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ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ БАКАЛАВРА
27 червня 2018 року в університеті відбулося 

урочисте вручення дипломів бакалавра студентам 
Інституту економіки та фінансів, факультету міжна-
родних економічних відносин та інформаційних техно-
логій, а також юридичного факультету.

З вітальним словом до бакалаврів звернувся ректор 
університету, професор П. О. Куцик. У виступі Петро 
Олексійович подякував бакалаврам за проведені в універ-
ситетських стінах роки, побажав наполегливості у досяг-
ненні наступних цілей, творчих успіхів та висловив споді-
вання на скору зустріч в магістратурі.

Директор Інституту економіки та фінансів, доцент 
Т. О. Герасименко, декан факультету міжнародних економіч-
них відносин та інформаційних технологій, доцент Ю. В. По-
лякова та декан юридичного факультету, доцент О. С. Котуха 
зачитали накази ректора про присвоєння випускникам ква-
ліфікації бакалавра. Від них на адресу бакалаврів пролунало 
багато щирих слів з побажаннями реалізувати свій потенціал 
упродовж навчання, бути завжди успішними та цілеспрямова-
ними, мати гарну мотивацію моделювати своє майбутнє у від-
повідності до зростаючих вимог та викликів сьогодення.

27 червня 2018 року в актовій залі факультету 
товарознавства, управління та сфери обслуговування 
відбулися урочисті збори з нагоди випуску бакалаврів. 
Цьогоріч дипломи бакалавра отримали 53 студента 
денної та 210 студентів заочної форм навчання, 
35 з яких – дипломи з відзнакою. 

Вітання в адрес випускників-бакалаврів прозвучали від 
декана факультету, доцента В. В. Гаврилишина, проректо-
ра з наукової роботи університету, професора Б. Б. Семака, 
завідувачів кафедр митного та технічного регулювання, 
професора І. В. Ємченко і товарознавства, технологій 
і управління якості харчових продуктів, професора 
І. В. Сирохмана. В кожному з цих виступів було зроблено 
наголос на необхідності продовженя навчання за освітнім 
ступенем магістр.

Зі словами подяки до викладачів університету зверну-
лись голова студентського уряду університету Поліна Шев-
ченко та її батько Тарас Шевченко.

Музичним дарунком для усіх випускників та гостей свята 
були музичні виступи у виконані студентів факультету під 
керівництвом Ольги Посівнич і Едуарда Шепи.

ВИПУСК МАГІСТРІВ 2018 РОКУ
3 березня 2018 року в актовій залі університету відбу-

лися урочистості з нагоди випуску молодих фахівців, де 
понад 400 магістрів з денної та заочної форм навчання 
отримали дипломи про вищу освіту.

Урочистості розпочалися з Божого благословення моло-
дих фахівців та всіх присутніх капеланом університету, от-
цем Романом. Після виступу священика з вітальним словом 
до випускників звернувся ректор університету, професор 
П. О. Куцик. У виступі Петро Олексійович подякував за 
роки плідного навчання і побажав магістрам великих звер-
шень, творчого натхнення, наполегливості та успіхів у всіх 
добрих починаннях, здійснення усіх мрій і життєвих планів. 

Багато щирих слів пролунало на адресу випускників 
від директора Інституту економіки та фінансів, доцента 
Т. О. Герасименко, декана факультету товарознавства, 
управління та сфери обслуговування, доцента В. В. Гаври-
лишина, декана факультету міжнародних економічних від-
носин та інформаційних технологій, доцента Ю. В. Поляко-
вої та декана юридичного факультету, доцента О. С. Котухи. 

Зі словами щирої подяки та радості до викладачів, бать-
ків та колег звернулися “новоспечені” магістри Олександра 
Ткаченко, Віталій Кривецький, Роксолана Годунько та Ро-

ман Труш. Від імені професорсько-викладацького колективу 
випускників університету та колег-викладачів привітав за-
відувач кафедри маркетингу, професор Ю. А. Дайновський.

Завершилося свято у кращих традиціях європейського 
студентства – урочистим підкиданням магістерських шапок 
і запуском кульок у зелено-білих кольорах університету!
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НАГОРОДУ МІНІСТЕРСТВА 
ОСВІТИ ФРАНЦІЇ ВРУЧЕНО 
ВИКЛАДАЧУ УНІВЕРСИТЕТУ

1 березня 2018 року у Львові в конференц-залі Палацу 
Потоцьких розпочав свою роботу Львівський експортний 
форум, в якому взяли участь представники університету: 
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, 
професор Віктор Шевчук, а також викладачі цієї ж ка-
федри: доцент Мирослава Чех та доцент Оксана Шайда.

УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ 
ПРАВЛІННЯ ЄВРОКООП
У квітні 2018 року відбулася визначна подія для укра-

їнського кооперативного руху – засідання Правління 
Єврокооп, для проведення якого до столиці прибули пред-
ставники 11 країн Європи, що засвідчило важливість 
членства української кооперації у міжнародних європей-
ських структурах. 

Україну, яка була дванадцятою країною-учасницею засі-
дання, представляв Голова Правління Укркоопспілки Ілля 
Леонідович Гороховський, а у семінарній частині заходу, з 
темою “Молодь та освіта”, українську кооперативну освіту 
представили студенти Львівського торговельно-економіч-
ного університету та Полтавського університету економіки 
та торгівлі: Гавриляк Надія та Сінельнік Дмитро. 

З нагоди відкриття Французької 
весни у Львові посол Франції в Укра-
їні Ізабель Дюмон вручила викладачу 
кафедри іноземних мов університету 
Наталії Демчук нагороду Міністер-
ства освіти Франції за заслуги в га-
лузі освіти та науки. 

Орден Академічних пальм – відзна-
ка професійних якостей, яка засвідчує 
вдячність Франції за внесок у розвиток 
мови та культури Франції – вручений 
викладачу французької мови, доценту 
кафедри іноземних мов.

Наталія Демчук – одна з засновників громадської організації
“Альянс Франсез” м. Львова, яка є чинним президентом цієї організації 
від моменту заснування у 2002 році. Саме завдяки їй “Альянс Франсез”

 перетворився з ініціативного комітету в поважну організацію, 
відому не лише у Львові, а й за кордоном

Студенти виступили з доповіддю про важливість за-
лучення молоді до кооперативної системи, її розвиток як 
майбутніх кооперативних лідерів та молодіжну політику 
кооперативного руху.

ПРЕДСТАВНИЦТВО НА ЕКСПОРТНОМУ ФОРУМІ
У межах заходу відбувалися презентації урядових про-

грам, обмін думками щодо належного забезпечення екс-
портерів необхідною інформацією стосовно існуючих для 
них можливостей розвивати співпрацю із зарубіжними 
партнерами, а також ділові зустрічі та переговори. 

Особливо приємно для викладачів кафедри було зустрі-
ти на форумі своїх випускників: молодих науковців к.е.н. 
Оксану Василицю, к.е.н. Валентину Засадько, а також 
Тетяну Хмарук, працівницю Львівської ТПП, ну і, звичай-
но ж, Наталію Карпенчук-Конопацьку, начальника відділу 
Міжнародного співробітництва Управління міжнародних 
економічних зв’язків Львівської ТПП, координатора про-
екту Малопольщі у Львові. 

Кафедра міжнародних економічних відносин вислов-
лює подяку Львівській торгово-промисловій палаті за за-
прошення на цю надзвичайно цікаву і корисну подію.

ВИК ЛАДАЧУ УНІВЕРСИТЕТУ 
ПРИЗНАЧЕНО СТИПЕНДІЮ 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ 

ВЧЕНИХ

Відповідно до Постанови президії 
Комітету з Державних премій України 
в галузі науки і техніки від 23 травня 
2018 року № 3 к.е.н., доценту кафе-
дри бухгалтерського обліку Роману 
Анатолійовичу Марценюку призна-
чено стипендію Кабінету Міністрів 
України для молодих вчених.
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За сумлінну працю, особистий вне-
сок у справу розвитку і зміцнення 
кооперативної освіти та активну 
громадську роботу нагороджено спів-
робітників:
Почесною грамотою Правління Уко-

опспілки та ЦК профспілки працівни-
ків споживчої кооперації України:
– першого заступника головного бух-
галтера університету Оксану Доліш-
ню.
Грамотою Правління Укоопспіл-

ки та ЦК профспілки працівників 
споживчої кооперації України:
– завідувача кафедри фінансово-еко-
номічної безпеки та банківського біз-
несу, професора Оксану Копилюк;
– доцента кафедри товарознавства, 
технологій і управління якістю харчо-
вих продуктів Інну Донцову;
– заступника головного бухгалтера 
Галину Малай;
– коменданта гуртожитку Галину 
Хміль.
Грамотою Львівської обласної 

державної адміністрації:
– доцента кафедри іноземних мов На-
талію Демчук;
– завідувача кафедри господарського 
права та процесу, доцента Тетяну Во-
линець.
Грамотою Львівської обласної ради:

– доцента кафедри туризму і готель-
но-ресторанної справи Ірину Мельник;
– доцента кафедри фінансів, кредиту 
та страхування Наталію Власюк.
Подякою Міського голови Львова:

– доцента кафедри теоретичної і при-
кладної економіки Олену Перепьолкі-
ну;
– доцента  кафедри товарознавства і 
технології непродовольчих товарів На-
талію Терешкевич.

