємства. В ході заняття студенти змогли 
перевірити і розширити свої знання щодо функціонування 
сучасного готельного підприємства.

ВИЇЗНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
9 жовтня 2017 року студенти університету спеці-

альності “Менеджмент” провели виїзне практичне за-
няття на базі офіційного дилера автомобілів Porsche – 
“Порше центр Львів”, де ознайомилися з рядом тем 
згідно навчальних програм з дисциплін “Менеджмент”, 
“Офісний менеджмент” і “Операційний менеджмент” 
з метою закріплення теоретичних знань та отримання 
практичних навичок.

31 жовтня 2017 року студенти університету спеці-
альності “Фінанси, банківська справа та страхуван-
ня” відвідали відділення ПАТ “Креді Агріколь Банк” 
Західного макрорегіону, де ознайомилися зі специфікою 
його діяльності. 

Під час візиту студенти більш наочно дізналися про спе-
цифіку обслуговування клієнтів корпоративного бізнесу; 
про порядок здійснення ідентифікації та верифікації но-
вих клієнтів, вивчення та уточнення інформації про них, 
аналізу їх платоспроможності при видачі кредитів. Також 
присутні мали змогу побачити, як працює інфрачервоний 
детектор, що дозволяє перевіряти основні ознаки захисту 
банкнот і цінних паперів, тобто як здійснюється перевірка 
купюр на оригінальність. 

На завершення керівник відділення запросила студентів 
університету проходити виробничу практику з подальшим 
працевлаштуванням.

ЕКСКУРСІЯ У ВІДДІЛЕННЯ
ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”

Університет висловлює подяку за співпрацю Університет висловлює подяку за співпрацю 
засновникам компанції “Епіцентр К”засновникам компанції “Епіцентр К”

Галині Федорівні та Олександру Володимировичу Галині Федорівні та Олександру Володимировичу 
Герегам, а також регіональному директору Герегам, а також регіональному директору 

Юрію Володимировичу ЯкимовичуЮрію Володимировичу Якимовичу
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ЗАНЯТТЯ НА БАЗІ 
КОРПОРАЦІЇ 

“ПРОСТО ДОБРИЙ 
ХЛІБ”

24 жовтня 2017 року профе-
сор М. С. Беднарчук та доцент 
О. М. Шумський провели виїзне 
практичне заняття з дисциплі-
ни “Біржові товари” зі студента-
ми університету спеціальності 
“Товарознавство і торговельне під-
приємництво” на виробничій базі 
ТМ “Просто добрий хліб”, співзас-
новником якої є випускник нашого 
вишу Андрій Гудзоватий. 

Про сучасний стан біржового ринку 
сировини та обладнання для вироб-
ництва хлібопродуктів, а також про 
найсучасніші напрями їх використан-
ня розповів директор ТзОВ “Хліб-
Трейд”, випускник товарознавчого 
факультету  Андрій Чубко. Комерцій-
ний директор ТзОВ “Центр пекарів 
“Аріанта” Володимир Ништа і мене-
джер з персоналу Ярина Чижевська 
ознайомили студентів з перспективами 
проходження практики, працевлашту-
вання та можливостями кар’єрного 
зростання у компаніях корпорації.

27 вересня 2017 року студенти юридичного факуль-
тету разом з доцентом Олашин М. М. та асистентом 
Слупко В. М. з навчально-пізнавальною метою відвіда-
ли Галицький відділ поліції Головного управління Націо-
нальної поліції України у Львівській області.

Під час візиту студенти ознайомилися з особливо-
стями роботи чергової частини та чергових працівників 
поліції. Згодом студенти мали змогу побачити реаль-
ну роботу відділу та порядок розслідування злочинів 
загальнокримінальної спрямованості, здійснення досудо-
вого  розслідування кримінальних проваджень з моменту 
повідомлення про злочин і до передачі справи до суду. 

Студенти з цікавістю слухали працівників відділу поліції та 
ще довго ділилися отриманими враженнями за його межами. 

ВІЗИТ СТУДЕНТІВ У ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ

ДЕГУСТАЦІЙНА ОЦІНКА ЯКОСТІ СИРІВ

У ПОЄДНАННІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

6 грудня 2017 року на кафедрі мар-
кетингу відбулась зустріч із випус-
кником магістратури спеціальнос-
ті “Маркетинг” 2014 року випуску 
Валько Наталею (тепер – Карашке-
вич), яка є провідним маркетологом 

ТзОВ “Лео-С”, яка здійснює управ-
ління мережею магазинів техніки та 
електроніки “Вухо.Ком”.

Предметом зустрічі стало прове-
дення тренінгу зі студентами спеці-
альності “Реклама та зв’язки з гро-
мадськістю” на практичному занятті з 
“Маркетингу”, під час якого практиком 
було надано корисні поради стосов-
но застосування основ маркетингової 
теорії в реальних умовах діяльності 
суб’єктів підприємництва, а також ви-
словлені щирі побажання про доціль-
ність якісного навчання для успішного 
 працевлаштування майбутніх фахівців.

12 жовтня 2017 року на базі за-
кладу ремісничих крафтових сирів 
“L’affi nage” було проведено виїзне 
заняття з дисципліни “Організація 
роботи фромажера” зі студента-
ми магістратури зі спеціальності 
“Готельно-ресторанна справа”.

