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ВИПУСК МАГІСТРІВ 2019 РОКУ

15 лютого 2019 року в університеті відбулися урочис-
тості з нагоди випуску магістрів з 9-ти спеціальностей 
денної та заочної форм навчання. 

З вітальним словом виступив ректор університету, про-
фесор П. О. Куцик. Петро Олексійович подякував випускни-
кам за роки плідного навчання і побажав великих звершень, 
творчого натхнення, наполегливості та успіхів у всіх добрих 
починаннях, здійснення усіх мрій і життєвих планів. 

Перший проректор університету, професор М. Ю. Барна 
урочисто зачитали наказ про випуск магістрів, після якого 
ректор університету вручив дипломи з відзнакою магістрам.

З вітальним словом також виступили: декан факультету 
товарознавства, управління та сфери обслуговування, до-
цент В. В. Гаврилишин, директор Інституту економіки та 
фінансів, доцент Т. О. Герасименко, декан факультету між-
народних економічних відносин та інформаційних техноло-
гій, доцент Ю. В. Полякова та декан юридичного факультету, 
доцент О. С. Котуха. Виступаючі  щиро привітали випус-
кників з успішним завершенням навчання та побажали їм 
творчої фахової наснаги і перспектив кар’єрного зростання.

Від імені професорсько-викладацького колективу випус-
кників університету та колег-викладачів привітав завідувач 
кафедри теорії держави і права, професор І. Я. Вдовичин.

Від імені випускників зі словами щирої подяки до ви-
кладачів, батьків та колег виступили: Юлія Шульга, Богдана 
Здрок, Софія Пелех і Юліан Коваль.

Музичними дарунками для всіх присутніх стали виступи 
ансамблю народного танцю “Діброва” (художній керівник: 
Олег Копильчак) та творчих колективів університету.

26 червня 2019 року в конференц-залі факультету то-
варознавства, управління та сфери обслуговування відбу-
лися урочисті збори з нагоди випуску 313 бакалаврів. 

Відкрив захід декан факультету, доцент В. В. Гаврили-
шин. У вітальному слові Володимир Володимирович поба-
жав випускникам успіхів на професійній ниві, творчих здо-
бутків та високих досягнень.

З вітальним словом виступив ректор університету, профе-
сор П. О. Куцик. Петро Олексійович наголосив, що навчан-
ня – це невід’ємна частина нашого життя, а здобутий освіт-
ній ступінь бакалавра дозволяє їм найповніше реалізувати 
свої мрії і розкрити свій потенціал. Також ректор побажав 
успіхів усім тим випускникам, котрі зареєструвалися для 
складання ЗНО з іноземної мови для вступу в магістратуру. 

Після вітального слова ректор урочисто вручив 51 ди-
плом бакалавра з відзнакою випускникам факультету. 

Вітання в адрес випускників-бакалаврів прозвучали та-
кож від завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та 
логістики, професор І. П. Міщука,  завідувача кафедри хар-
чових технологій, професора І. М. Ощипка, а завідувач ка-
федри товарознавства, технологій та управління якістю хар-
чових продуктів, професор І. В. Сирохман продекламував 
власний вірш.

Зі словами подяки до викладачів звернулися випускниці-
відмінниці Юлія Бас та Альона Бондаренко.

Завершилося свято номерами художньої творчості у ви-
конанні студентів факультету.

27 червня 2018 року в університеті відбулися урочис-
тості з нагоди вручення дипломів бакалавра студентам 
Інституту економіки та фінансів, факультету міжна-
родних економічних відносин та інформаційних техно-
логій, а також юридичного факультету. Дипломованими 
фахівцями стали 260 випускників університету

З вітальним словом до бакалаврів звернувся ректор уні-
верситету, професор П. О. Куцик. У виступі ректор подяку-
вав бакалаврам за проведені студентські роки, побажав на-
полегливості у досягненні наступних цілей, творчих успіхів 
та висловив сподівання 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 квалі-
фікації бакалавра. Від них пролунало багато щирих слів з по-
бажаннями реалізувати свій потенціал упродовж навчання, 
мати гарну мотивацію моделювати своє майбутнє у відповід-
ності до зростаючих вимог та викликів сьогодення.

Від імені професорсько-викладацького складу привітала 
випускників завідувач кафедри фінансів, кредиту та страху-
вання, професор С. В. Черкасова.

Випускники Тетяна Скляр, Іван Кваша та  Марія Ватраль 
у своїй промовах пообіцяли керуватися здобутими знаннями, 
берегти і примножувати славні традиції рідної Alma-Mater.