За багаторічну працю, вагомий 
внесок у розвиток навчального проце-
су і наукової діяльності нагороджено:
Почесною нагородою університе-

ту – “Почесна відзнака”:
– заслуженого професора універси-
тету, Відмінника освіти України; за-
відувача кафедри товарознавства, тех-
нологій і управління якістю харчових 
продуктів, професора Івана Васильо-
вича Сирохмана;
– заслуженого професора університе-
ту, Відмінника освіти України, Лауре-
ата державної премії України, профе-
сора кафедри маркетингу Станіслава 
Володимировича Скибінського.
Почесною Грамотою університету:

– доцента кафедри економіки Заярну 
Наталію Миколаївну;

Після урочистого відкриття заходу з вітальним словом виступив ректор 
університету, професор П. О. Куцик. Під час виступу Петро Олексійович відзначив 
здобутки колективу як за тривалу історію свого існування, так і за останній рік, 
окреслив сучасні виклики та перспективи розвитку навчального закладу. Після 
вітального слова ректора відбулося урочисте вручення почесних відзнак і нагород.

Далі вручили іменні премії студентам, засновані викладачами університету. 
Завідувач кафедри цивільного права та процесу, доцент Федик Є. І. вручив премію 
Маріанні Войтович. Завідувач кафедри господарського права та процесу доцент 
Т. В. Волинець вручила премію Заліні Проніній. Завідувач кафедри теорії держави 
і права, професор І. Я. Вдовичин вручив премію Уляні Чепіль. Завідувач кафедри 
кримінального права та процесу, професор Б. В. Щур вручив премію Марії 
Ватраль. Декан факультету ТУСО, доцент В. В. Гаврилишин вручив премію 
Деканату Едуарду Шепі. Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, 
професор В. О. Шевчук вручив премію Оксані Проць. Премії кафедри комп’ютерних 
наук вручив завідувач кафедри, доцент А. В. Костенко Ользі  Агатіній та Олексан-
дру Розливанову. Премію випускника Олександра Олійникова вручила декан фа-
культету МЕВ та ІТ, доцент Ю. В. Полякова Антону Кабаровському.

За меценатську діяльність та з нагоди 202 річниці вручено ювілейну медаль, 
яку випущено до 200-річчя університету випускникам: товарознавчого факульте-
ту, бізнесмену Головко Олегу (США) та директору ТОВ “Хліб-Трейд” (м. Львів) 
Чубко Андрію; юридичного факультету, адвокату Панько Мар’яні та адвокату ад-
вокатського об’єднання “Павленко і партнери” Мельнику Юрію.

Після завершення урочистості відбувся святковий концерт за участі колекти-
вів художньої творчості університету,  а також  Заслуженого вокально-хореогра-
фічного ансамблю України “Галичина”.

НАМ 202 РОКИ
7 березня 2018 року в актовій залі універси-

тету відбулося урочисте засідання, присвя-
чене 202-й річниці з часу заснування навчаль-
ного закладу, в якому взяли участь студенти, 
викладачі та співробітники вишу.

ALMA MATER
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– доцента кафедри бухгалтерського 
обліку Чабанюк Одарку Михайлівну;
– доцента кафедри підприємництва, 
торгівлі та логістики Олексин Ірину 
Іванівну;
– доцента кафедри туризму і готель-
но-ресторанної справи Гірняк Лілію 
Ігорівну;
– доцента кафедри історії і політології 
Кендус Олександру Зіновіївну;
– доцента кафедри вищої математики 
та кількісних методів Новосад Зоряну 
Гориславівну;
– завідувача аспірантури наукового 
відділу Осінську Оксану Богданівну;
– провідного фахівця відділу кадрів 
Баженову Людмилу Сергіївну;
– заступника завідувача відділу мо-
ніторингу якості освіти та акредитації 
Колесник Людмилу Василівну;
– заступника директора бібліотеки Бі-
лаш Наталію Анатоліївну;
– провідного бібліотекаря Бойчук Ва-
лентину Василівну;
– провідного фахівця навчального 
відділу Баженову Ірину Володимирів-
ну;
– керівника центру дистанційних тех-
нологій навчання Карпу Андрія Григо-
ровича;
– завідувача канцелярії Барилко Гали-
ну Іванівну;
– завідувача гуртожитку Притулу Ми-
рона Степановича;
– головного інженера Змислого Васи-
ля Михайловича;
– головного енергетика Безеку Сергія 
Миколайовича;
– майстра Леонідова  Олександра Ми-
колайовича;
– чергового навчального корпусу № 1 
Жеребецького Ярослава Володимиро-
вича;
– прибиральницю Сікірську Ганну 
Каролівну.
Грамотою університету:

– провідного фахівця центру дистан-
ційних технологій навчання Гвоздик 
Ірину Павлівну;
– провідного бібліотекаря Манчур 
Любов Василівну;
– столяра Скіра Михайла Володими-
ровича.

За успіхи у навчанні, активну 
участь у науковій роботі і громад-
ському житті університету студен-
там вручено дипломи, нагрудні знаки 
та грошові премії:
– імені Олени Степанів – Юрію 
Батенчуку та Василині Митурак;
– імені Петра Франка – Анні Гузій, 
Миколі Недобоєву та Поліні Шевченко.

НАУКОВА ДИСКУСІЯ МОЛОДИХ 
ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ

21 березня 2018 року Науковим товариством молодих вчених університету 
було проведено засідання круглого столу на тему: “Економіко-правові пробле-
ми розвитку внутрішнього ринку України в умовах інтеграційних процесів”. 

Відкрили наукове засідання віталь-
ним словом ректор університету, профе-
сор П. О. Куцик та проректор з наукової 
роботи, професор Б. Б. Семак, які під-
креслили важливу роль молодих вчених 
у розвитку сучасної науки та наголосили 
на актуальності тематики заходу.

На засіданні обговорено доповід і: 
Інституційно-економічний механізм 
підвищення ефективності функціо-
нування підприємств оптової торгівлі 
(старший викладач кафедри економіки 
А. І. Хомицький); Внутрішній ринок 
ЄС як фундамент економічної інтегра-
ції: історико-правовий аспект (к.ю.н., 

старший викладач кафедри теорії дер-
жави і права М. І. Голинська); Інди-
катори продовольчої безпеки України 
(доцент кафедри товарознавства, тех-
нологій і управління якістю харчових 
продуктів О. Я. Давидович); Макрое-
кономічні проблеми розвитку внутріш-
нього ринку України в умовах інте-
граційних процесів (аспірант кафедри 
міжнародних економічних відносин 
О. С. Лега).

Презентовані доповідачами резуль-
тати досліджень жваво обговорювалися 
учасниками круглого столу, стали під-
ґрунтям для плідної наукової дискусії.

23-24 березня 2018 року у приміщенні Львівського палацу мистецтв за іні-
ціативи Міжнародного освітнього центру відбулася VI Міжнародна вистав-
ка “Вища освіта-2018”, в якій активну участь взяв університет. 

У програмі виставки відбулися презентації ВНЗ та інших учасників, фахові 
дискусії, обговорення, консультації абітурієнтів представниками вишів та інфор-
маційно-консультаційний семінар від Львівського міського центру зайнятості. 
Серед відвідувачів виставки переважали майбутні абітурієнти – учнівська мо-
лодь м. Львова та районів Львівської області.

Експозиція університету була представлена інформацією про виш в цілому, 
факультети та окремі спеціальності (переваги майбутньої обраної професії, пер-
спективи працевлаштування, навчальні програми, форми навчання, можливість 
одержання подвійного диплома і стажування за кордоном тощо), а також – про 
інші важливі для абітурієнтів питання (умови проживання, проведення дозвілля, 
заняття спортом, можливість отримання військової освіти).

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ 
“ВИЩА ОСВІТА  2018”

НОВИНИ
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10 травня 2018 року в актовій залі 
відбулося чотири пленарні засідання 
щорічної наукової конференції про-
фесорсько-викладацького складу та 
аспірантів університету на тему: 
“Актуальні проблеми економіки і 
торгівлі в сучасних умовах євроінте-
грації”. 

НАУКОВА ПОЛЕМІКА
З ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ

Відкрив пленарне засідання ректор університету, про-
фесор П. О. Куцик, який привітав учасників конференції 
та закликав до наукової дискусії з актуальних проблем на-
ціональної економіки у сучасних непростих умовах її роз-
витку та інтеграції до співтовариства європейських країн. 

На першому пленарному засіданні “Сучасні проблеми 
трансформації економіки, обліку та фінансів” заслухано на-
укові доповіді професора П. О. Куцика на тему “Проблеми, 
пріоритети та засоби інноваційного розвитку економіки та 
бізнесу в Україні”; професора Б. Б. Семака на тему “Приватні 
грошові перекази з-за кордону − важливе джерело інвести-
цій в економіку України”; професора Л. А. Яремко на тему 
“Проблеми транснаціоналізації економіки України”; доцента 
М. Я. Вірта на тему “Організаційно-економічний механізм 
управління ефективною діяльністю підприємств торгівлі” 
та професора Р. М. Воронка на тему “Внутрішній контроль в 
системі управління стратегією розвитку організації”. 