Мета заняття – закріплення лек-
ційного матеріалу та використання 
на практиці отриманих знань та умінь 
щодо особливостей підготовки та 

проведення дегустаційного оціню-
вання якості ферментованих сирів 
різних типів та видів. Важливими 
та корисними для студентів є також 
спілкування, поради та обмін інфор-
мацією з фахівцями-афінерами і де-
густаторами.

Під час заняття було проведено де-
густацію сирів різних груп і типів, за 
результатами якої узагальнено та за-
фіксовано специфічні ідентифікацій-
ні ознаки перелічених сирів. 
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НАУКОВА ПОЛЕМІКА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ЛОГІСТИКА: НАУКА ТА ЕФЕКТИВНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ 

НАУКОВЕ 
ОБГОВОРЕННЯ 
ЕКОЛОГІЇ ТА 

АЛЬТЕРНАТИВНИХ 
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
15 грудня 2017 року на кафедрі 

природничих наук та захисту на-
вколишнього середовища відбулася 
міжвузівська студентська науко-
во-практична конференція на тему 
“Екологія та альтернативні дже-
рела енергії”, яка присвячена до-
слідженню проблем екології, енер-
гоефективності та експлуатації 
об’єктів енергетики. 

На науковому форумі учасники об-
говорили шляхи скорочення споживан-
ня природного газу та заміщення його 
іншими видами палива в комунальній 
теплоенергетиці; сучасні екологічно 
чисті та енергозберігаючі технології 
спалювання палив; екологічно чисті 
продукти харчування; екологічні про-
блеми енергетики;  процеси поводжен-
ня з твердими побутовими відходами.

23 листопада 2017 року на базі університету 
кафедрою фінансів, кредиту страхування проведено 
VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
студентів, аспірантів та молодих вчених на тему 
“Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-
економічної системи України”.

Мета конференції – обговорення соціально-економічних 
наслідків і проблем фінансової системи України та розроб-
ка рекомендацій щодо реалізації стратегії її реформування 
з урахуванням глобалізаційних, національних та регіональ-
них особливостей розвитку.

Робота конференції відбувалася за такими тематични-
ми напрямами: економіка України в період фінансово-
економічної нестабільності: пріоритети модернізації та 
подальшого поступу; грошово-кредитна та валютна по-
літика України: проблеми і перспективи вдосконалення; 
бюджетно-податкова політика та реформування фінансової 
системи; напрями зміцнення економічної безпеки держави; 
механізми стабілізації й  розвитку банківської системи; на-
прями і засоби покращення інвестиційної привабливості 

національного господарства; актуальні проблеми страхо-
вого ринку в Україні; мікрорівневі аспекти модернізації 
фінансово-економічного стану; осучаснення інструментів 
обліку, аналізу та аудиту. 

Загальна кількість учасників налічувала 140 осіб, 
у тому числі студенти, аспіранти та молоді вчені з 21 ВНЗ 
на наукових установ з таких міст України: Львова, Києва, 
Ірпеня, Івано-Франківська, Хмельницького, Вінниці, Рівного
та Луцька. 

23 листопада 2017 року на кафедрі 
підприємництва, торгівлі та логіс-
тики проведено засідання круглого 
столу на тему “Логістика: наука, 
ефективний інструмент менедж-
менту, перспективна сфера розви-
тку кар’єри випускників ЛТЕУ”, 
присвяченого Дню логіста. В роботі 
круглого столу взяли участь практи-
ки, викладачі університету, аспіран-
ти, магістранти та студенти. 

Під час обговорення всі учасни-
ки круглого столу відзначили акту-
альність наукових досліджень сфери 
логістики і необхідність посилення 
професійної підготовки випускників 
університету. 

За підсумками засідання наукового 
форуму учасниками прийнято реко-

мендації щодо розробки науково-до-
слідної теми з проблематики удоскона-
лення логістичної діяльності суб’єктів 
підприємництва Західного регіону 
України, а також через реалізацію ідей 
дуального навчання та програми “по-
двійного диплома”, які пропонуються 
студентам університету. 

26 жовтня 2017 року викладачі 
університету професор Н. Г. Міценко, 
професор І. П. Міщук, доцент Т. В. Ме-
динська, доцент І. М. Мельник, доцент 
О. С. Котуха, доцент Ю. В. Полякова 
відвідали  міжнародний економічний 
форум “Львівщина – локомотив 
промислової революції в Україні”, де 
обговорювалися питання реалізації 
інвестиційних проектів, запроваджен-
ня альтернативних джерел енергії,  
боротьби з корупцією та розвитку 
професійно-технічної освіти на тере-
нах Львівщини. 

У роботі форуму взяли участь пред-
ставники уряду, міністерств і відомств 
України та країн ЄС, Львівської облас-
ної державної адміністрації, обласної 
ради, бізнесу, наукової спільноти та 
освітяни.

ВІЗИТ НА МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ
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ДНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
СПАДЩИНИ У ЛЬВОВІ

Студенти факультету товарознавства, управління 
та сфери обслуговування спеціальності “Туризм” отри-
мали перший досвід в організації туристичних заходів, 
оскільки взяли участь у проведенні Днів європейської 
спадщини у м. Львові в якості волонтерів.

Студенти університету допомагали в реєстрації гостей, 
розповсюдженні промоматеріалів, а також супроводжували 
туристів під час екскурсій. 

За волонтерську роботу учасники отримали сертифікати 
управління туризму Львівської міської ради.

