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4 березня 2017 року в актовій залі університету відбулися урочистості з 
нагоди випуску магістрів факультету товарознавства, управління та сфе-
ри обслуговування денної та заочної форм навчання за спеціальностями: 
“Товарознавство і комерційна діяльність”, “Товарознавство та експертиза 
в митній справі”, “Експертиза товарів та послуг”, “Готельна і ресторанна 
справа”, “Менеджмент організацій і адміністрування” та “Управління 
інноваційною діяльністю”. 

7 березня 2017 року в актовій залі 
університету відбулися урочистості 
з нагоди випуску магістрів Інститу-
ту економіки та фінансів, юридич-
ного факультету і факультету між-
народних економічних відносин та 
інформаційних технологій. 

Відкрив захід вітальним сло-
вом ректор університету, професор 
П. О. Куцик, який привітав випускни-
ків зі святом, побажав щастя та простої 
долі. У виступі Петро Олексійович за-
кликав і далі молодих фахівців йти до-
рогою знань та професійної майстер-
ності, на яку вони стали у стінах рідної 
Alma-Mater. Крім того, ректор попро-
сив колишніх студентів пам’ятати 
лише прекрасні моменти свого сту-
дентського життя у стінах найстарішо-
го торговельно-економічного вищого 
навчального закладу Центральної та 
Східної Європи.

До оголошення наказу про випуск 
нових фахівців запрошуються директор 
Інституту економіки та фінансів, доцент 
Т. О. Герасименко, декан факультету 
міжнародних економічних відносин 
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З вітальним словом до випускників 

та їх батьків звернувся ректор універ-
ситету, професор П. О. Куцик. У висту-
пі Петро Олексійович подякував ви-
пускникам за роки плідного навчання 
і побажав великих звершень, творчого 
натхнення, наполегливості та успіхів 
у всіх добрих починаннях, здійснення 
усіх мрій і життєвих планів.

Багато теплих щирих слів пролуна-
ло на адресу випускників від декана 
факультету, доцента В. В. Гаврилиши-
на. Володимир Володимирович по-
бажав примножувати власні знання і 
вміння, бережливо ставитися до цін-
ностей духовних і матеріальних, пра-
цювати задля блага своєї сім’ї і запро-
сив магістрів вступати до аспірантури 
університету. ►

та інформаційних технологій, доцент 
Ю. В. Полякова та декан юридичного 
факультету, доцент О. С. Котуха.

Після зачитування наказу кожен 
виступаючий бажав магістрам вмі-
ло використовувати свої знання, не 
забувати рідний навчальний заклад, 
завжди відвідувати його та гордо не-
сти у світ почесне звання випускника 
Львівського торговельно-економічного 
університету.

Випускники під гучні оплески при-
сутніх отримали з рук ректора універ-
ситету дипломи з відзнакою.

Після вручення дипломів до віталь-
ного слова запрошується капелан уні-
верситету, о. Роман. У виступі священик 
побажав молодим фахівцям та всім при-
сутнім натхнення до праці та Божого 
благословення. На закінчення виступу, 
він окропив присутніх святою водою

(Закінчення на стор. 2) 

541 студент 541 студент 
університету отримав університету отримав 
диплом магістрадиплом магістра
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(Закінчення. Поч. на стор. 1) 
За результатами роботи екзамена-

ційних комісій цього року було визна-
чено найкращі дипломні роботи з кож-
ної спеціальності. Перший проректор, 
професор М. Ю. Барна зачитала наказ 
ректора про оголошення подяк пере-
можцям конкурсу.

З вітальними словами від професор-
сько-викладацького складу виступила 
завідувач кафедри фінансово-еконо-
мічної безпеки та банківського бізнесу, 
професор О. І. Копилюк.

Від імені батьків випускників мала 
слово мама випускниці спеціальності 
“Маркетинг” Дем’янюк Юлії – Г. М. Сірак. 
У виступі Галина Миколаївна подя-
кувала викладацькому колективу уні-
верситету за мудру науку і переданий 
життєвий досвід, за доброзичливе 
батьківське ставлення до студентів, 
також побажала у майбутньому розум-
них і допитливих студентів, які прино-
сили б славу нашому університету.

► Після вітального слова В. В. Гаври лишин зачитав на-
каз ректора університету, професора П. О. Куцика про ви-
пуск магістрів. Випускники під гучні оплески присутніх 
отримали з рук ректора дипломи з відзнакою. Незабутнім 
фрагментом свята стало спільне фото магістрів-відмінни-
ків із ректором університету. 

Цьогоріч гордістю факультету були студенти-випускни-
ки – учасники АТО – Тарі Алекс та Рудий Вадим. Під бурх-
ливі оплески присутніх демонструвалася фотопрезентація 
“Студенти факуль тету – герої АТО” і з світлинами наших 
воїнів, які у свій час сиділи на студентських лавах рідної 
Alma-Mater. Патріотичний настрій та відчуття гордості за 
них підсилювала пісня Кузьми Скрябіна “Сам собі країна!” 
у виконанні студентки-магістра Наталії Каспришиної. 

Вже стало доброю традицією урочистих випусків магі-
стрів факультету товарознавства, управління та сфери об-
слуговування спільне проголошення “Посвяти”, присвя-
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ченої нашій Alma-Mater. Під зворушливу мелодію лунали 
впевнені обіцянки вчорашніх студентів.

Хвилюючою миттю відзначилося нагородження грамо-
тами 27 студентів-випускників за успіхи в навчанні, актив-
ну участь у науковій роботі і суспільному житті факультету 
товарознавства, управління та сфери обслуговування від 
імені ректора університету.

Після офіційних вручень до дипломованих магістрів 
звернувся комерційний директор гіпермаркету “Епі-
центр К” Хасія Олександр Джумберович. У своєму виступі 
він відзначив, що наш університет вже багато років готує 
гідних фахівців у сфері бізнесу, які займають достойне міс-
це на ринку праці й можуть застосувати набуті знання та 
навички у подальшій своїй роботі, особлива надія поклада-
ється на них у мережі гіпермаркетів “Епіцентр К” в різних 
містах нашої країни.