На другому пленарному засіданні 
“Розвиток сфер туризму та готельно-
ресторанного бізнесу в контексті ефек-
тивного управління та застосування 
маркетингових інструментів” виступи-
ли з науковими доповідями професор 
Т. О. Скрипко на тему “Розвиток внутріш-
нього бізнес-середовища під впливом 
адміністративних реформ”; професор 
Ю. А. Дайновський на тему “Комуніка-
ції в екологічному маркетингу”; доцент 
І. М. Мельник на тему “Інноваційний 
розвиток підприємств готельного гос-
подарства” та доцент І. І. Тучковська на 
тему “Особливості стратегічного розви-
тку туризму в Україні”. 

На третьому пленарному засіданні “Товарознавство та 
управління якістю продовольчих і непродовольчих това-
рів” заслухано наукові доповіді професора І. В. Ємченко на 
тему “Реформи споживчої політики у світлі Стратегії ста-
лого розвитку “Україна-2020”; доцента Л. Г. Ніколайчук на 
тему “Інноваційні підходи використання конопляного во-
локна в Україні”; професора В. О. Василечка на тему “Про-
блеми знешкодження твердих побутових відходів” та до-
цента М. П. Бодака на тему “Сучасні проблеми формування 
споживних властивостей та асортименту віскі”. 

На четвертому пленарному засіданні “Удосконалення пра-
вових механізмів в умовах реформування економіки України” 

виступили з доповідями професор 
І. Я. Вдовичин на тему “Політико-право-
ві ідеї Юрія Липи і сучасність”; юрис-
консульт комунального підприємства 
“Телекомпанія “Львів-ТБ” М. В. Дидик 
на тему “Правова характеристика про-
цедур публічних закупівель за Законом 
України “Про публічні закупівлі”; до-
цент Є. І. Федик на тему “Договори, їх 
особливості та правове регулювання” 
та адвокат Х. С. Гринчук на тему “До-
говори про нерозголошення комерційної 
таємниці NDA та Договори про неконку-
ренцію NCA – їх важливість для захисту 
бізнесу, суперечливість з Конституцією 
України, основні правові аспекти”.

За результатами 2017-2018 навчального року відзначено 
Почесними Грамотами та Грамотами учасників Всеукраїн-
ського конкурсу студентських наукових робіт, Всеукраїн-
ського конкурсу студентських дипломних робіт та студен-
тів, які брали найбільш активну участь у науковій роботі, 
зокрема: В. І. Дорош, А. С. Ціцяла, М. І. Кук, О. І. Будай, 
О. В. Грищенко, Ю. О. Бас, О. П. Онисимова, Л. В. Нагреб-
на, Д. Д. Тишков, А. А. Панасюк, В. А. Клемра, Р. Б. Годунь-
ко, О. В. Кривошея, А. О. Трач.

За результатами 2017-2018 навчального року за вагомий 
внесок у розвиток наукової діяльності нагороджено Почес-
ними Грамотами таких науково-педагогічних працівників 
університету: В. В. Апопія, Г. І. Башнянина, Т. Г. Васильціва, 
Р. М. Воронка, А. М. Кострубу, І. П. Міщука, Л. В. Пелик, 
С. В. Черкасову, С. І. Головацьку, О. І. Ковтуна, В. І. Ку-
цик, Н. Р. Балук, Н. Ф. Басій, І. В. Бойчук, Т. А. Городню, 
З. Я. Макогін, Б. М. Шевчика, Я. І. Музику, Г. М. Санагур-
ську, Т. М. Мельника, Р. М. Бойдуник, О. М. Чабанюк та ін.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, 
АНАЛІЗУ, КОНТРОЛЮ І ОПОДАТКУВАННЯ

У науковому форумі взяли участьУ науковому форумі взяли участь
163 представника з 41 закладу вищої освіти 163 представника з 41 закладу вищої освіти 
України, Польщі, Молдови та Білорусі, якимиУкраїни, Польщі, Молдови та Білорусі, якими
подано до збірника матеріалів конференції подано до збірника матеріалів конференції 

141 наукову публікацію141 наукову публікацію

17 травня 2018 року на базі університету відбулася 8 
міжнародна науково-практична конференція на тему 
“Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контро-
лю і оподаткування у контексті європейської інтеграції 
та сучасних викликів глобалізації”. 

Організатори заходу – Міністерство освіти і науки 
України; Львівський торговельно-економічний універси-
тет; Краківський економічний університет; Білоруський 
торгово-економічний університет споживчої кооперації; 
Вроцлавський економічний університет; Кооперативно-
торговий університет Молдови; Київський національний 
торговельно-економічний університет; Житомирський 
державний технологічний університет; Одеський націо-
нальний економічний університет; Національна академія 
статистики, обліку та аудиту; Методологічна рада з бух-
галтерського обліку при Міністерстві фінансів України; 
Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України та 
Аудиторська Палата України.

Робота конференції проходила за такими пленарними 
засіданнями: сучасний стан і актуальні проблеми теорії 
та практики обліку і звітності (модератори:  завідувач ка-
федри обліку і аудиту Житомирського державного техно-
логічного університету, професор С. Ф. Легенчук; ректор 
університету, професор П. О. Куцик); розвиток контролю, 
аудиту і аналізу у контексті сучасних викликів глобаліза-
ції економічних відносин (модератор:  завідувач кафедри  
аудиту, аналізу та оподаткування університету, професор 
К. І. Редченко).

На засіданні були заслухані та обговорені доповіді про-
відних науковців і практиків за результатами проведених 
наукових досліджень сучасного стану, проблем й пріори-
тетів розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування.

За результатами обговорення учасниками наукового за-
ходу прийнято резолюцію конференції за результатами пле-
нарних засідань до Методологічної ради з бухгалтерського 
обліку при Міністерстві фінансів України та Аудиторської 
палати України.

ЗАСІДАННЯ ННК “ЕКОНОМОСВІТА”

18 травня 2018 року в університеті відбулося засідан-
ня Координаційної ради науково-навчального комплексу 
“Економосвіта”, до якого входять ДУ “Інститут регі-

ональних досліджень ім. академіка М. Долішнього НАН 
України”, Національний університет “Львівська 
політехніка”, Тернопільський національний економіч-
ний університет, ДВНЗ “Університет банківської спра-
ви”, Львівський торговельно-економічний університет, 
Луцький національний технічний університет, 
Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки та ГО “Інститут транскордонного 
співробітництва та європейської інтеграції”.

На засіданні розглянуто пропозиції щодо внесення змін 
до складу Координаційної ради ННК “Економосвіта”. Та-
кож на засіданні був розглянутий звіт про роботу науково-
навчального комплексу “Економосвіта” та план роботи на 
2019-2020 роки.

СТАЖУВАННЯ В МІЖНАРОДНИХ ТА 
СУДОВИХ ОРГАНАХ

15-22 квітня 2018 року, у межах програми “VIII INSTITUTIONAL STUDY 
VISIT” доцент кафедри теорії держави і права Медвідь А. Б. відвідав та озна-
йомився з актуальними питаннями організації та функціонування таких міжна-
родних та судових органів: Парламентської Асамблеї Ради Європи (м. Стасбург, 
Франція); Європейським судом з прав людини (м. Стасбург, Франція); Місцевиим 
та апеляційним судами м. Бонн (Федеративна Республіка Німеччина); Міжнарод-
ним судом Організації Об’єднаних Націй (м. Гаага, Нідерланди) та Міжнаро́дним 
криміна́льниим судом (м. Гаага, Нідерланди).
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ПРО УКРАЇНУ
ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНО

Впродовж 2 семестру 2017-2018 
навчального року в університеті про-
ходили курси підвищення кваліфіка-
ції у рамках співпраці університету 
та Львівського обласного центру за-
йнятості, в межах яких 3 групи слу-
хачів успішно завершили навчання.

Слід відзначити, що навчання здій-
снювалося за сучасними інновацій-
ними технологіями з використанням 
мультимедійних засобів навчання. 
Слухачі курсів мали доступ до ресурсів 
Центру дистанційних технологій на-
вчання ННІІ. Розроблений курс давав 
можливість продовжувати навчання 
вдома, що позитивно вплинуло на про-
цес засвоєння навчальної програми. 

Курси підвищення кваліфікації до-
зволили фахівцям набути додаткових 
знань та практичних навичок, що, у 
свою чергу,  розширює їх фахові мож-
ливості та кар’єрне зростання.

19 квітня 2018 року студенти уні-
верситету спеціальності “Фінанси, 
банківська справа та страхування” 
Микита Анастасія та Скляр Тетя-
на відвідали Вроцлавський універси-
тет (Польща), де взяли участь у ІІІ 
Міжнародній науковій конференції 
“Про Україну інтердисциплінарно”. 

На конференції студентки універ-
ситету виступили з науковими до-
повідями на тему “Аналіз динаміки 
інноваційної діяльності підприємств 
України” та “Інноваційна активність 
підприємств України: регіональний 
аспект” (науковий керівник: доцент ка-
федри вищої математики та кількісних 
методів М. Я. Демчишин ). 