УЧАСТЬ У РОБОТІ КОМІСІЇ З ОЦІНКИ НАУКОВИХ РОБІТ

УЧАСТЬ У РОБОТІ 
ТУРИСТИЧНОГО ФОРУМУ

19 жовтня 2017 року студенти університету 
спеціальності “Туризм” разом із кураторами академічних 
груп, доцентами кафедри туризму та готельно-ресто-
ранної справи Юрієм Мироновим та Іриною Тучковсь-
кою взяли участь у роботі Львівського туристичного 
форуму, що відбувався на базі Інформаційно-ресурсного 
Центру імені Митрополита Андрея Шептицького.

У межах роботи форуму студенти взяли участь у панель-
них дискусіях провідних фахівців туристичного бізнесу 
України та інших держав, а саме: “Унікальність як перевага. 
Конкурентний туристичний продукт”, “Створюйте, просу-
вайте креативно”, “Сенсорні рішення в туризмі за кордоном 
та в Україні”, побували на майстер-класі від HoReCa Show 
Lviv та презентації-тренінгу по клієнтоорієнтованості.

КЕРУЙ ФІНАНСАМИ 
ВПЕВНЕНО

1-3 листопада 2017 року студенти 
Інституту економіки та фінансів і 
юридичного факультету підвщували 
рівень своєї фінансової грамотності 
у межах проведення всеукраїнського 
проекту “Дні фінансової обізнанос-
ті” від фахівців Національного банку 
України, USAID, VISA та Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб.

Студенти прослухали лекції та пре-
зентації від провідних фінансистів кра-
їни, відвідали майстер-класи та взяли 
участь у тренінгах. Захід покликаний 
надати знання з управління власними 
фінансами та бюджетом, підготувати 
молодь до прийняття впевнених і зва-
жених фінансових рішень.

23 листопада 2017 року доцент 
кафедри теорії держави і права 
А. Б. Медвідь взяв участь у засі-
данні комісії, створеної з метою 
оцінки робіт, у межах проведення 
чергового етапу конкурсу твор-
чих студентських робіт на теми 
“7 кроків до покращення роботи 
прокурора” та “7 кроків прокуро-
ра назустріч суспільству”.

На конкурс роботу представив 
комісії студент 1 курсу магістра-
тури юридичного факультету уні-
верситету Ян Томашук (науковий 
керівник: доц. Олашин М. М.). 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
19 грудня 2017 року на базі Житомирського державного технологічного уні-

верситету відбувся II етап Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеці-
альності “Облік і оподаткування”  на який було надіслано 71 дипломну роботу.

За результатами розгляду ди-
пломних робіт Дипломом ІІ сту-
пеня відзначена дипломна робота 
магістра університету Евеліни 
Якубич на тему “Облік аналіз і 
контроль в управлінні вартістю 
активів підприємства” (науковий 
керівник: ректор університету, 
професор П. О. Куцик).

Слід відзначити, що у скла-
ді Галузевої конкурсної комісії 
працювала професор кафе-

дри бухгалтерського обліку університету 
Медвідь Любов Гнатівна.

Також комісія розглянула роботу студен-
та 2 курсу магістратури юридичного фа-
культету університету Назара Дем’яна. 
Загалом конкурсна комісія оцінювала роботи 
27 студентів із навчальних закладів України.
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24 жовтня 2017 року в конференц-
залі торговельного комплексу “Шу-
вар” відбувся бізнес-тренінг “Стра-
тегія ведення бізнесу” для студентів 
університету спеціальності “Під-
приємництво, торгівля та біржова 
діяльність”. 
Модератор тренінгу – засновник 

групи компаній “Шувар” та випус-
кник нашого університету Роман 
Федишин.

Роман Степанович під час заходу 
пояснював про основні правила ве-
дення бізнесу на прикладі реальних 
бізнес-ситуацій, свої рекомендації та 
поради формулював з практичної точ-
ки зору, демонструючи реальні мож-
ливості сучасного підприємництва, 
що ґрунтується на знаннях та досвіді.

11 жовтня 2017 року відбулося виїз-
не лабораторне заняття з дисциплі-
ни “Товарознавство фруктоовочевих 
товарів” для студентів університе-
ту спеціальності “Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність” на 
базі ТзОВ “Ринок сільськогосподар-
ської продукції “Шувар”.
Мета заняття – закріплення те-

оретичних знань, одержаних з лек-
ційного курсу, та здобуття навичок з 
питань визначення якості та дегус-
таційної оцінки яблук.

Під час проведення заняття сту-
денти мали змогу вивчити правила 

4 жовтня 2017 року на базі на-
ймасштабнішого в Західному регіоні 
оптового ринку сільськогосподар-
ської продукції “Шувар” відбулося 
виїзне лабораторне заняття з дис-
ципліни “Товарознавство фруктоо-
вочевих товарів” для студентів уні-
верситету. 

Заступник директора з зовнішньо-
економічної діяльності ТзОВ “РСП 
“Шувар” Олександр Палій представив 
студентам організацію роботи терміна-
лу “Фрукти та овочі”. Він акцентував 
увагу на сучасних тенденціях форму-
вання асортименту фруктів та овочів 
на оптовому ринку, способах їх збері-
гання та реалізації. 

Заступник директора із стратегіч-
ного маркетингу ТзОВ “РСП “Шувар” 
Ольга Саніна продовжила лабораторне 
заняття на тему “Вивчення мікробіо-
логічних захворювань, фізіологічних 
розладів і пошкоджень фруктів та ово-
чів” у спеціалізованому класі, де були 
представлені натуральні зразки фрук-
тів та овочів. Студентам було пред-
ставлено можливість ідентифікувати 
види мікробіологічних захворювань, 
фізіологічних розладів і пошкоджень 
фруктів та овочів, встановити причини 
їх виникнення, заходи їх запобігання 
та відповідність вимогам чинних нор-
мативних документів. 