Креативним і з неабияким гумором був виступ заслу-
женого діяча науки й техніки, завідувача кафедри товароз-
навства і технологій виробництва харчових продуктів, про-
фесора І. В. Сирохмана. З батьківським благословенням до 
випускників звернулася мама випускниці Слісар Вікторії – 
Валентина Георгіївна Мельник.

Слова подяки викладачам висловила випускниця спеці-
альності “Експертиза товарів та послуг”, голова студент-
ського наукового товариства факультету Оксана Шипко.

Музичні вітання для студентів-випускників факультету 
та гостей свята дарували: співачка, автор та виконавиця 
власних пісень Оксана Пастернак, композитор та викона-
вець авторських пісень Роман Кльован, студент Шепа Еду-
ард та саксофоніст-віртуоз Олег Кобрин. Граційно та з при-
страстю Юлія Шульга виконала свій жартівливий танець 
“Типовий дівочий ранок”. А кмітлива сценка “Мої декан-
чики” у виконанні команди КВК факультету підвищила на-
стрій усім присутнім.

На завершення свята творчий колектив факультету 
спільно з випускниками виконав зворушливу пісню гурту 
“Океан Ельзи”  “І я на небі”.

У цей день дипломи бакалавра У цей день дипломи бакалавра 
отримали 10 студентів спеціальностіотримали 10 студентів спеціальності

“Харчові технології”“Харчові технології”

Від імені випускників виступили 
Лілія Бабій, Роман Сливара та Ангелі-
на Медвідь. Випускники у своїй про-
мові пообіцяли керуватися здобутими 
знаннями, добросовісно та якісно ви-

конувати свої професійні обов’язки, 
берегти й примножувати славні тради-
ції рідної Alma-Mater.

Завершилися урочистості художніми 
номерами представників університету. 
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Лілія Бабій,

магістр з міжнародних економічних відносин

– Мені надзвичайно приємно отримати диплом із відзнакою магістра нашо-
го рідного університету. Студентські роки промайнули зовсім непомітно, а зараз 
ми стоїмо за крок до нового етапу нашого життя. Перш за все хочу подякувати 
університету за вивчені поняття, отримані враження, за несподівані обставини, 
феєричні події та нових друзів, за самореалізацію та самовдосконалення, а також 
за кращі роки життя. 

Хочу згадати з вдячністю всіх викладачів, які навчали нас протягом довгих 
років навчання. Приємно, що в моєму рідному університеті працюють високок-
валіфіковані фахівці, яких завжди було приємно слухати та переймати досвід. 
Дякую Вам за все, що ви для нас зробили. Успіхів, міцного здоров’я та натхнення 
у подальшій праці на благо нашої Альма-Матер.

А всім випускникам бажаю величезного щастя, успіху в професійній діяль-
ності та здійснення всіх найзаповітниших мрій та бажань!

Ангеліна Медвідь,
магістр з обліку і аудиту

– Закінчивши університет, я отримала все, чого тільки може бажати студент. 
Наша Alma-Mater – виш, який дає глибокі знання, що дозволяють відразу ж адап-
туватися на ринку праці. Саме у стінах нашого університету я знайшла багато 
однодумців та товаришів по навчанню та провела цікаве студентське життя. 

Хочу висловити слова щирої подяки викладачам Інституту економіки та фі-
нансів, які дали нам цінний багаж знань, керівництву університету за доступну 
та якісну освіту, працівникам гуртожитку, які для студентів намагалися створити 
найкращі умови для проживання та зробили немалий внесок у виховання студен-
тів, а також усім іншим працівникам університету, які піклувалися про нас!

А тепер настав час вирушати у самостійне життя, в якому ми маємо себе успіш-
но реалізувати. Впевнена, що в цьому нам допоможуть знання, які ми отримали в 
університеті. В спогадах на все життя залишаться перший екзамен, хвилювання, 
успіхи та перемоги, а також викладацькі добрі слова та поради!

Оксана Шипко,
магістр з експертизи товарів та послуг

– Хочу щиро подякувати всім викладачам університету за вашу мужність, 
старанність, доброту до нас протягом такого, здавалося б, невеликого відріз-
ку часу. Спасибі, що навчали нас розуму, часом життєвих мудростей, а іноді – 
за те, що терпіли. Уклінно дякуємо, що допомагали на шляху до професіоналізму, 
надихали та завжди ділилися власним досвідом.

Нам бракуватиме Ваших порад, посмішок та хорошого  гумору. Тепер перед 
нами відкриті всі двері, але це лише завдяки тому, що ви допомогли віднайти 
ключі до них. А що найголовніше – допомогли віднайти себе. Бажаємо Вам успі-
хів, здоров’я та таких чудових студентів, як ми!

Оксана Болюбаш, 
магістр з права

– Роки навчання в рідному університеті промайнули наче один день, не ві-
риться, що студентські будні вже позаду. Це були чудові роки, сповнені емоцій 
і переживань, злетів і падінь, успіхів і розчарувань, нових знайомств, смішних 
моментів і сліз, проте в пам’яті закарбується лише найкраще. Завжди була вдяч-
на долі та університету за людей, яких тут зустріла, адже саме на юридичному 
факультеті я знайшла однодумців і друзів, які наповнили мої студентські роки ве-
селими, радісними та незабутніми моментами. Хочеться висловити слова подяки 
всім викладачам, які дали нам цінний багаж знань та допомогли зробити старт у 
майбутнє. Можу з впевненістю сказати, що роки, проведені в стінах рідної Alma-
Mater, я не забуду ніколи. У кожного з нас розпочинається новий етап у житті, 
настав час реалізуватися та знайти себе. Однак у спогадах назавжди залишаться 
перша пара, перший іспит, хвилювання, успіхи та перемоги, поради та добрі сло-
ва улюблених викладачів.
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У період з 14 по 24 лютого 2017 року 
в університеті працювала екзаменацій-
на комісія із захисту дипломних робіт 
здобувачів вищої освіти ступеня ма-
гістра заочної форми навчання зі спе-
ціальності 8.03050901 “Облік і аудит” 
у складі: завідувача кафедри обліку і 
аудиту Львівського інституту ДВНЗ 
“Університет банківської справи”, про-
фесора В. С. Рудницького (голова комі-
сії), завідувача кафедри аудиту, аналізу 
та оподаткування університету, профе-
сора К. І. Редченка, професора кафе-
дри бухгалтерського обліку, професора 
Л. Г. Медвідь, доцента кафедри аудиту, 
аналізу та оподаткування університету, 
доцента Р. М. Воронка та асистента ка-
федри аудиту, аналізу та оподаткуван-
ня університету О. М. Бойко (секретар 
комісії).