СПІВПРАЦЯ З ОБЛАСНИМ 
ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ 
В ПОЛЬЩІ

8-11 травня 2018 року у м. Зако-
пане (Республіка Польща) відбулася   
щорічна міжнародна наукова конфе-
ренція ім. проф. Александра Желяца 
“Моделювання та прогнозування со-
ціально-економічних явищ”, органі-
зована Краківським економічним уні-
верситетом, Польською академією 
наук та статистичним відомством 
Польщі, в якій взяли участь виклада-
чі кафедри МЕВ проф. Шевчук В. О. 
та доц. Чех М. М.

На конференції В. О. Шевчуком було 
представлено доповідь на тему “Fiscal 
and Monetary Effects in Ukraine: a SVAR 
approach” (Фіскальні та монетарні ефек-
ти в Україні: оцінка SVAR), а М. М. Чех 
виступила з доповіддю “Production 
Fragmentation and Technological Transfer: 
Evidence of CEE Countries” (Фрагмента-
ція продукції та технологічний транс-
фер: досвід країн ЦСЄ). 

Доповіді науковців отримали 
схвальні коментарі та позитивне рі-
шення щодо публікації у збірни-
ку наукових праць, внесеному до 
міжнародної наукометричної бази 
Web of Science.

20-22 березня та 15 травня 2018 року прокурорами про-
куратури Львівської області проведено курс лекційних за-
нять студентам юридичного факультету університету.
Модератори заходу: від прокуратури Львівської облас-

ті – начальник відділу організації діяльності у сфері запобі-
гання та протидії корупції, радник юстиції Дейнека О. Б.;  
від університету – доцент кафедри теорії держави і права 
Медвідь А. Б.

Працівниками прокуратури прочитано лекції на теми: 
“Представництво у суді як функція прокуратури” (лектор: 
начальник відділу представництва при виконанні судових 

рішень прокуратури Нестеренко А. А.); “Особливості здій-
снення досудового розслідування щодо неповнолітніх” 
(лектор: прокурор відділу ювенальної юстиції прокуратури 
к.ю.н. Зубрицький В. В.).

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. СТУДЕНТИ І ПРОКУРОРИ
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ЇХ ВПЛИВ
НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

22 травня 2018 року на базі університету відбулася ХV 
науково-практична конференція студентів закладів ви-
щої освіти Укркоопспілки на тему “Інноваційні процеси 
і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”. 

Відкрила науковий форум вітальним словом член Прав-
ління Укркоопспілки, директор Департаменту кадрової по-
літики, освіти і науки, директор НМЦ “Укоопосвіта”, к.е.н. 
Л. Г. Войнаш. Лідія Герасимівна закликала до наукового 
диспуту з метою формування системного підходу щодо 
удосконалення діяльності підприємств, шляхом реалізації 
інноваційних процесів.

УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ПОГЛЯД
Делегація університету у складі директора Центру міжна-

родної освіти та співпраці Тетяни Штанько та доцента кафе-
дри іноземних мов Наталії Демчук взяла участь у науково-прак-
тичному семінарі “Університетське управління: поглиблення 
інтернаціоналізації та культури якості в університетах”.

Захід об’єднав представників від 30 університетів з 6 країн 
(Україна, Молдова, Франція, Румунія, Грузія та Вірменія). В рамках 
засідання розглядалися питання інтернаціоналізації університетів 
Центральної та Східної Європи, університетська гарантія якості та 
зв’язок між університетом та факультетом, а також було обговорено 
механізм моніторингу, перспектив та контексту проектів для ство-
рення міжнародного партнерства.

У вітальному слові ректор університету, професор 
П. О. Куцик закликав молодих науковців до плідної науко-
вої дискусії з обговорення актуальних проблем, що вплива-
ють на ефективну діяльність підприємств.

Студенти у своїх працях досліджували проблемні аспек-
ти модернізації національної економіки та шляхи її розви-
тку; інновації у роздрібній торгівлі, готельно-ресторанному 
бізнесі та в АПК України; інноваційні підходи до техноло-
гій виробництва харчових продуктів та непродовольчих 
товарів; інструменти підвищення рівня конкурентоспро-
можності підприємства; сучасні технології маркетингу; на-
прями удосконалення обліку і контролю як інформаційного 
забезпечення прийняття управлінських рішень.

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ 
В РАМКАХ НАГОРОДИ 

ІМЕНІ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО
У лютому-травіні 2018 року перший проректор, професор кафедри ту-

ризму та готельно-ресторанної справи М. Ю. Барна пройшла міжнарод-
не стажування в рамках нагороди імені Івана Виговського в двох навчаль-
них закладах Респубіки Польща: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie (SGGW) та Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Під час стажування професор М. Ю.  Барна приймала участь в наукових 
дослідженнях, пов’язаних з перспективами розвитку туризму на прикор-
донних територіях України та Республіки Польща, здійснювала рецензуван-
ня наукових статей науково-педагогічних працівників SGGW, вивчала до-
свід вузів Польщі щодо підготовки фахівців, а також провела ряд зустрічей 
пов’язаних з перспективами співпраці між університетом та навчальними 
закладами Республіки Польща в контексті міжнародного обміну, стажування 
науково-педагогічних працівників та студентів, а також можливостей про-
ведення спільних наукових досліджень.
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THE SOCIETY. THE OBLIGATIONS. THE SOCIETY. THE OBLIGATIONS. 
THE PRIVILEGESTHE PRIVILEGES

25 квітня 2018 року в університеті відбулася міжву-
зівська англомовна студентська конференція на тему: 
The Society.The Obligations.The Privileges. / Суспільство. 
Обов’язки. Привілегії. 

У конференції з науковими доповідями взяли участь 
студенти: Львівського торговельно-економічного універ-
ситету, Львівського національного університету ім. Івана 
Франка  та Львівського національного університету вете-
ринарної медицини ім. С. З. Гжицького.

Тематика доповідей була зосереджена навколо таких 
суспільних явищ, як можливості та права, гроші та соціаль-
на поведінка, успіх, споживацькі тенденції, моральні аспек-
ти життя тощо. Цікавим є факт, що у жвавій дискусії брали 
участь іноземні студенти університету, які навчаються на 
підготовчих курсах. 

За результатами конференції доповідачів нагороджено 
сертифікатами, які урочисто вручила завідувач кафедри 
іноземних мов, доцент Н. В. Ковалик.

НАУКОВЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

3 травня 2018 року в університеті відбулася XVI На-
уково-теоретична студентська конференція на тему 
“Проблеми правового регулювання в сучасній Україні”, 
організована юридичним факультетом.

Студенти підготували доповіді про криптовалюту, авто-
мобілі на іноземних номерах, видобуток бурштину, про-
блеми прав біженців, про податкові злочини тощо. Окрім 
студентів юридичного факультету університету, участь у 
конференції прийняли студенти Вишнянського коледжу 
ЛНАУ, Львівського кооперативного коледжу економіки і 
права, юридичного відділення Чернівецького кооператив-
ного економіко-правового коледжу. Кожна з заслуханих 
доповідей супроводжувалась жвавою дискусією між допо-
відачем та присутніми викладачами і студентами.

Після завершення конференції всі учасники отримали 
с ертифікати.

ОБГОВОРЕНО ФІНАНСОВО
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

26 квітня 2018 року на базі університету відбулася 
VII Всеукраїнська науково-практична конференція 
“Фінансово-економічний розвиток України в умовах 
трансформаційних перетворень”, співорганізаторами 
якої були Інститут економіки та фінансів і Науковий 
клуб “Sophus”.

На конференції обговорено питання розвитку еконо-
мічних систем на мікро-, мезо- та макрорівні; пріоритети 
зовнішньоекономічного сектору економіки України; інно-
ваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного 
зростання; економіко-екологічні засади розвитку сучасного 
суспільства; проблеми фінансово-кредитної системи та її 
ролі в розвитку національної економіки; напрями розвитку 
менеджменту і маркетингу в умовах глобалізації; пробле-
ми обліково-аналітичного забезпечення та оподаткування 
суб’єктів господарювання.

THE SOCIETY. THE OBLIGATIONS. 
THE PRIVILEGES

НАУКОВИЙ ПОГЛЯД
НА ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ
19 квітня 2018 року в університеті відбулася XIІI 

Всеукраїнська науково-практична конференція здобува-
чів вищої освіти і молодих учених на тему “Бухгалтер-
ський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та пер-
спективи розвитку”.

Організатори заходу – Інститут модернізації змісту осві-
ти МОН України, Львівський торговельно-економічний 
університет, Національна академія статистики, обліку та 
аудиту, Житомирський державний технологічний універ-
ситет та Одеський національний економічний університет.

Робота конференції проходила за такими тематичними 
напрямами: проблеми теорії і  практики бухгалтерського об-
ліку в умовах інтеграційних процесів; теорія, методика та 
організація економічного аналізу в умовах глобалізації; стан 
і напрями розвитку контролю в умовах інтеграції національ-
ної економіки; проблеми теорії та практики оподаткування.

За результатами роботи конференції учасникам вручено 
Грамоти університету, а регіональний представник редакції 
газети “Все про бухгалтерський облік” Т. Б. Горбунова на-
городила студентів пам’ятними призами.