ДУАЛЬНА ОСВІТА НА РИНКУ “ШУВАР”

Друга частина бізнес-тренінгу була 
проведена у формі ділової гри, в якій 
взяли участь студенти та доценти ка-
федри товарознавства, технологій і 
управління якістю харчових продуктів 
Інна Донцова та Віра Лебединець, a та-
кож доцент кафедри туризму та готель-
но-ресторанної справи Лілія Гірняк. 
Основною метою тренінгу було по-
етапне досягнення позитивного еконо-
мічного ефекту від впровадження біз-
нес-стратегії кожною з груп учасників. 
Важливо, що всі п’ять груп, викорис-
товуючи різні інструменти ведення біз-
несу, ефективно справилися з постав-
леним завданням.

приймання партій яблук, відібрати 
об’єднані проби і послідовно про-
аналізувати якість відібраних зразків. 
Під час заняття студентами вивчено 
методику дегустаційної оцінки яблук 
і застосовано її на практиці (викладачі 
заняття – доценти кафедри товарознав-
ства, технологій та управління якістю 
харчових продуктів І. В. Донцова та 
М. К. Турчиняк). 

Завдяки наданим зразкам різних пар-
тій яблук, а також можливості провести 
заняття у сучасній обладнаній лаборато-
рії ТзОВ “РСП “Шувар” студенти одер-
жали навички, які зможуть практично 
застосувати у своїй подальшій роботі.

СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Викладачі та студенти висловлюють подяку Роману Степановичу ФедишинуВикладачі та студенти висловлюють подяку Роману Степановичу Федишину
та працівникам  компанії “Шувар” за співпрацю та отримані знання.та працівникам  компанії “Шувар” за співпрацю та отримані знання.
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19 жовтня 2017 року студенти спеціальності 

“Готельно-ресторанна справа” у супроводі доцента 
Л. І. Гірняк та доцента І. М. Мельник провели виїзні за-
няття з дисциплін “Організація ресторанного господар-
ства” і “Організація готельного господарства” на ХІ спе-
ціалізованій виставці “Готельний і ресторанний бізнес”, 
яка проводилася в межах програми Львівського міжна-
родного форуму індустрії туризму та гостинності.

Виставка –  головна подія індустрії гостинності в Захід-
ному регіоні України, місце зустрічі постачальників об-
ладнання, технологій, товарів та послуг для підприємств 
готельного і ресторанного бізнесу та їх безпосередніх спо-
живачів. Саме тут можна побачити й отримати багато ці-
кавих пропозицій і оригінальних товарів, ознайомитися з 
останніми новинками.

ВІЗИТ НА МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ

19 жовтня 2017 року студенти університету спеці-
альності “Харчові технології” під керівництвом профе-
сора Я. М. Антонюка відвідали Міжнародну виставку 
“Тур ЕКСПО-2017” та спеціалізовану виставку “Готель-
ний і ресторанний бізнес”, які відбувалися в межах 
Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та 
гостинності.

На виставці студенти ознайомилися з технологією про-
ведення виставок;  з обладнанням, яке для цього застосову-
ється; з демонстраційною зоною виставки; роботою стен-
дистів та їх етикою; порядком проведення переговорів між 
учасниками та відвідувачами; виставковою статистикою 
тощо.

ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ У ВЦ “ПІВДЕННИЙ ЕКСПО”
3 та 5 жовтня 2017 року студенти університету 

спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність” та “Товарознавство та торговельне підпри-
ємництво” разом із професором кафедри товарознавства 
та технології непродовольчих товарів Н. І. Доманцевич 
провели виїзні заняття з дисципліни “Товарознавство 
виробів господарського призначення” у Виставковому 
Центрі “Південний-ЕКСПО” на спеціалізованій вистав-
ці “Осінній будівельний форум”.

Студенти ознайомилися з роботою вітчизняних компа-
ній, які впроваджують у життя новітні технології, сучасні 
розробки у сфері альтернативної енергетики, що сприяє 
розвитку енергоефективних рішень.

4 жовтня 2017 року студенти університету 
під керівництвом викладачів кафедри маркетингу,
доц. І. В. Бойчук і доц. Н. Р. Балук відвідали щорічну 
промислову виставку Осінній будівельний форум у 
виставковому центрі “Південний-ЕКСПО”.

Студенти отримали можливість поспілкуватись із ві-
це-президентом “Гал-ЕКСПО” Олександрою Антонів (ви-
пускниця університету 2010 року), побачити реалістичне 
поєднання теорії з практикою, познайомитись із провідни-
ми керівниками відомих вітчизняних компаній, серед яких 
Василь Вавренюк – регіональний представник заво-
ду пластикових виробів “Next Level Plast” (випускник 
університету 2002 року).

Захід дозволив майбутнім фахівцям усвідомити важли-
вість навчання у сучасному світі та знайти перші пропо-
зиції щодо працевлаштування.