У період захисту майбутні магістри 
мали можливість презентувати резуль-

У період з 20 по 24 лютого 2017 на юридичному факультеті університету від-
булись публічні захисти дипломних робіт студентів спеціальності “Правознав-
ство” денної та заочної форм навчання.

Проведенню захистів дипломних робіт передувала належна організаторська 
робота, активізація навчального процесу, яка, зокрема, проявилась в керівництві 
науковими керівниками написанням дипломних робіт, проведено консультації, 
щодо удосконалення дипломних робіт для подальшого захисту.

Екземенаційна комісія працювала у складі: професор кафедри теорії та фі-
лософії права НУ “Львівська політехніка”, професор М. С. Кельман (голова 

ЗАХИСТИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

тати своїх наукових досліджень у сфері 
бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту 
та контролю суб’єктів господарювання. 
Схвальною була оцінка Голови екзаме-
наційної комісії професора В. С. Руд-
ницького щодо ґрунтовних відповідей 
як з теоретичної, так і з практичної точ-
ки зору на поставлені запитання. 

У межах запровадження спільної програми подвійних дипломів між 
Львівським торговельно-економічним університетом та Університетом Еко-
номіки м. Бидгощ (Республіка Польща) 24 лютого 2017 року в університеті 
відбувся захист дипломних робіт із використанням скайп-зв’язку з Універ-
ситетом Економіки м. Бидгощ студентів спеціальностей “Економіка підпри-
ємства” – Ольги Марій і Романа Василишина та “Облік і аудит” – Оксани 
Адамко і Богдани Галай. 

Студенти-випускники представили результати своїх досліджень та відпо-
віли на запитання одночасно екзаменаційним комісіям двох навчальних за-
кладів, продемонструвавши набуті під час навчання та виробничої практики 
компетенції та високий рівень своєї підготовки до виконання професійних 
функцій.

Вітаємо студентів із завершенням навчання та успішним захистом ди-
пломних робіт у Львівському торговельно-економічному університеті та 
Університеті Економіки м. Бидгощ (Республіка Польща).

комісії); завідувач кафедри теорії дер-
жави і права, професор І. Я. Вдовичин, 
завідувач кафедри цивільного права та 
процесу, доцент Є. І. Федик, в.о. завід-
увача кафедри господарського права 
та процесу, доцент Т. В. Волинець; до-
цент кафедри кримінального права та 
процесу, доцент М. М. Олашин та про-
відний фахівець кафедри криміналь-
ного права та процесу В. М. Слупко 
(секретар комісії).

Під час публічного захисту сту-
денти показали високий рівень знань 
проблемних питань з відповідної те-
матики, вільно володіли юридичною 
термінологією та з використанням на-
бути знань давали цікаві відповіді, на 
поставлені питання.

За результатами роботи, екзамена-
ційна комісія відзначила високий на-
уково-практичний рівень дипломних 
робіт студентів університету та реко-
мендувала до вступу в аспірантуру.

Виступи магістрів були забезпеченні 
ілюстративними матеріалами, який міс-
тив теоретико-методологічні аспекти з 
напрямів удосконалення системи обліку, 
аналізу і контролю суб’єктів підприєм-
ництва. Слід відзначити, що окремі ди-
пломні роботи виконувалися на замов-
лення підприємств та організацій.
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У період з 20 по 24 лютого на факультеті міжнародних 
економічних відносин та інформаційних технологій успіш-
но захистили дипломні роботи 55 магістрів денної та за-
очної форм навчання спеціальностей “Міжнародні еконо-
мічні відносини”, “Маркетинг” і “Економічна кібернетика”.

Студенти-випускники представили результати власних 
наукових досліджень, дали відповіді на запитання членів 
екзаменаційних комісій, вдало продемонструвавши при 
цьому набуті під час навчання та виробничої й передди-
пломної практики знання, навички і компетенції. Більшість 
магістрів проявили високий рівень фахової кваліфікації та 
готовність до виконання професійних функцій.

Представлені до захисту дипломні роботи були присвя-
чені вивченню актуальних питань зовнішньоекономічного 
розвитку України, активізації інвестиційної та інноваційної 
діяльності, вдосконалення елементів маркетингового комп-
лексу підприємства, обґрунтування маркетингової політи-
ки, економіко-математичного моделювання тощо.

На факультеті товарознавства, управління та сфери 
обслуговування університету впродовж 20-25 лютого 
2017 року відбулися публічні захисти магістерських робіт. 
Цьогоріч до захисту було допущено 212 студентів ден-
ної і заочної форм навчання зі спеціальностей “Товаро-
знавство і комерційна діяльність”, “Товарознавство та екс-
пертиза в митній справі”, “Готельнa і ресторанна справа”, 
“Менеджмент і адміністрування” та “Управління інно-
ваційною діяльністю”.

15-17 лютого 2017 року в університеті відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти ступеня магістра зі 
спеціальності “Управління фінансово-економічною безпекою”. 

Студенти-магістри мали можливість презентувати результати своїх наукових досліджень у сфері фінансово-економічної 
безпеки організацій, підприємств, страхових компаній та банківських установ. Схвальною була оцінка Голови екзамена-
ційної комісії д.е.н., проф. Штангрета А. М. щодо грунтовних відповідей як з теоретичної, так і з практичної точки зору на 
поставлені запитання. 

Кожен виступ магістрів супроводжувався презентаційним та роздатковим матеріалом, який містив теоретико-методо-
логічні аспекти, аналітичні розрахунки та напрями вдосконалення фінансово-економічної діяльності об’єкта дослідження. 

Окремі дипломні роботи виконувалися на замовлення підприємств та організацій. 