11ДУАЛЬНА ОСВІТА В ДІЇ

ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ
У ЛЬВІВСЬКОМУ БУДИНКУ ВЧЕНИХ

21 березня 2018 року студенти  університету спеці-
альності “Туризм” у супроводі доцента кафедри туриз-
му та готельно-ресторанної справи Тучковської І. І. 
в межах виїзного лекційного заняття з дисципліни 
“Організація екскурсійної діяльності” на тему 
“Сутність, функції, ознаки та класифікація екскурсій” 
відвідали культурно-пізнавальну екскурсію у Львівський 
будинок вчених.

Мета заняття – закріплення лекційного матеріалу та ви-
користання на практиці отриманих знань та умінь щодо 
особливостей підготовки та проведення різного роду 
екскурсій.

МАЙСТЕР КЛАС
У ГІПЕРМАРКЕТІ “ЕПІЦЕНТР К”

6 червня 2018 року у секції “Деко” гіпермаркету 
“Епіцентр К” для студентів спеціальності “Підприєм-
ництво, торгівля та біржова діяльність” завідувачем 
кафедри товарознавства та технології непродовольчих 
товарів, професором Пелик Л. В. проведено майстер-
клас “Асортимент поштучних текстильних виробів” 
з навчальної дисципліни “Товарознавство текстильно-
одягових товарів”. 

Під час заходу студенти навчилися проводити ідентифіка-
цію будь-якого виду текстильних товарів із визначення їх во-
локнистого складу, основних параметрів будови, встановлен-
ня способу основного, кінцевого і спеціального оброблення. 

Завершилося заняття товарознавчим аналізом структури 
видового і внутрішньовидового асортименту текстильних то-
варів різного цільового призначення та волокнистого складу.

НАВЧАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ
У ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Студенти університету спеціальності “Фінанси, бан-
ківська справа та страхування” відвідали відділення ЗГРУ 
ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (м. Львів, вул. Личаківська, 8), де 
ознайомилися з особливостями його діяльності.

В межах заходу керівник відділення Л. М. Драгула та 
керівник напряму HR Т. С. Дучак ознайомили присутніх з 
історією створення ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, його органі-
заційною структурою та конкурентною позицією на ринку 
банківських продуктів та послуг. 

На завершення зустрічі керуюча відділенням запросила 
студентів університету стати частиною професійної команди 
ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” з можливістю кар’єрного зростання.

СТАЖУ ВАННЯ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ БІЗНЕСУ

11-29 червня 2018 року завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування, 
професор Черкасова С. В. та доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та 
банківського бізнесу Рущишин Н. М. проходили міжнародне науково-педагогічне 
стажування  у вищій школі бізнесу (м. Новий Сонч, Республіка Польща). 

Програма стажування передбачала проходження таких модулів: організація 
навчального процесу та підготовка студентів в Wyższa Szkoła Biznesu - National-
Louis University; інноваційні технології, науково-методичне та інформаційне за-
безпечення освітнього процесу; наука як основа освітнього процесу. 

Під час проходження стажування проф. Черкасова С. В. та доц. Рущишин Н. М. 
прийняли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Пріоритети 
наукових досліджень 2018: теоретична та практична цінність” та заслухали допо-
віді провідних науковців з Польщі, України та Грузії.
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НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ
3 квітня 2018 року в Київському 

національному економічному уні-
верситеті ім. В. Гетьмана відбувся 
Другий тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спе-
ціалізації “Економіка підприємства”. 
В ньому взяли участь 140 учасників з 
33 вищих навчальних закладів Укра-
їни, які представили 121 наукову ро-
боту.

За результатами захисту наукових 
робіт на засіданні галузевої конкурс-
ної комісії студент університету спе-
ціальності “Економіка” Андрій Ці-
цяла здобув І місце і був відзначений 
Дипломом І ступеня за наукову роботу 
“Стратегічний набір як вектор інтен-
сивного розвитку підприємства” (на-
уковий керівник: завідувач кафедри 
економіки, професор Міценко Н. Г.), а 
студентка цієї ж групи Мирослава Кук 
– ІІ місце і була відзначена Дипломом 
ІІ ступеня за наукову роботу “Стратегія 
управління формуванням та ефектив-
ністю використання оборотного капі-
талу в умовах інтеграції та глобально-
го ринку” (науковий керівник:  доцент 
кафедри економіки  Куцик В. І.).

22-23 березня 2018 року на базі Жи-
томирського державного технологіч-
ного університету відбулася підсум-
кова науково-практична конференція 
Всеукраїнського конкурсу наукових 
робіт студентів зі спеціалізації “Під-
приємництво”, в якій взяли участь 
студенти університету спеціальнос-
ті “Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність” Ю. Бас, О. Кри-
вошея та Н. Черемха. 

На конференції Ю. Бас і О. Криво-
шея виступили зі спільною науковою 
роботою на тему “Спеціалізація та 
формат – перспективні інструменти 
розвитку торговельного підприємства” 
(науковий керівник: професор кафедри 
підприємництва, торгівлі та логістики 
І. П Міщук), а Н. Черемха виступила 
з науковою роботою на тему “Тенден-
ції розвитку роздрібних торговельних 
мереж в умовах трансформації еко-
номіки” (науковий керівник: доцент 
кафедри підприємництва, торгівлі та 
логістики І. І. Олексин). 

13 квітня 2018 року на базі 
Хмельницького національного уні-

13 квітня 2018 року на базі Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка відбувся ІІ тур Всеукра-
їнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Міжна-
родні економічні відносини”, в якому взяли участь 15 студентів з 13 вищих 
навчальних закладів України, в тому числі і студентка університету спеці-
альності “Міжнародні економічні відносини” Любов Нагребна.

За підсумками конференції студентка Любов Нагребна була нагороджена 
Дипломом ІІІ ступеня як один  з переможців Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт зі спеціальності “Міжнародні економічні відносини” 
(науковий керівник: доцент кафедри МЕВ З. Я. Макогон).

За результатами презентації науко-
вих робіт Бас Юлії присуджено ІІ міс-
це з врученням Диплома ІІ ступеня, а 
Олена Кривошея нагороджена Грамо-
тою за високий рівень володіння сучас-
ними методами наукових досліджень. 

Крім того, професора Міщука І. П. 
нагороджено Грамотою за високий ор-
ганізаційний і методичний рівень підго-
товки та проведення ІІ етапу конкурсу , 
а також Подякою за підтримку студент-
ства в розвитку економічної науки. 

верситету відбувся ІІ-й Всеукра-
їнський конкурс дипломних робіт 
студентів вищих навчальних за-
кладів освіти зі спеціальності 
“Маркетинг” за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем “магістр”, на яко-
му було представлено 105 робіт із 
27 вузів України.

Від університету на конкурс пред-
ставлено роботи трьох магістрів: Ка-
пова Любомира Борисовича (науко-
вий керівник: доцент Балук Н. Р.), 
Трача Андрія Олеговича (науковий 
керівник: доцент Бойчук І. В.), Фе-
ренц Ілони Вікторівни (науковий ке-
рівник: доцент Басій Н. Ф.). 

За підсумками конкурсу Дипло-
мом ІІІ ступеня нагороджено ро-
боту магістра Трача А. О. на тему: 
“Розробка стратегії маркетингу для 
окремих сегментів ринку”, яка ви-
конувалася на прикладі відомої 
мережі кав’ярень “Kredens Cafe”
м. Львова.
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5-6 квітня 2018 року на базі Харків-
ського національного автомобільно-
дорожнього університету відбувся 
Всеукраїнський конкурс дипломних 
робіт студентів зі спеціальності 
“Економіка підприємства” за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем “бака-
лавр” та зі спеціальності “Еконо-
міка” за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями  “магістр” та “спеціаліст”, 
в якому взя ли участь близько 40 ви-
щих навчальних закладів України. В 
складі конкурсної комісії від універси-
тету працювала завідувач кафедри 
економіки, д.е.н, проф. Міценко Н. Г.

За результатами конкурсу випускни-
ця університету спеціальності “Еко-
номіка” Годунько Роксолана виборола 
І місце та нагороджена дипломом І 
ступеня за дипломну роботу на тему 
“Діагностика інвестиційної привабли-
вості підприємства та розробка заходів 
із її забезпечення” (науковий керівник: 
доц. Городня Т. А.).

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ
На базі Київського національного універси-

тету технологій та дизайну відбувся ІІ тур 
Всеукраїнського конкурсу студентських на-
укових робіт з галузі знань “Технології легкої 
промисловості”, в якому взяли участь 47 сту-
дентів, у тому числі студентка університету 
Олена Онисимова.

За результатами захисту наукових робіт Оле-
на Онисимова здобула ІII місце і була відзначена 
Дипломом ІII ступеня за наукову роботу на тему 
“Дослідження споживчих властивостей та фор-
мування асортименту жіночого легкого одягу” 
(науковий керівник: завідувач кафедри товароз-
навства та технології непродовольчих товарів, 
професор Пелик Л. В.).

30 березня 2018 року  на базі Наці-
ональної Академії статистики, об-
ліку та аудиту відбувся ІІ етап Все-
українського конкурсу студентських 
наукових робіт з спеціальності “Об-
лік та оподаткування” у форматі 
науково-практичної конференції. 
До участі у завершальному етапі 

конкурсу галузевою комісією допуще-
но 35 робіт з 27 вищих навчальних 
закладів України. Серед них і пред-
ставники університету – Оксана Бу-
дай та Остап Грищенко.