ДУАЛЬНА ОСВІТА В ДІЇ



12 12З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

НАДЗВИЧАЙНО ВЕСЕЛО ТА ФЕЄРИЧНО
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WORLD’S ENGLISH MANIAWORLD’S ENGLISH MANIA

16 листопада 2017 року Студентською Радою 
університету спільно з деканатами факультетів та за 
активного сприяння ректорату організовано і проведено 
святкування Дня студента, яке включало “Благодійний 
ярмарок” та концертне ярмаркове дійство.
Активними гостями та учасниками ярмарку ста-

ли студенти і викладачі Львівського коледжу індустрії 
моди, Львівського кооперативного коледжу економіки і 
права та Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ.

З найпопулярнішим студентським святом своїх колег, 
викладачів та гостей привітала голова студентського уряду 
університету Поліна Шевченко, яка запросила відкрити яр-
марок ректора,  професора П. О. Куцика. У вітальному слові 
ректор відзначив благодійний характер святкового заходу, 
оскільки отримані від ярмарку кошти будуть спрямовані на 
лікування поранених воїнів АТО у Військово-медичному 
клінічному центрі  Західного регіону у м. Львові.

Понад 20 студентських “торговельних команд” запропо-
нували численним гостям та відвідувачам продукцію фор-
мату “handmade” (сувеніри, кулінарні та кондитерські ви-
роби, оригінальні закуски, гарячі страви, напої та коктейлі 
у “святковому” виконанні тощо). 

Під час проведення ярмарку відбувся конкурс на кращу 
“ятку” (торговельне місце). Журі на чолі з менеджером з 
персоналу ТВК “Львівхолод” (ТМ “Рукавичка”) Ольгою 
Федечко відзначило призами найкращих “торговців”.

Учасників ярмарки розважали найкращі творчі колек-
тиви університету, Львівського кооперативного коледжу 
економіки і права та Луцького кооперативного коледжу 
ЛТЕУ. Оваціями зустріли присутні дефіле “Театру моди” 
Львівського коледжу індустрії моди, студенти якого репре-
зентували колекції одягу власного виробництва.

9 листопада 2017 року на факультеті товарознав-
ства, управління та сфери обслуговування відбулося 
Свято менеджера, що присвячено 25-річчю кафедри 
менеджменту. 

Свято супроводжували художні номери у виконанні 
студентів, які намагалися розкрити всі прекрасні моменти 
студентського життя. Надзвичайно цікавою стала інтер-
активна доповідь випускника університету спеціальності 
“Менеджмент”, керівника відділу навчання і розвитку пер-
соналу Adelina Call Center Олега Солодяка на тему “Розви-
ток управлінських навиків засобами невербальних”. Лікар 
медичної клініки “Мати та дитина” Лілія Мінералова ви-
ступила перед присутніми з доповіддю на тему “Управлін-
ня персоналом в медичній сфері” (на прикладі успішної 
клініки “Мати та дитина”). Завершальними були секрети 
успіху управлінської діяльності від компанії “Ашан”: ме-
неджер з персоналу Гавришків Іванна та менеджер сектору 
касових операцій Шарабун Стефанія виступили з доповід-
дю “Майбутнє за молоддю: золоті правила управління”.

1 листопада 2017 року викладачі 
кафедри іноземних мов провели 
англомовний захід World’s English 
Mania для студентів університету.

Формат зустрічі включав різні види 
активностей, такі як робота у парі та 
у групі, підготовка та представлен-
ня презентацій. Завершували  зустріч 
так звані “оксфордські дебати”, під 
час яких студенти мали змогу по-
практикувати та вдосконалити свої 
комунікативні навички, потренува-
тися виступати публічно, попрацю-

вати в команді, а також відшукати правильне рішення проблем за допомогою 
брейнстормінгу та дебатів. 

WORLD’S ENGLISH MANIA
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ДЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ

18 жовтня 2017 року в конференц-залі факультету 
товарознавства, управління та сфери обслуговування 
відбувся традиційний захід до Дня харчової промисло-
вості, в якому взяли участь студенти та викладачі фа-
культету. На свято завітали студенти спеціальності 
“Харчові технології” Львівського кооперативного коле-
джу економіки та права Навчально-наукового комплек-
су “Академія”, а також слухачі довузівської підготовки 
університету з Італії, Бангладешу, Камеруну, Грузії, 
Алжиру та Ємену. 

Відкрив захід вітальним словом декан факульте-
ту, доцент В. В. Гаврилишин. Після виступу декан фа-
культету запросив до слова ректора університету, про-
фесора П. О. Куцика. Петро Олексійович привітав 
усіх присутніх з професійним святом, побажав студен-
там успіхів у навчанні та гарного святкового настрою.
Святкування Дня харчової промисловості проходило у два 
етапи, на першому з яких було організовано чотири май-
стер-класи.

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Високий майстер-клас з приготування десертів італій-

ської кухні продемонструвала старший викладач кафедри 
харчових технологій факультету Орися Іжевська разом зі 
студентами спеціальності “Харчові технології”. “Родзин-
кою” свята стало неймовірне шоу з приготування коктейлів 
у виконанні бар-менеджера готельно-ресторанного комп-
лексу Edem Resort Medical & SPA Юрія Рівняка, який вірту-
озно приготував кілька видів коктейлів. 

Не менш цікавим і захоплюючим був майстер-
клас магістра спеціальності “Харчові технології” 
Михайла Шури з приготування імбирних пряників. 
Завершенням першого етапу свята став майстер-клас із 
приготування “Дзеркальної глазурі для тортиків” у вико-
нанні студентки спеціальності “Готельно-ресторанна спра-
ва” Катерини Кручок. 