На факультеті працювали п’ять екзаменаційних комі-
сій, в які входили професори випускових кафедр. Вони 
мали змогу оцінити науковий доробок студентів. Пере-
важна більшість випускників продемонструвала високий 
фаховий рівень, вільне володіння матеріалом і за резуль-
татами власних досліджень запропонувала конкретні 
дієві пропозиції. 

Найкращим студентам рекомендовано вступати до 
аспірантури університету.

В межах програми ERASMUS+ та угоди про співпрацю з економічним 
університетом Вроцлава (Республіка Польща) студентка факультету 
міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій універ-
ситету Марта Мартин перебуває у Польщі на семестровому навчанні. 
Студентка ділиться з читачами “СМ” своїми враженнями. 
– Навчання дуже подобається. Кожен студент Erasmus+ має змогу 

складати собі розклад самостійно. Викладачі цікаво проводять лекції 
та семінари (різні проекти, вікторини і т.д.)

У Вроцлавському університеті дуже веселе та цікаве студентське 
життя, багато нових знайомств й емоцій. Майже кожен день про-
ходять різні заходи (пізнавальні лекції, марафони, концерти, поїздки). 
Є багато можливостей подорожувати Європою.

Раджу студентам нашого університету використовувати кожну 
можливість, щоб поїхати кудись навчатися! Це круто! Неймовірний 
багаж знань, незабутні враження і experience на все життя!
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7 березня 2017 року в актовій залі відбулася урочиста 
академія приурочена 201 річниці з часу заснування уні-
верситету, оскільки саме 7 березня 1816 року австрій-
ський імператор Франц І видав королівський декрет, 
яким заснував Реальну школу у Львові, правонаступни-
ком якої є Львівський торговельно-економічний універ-
ситет. З цієї нагоди на урочистості завітали студен-
ти, викладачі, співробітники та високоповажні гості.

Розпочалися урочистості святою Літургією за здоров’я 
професорсько-викладацького складу, співробітників, сту-
дентів та випускників, яка відбулася у церкві Святої Трійці.

Після служби Божої всі попрямували до головного кор-
пусу, де відбувалися основні урочистості. Розпочалася 
урочиста академія вітальним словом проректора з навчаль-
но-виховної роботи, професора С. Д. Гелея.

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ
201 РІЧНИЦІ УНІВЕРСИТЕТУ

це має бути нашою родзинкою на ринку освітніх послуг. 
Тому у нас є багато завдань на наступний навчальний рік, 
основне з них це удосконалення навчального процесу (на-
самперед через сучасні технології навчання, дуальну осві-
ту, налагодження більш ефективної співпраці з роботодав-
цями та формування навчальних планів за їх вимогами). 

“Добру славу університету творили і творять випус-
кники. За 201-річний шлях університету виховано багато 
полінь висококваліфікованих фахівців у сфері економіки 
й торгівлі, громадсько-політичних діячів, якими ми гор-
димось. Завдячуючи їм нам вдалось славно відзначити ці 
події, багато було ними зроблено та придбано різних цін-
ностей для університету” – відзначив ректор.

Користуючись нагодою, ректор університету від імені 
чоловічого колективу та від себе особисто привітав жінок 
вишу з нагоди Міжнародного жіночого дня. Побажав всім 
великого жіночого щастя, сонячного настрою, добра і миру.

Далі Петро Олексійович вручив завідувачу кафедри 
кримінального права та процесу, професору Б. В. Щуру 
Почесну трудову відзнаку Укркоопспілки “Знак пошани” 
та Подяку Міністерства освіти і науки України, а також 
Грамоти університету: провідному фахівцю факульте-
ту товарознавства, управління та сфери обслуговування 
М. М. Дідух, провідному фахівцю кафедри кримінально-
го права та процесу В. М. Слупко, провідному фахівцю 
факультету товарознавства, управління та сфери обслуго-
вування І. Ю. Дяк та диспетчеру факультету товарознав-
ства, управління та сфери обслуговування О. Р. Посівнич.

Після завершення урочистостей номери художньої 
творчості виконали студенти університету та лауреати 
міжнародних і всеукраїнських конкурсів, колективи уні-
верситету: народна капела бандуристок “Галичанка” та  
народна хорова капела “Мрія”.

НАШІ СТУДЕНТИ У ЧЕХІЇ
В межах програми ERASMUS+ та угоди про співпрацю з Університетом в 

Пардубіце (Чеська Республіка) студенти факультету міжнародних економіч-
них відносин та інформаційних технологій університету Олександр Розлива-
нов, Іван Кваша та Богдан Пік перебувають там на семестровому навчанні.  

“Ми дуже щасливі перебувати на семестровому навчанні в Університеті 
Пардубіце і хочемо подякувати наш ому рідному вишу за таку можливість. Ко-
жен день ми зайняті цікавими та складними завданнями, практикуємо англійську 
мову, а також вивчаємо звичаї та культуру Чехії й знайомимося з іншими студен-
тами програми Erasmus+. Кожного четверга проводяться збори студентів про-
грами Erasmus+, на яких вони розповідають про свої країни і культуру. А також 
проходить кіноніч, протягом якої демонструють фільми чеською мовою”.

У вітальному слові ректор університету, професор 
П. О. Куцик наголосив, що наш навчальний заклад зробив 
неоціненний внесок у розвиток та становлення освіти і 
науки України та в Європі. Це було відзначено у вітанні 
Президента України, Голови Верховної Ради, Прем’єр-
Міністра та Міністра освіти і науки. Підтвердженням цьо-
го стало вітання та присутність багатьох ректорів і відомих 
вчених України та інших країн. Найбільше заслуговує на 
увагу вітання та присутність ректорів економічних вузів 
Польщі, зокрема великої делегації (діючого і двох попе-
редніх ректорів) з Економічного університету Вроцлава, 
який завдячує своєму започаткуванню нашому навчально-
му закладу (Академії закордонної торгівлі у Львові).

У виступі ректор наголосив, що сьогодні університет 
впевнено крокує далі. Велика заслуга в цьому науково-
педагогічному персоналу, який є основою підготовки ви-
сококваліфікованих фахівців і  великою силою  для досяг-
нення належного результату у розвитку й популяризації 
економічної освіти та науки, особливо у сфері торгівлі, 
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Відкрив засідання вітальним сло-
вом ректор університету, професор 
П. О. Куцик. Під час виступу Петро 
Олексійович побажав членам вченої 
ради плідної науково-педагогічної 
праці у новому навчальному році.