На науковому форумі Будай Оксана 
виступила з доповіддю на тему “Облі-
ково-аналітичне забезпечення у систе-
мі управління операціями з переробки 
давальницької сировини” (науковий 
керівник: професор Куцик П. О.), а 

Грищенко Остап – з  доповіддю на тему 
“Позабалансовий облік у сучасній ін-
формаційній системі підприємства” 
(науковий керівник: професор Голо-
вацька С. І.).

За результатами конкурсу галузева 
конкурсна комісія нагородила Будай 
Оксану та Грищенко Остапа Диплома-
ми ІІ ступеня.

ІННОВАЦІЇ У СУЧАСНІЙ 
СТУДЕНТСЬКІЙ НАУЦІ

22 травня 2018 року в університеті відбулася сту-
дентська науково-практична конференція “Інновації 
у сучасній студентській науці”. У роботі конференції 
взяли участь студенти факультету товарознавства, 
управління та сфери обслуговування та навчальних за-
кладів кооперативної освіти Західного регіону України.

На засіданні виступили студенти з доповідями, які сто-
сувалися актуальних питань дослідження напрямків поліп-
шення споживних властивостей і асортименту товарів, роз-
витку внутрішньої торгівлі України, індустрії гостинності, 
туризму та захисту навколишнього середовища тощо.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСУ 
НАУКОВИХ РОБІТ
З ДИСЦИПЛІНИ 

“СТРАХОВІ ПОСЛУГИ”
Студентка спеціальності “Фінанси, банківська спра-

ва та страхування” Ірина Дяків стала переможцем 
 всеукраїнського конкурсу наукових робіт з дисципліни 
“Страхові послуги” серед 
студентів вищих навчальних 
закладів Укркоопспілки (на-
уковий керівник: доцент ка-
федри фінансово-економічної 
безпеки та банківського бізне-
су З. Р. Костак).

За перемогу у конкурсі сту-
дентку нагороджено грошовою 
премією, а ПАТ Страхова група 
“Ю.БІ.АЙ – КООП” запросила 
пройти виробничу практику в 
регіональному підрозділі ком-
панії.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
НА ПРАКТИЧНИЙ ЛАД

24 квітня 2017 року в університеті проведено лекцію 
для студентів за участю hr бізнес-партнера Західної 
України Департаменту управління персоналом ПАТ 
“ОТП Банк” Шабан Софії, регіонального менеджера 
корпоративного бізнесу Пришляка В′ячеслава та регіо-
нального менеджера відділу “Агрофабрика” Максимич 
Оксани, яка носила прикладний характер і відповідала 
сучасним вимогам організації навчального процесу.

18 травня 2018 року студенти юридичного факуль-
тету Андрій Панасюк та Давид Тишков взяли участь у  
підсумковому етапі Конкурсу творчих робіт есе “Дотри-
мання прав людини в Україні в контексті вступу Украї-
ни до ЄС”, організованому Хмельницьким університетом 
управління та права спільно з юстицією Хмельниччини.

Давид Тишков виступив з доповіддю на тему “Дотри-
мання прав біженців і переселенців в Україні та ЄС”. Не 
менш цікавим був виступ Андрія Панасюка на тему “Роль 
Європейського Суду з прав людини у забезпеченні належ-
ного та ефективного механізму захисту прав людини в 
Україні”. Науковий керівник робіт: доцент кафедри теорії 
держави і права Г. М. Санагурська.

ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП КОНКУРСУ
ТВОРЧИХ РОБІТ З ПРАВ ЛЮДИНИ

За результатами наукового форуму Давид Тишков
виборов ІІІ місце.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТІВ 

УКРАЇНИ

22 березня 2018 року за ініціативи Студентського 
наукового товариства юридичного факультету 
відбулося засідання круглого столу на тему “Президенти 
незалежної України: правовий аналіз діяльності”, 
де студенти підготували доповіді про кожного з 
Президентів сучасної України.

На круглому столі висвітлено позитивні та негативні сто-
рони правління президентів України. Відбулася конструк-
тивна дискусія щодо питань, які виникали у присутніх.

ДУАЛЬНА ОСВІТА В ДІЇ

ВІЗИТ У ВЕРХОВНИЙ
СУД УКРАЇНИ

Студентки юридичного факультету Катерина Сірко 
та Ірина Думич взяли участь у конкурсі на кращу стат-
тю серед студентів юридичних спеціальностей вищих 
навчальних закладів України на тему “Адміністративні 
суди на захисті прав людини”, який організував  Касацій-
ний адміністративний суд України. 

За результатами конкурсу студентки університету потра-
пили до першої десятки рейтингу та нагороджені сертифі-
катами учасників конкурсу і були запрошені на екскурсію 
до Касаційного адміністративного суду у складі Верховно-
го Суду (науковий керівник: доцент кафедри теорії держави  
права Г. М. Санагурська).

3 липня 2018 року Катерина Сірко та Ірина Думич у залі 
Верховного суду України отримали з рук суддів Касаційного 
адміністративного суду  сертифікати про участь у конкурсі. 

СТАЖУВАННЯ У ПОЛЬЩІ
14-19 травня 2018 року завід-

увач аспірантури, доцент кафе-
дри підприємництва, торгівлі 
та логістики О. Б. Осінська про-
ходила міжнародне наукове ста-
жування на кафедрі Ekonomiki 
i Organizacji Przedsiębiorstva 
Uniwersytetu Economicznego we 
Wrocławiu.

 За результатами стажування 
доцент О. Б. Осінська отримала 
сертифікат.



15

ЛЕКЦІЯ ВІД ПРАКТИКАВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ НА БАЗІ 
КОМПАНІЇ “ХЛІБ ТРЕЙД”

17 квітня 2018 року студенти університету спеці-
альностей “Підприємництво, торгівля та біржова ді-
яльність”, “Харчові технології”, “Готельно-ресторанна 
справа” з викладачами університету провели виїзні за-
няття з дисциплін “Управління якістю”, “Управління 
якістю та безпекою продукції галузі” та “Управління 
якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному 
господарстві” на базі ТзОВ “Хліб-Трейд”.

У результаті занять студенти закріпили теоретичні зна-
ння, набуті на лекціях, з методології, принципів побудови і 
функціонування систем управління якістю та безпечністю 
харчової продукції. 

25 травня 2018 року в університеті відбулася лекція 
з дисципліни “Податкова система” на тему “Роль 
великих платників податків у формуванні податкових 
надходжень до бюджету України”, яку провів начальник 
відділу погашення боргу Львівського управління Офісу 
великих платників податків ДФС Понятівський 
Ігор Сергійович. 

Лекція проведена для студентів спеціальностей:
“Фінанси, банківська справа та страхування”, “Облік та 
оподаткування” та активних членів студентського науко-
вого гуртка “Фінанси, безпека, банківський та страховий 
бізнес”.

Після викладеного матеріалу студенти мали змогу ста-
вити  питання та брати участь в обговоренні сучасних про-
блем у сфері оподаткування.

ДУАЛЬНА ОСВІТА В ДІЇ

ДУАЛЬНА ОСВІТА НА РИНКУ ШУВАР
12 березня 2018 року на базі ТзОВ РСП “Шувар” від-

булося дуальне заняття з дисципліни “Товарознавство 
фруктоовочевих товарів” для студентів спеціальності  
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ”. 

Мета заняття – вивчення морфологічної термінології, 
будови цитрусових фруктів, ознак їхніх сортів і призначен-
ня. Вперше студенти мали можливість ідентифікувати по-
мологічні сорти апельсинів і мандаринів за натуральними 
зразками, які були представлені у широкому асортименті 
від ТзОВ РСП “Шувар”.

16 квітня 2018 року на базі ТзОВ РСП “Шувар” від-
булося дуальне заняття з дисципліни “Товарознавство 
сільськогосподарських продуктів і сировини” для сту-
дентів спеціальності “Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність” та “Товарознавство і торговельне 
підприємництво на тему “Товарні квіти”. 

Студенти з успіхом засвоїли теоретичний матеріал, за-
кріпили його практично та одержали відповідні оцінки. 
Викладачі та студенти щиро дякують керівництву та пра-
цівникам ТзОВ РСП “Шувар” за надану можливість у про-
веденні таких змістовних занять.

25 квітня 2018 року студенти спеціальності “Під-
приємництво, торгівля та біржова діяльність” вивчали 
асортимент сушених фруктів та овочів на базі терміна-
лу “Фрукти та овочі” ТзОВ РСП “Шувар”.

Практиками роз’яснено фактори, що впливають на фор-
мування асортименту та поживних властивостей сухофрук-
тів, особливості їх упакування та зберігання. Надані зразки 
сушених абрикосів, винограду, фініків та слив було оцінено 
згідно чинних нормативних документів.
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ТАКА МОЖЛИВІСТЬ
БУВАЄ РАЗ В ЖИТТІ

Відповідно до програми Ерасмус + студенти універси-
тету  Анжеліка Ібрагімова та Максим Юрчук протягом 
другого семестру 2017-2018 навчального року навчалися в 
Університеті міста Пардубіце (Чеська республіка).