На завершення свята декан факультету, доцент В.В. Гав-
рилишин подякував усім організаторам, виконавцям за чу-
дові майстер-класи та запросив усіх присутніх на “Ярмарок 
смаколиків” та “Candy bar”, що став другим і завершаль-
ним етапом свята.

7 грудня 2017 року в актовій залі університету відбула-
ся урочиста концертна програма з нагоди святкування 
Дня Спеціальностей Інституту економіки та фінансів, 
в якій взяли участь студентські команди: “Накладна” 
(спеціальність “Облік і оподаткування”, “ФБСС” (спе-
ціальність “Фінанси,банківська справа та страхуван-
ня”, “Кепка” (спеціальність “Економіка”).

 Свято передбачало змагання команд за такими конкур-
сами: візитка, яка передбачала презентацію спеціальності; 
дай відповідь на питання; домашнє завдання. Оцінювало 
результати виступів журі у складі випускників універси-
тету різних років: Семена Остапа, Кобилецького Олега та 
Боднарюка Володимира.

За результатами конкурсу перемогу отримала коман-
да “Накладна”, ІІ місце – команда “ФБСС”, а ІІІ місце – 
команда “Кепка”.

На завершення свята директор Інституту економіки 
та фінансів, доцент Т. О. Герасименко урочисто вручила 
Грамоти студентам: Грищенко Остапу – за звання май-
стра спорту міжнародного класу; Пелех Софії – за активну 
участь у громадському житті; Кук Мирославі – за наукові 
досягнення; Семенюк Галині та Лаврушко Ірині – за най-
кращу презентацію спеціальності; Годунько Роксолані – за 
успіхи у навчанні; Митурак Василині – за активну участь у 
студентському житті; Скляр Тетяні та Микиті Анастасіі – за 
відмінне навчання та активну участь у громадському жит-
ті; Богдан Степану та Цанько Миколі – за активну участь у 
громадському житті; представникам студентської Футболь-
ної команди університету за 1 місце у змаганнях серед вузів 
Львова. 
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ЯКІСНА ПРАВОВА ОСВІТА 
ЗАПОРУКА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

МАЙСТЕР КЛАС
ТОПОВИХ 

ПОЛІТТЕХНОЛОГІВ 
УКРАЇНИ

28-29 жовтня студенти юридич-
ного факультету відвідали серію 
майстер-класів топових політтех-
нологів та експертів України

Спікерами заходу виступили відомі по-
літтехнологи, юристи, digital-спеціалісти, 
експерти з кризових питань та піару. 

Мета курсу – розвиток громадян-
ського суспільства через створення 
якісних умов навчання та формування 
відповідального політичного серед-
овища для найбільш продуктивного 
обміну досвідом з передовими експер-
тами в основних галузях політики.

HORECA 
SHOW LVIV

1-3 листопада 2017 року сту-
денти університету спеціальності 
“Готельно-ресторанна справа” взяли 
участь у якості волонтерів у найбіль-
шому на теренах України фестивалі 
гостинності та готельно-ресторан-
ного бізнесу – “HoReCa Show Lviv”.

Впродовж трьох днів на базі вистав-
кового комплексу “Південний Expo” 
фестиваль “HoReCa Show Lviv” зібрав 
десятки рестораторів та готельєрів, со-
тні кухарів, тисячі відвідувачів на по-
над сотні майстер-класів і практикумів. 

Також у рамках фестивалю відбу-
вався ІІІ Національний конкурс “Дні 
української кухні”, в якому взяли 
участь студенти Софія Борисова та 
Віктор Щепанкевич.

24 жовтня 2017 року в універси-
теті відбулося засідання круглого 
столу на тему “Професія юриста: 
алгоритми успішності. Реальність і 
перспективи на майбутнє”, присвя-
ченого аналізу та обговоренню про-
екту Закону України “Про юридичну 
(правничу) освіту і загальний доступ 
до правничої професії”.

Відкрив наукове засідання вітальним 
словом ректор університету, професор 
П. О. Куцик. На круглий стіл завітали 
юристи-практики, які поділилися своїм 

баченням правової реформи, перевага-
ми та недоліками проекту Закону “Про 
юридичну (правничу) освіту і загаль-
ний доступ до правничої професії”.

В обговоренні дискусійних питань 
законопроекту взяли участь студенти 
та викладачі юридичного факультету 
університету. При підбитті підсумків 
засідання декан юридичного факульте-
ту, доцент О. С. Котуха висловив подя-
ку всім присутнім за активну участь та 
цікаву дискусію, звернув увагу на іні-
ціативність студентів і зацікавленість 
своїм майбутнім.

ПОТЕНЦІЙНІ АБІТУРІЄНТИ ЗАВІТАЛИ ДО ВИШУ
2 грудня 2017 року в головному корпусі університету було проведено День 

відкритих дверей для абітурієнтів, їхніх батьків та інших зацікавлених осіб. 
Програма проведення Дня відкритих дверей передбачала огляд сучасних на-
вчальних аудиторій, інформаційних стендів, ознайомлення з навчальною та 
науковою роботою інститутів та факультетів, спілкування з керівництвом 
та професорсько-викладацьким складом університету.

Відвідувачі мали можливість ознайомитися з інтерактивними презентаціями 
спеціальностей, що були представлені викладачами та студентами та отримати де-
тальну інформацією про міжнародні освітні програми і проекти, що діють у виші.