З інформацією про підсумки на-
уково-дослідницької діяльності за 
2016 рік і завдання вчених універ-
ситету на 2017 рік доповів прорек-
тор з наукової роботи, професор 
Б. Б. Семак. У виступі Богдан 
Богданович відзначив, що за звіт-
ний період за всіма принципово 
важливими напрямами збережено 
позитивні тенденції та досягнуто ва-
гомі результати. 

З метою підвищення ефективнос-
ті науково-дослідницької діяльності 
університету вчена рада ухвалила: 
науково-дослідницьку діяльність уні-
верситету в 2016 році визнати ефек-
тивною. Проте кафедрам універси-
тету активізувати роботу з пошуку 
та отримання міжнародних грантів у 
рамках виконуваних наукових дослі-
джень, тематики дисертаційних робіт 
і науково-дослідних тем.

Про підготовку науково-педаго-
гічних кадрів в аспірантурі та док-
торантурі університету доповів про-
ректор з наукової роботи, професор 
Б. Б. Семак. За результатами заслуха-
ної інформації, з метою підвищення 
ефективності діяльності аспіранту-
ри, поліпшення організації роботи з 
молодими вченими та аспірантами 
вчена рада ухвалила: роботу аспіран-
тури університету в 2016 році визна-
ти ефективною. Завідувачам і пра-
цівникам кафедр університету, при 
яких функціонує аспірантура, активі-

зувати роботу із залучення перспек-
тивних претендентів для навчання на 
третьому освітньо-науковому рівні 
вищої освіти.

З інформацією про фінансово-гос-
подарську діяльність університету в 
2016 році, напрями її здійснення та 
затвердження кошторису на 2017 рік 
виступила начальник фінансово-еко-
номічного відділу – головний бухгал-
тер Л. Т. Ясінська. 

Заслухавши та обговоривши ін-
формацію вчена рада відзначає, що 
ректоратом і фінансово-господар-
ською службою університету про-
водилася робота для забезпечення 
необхідного рівня формування дохо-
дів університету та їх раціонального 
використання, своєчасного прове-
дення розрахунків із оплати праці за 
отриманими послугами, збереження 
майна тощо

Проректор з навчально-виховної 
роботи, професор С. Д. Гелей допо-
вів про заходи університету з проти-
дії антиукраїнській пропаганд і. У до-
повіді Степан Дмитрович відзначив, 
що протягом 2016 року в навчально-
му закладі проведена низка заходів, 
спрямованих на таку протидію. 

Заслухавши інформацію, вчена 
рада ухвалила: ректорату, деканатам 
факультетів та громадським органі-
заціям університету протягом року 
провести низку заходів, спрямованих 
на піднесення патріотичного духу ви-
кладачів, співробітників та студентів 
університету.

Крім того, на засіданні затвердже-
но план роботи вченої ради універ-
ситету в другому семестрі 2016-2017 
навчального року.

Досягнення
у науково-дослідницькій діяльності 

університету в 2016 році:
1) аспірантура успішно пройшла 

процедуру ліцензування в МОН Укра-
їни і університет отримав право здій-
снювати підготовку фахівців освітньо-
наукового рівня доктора філософії на 
третьому рівні вищої освіти за 10 спе-
ціальностями з нового переліку;

2) вченими виконувалося 45 науко-
во-дослідних тем. У 2016 році кількість 
тем із державною реєстрацією стано-
вила 25 і вперше перевищила кількість 
внутрішньо університетських тем. Ви-
конанням науково-дослідних робіт з 
державною реєстрацією у 2016 році 
було охоплено більше половини кафедр 
університету;

3) станом на кінець звітного року 
в університеті функціонували 17 на-
укових шкіл під керівництвом провід-
них вчених. Найбільше наукових шкіл 
налічується на кафедрах Інституту 
економіки та фінансів і факультету то-
варознавства, управління та сфери об-
слуговування;

4) вченими опубліковано 335 науко-
вих статей. У звітному році збільшила-
ся кількість публікацій за кордоном (в 
2016 р. опубліковано 63 праць за кордо-
ном, а у 2015 р. – 51); 

5) за звітний період опубліковано 26 
монографій, із яких 23 у співавторстві, 
що значно більше, ніж у попередньому 
2015 році; 

6) вченими університету опубліко-
вано 139 статей у виданнях, індексо-
ваних у міжнародних наукометричних 
базах, з яких 12 статей у виданнях 
Scopus, 3 у виданнях Web of Science, а 
також 124 статті у базах Google Scholar, 
Copernicus, DOAJ та інших наукоме-
тричних базах;

7) вчені університету зробили 333 
доповіді на понад 200 зарубіжних, всеу-
країнських, міжнародних та вузівських 
конференціях, а також було опублікова-
но 680 тез за результатами участі у цих 
конференціях. Із цієї кількості у 2016 р. 
на закордонних конференціях було зро-
блено 22 доповіді, а за їх результатами 
опубліковано 39 тез;

8) підвищили кваліфікацію 32 пра-
цівники університету, більшість з них 
шляхом проходження стажування в 
основному у вузах та науково-дослід-
них установах Західного регіону Украї-
ни. Ряд викладачів у звітному році про-
йшли стажування у провідних вузах 
Європи та США;

9) у звітному році в університе-
ті було захищено 18 кандидатських 
і 2 докторські дисертації (професор 
Барна М. Ю. і професор Лозова Т. М.).

ПІДБИТО ПІДСУМКИ 2016 РОКУ
І ОБГОВОРЕНО ЗАВДАННЯ

НА 2017 РІК

17 лютого 2017 року відбулося перше засідання вченої ради університету в 
новому календарному році, на якому підбито підсумки 2016 року й обговорено 
завдання професорсько-викладацького колективу на 2017 рік.
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2 березня 2017 року ректор університету, професор 
П. О. Куцик та директор Ц ентру міжнародної освіти 
та співпраці Т. М. Штанько відвідали з робочим візи-
том Економічний університет у Вроцлаві (Республіка 
Польща) та взяли участь у святкуванні 70-річчя з дня 
заснування навчального закладу. 