Анжеліка Ібрагімова, студентка спеціальності 
“Міжнародні економічні відносини”

– Будь-яка подорож за кордон – завжди цікаво, а якщо 
семестр навчання зі студентами різних національностей та 
ще й в іноземному вузі - це вже сміливо можна назвати не-
забутньою пригодою!

Я отримала неймовірний досвід навчання провідною мо-
вою світу, спілкування зі студентами з різних куточків на-
шої планети (від Бразилії до Китаю), набула нові навички 
та знання, отримала можливість подорожувати країнами 
Європи, познайомилась з чеським менталітетом та тради-
ціями.

Я вдячна університету за чудову можливість навчатися 
за кордоном.

Максим Юрчук, студент спеціальності “Комп’ютерні 
науки та інформаційні технології” 

- Це була моя перша поїздка за кордон, тому емоції мене 
переповнювали. З самого початку я розглядав цю поїздку, 
як можливість відкрити для себе щось нове, оскільки не 
кожного дня тобі випадає нагода навчатися в іноземному 
вузі. 

Навчаючись в Пардубіце я отримав дуже корисні знання 
по моїй спеціальності, знайшов нових друзів з усього сві-
ту, удосконалив володіння ннглійською, та вивчив Чеську 
мову на рівні А1. Наш навчальний процес супроводжували 
різні події, подорожі та тематичні вечори. 

Дякую університету за таку поїздку, а всім іншим сту-
дентам, які хочуть поїхати по програмі Ерасмус +, бажаю 
успіхів. Така можливість буває раз в житті, отож скорис-
тайтеся нею!

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 
СТУДЕНТСЬКОМУ КОНГРЕСІ

15-16 березня 2018 року студенти університету 
спеціальності “Право” Войтович М. І. та Чепіль У. І. 
відвідали всеукраїнський студентський конгрес 
“Університет майбут нього”, що відбувся на базі 
НУ “Львівська політехніка”. 

Під час заходу студенти мали змогу ставити питан-
ня представникам Міністерства освіти і науки Украї-
ни, освітнім експертам, а також міському голові Львова 
А. І. Садовому.

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ 
АСПІРАНТА

Протягом 2017–2018 навчального року аспірант ка-
федри фінансів, кредиту та страхування Керод Тарас 
проходив стажування в університеті Пардубіце (Чехія) 
по програмі “Erasmus+ KA1 – Міжнародна кредитна мо-
більність” (науковий керівник: доцент Мединська Т. В.).

Під час стажування аспірант працював над своїм дослі-
дженням, яке пов’язане з вивченням пріоритетів модерні-
зації податкової політики в умовах євроінтеграції, вивчав 
європейський досвід сусідніх держав, аналізував здійснені 
реформи у цих країнах, особливості податкових систем в 
країнах ЄС та Чехії. Протягом цього часу Керод Тарас на-
писав фахову статтю з теми дослідження та взяв участь у 
науково-практичній конференції.

Також під час стажування аспірант побував на таких куль-
турних заходах,  організованих програмою Erasmus+: вихідні 
виживання, подорож в Кутну Гору, парад прапорів, націо-
нальні вечори, де проявив себе як активний, креативний та 
ерудований здобувач наукового ступеня доктора філософії.

АКТУАЛЬНО
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БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ  СИРІТ

ОКРИЛЕНІ УСПІХОМ
22-27 квітня 2018 року на базі Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича 
відбувся ІХ Міжнародний вокально-хоровий конкурс-
фестиваль “Хай пісня скликає друзів”, який присвячений 
пам’яті першого космонавта незалежної України, Героя 
України Леоніда Каденюка, у якому взяв участь колектив 
університету – Народна хорова капела “Мрія”. 
Організатори заходу – Міністерство  освіти і науки 

Украни та Міністерство культури України, а також 
національні університети – Чернівецький імені Юрія 
Федьковича та Луганський імені Тараса Шевченка.

Колектив університету блискуче виконав обов’язкову 
програму з трьох творів. Особливе захоплення викликало 
майстерне виконання твору “Заключне купало” з фольк-
опери Є. Станковича “Коли цвіте папороть” з хореографією 
Оксани Долішної. 

Журі конкурсу високо оцінило мистецький рівень капе-
ли присвоївши їй Диплом лауреата І ступеня. Також, від 

меценатів переможцю вручена грошова премія, а від іме-
ні малої батьківщини Л. Каденюка – Клішовецької ОТГ 
Хотинського району, голова громади Василь Ченківський 
вручив капелі прекрасний гобелен, в якому відображений 
буковинський краєвид.

Також, колектив отримав запрошення на участь у гала-
концерті та церемонії нагородження лауреатів та володаря 
Гран-прі фестивалю, що відбувся в приміщенні Чернівець-
кого академічного обласного українського музично-драма-
тичного театру імені Ольги Кобилянської.

12 травня 2018 року на факультеті товарознавства, 
управління та сфери обслуговування університету у рам-
ках щорічного дитячого фестивалю “Таланти в дії” де-
канатом, викладачами кафедри туризму та ГРС, а та-

кож студентами факультету організовано і проведено 
кулінарні майстер-класи для дітей-сиріт, дітей, позбав-
лених батьківського піклування, в тому числі з ДБСТ та 
прийомних сімей, а також для дітей з сімей, які перебу-
вають у складних життєвих обставинах.

Майстер-класи з приготування страв грузинської та 
італійської кухні проводили студенти Андрій Лебединець 
та Базюк Богдан за участі Поліни Шевченко, Еліни Хіз-
матуліної, Валерія Вретика, Тубу Ібрагімлі, Ірини Ноги та 
Софії Рак.

У рамках заходу кожна дитина долучилася до захоплю-
ючих професійних майстер-класів з приготування хачапурі 
та пасти карбонари.

На завершення діти мали змогу досхочу поласувати гру-
зинськими хачапурі та італійською пастою.

АКТУАЛЬНО

ERASMUS+  ЦЕ НЕ ЛИШЕ НАВЧАННЯ!
Відповідно до програми ERASMUS+  студентки 

Інституту економіки та фінансів спеціальності “Між-
народна економіка” Юлія Козлова та Юлія Тишко на-
вчалися в університеті міста Пардубіце (Республіка Че-
хія). Повернувшись із навчання, дівчата діляться своїми 
враженнями.

– Від перебування на навчанні у зарубіжному ВНЗ за-
лишилися незабутні враження. Здебільшого пари проходи-
ли у вигляді презентацій, крім дисциплін, які потребували 
виконання практичних завдань чи роботи за комп’ютером. 
Усі навчальні курси  викладались англійською мовою, що 
дозволило отримати прекрасний досвід у спілкуванні та по-
кращити власний рівень володіння мовою. 

Найбільш цікавим було те, що ми мали змогу познайо-
митись і поспілкуватись з іноземними студентами. Тепер 
маємо друзів з Франції, Італії, Туреччини, Румунії, Індії, 
Латвії, Хорватії, Греції, Португалії, Бельгії, Зімбабве…

Erasmus+ – це не тільки навчання. Перш за все, це про-
грама що дає змогу розкрити себе, знайти нові хоббі, піз-
нати культури інших країн та дозволити зарубіжній молоді 
вивчити нашу країну. 

Ми безмежно раді, що наш уні-
верситет дає такі можливості своїм 
студентам. Питання тільки в тому, 
чи хочете ви ними скористатися.

Erasmus+ – це не тільки навчан-
ня. Перш за все, це програма що дає 
змогу розкрити себе, знайти нові 
хоббі, пізнати культури інших кра-
їн та дозволити зарубіжній молоді 
вивчити нашу країну.

СТАЖУВАННЯ У ВРОЦЛАВСЬКОМУ 
ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Доцент кафедри теорії держави і права унікрситету 

М. І. Голинська пройшла стажування по програмі Erasmus 
у Вроцлавському економічному університеті і прове-
ла лекції на наступні теми: Human rights; Sources of the 
EU Law; Investment activity in the EU; Implementation and 
interpretation of the Constitution of Ukraine.



18 18ТРАДИЦІЇ

ВЕЛИКОДНЯ АКЦІЯ

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ 
12 березня 2018 року в актовій залі університету від-

булися урочисте засідання і концерт, присвячені 204-й 
річ ниці від дня народження Т. Г. Шевченка.

Слово про Великого Кобзара виголосив видатний 
український політик і літературознавець, Заслужений 
діяч мистецтв України, народний депутат України 5-ти 
скликань Михайло Косів. Ректор університету, професор 
П. О. Куцик від імені університетської громади вручив до-
повідачеві пам’ятну медаль з нагоди 200-річчя заснування 
Львівського торговельно-економічного університету.

У виконанні Лауреата Національної премії ім. Тара-
са Шевченка, Народного артиста України, актора Націо-
нального академічного українського драматичного театру 

ім. Марії Заньковецької Богдана Козака прозвучала поезія 
“Чигрине, Чигрине”. Українську народну пісню на сло-
ва Т. Шевченка “Нащо мені чорні брови” виконала Марія 
Кузик (концертмейстер Юлія Єльцова).

Відомий український історик і поет, д.і.н., Петро 
Шкраб’юк поділився своїми споминами і враженнями від 
поїздки по історичних Шевченкових місцях у Казахстані і 
декламував власний поетичний твір, присвячений цій події.