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Р. В. Бойко ознайомив абі-
турієнтів із особливостями вступу до університету у 2018 році. Працівники при-
ймальної комісії запропоновували відвідувачам презентаційний буклет та листівки 
з спеціальностями, за якими буде оголошено набір на навчання у 2018 році. 

Ректор університету, професор П. О. Куцик подякував потенційним абітурієнтам 
за виявлений інтерес до нашого навчального закладу та запросив на навчання до най-
старішого торговельно-економічного вишу України та Центральної і Східної Європи.

АКТУАЛЬНО

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРУЗІЇ
22 грудня 2017 року до університе-

ту завітала делегація з Грузії у складі 
представника Тбіліського державно-
го університету Ніколоза Окроджа-
нашвілі та Генерального директора 
Грузинського студентського союзу 
Гіоргі Нурашвілі.

В межах зустрічі обговорено по-
тенційні напрями співпраці, зокрема 
участь у програмах академічних обмі-
нів та можливість запровадження про-
грами подвійного диплому між студен-
тами університетів.

Крім того, в рамках зустрічі гості 
ознайомилися з матеріально-технічною 
базою, а також зустрілися та поспілку-
валися із студентами університету.
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ
“ІЛОВАЙСЬКИЙ ЩОДЕННИК”
9 листопада 2017 року в університеті відбулася зустріч 

професорсько-викладацького складу та студентів з героєм 
російсько-української війни, автором книги “Іловайський що-
денник” – Романом Зіненком (м. Дніпро), який розповів про жа-
хіття “Іловайського котла” та героїв, які власним життям 
боронять незалежність Української держави.

18 жовтня 2017 року за сприяння Спільноти академічно-
го душпастирства університету (в особі капелана, о. Рома-
на), Студентської ради університету та декана юридичного 
факультету, доцента О. С. Котухи відбулася духовно-пізна-
вальна екскурсія до Унівської Лаври та Свірзького замку.

Студенти та викладачі ознайомилися з історією святині, 
дізналися таємниці Туринської плащаниці, копія якої знахо-
диться у Лаврі, та доторкнулися до частки Животворного 
Хреста. Разом з монахами помолилися в церкві, яка знахо-
диться на території,  та скуштували їх їжу. 

Дорогою додому відвідали Свірзький замок, де змогли 
помилуватись  осінніми краєвидами та зробити фото на 
пам’ять.  Тепла сонячна погода та чудовий настрій сприяли 
позитивній атмосфері поїздки.

ДУХОВНО ПІЗНАВАЛЬНА ДУХОВНО ПІЗНАВАЛЬНА 
ЕКСКУРСІЯЕКСКУРСІЯ

ДУХОВНО ПІЗНАВАЛЬНА 
ЕКСКУРСІЯ

СТУДЕНТИ ПРИВІТАЛИ ДІТОК З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

21 листопада 2017 року в університеті відбулось гран-
діозне шоу “Міс та містер юридичного факультету”, де 
краса, грація, інтелект та щирі емоції наповнили зал. 

 Переможців визначало журі, яке сформоване з випус-
кників юридичного факультету за такими номінаціями: 
Міс “Елегантність”, Містер “Мужність”, Міс “Посмішка”, 
Містер “Драйв”, Міс “Грація”, Містер “Галантність”, Міс 
“Інтелект”, Містер “Мозок”. Між конкурсами присутніх 
розважали пісенними номерами студенти юридичного фа-
культету: дует Швачко Христина та Гучко Софія а також 
Юрій Батенчук. 

За результатами конкурсу Анна Можарівська отримала 
титул МІС юридичного факультету 2017, а Ярослав Лаба 
отримав титул МІСТЕР юридичного факультету 2017!

21 грудня 2017 року студенти університету за-
вітали у Львівську загальноосвітню школу-інтер-
нат № 2 та принесли дітям 2-4 класів зібрані фа-
культетом товарознавства, управління та сфери 
обслуговування подарунки: книги, м’ячі, інтелек-
туальні ігри, іграшки, солодощі, які принесли чи-
мало їм радості. 

Студенти факультету подарували малечі дві неза-
бутніх години спілкувань, веселих розваг, спільних 
пісень та просто теплих обіймів. У свою чергу, діти 
школи-інтернату віддячили нашим студентам демон-
страцією своїх талантів та розповідями про свої мрії.

Благодійна акція відбулася за ініціативи пред-
ставників студентського самоврядування факультету 
ТУСО Богдана Базюка та Андрія Лебединця, котрі 
організували серед студентів збір подарунків та со-
лодощів для діточок до Дня Святого Миколая

СВЯТО КРАСИ ТА ГРАЦІЇСВЯТО КРАСИ ТА ГРАЦІЇСВЯТО КРАСИ ТА ГРАЦІЇ



16 1616 16

Викладачами університету опубліковано:Викладачами університету опубліковано:
 47 монографій, у тому числі 9 одноосібних; 47 монографій, у тому числі 9 одноосібних;
 347 статей у вітчизняних виданнях та 40 у зарубіжних,

      з них 125 статей у наукометричній базі;з них 125 статей у наукометричній базі;
 680 тез конференції, з них 307 презентовані як наукові доповіді;680 тез конференції, з них 307 презентовані як наукові доповіді;
 40 викладачів пройшли стажування, у тому числі 9 за кордоном.40 викладачів пройшли стажування, у тому числі 9 за кордоном.
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АКТУАЛЬНО

ЗБОРИ ТРУДОВОГО 
КОЛЕКТИВУ

26 грудня 2017 року в університеті відбули-
ся загальні збори колективу на якому розгля-
нуто Звіт про діяльність Львівського торго-
вельно-економічного університету у 2016-2017 
навчальному році.