Під час зустрічі з ректором Економічного універ-
ситету у Вроцлаві, професором Анджеєм Калєтою та 
проректором з питань міжнародної співпраці, професо-
ром Богуславою Дреліч-Скульською підбито підсумки 
11-річної плідної співпраці та окреслено пріоритетні 
напрями співробітництва між двома університетами. Зо-
крема, сторонами обговорено можливості запроваджен-
ня програм подвійних дипломів для магістрів різних спе-
ціальностей та розширення можливостей міжнародного 
обміну студентів та викладачів (у тому числі в межах 
програми ERASMUS+).

ВІЗИТ ДО ЕКОНОМІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ У ВРОЦЛАВІ

РЕКЛАМА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА
9-12 березня 2017 року делегація університет  у у складі 

першого проректора, професора М. Ю. Барни, директора 
Центру міжнародної освіти та співпраці Т. М. Штань-
ко та доцента кафедри туризму та готельно-ресторан-
ної справи, доцента І. М. Мельник перебувала у Варшаві 
(Республіка Польща) для участі у роботі XXVII Міжна-
родного освітнього салону “Перспективи 2017” з метою 
популяризації української освіти.
Слід відзначити, що у міжнародному форумі, крім 

Львівського торговельно-економічного університету, 
Україну представляли лише десять вишів.

9 березня відбулася зустріч української делегації з 
Послом України в Республіці Польща паном Андрієм 
Дещицею та першим секретарем посольства Наталією 
Житарюк. На зустрічі сторони обговорили перспективи по-
пуляризації української освіти серед польської молоді та 
важливість програм обміну між студентами з України та 
Польщі. Сторонами відзначено, що програми академічної 
мобільності дають можливість українській молоді інтегру-
ватися в європейське суспільство, а студентам з Європи 
краще пізнавати та відкривати для себе Україну.

Крім того, з нагоди 203-ї річниці з дня народження 
Тараса Шевченка працівники Посольства України в Поль-

щі разом із українською громадою та представниками 
українських вишів – учасниками освітнього салону (в тому 
числі й делегація нашого університету) – спільно вшану-
вали пам’ять Великого Кобзаря. У сквері ім. Тараса Шев-
ченка у Варшаві відбулася церемонія покладання квітів до 
пам’ятника визначного українського поета. Учасники акції 
відзначали силу пророчих рядків великого письменника – 
символу незламності та незалежності українського народу!

23 березня 2017 року на кафедрі ту-
ризму та готельно-ресторанної спра-
ви університету відбулася презен-
тація професійного обладнання для 
закладів ресторанного господарства, 
яке було подароване нашим студен-
там компанією “Robot Coupe”, пред-
ставником якої на території Украї-
ни є торговий дім “S-PROF”.

Бренд-шеф торгового дому 
“S-PROF” Юрій Сенишин та Голова 
асоціації кухарів “Західна шеф група” 
Іван Янчишин ексклюзивно проде-
монстрували студентам спеціальнос-
тей “Готельно-ресторанна справа” та 
“Харчові технології” функціональні 
можливості професійної овочерізки, 
змішувача та блендера.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ 

Одночасно з презентацією відбувався майстер клас, під час якого студенти 
отримали можливість набути навиків користування з обладнанням та випробу-
вати його у роботі.
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2 лютого 2017 року університет відвідала делегація Аріельського уні-
верситету (Ізраїль) на чолі з віце-президентом із наукових досліджень, 
професором Альбертом Пінхасовим, директором з наукової роботи Іцка-
хом Мішелевскім та доктором хімії та економіки Елеонорою Школьнік.
Учасниками зустрічі від університету були: ректо р університету, про-

фесор П. О. Куцик, перший проректор, професор М. Ю. Барна, директор 
центру міжнародної освіти та співпраці Т. М. Штанько та доцент ка-
федри митного та технічного регулювання, доцент О. З. Микитин.

Під час зустрічі сторони обговорили умови інтенсифікації співпраці між 
двома університетами. Зокрема, ізраїльські вчені наголосили на важливості 
поглиблення співпраці між вишами, зауваживши, що на сучасному етапі по-
трібно будувати взаємовигідні відносини між державами саме на науковому, 
академічному рівні.

Закордонні колеги висловили переконання, що співпраця на науковому 
рівні сприятиме поліпшенню українсько-ізраїльських відносин у національ-
ному масштабі. За їхніми словами, в обох народів є “багато спільного на мен-
тальному рівні”.

Також під час зустрічі йшлося про можливість паралельного здобуття 
освіти в Україні та Ізраїлі, кількість і якість наукових публікацій у спеціалі-
зованих наукових журналах.

Також під час обговорення було оголошено наміри щодо створення на базі 
нашого університету центру з розвитку, аналітики та розширення наукових 
розробок у сфері інтелектуальної власності, зокрема у сфері патентування. 
Створення такого центру надасть можливість науковцям університету інтен-
сифікувати та актуалізувати існуючі напрацювання в даній галузі та брати 
участь у грантових програмах за напрямами наукових досліджень.

За результатами зустрічі сторони урочисто підписали договір про співпра-
цю в освітній та науковій сферах.

НОВИЙ ВЕКТОР МІЖНАРОДНОЇ НОВИЙ ВЕКТОР МІЖНАРОДНОЇ 
СПІВПРАЦІ УНІВЕРСИТЕТУСПІВПРАЦІ УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАСІДАННЯ РАДИ 
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Нещодавно в університеті відбу-

лося засідання Ради Наукового то-
вариства імені Шевченка, на якому 
обговорено чинники високої конкурен-
тоспроможності кооперативів в умо-
вах глобальної економіки; природоохо-
ронні аспекти застосування цеолітів 
українського Закарпаття; основні на-
прямки роботи НТШ у 2017 р; заходи 
щодо відзначення 100-річчя Української 
національної революції. 

Засідання відкрив вітальним словом 
Голова Наукового товариства імені Шев-
ченка, член-кореспондент НАН України, 
професор Роман Кушнір.