Продовжили концертну програму колективи універси-
тету: капела бандуристок “Галичанка” та хорова капела 
“Мрія”. 

4 квітня 2018 року в університеті відбувся свят-
ковий захід “Готуємося до Великодня на факультеті 
ТУСО”, на який завітали випускники, викладачі та 
студенти всіх факультетів університету, зокрема і 
студенти-іноземці.

В рамкаж заходу відбулася виставка вишитих ікон, 
представлення рецептів пасок і солодощів різних регіонів 
України та майстер-клас з розфарбовування писанок.

На виставці-продажі у широкому асортименті були пред-
ставлені паски, солодощі та великодні приправи. Іноземні студенти університету під час акціїІноземні студенти університету під час акціїІноземні студенти університету під час акції

У СТІНАХ РІДНОЇ
ALMA MATER 

22-28 червня 2018 року в університет завітали в’єтнамські 
гості – випускники Хоаня ван Тан (навчався в університеті 
в 1980-1985 рр. на спеціальності “Бухгалтерський облік”) та 
Нго Тху Хьєн (навчалася в університеті в 1981-1986 рр. на 
спеціальності “Товарознавство промислових товарів”).

Від імені В’єтнамських випускників, а також від 
В’єтнамської діаспори України університету подаровано 
картину на якій зображено найстаріший ВНЗ В’єтнаму.

СТАЖУВАННЯ 
АСПІРАНТІВ 

УНІВЕРСИТЕТУ МІСТА 
ПАРДУБІЦЕ

Відповідно до проекту  
ERASMUS+ аспіранти Універси-
тету міста Пардубіце (Чеська рес-
публіка) Люсія Копецька та Абате 
Інань впродовж другого семестру 
2017-2018 навчального року прохо-
дили наукове стажування. 

Люсія Копецька працювала над 
розв’язанням завдань порівняльного 
аналізу ефективності систем охо-
рони здоров’я країн-членів ЄС (ку-
ратор: професор А. І. Пілявський), 
Абате Інань досліджував особливос-
ті застосування наукових методів у 
біометричних дослідженнях (кура-
тор: доцент Ю. В. Полякова). 
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МІС ТА МІСТЕР УНІВЕРСИТЕТУ 2018

СВЯТО МАТЕРІ
17 травня 2018 року в актовій залі університету 

відбувся урочистий концерт з нагоди одного з найчудові-
ших свят – Свята Матері.

СВЯТО СТУДЕНТСЬКОГО ГУМОРУ

22 березня 2018 року у нічному 
клубі “Метро” відбувся конкурс “Міс 
та Містер Львівського торговельно-
економічного університету-2018”, 
який організований студентською 
радою вишу спільно з адміністрацією 
нічного клубу “Метро”.

Святковий захід складався з чо-
тирьох етапів: представлення пар-
учасникiв, домашнього завдання (до-
вільного танцю), виконання запальної 
латиноамериканської сальси і відпові-
дей на запитання журі.

22 травня 2018 року в актовій залі університету від-
бувся фестиваль-конкурс “Студентська весна ЛТЕУ”, 
у якому взяли участь команди: “Na Mazi” (факультет 
товарознавства, управління та сфери обслуговування); 
“Наоборот” (Інститут економіки та фінансів); “Висо-
кий градус” (факультет міжнародних економічних від-
носин та інформаційних технологій) і “Збірна тверезих 
юристів” (юридичний факультет).

Результати конкурсу оцінювало журі, до якого уві-
йшли випускники університету різних років: випускник 
2004 року, адвокат Юрій Гринчук; випускник 2012 року, 
головний бухгалтер юридичної фірми “Акцент-Фінанс” 

(м. Львів) Семен Остап; випускник 2017 року, директор 
Львівського комунального закладу “Клуб ігрових видів 
спорту”, аспірант університету Данило Ратич; випускни-
ця 1995 року, заступник генерального директора фірми 
“Сомгіз” (м. Львів) Оксана Цифуляк. Голова журі – студент-
ський мер міста Львова Олександр Неколяк.

За результатами конкурсу, перемогу у фестивалі 
“Cтудентська весна ЛТЕУ 2018 року” здобула команда 
“Збірна тверезих юристів”, а 2, 3 і 4 місця посіли відповідно 
команди “Na Mazi”, “Наоборот” і “Високий градус”. 

Всім учасникам були вручені дипломи, кубки, цінні призи 
та смачні й веселі подарунки. 

бандуристок “Галичанка” та Лауреата міжнародних та 
національних конкурсів хорової музики, народної хоро-
вої капели “Мрія”, а також ансамблю народного танцю 
“Діброва”, Народного артиста України, актора Національ-
ного академічного українського драматичного театру імені 
Марії Заньковецької Святослава Максимчука, соліста на-
родної хорової капели “Мрія” Миколи Стахури, випускни-
ка музичної школи імені М. Колесси Владислава Куцика та 
студентів університету.

Родзинкою заходу стала літературно-музична компози-
ція “Дякуємо тобі, Мамо!”, яку виконали студенти 4 курсу 
(керівник композиції: С. Бельченко). 

Розпочалися урочистос-
ті з Божого благословення 
капелана університету, отця 
Романа (Довганя). Священ-
ник подякував усім матерям 
за їхню любов і терпіння. Усі 
разом помолилися до Матері 
Божої – заступниці в усіх по-
требах жіноцтва.

Програма свята перед-
бачала виступи колективів 
університету: Лауреата Все-
українських і міжнародних 
конкурсів народної капели 

Переможцями у номінаціях стали: 
Анастасія Агєєва – “Міс Жіночність” 
та Марк Абрагамович – “Містер Муж-
ність”; Даша Логін і Сергій Торобов – 
“Міс і Містер Креативність”; Уляна 
Чепіль і Ярослав Лаба – “Міс і Містер 
Талант”, Іра Малай – “Міс Конгеніаль-
ність” і Данило Ковязін – “Містер ді-
вочих мрій”. 

Титули “Міс і Містер ЛТЕУ-2018” 
присуджені Ірині Малай та Данило 
Ковязіну, які отримали в нагороду гро-
шовий приз від університету. 
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12 березня 2018 року студенти університету разом 
з мешканцями Львова  долучилися до флеш-мобу, що 
відбувся на площі Ринок, на якому спільно виконали 
Державний гімн України. 

Після виконання Державного гімну України студенти 
університету урочистою ходою з національними прапора-
ми пройшли від ратуші до рідного вишу.

Слід відзначити, що до заходу долучився і ректор універ-
ситету, професор П. О. Куцик.

18 травня 2018 року у рамках проведення Тижня фа-
культету товарознавства, управління та сфери обслу-
говування у спортивному комплексі університету від-
бувся бліц-турнір з міні-футболу на “Кубок факультету 
ТУСО”. В змаганнях прийняли участь збірні команди 
факультету, Львівського кооперативного коледжу еко-
номіки і права, Львівського коледжу індустрії моди та 
середньої загальноосвітньої школи № 40 м. Львова.

“Кубок факультету ТУСО” здобула команда Львівського 
коледжу індустрії моди.

Кращі футболісти турніру отримали нагороди:
– кращий воротар – Руслан Маліновський (Львівський ко-

ледж індустрії моди);
– кращий бомбардир – Тарас Лисенко (факультет ТУСО);
– кращий гравець – Роман Бойко (СЗШ № 40 м. Львова).

КРАЩІ СЕРЕД ВИШІВ КРАЩІ СЕРЕД ВИШІВ 
ЛЬВІВЩИНИЛЬВІВЩИНИ

У квітні – травні 2018 року відбулися змагання серед 
ВУЗів Львівщини з футзалу. Здобувши впевнені перемо-
ги в 5-ти матчах збірна команда університету зайняла 
І місце в групі Б. 

Варто зазначити, що кращим бомбардиром визнано сту-
дента університету Валенко Сергія, капітана команди, який 
забив 9 голів. 

Тренер команди – завідувач кафедри фізичного вихован-
ня та спорту, доцент І. М. Блащак.

УРОЧИСТЕ ВИКОНАННЯ УРОЧИСТЕ ВИКОНАННЯ 
ГІМНУ УКРАЇНИГІМНУ УКРАЇНИ

КРАЩІ СЕРЕД ВИШІВ 
ЛЬВІВЩИНИ

УРОЧИСТЕ ВИКОНАННЯ 
ГІМНУ УКРАЇНИ

16 квітня 2018 року студенти юридичного факультету під керів-
ництвом викладачів кафедри кримінального права та процесу доц. 
Олашин М. М. та ас. Слупко В. М., пройшли навчальний тренінг з надан-
ня першої невідкладної допомоги у Львівському державному університеті з 
безпеки життєдіяльності. 

Студенти ознайомилися з основними способами надання першої медичної 
допомоги, медичними засобами, які застосовуються відповідними службами,  
та спробували себе в ролі рятівників, що надають першу медичну допомогу. 
Тренінг пройшов у невимушеній та цікавій атмосфері, а студенти отримали 
базові знання з надання невідкладної допомоги.

Учасники заходу висловлюють слова подяки за проведений тренінг завідувачу 
кафедри промислової безпеки та охорони праці, к. х. н., доценту О. Л. Мірусу.
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