На засіданні ректор університету, професор 
П. О. Куцик урочисто вручив почесні нагоро-
ди університету “Почесна відзнака”: завідувачу 
кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, 
професору В. В. Апопію, науковим консультан-
там – професору В. О. Озерану, професору І. С. Га-
лику; атестатів професора університету – доценту 
В. О. Передрієнку та доценту М. А. Мацьку; по-
чесної  відзнаки Федерації профспілок України 
та Почесної Грамоти Профспілки працівників 
споживчої кооперації України – завідувачу кафе-
дри філософії та культури, професору О. П. Тим-
ченку; Знаку Пошани – доценту кафедри това-
рознавства та технології непродовольчих товарів 
О. М. Шумському.

У Звіті Петро Олексійович детально зупинився 
на всіх аспектах діяльності вишу: вступної кам-
панії; організації та змісту навчального процессу; 
ліцензійно-акредитаційної та навчально-методич-
ної роботи; наукової діяльності й розвитку кадро-
вого потенціалу; міжнародної діяльності; діяль-
ності у гуманітарній сфері та виховання студентів 
й фінансово-господарській діяльності. 

У виступі ректор відзначив, що у 2016-2017 
навчальному році: студентами університету отри-
мано десять дипломів І, ІІ та ІІІ ступеня за пере-
могу на всеукраїнських студентських олімпіадах, 
конкурсах наукових, дипломних і рекламних; за-
хищено 3 докторських та 17 кандидатських дис-
ертацій; видано 50 підручників і навчальних по-
сібників; університет отримав право здійснювати 
підготовку фахівців освітньо-наукового рівня док-
тора філософії на третьому рівні вищої освіти; 
функціонує Центр дистанційних технологій на-
вчання ННІІ, який налічує понад 700 дистанцій-
них курсів; вченими університету виконувалося 
39 науково-дослідних тем, з них 23 з державною 
реєстрацією.

Під час виступу П. О. Куцик акцентував увагу 
на нових завданнях та викликах, які ставляться 
перед трудовим колективом: активна профорієн-
таційна робота, плідна співпраця викладачів зі 
студентами, активна наукова, методична та на-
вчальна робота, міжнародне співробітництво, 
зміцнення матеріально-технічної бази тощо.

70 РІЧЧЯ КАФЕДРИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА, 

ТОРГІВЛІ ТА ЛОГІСТИКИ
15 листопада 2017 року в університеті відбулося урочисте засі-

дання кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, присвячене 
70-річчю її заснування. В присутності членів кафедри, ветеранів і 
колишніх її працівників засідання відкрив завідувач кафедри д.е.н., 
професор В. В. Апопій. На кафедрі підготовлено 15 докторів іНа кафедрі підготовлено 15 докторів іблизько 100 кандидатів економічних наук. близько 100 кандидатів економічних наук. Викладачами видано 15 підручників, 47 навчальних посібниківВикладачами видано 15 підручників, 47 навчальних посібниківі понад 50 монографійі понад 50 монографій

В. В. Апопій  у доповіді “Славний історичний шлях кафедри” озна-
йомив присутніх з її основними історичними віхами, зазначивши, що 
у 200-річній історії університету кафедра підприємництва, торгівлі та 
логістики займає особливе місце. Заснована у 1947 році, вона активно 
формувала знання та професійні якості майже 100 тис. фахівців для 
національного господарства та споживчої кооперації України.  

Досягнення кафедри – це результат плідної праці кількох поколінь 
вчених, багатого досвіду, науково-педагогічної діяльності насамперед 
її фундаторів: Л. Лісового, С. Білевича, А. Красовського, В. Мошниць-
кого, Є. Маришевої, С. Сендеги, М. Соколовського, а також відомих 
вчених-професорів С. Г. Сіденка , Л. Ф. Столмова , Ш. В. Опельбау-
ма, П. Г. Панкратова, І. Д. Барчука , П. І. Вахріна, П. Ю. Балабана, 
Я. М. Антонюка, Т. В. Футало, Н. Г.Міценко, Н. Г. Ситник, М. Ю. Бар-
ни, І. П. Міщука та інших.

З вітальним словом на адресу колективу кафедри виступив ректор уні-
верситету, професор П. О.Куцик. Петро Олексійович відзначив, що іс-
торія кафедри є значно тривалішою, ніж сімдесят років, оскільки ще при 
заснуванні цісарсько-королівської торговельної школи у 1899 р. в її стінах 
викладалися навчальні дисципліни торговельного профілю. Ректор також 
побажав колективу кафедри нових творчих звершень та здоров’я і благо-
получчя та нагородив викладачів кафедри Почесними Грамотами універ-
ситету, а ветеранів і колишніх працівників – Подяками.

До привітань приєднався декан факультету ТУСО, доцент В.В. Гав-
рилишин, який відзначив значну роль кафедри у становленні та діяль-
ності як факультету, так і всього університету, а також висловив щирі 
побажання подальшого розвитку і процвітання.

Свої щирі побажання кафедрі висловили також колишня докторант 
кафедри, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів ЛНУ іме-
ні Івана Франка, професор Н. С. Ситник; директор Тернопільського 
кооперативного торговельно-економічного коледжу, доцент кафедри 
В. М. Мулярчук та завідувачі суміжних кафедр університету.