Про чинники високої конкурентоспро-
можності кооперативів в умовах глобаль-
ної економіки доповів проректор з наукової 
роботи університету, професор Б. Б. Семак. 
У виступі Богдан Богданович наголосив на 
тому, що кооперативні організації у різних 
країнах світу функціонують здебільшого в 
умовах агресивного конкурентного середо-
вища, що стало наслідком загострення гло-
бальної конкуренції та посилення позицій 
транснаціональних корпорацій в економіці 
більшості країн. 

Про природоохоронні аспекти засто-
сування цеолітів українського Закарпаття 
доповів професор В. О. Василечко. Він 
аргументовано висвітлив різноманітні 
сфери застосування закарпатських цеолі-
тів в охороні довкілля.

З інформацією про заходи щодо від-
значення 100-річчя Української націо-
нальної революції виступив проректор 
з навчально-виховної роботи, професор 
С. Д. Гелей. У доповіді Степан Дмитрович 
проаналізував роботу історично-філо-
софської секції НТШ за 2016 рік, високо 
оцінив результати роботи низки дійсних 
членів НТШ, результати проведення між-
народних наукових конференцій, присвя-
чених 160-ій річниці з дня народження 
Івана Франка та 150-річчю від народжен-
ня Михайла Грушевського. Йшлося також 
про підготовку і проведення низки захо-
дів, присвячених 100-річчю Української 
національної революції.

ДО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАВІТАЛА
ТЕРЕЗА МАККАРТІ

21 березня 2017 року до університету завіта-
ла доктор філологічних наук, доцент кафедри 
англійської філології Литовського університету 
освітніх наук Тереза Маккарті, яка провела лек-
цію для студентів та викладачів на тему “По-
коління Міленіум – трансформаційна освіта для 
даного покоління”.

Суть лекції полягала донести особливості теорії 
поколінь, яку створили американські вчені Нейл 
Хоув і Вільям Штраус в 1991 році. Основою цієї мо-
делі є цінності людей – представників середнього 
класу. Та, на думку сучасних учених, саме цінності 
та їх схожість, а не вік, формують і визначають покоління як групу людей, 
народжених у певний віковий період, що випробували вплив одних і тих же 
подій і особливостей виховання, зі схожими цінностями.

НОВИЙ ВЕКТОР МІЖНАРОДНОЇ 
СПІВПРАЦІ УНІВЕРСИТЕТУ
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15 березня 2017 року в університеті відбулося засідан-
ня “круглого столу” на тему “Економіко-правові аспек-
ти подолання фінансово-економічної кризи в Україні”. 
Організатор заходу – Наукове товариство молодих 

вчених Львівського торговельно-економічного універ-
ситету. Слід відзначити, що, крім молодих вчених уні-
верситету, участь взяли представники ДУ “Інститут 
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України” та Львівського національного університету 
імені Івана Франка.

Відкрив захід вітальним словом проректор з навчально-ви-
ховної роботи університету, професор С. Д. Гелей. У виступі 
Степан Дмитрович побажав молодим вченим плідної наукової 
дискусії з економіко-правових аспектів подолання фінансово-
економічної кризи, що супроводжує національну економіку.

Доцент кафедри теорії держави і права університету 
А. Б. Медвідь виступив із доповіддю на тему “Імплементація 
положень Європейської конвенції з прав людини у вітчизня-
ну правову систему як один з правових аспектів подолання 
фінансово-економічної кризи в Україні”. 

Аспірантка кафедри фінансів, грошового обігу та кре-
диту Львівського національного університету імені Івана 
Франка О. І. Щуревич виступила з доповіддю на тему “Су-
часний стан капіталізації банківської системи України”. 

Доцент кафедри міжнародних економічних відно-
син університету О. Б. Василиця виступила з доповіддю 

РОЗГЛЯНУТО АСПЕКТИ ПОДОЛАННЯ
ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

на тему “Прямі іноземні інвестиції з США в українській 
економіці”. 

Докторант ДУ “Інститут регіональних досліджень іме-
ні М. І. Долішнього НАН України”, старший науковий 
співробітник М. М. Біль виступила з доповіддю на тему 
“Просторова мобільність населення: глобальні тренди та 
українські реалії”. 

Доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування 
університету М. Я. Вірт виступив із доповіддю на тему 
“Зарубіжний досвід підтримки малого підприємництва 
та можливості його використання в Україні”. 

За результатами роботи “круглого столу” учасниками 
ухвалено рішення проводити традиційні щорічні засідання 
з метою пошуку методів подолання фінансово-економічної 
кризи в національній економіці. 

7 лютого 2017 року в університет завітала Директор 
Українського державного центру міжнародної освіти 
Міністерства освіти і науки України Шаповалова Олена 
Олександрівна з метою ознайомлення з роботою Центру 
міжнародної освіти та співпраці і рівнем якості надання 
освітніх послуг іноземним громадянам. Крім того, Директор 
Українського державного центру міжнародної освіти 
провела робочу зустріч-нараду з першим проректором 
університету, професором М. Ю. Барна та директором 
Центру міжнародної освіти та співпраці Т. М. Штанько.

Під час зустрічі обговорено питання щодо тенденцій і 
перспектив розвитку української системи надання освітніх 
послуг іноземцям

ВІЗИТ ДИРЕКТОРА УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
ЦЕНТРУ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ МОН УКРАЇНИ

СЕМІН АР ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
20 березня 2017 року в конференц-залі університету відбувся семінар для 

членів студентського самоврядування на тему “Патріотизм – нагальна по-
треба української держави”. 

Відкрила захід вітальним словом Голова Студентської Ради університету По-
ліна Шевченко. Перед студентами університету з цікавою доповіддю виступила 
громадська активістка, учасник АТО Лідія Ільків, яка є автором книги «До волі 
дорога». У своїй книзі автор описує пережите та побачене особисто за часів Ре-
волюції Гідності і до сьогодні, а також різні історії з передової, жахливі моменти 
жорстокої війни та реалії окупованого Донбасу. 

Крім того, жінка розповіла про службу в медичній роті у місті Артемівськ. Її 
діяльність охарактеризувала професор кафедри міжнародних економічних відно-
син, професор М. І. Флейчук. За цікаву і надзвичайно корисну доповідь Лідії Іль-
ків подякував проректор з навчально-виховної роботи університету С. Д. Гелей.
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За підтримки адміністрації коледжу Львівського коопе-
ративного коледжу економіки і права Навчально-наукового 
комплексу “Академія” та Львівської обласної спілки спо-
живчих товариств відбулося ряд заходів, приурочених 203-
й річниці від дня народження Тараса Шевченка. 

Представники від вишу поклали квіти до пам’ятника 
Т. Г. Шевченку. Куратори в групах провели тематичні кон-
ференції та вечори “круглі столи”, літературні години, 
присвячені Великому синові України. Викладачі циклової 
комісії мовних дисциплін організували для студентів та ви-
кладачів коледжу похід у Національний академічний укра-
їнський драматичний театр імені Марії Заньковецької на 
перегляд драми “Назар Стодоля”.

З нагоди 203-ї річниці від дня народження Великого 
Кобзаря студенти факультету товарознавства, управління 
та сфери обслуговування провели флеш-моб, зачитавши 
пророчі слова поета.

З нагоди 203-ї річниці від дня народження видатного 
українського поета Тараса Григоровича Шевченка студенти 
Луцького кооперативного коледжу Львівського торговель-
но-економічного університету відвідали акцію “Прийди зі 
своїм “Кобзарем”, яка проходила біля пам’ятника відомому 
“Кобзарю”, що на проспекті Волі міста Луцька. 

ШАНА ВЕЛИКОМУ КОБЗАРЕВІ

Делегація університет  у у складі першого проректора, 
професора М. Ю. Барни, директора Центру міжнародної 
освіти та співпраці Т. М. Штанько та доцента кафедри ту-
ризму та готельно-ресторанної справи, доцента І. М. Мель-
ник під час покладання квітів з нагоди 203-ї річниці з дня 
народження Тараса Шевченка у сквері ім. Тараса Шевченка 
у Варшаві (Республіка Польща).

Михайло Голубка, прес-секретар
з роботи зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю ЛККЕП
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10 березня 2017 року в Україні урочисто відзначають 152 
річницю від дня першого публічного виконання Державно-
го Гімну України, що є символом єдності та самобутності 
народу. В свою чергу, делегація університету долучилася 
до спільного виконання Державного Гімну України, що від-
бувся на площі Ринок біля міської ратуші міста Львова. 

Зокрема, студенти та викладачі університету організува-
ли пішу ходу з прапорами і банерами на чолі з ректором, 
професором П. О. Куциком від головного корпусу універ-
ситету до Міської ради на площі Ринок. 

Тисячі львів’ян та гості нашого міста спільно виконали 
гімн “Ще не вмерла України” у його повній версії. 

Як зазначають організатори акції, такі заходи важливі 
не лише з точки зору пошанування українського минулого, 
але і сьогодення, зокрема в умовах воєнних подій на Сході 
нашої країни вони є символом єдності, самобутності та не-
скореності українців.

10 березня у Закарпатському театрі драми та комедії 
за сприяння адміністрації коледжу, зокрема, директора, 
доцента Б. І. Кабаці студенти Мукачівського коопера-
тивного торговельно-економічного коледжу Навчально-
наукового комплексу “Академія” провели феєричне шоу 
“Міс та Містер МКТЕК 2017”.

Члени журі, визначні постаті міста: Олена Яцканич – ди-
ректор шоу-балету “Сучасник”, Романна Білінець – власник 
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мережі квіткових салонів “Романна”, Олександр Хутор-
ний – менеджер ТРК “Щодня”, Іван Гарагонич – головний 
редактор інтернет-видання “PMG”, Каріна Черепаня – 
представник салону краси “Кетрін”, Йончі Петрус – влас-
ник організації свят “EVENT TIME”, Марія Лінтур – дирек-
тор спортивного магазину “Інтер-Атлетика”.

За титул найгарніших дівчини та хлопця навчального 
закладу змагалися 14 учасників. Родзинкою шоу-програми 
став неабиякий стиль проведення – “HOLLYWOOD”. Не-
ймовірний концерт, що передбачав кілька етапів: “Вихід у 
національному вбранні”, “Талант”, “Спортивний вихід”, 
“Вечірнє дефіле”, змусив членів журі добре попрацювати, 
адже учасники не тільки продемонстрували свої таланти, 
але й показали чудові результати. Всі конкурсанти були 
гідні корони та “Оскара”, бо ж зі звичайних, скромних, 
сором’язливих студентів дівчата та хлопці перевтілилися у 
впевнених у собі особистостей, що йтимуть до своєї мети, 
не зважаючи на життєві труднощі. 

За результатами конкурсу члени журі об’єктивно визна-
чили номінації, яких загалом у конкурсі було 18, а спосон-
сори заходу забезпечили учасників цінними, дороговартіс-
ними подарунками. Вітаємо конкурсантів з їх титулами: 
“Міс МКТЕК 2017” – Кочієру Мікаелла; “Містер МКТЕК 
2017” – Сергій Голод.

Інформаційний сектор студради МКТЕК

СПІЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ГІМНУ

23 лютого 2017 року в Тернопільському кооперативному 
торговельно-економічному коледжі Навчально-наукового 
комплексу “Академія” відбувся Фестиваль культур “Global 
Village”, проведений за ініціативою ГО “AIESEC у Тернополі”. 
На фестивалі були присутні представники молодіжної 
організації AIESEC, іноземці-волонтери, викладачі та студен-
ти коледжу, вчителі та учні ЗОШ м. Тернополя. Спілкування 
відбувалось англійською мовою. Фестиваль культур відбувся 
як підсумок співпраці волонтерів та навчальних закладів, в 
яких іноземці проходили стажування. 

Іноземні волонтери з 4 країн світу розповіли про традиції, 
культуру, надбання своїх країн, ознайомили присутніх 
і національною музикою, костюмами. Для учасників 
фестивалю гості з-за кордону провели дегустацію страв 
китайської, іспанської, турецької та кухні Єгипту.

Студенти ТКТЕК презентували іноземцям та гостям 
фестивалю Україну, розповідали про історію та традиції 
колледжу.

GLOBAL VILLAGE У ТЕРНОПОЛІ
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