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ВИПУСКУ БАКАЛАВРІВ
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Після урочистого відкриття заходу з 
вітальним словом виступив ректор уні-
верситету, професор П. О. Куцик. Під 
час виступу Петро Олексійович від-
значив здобутки колективу за останній 
рік, окреслив сучасні виклики та пер-
спективи розвитку навчального закла-
ду. Також очільник університету поба-
жав усім присутнім наснаги до творчої 
і плідної праці, примножувати енергію 
для реалізації нових звершень та ціка-
вих задумів.

Після вітального слова ректора від-
булося урочисте вручення почесних 
відзнак та нагород.

З вітальним словом також висту-
пив заступник міського голови Львова 
Андрій Москаленко. У виступі Андрій 
Олександрович відзначив вагомі здо-
бутки колективу університету за свою 
більш ніж двохсотлітню історію на 
благо громади Львова та України.

За сумлінну працю, особистий вне-
сок у справу розвитку і зміцнення ко-
оперативної освіти та активну громад-
ську роботу Подякою Міського Голови 
Львова нагороджено: доцента кафедри 
філософії і культури Якова Сислюка; 
директора Інституту економіки та фі-
нансів, доцента Тамару Герасименко; 
завідувача кафедри господарського 
права та процесу, доцента Ярослава 
Музику; провідного фахівця відділу 
кадрів Надію Вентку.

За видатні заслуги і сумлінну бага-
торічну працю на ниві кооперативної 
освіти було присуджено звання і вру-
чено Диплом Заслуженого професора 
Львівського торговельно-економічного 
університету професору кафедри фі-

нансів, кредиту та страхування Ользі 
Білій.

За сумлінну працю, активну участь 
у суспільному житті та з нагоди 203 
річниці від дня заснування було наго-
роджено Почесною грамотою 22-х ви-
кладачів і співробітників університету. 
Грамотою університету відзначено по-
над 25 членів трудового колективу уні-
верситету.

За успіхи у навчанні, активну участь 
у науковій роботі і громадському житті 
університету студентам вручено дипло-
ми, нагрудні знаки та грошові премії:

- імені Олени Степанів: Надь Габрі-
еллі, Лисенко Наталії та Скляр Тетяні;

- імені Петра Франка: Фарафоновій 
Юлії та Москаленко Інні.

Також відбулося вручення іменних 
премій студентам, заснованих викла-
дачами та колективами кафедр універ-
ситету. Крім того, понад 40 студентів 
за активну участь у науковій роботі і 
суспільному житті були нагороджені 
Грамотами.

На завершення відбувся святковий 
концерт у виконані активних учасників 
художньої творчості університету. 

Після завершення концерту, ректор 
університету, професор П. О. Куцик 
щиро привітав присутніх жінок з Між-
народним жіночим днем, а чоловіки 
вручили їм весняні квіти. 

УРОЧИСТЕ ВІДЗНАЧЕННЯ 203 Ї РІЧНИЦІУРОЧИСТЕ ВІДЗНАЧЕННЯ 203 Ї РІЧНИЦІ
З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУЗ ДНЯ ЗАСНУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

7 березня 2019 року університет урочисто відзначив 203 річницю з дня за-
снування закладу вищої освіти. Відзначення річниці розпочалося з святкової 
Літургії у гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла для виклада-
чів і студентів. Після завершення літургії, в актовій залі головного корпусу від-
булося урочисте засідання трудового колективу та студентів університету.

УРОЧИСТЕ ВІДЗНАЧЕННЯ 203 Ї РІЧНИЦІ
З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

ВИПУСК В ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИВИПУСК В ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

21 червня 2019 року в Інституті післядипломної освіти університету від-
бувся випуск студентів спеціальності «Правознавство».

Студентів-випускників зі святом привітати ректор університету, професор 
П. О. Куцик та директор Інституту, професор Я. М. Антонюк.

Після вітальних слів, ректор урочисто вручив дипломи усім випускникам.

ВИПУСК В ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
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ВІЗИТ ЛАУРЕАТА НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ МИРУ

Євген-Зенон Стахів (народився 1944 року в м. Львів) – 
американський вчений українського походження. Директор 
з міжнародних проектів Інституту водних ресурсів Корпу-
су інженерів армії США. Лауреат Нобелівської премії миру 
2007 року інженер, доктор наук з водних ресурсів, профе-
сор керівник інституту географії та екології університету 
Джона Гопкінса (Балтімор, США).

1 березня 2019 року в університет завітав Лауреат
Нобелівської премії миру 2007 року Євген-Зенон 
Євгенович Стахів. Нобелівського лауреата зустрічали на 
площі перед головним корпусом з хлібом та сіллю сту-
денти університету, ректорат, а також представни-
ки професорсько-викладацького складу. Після урочистої 
зустрічі гостя, ректор, професор П. О. Куцик біля істо-
ричних стендів коротко ознайомив з 200-річною історією 
закладу. 
В університеті Лауреат Нобелівської премії миру 2007 

року прочитав лекцію на тему “Комплексне управління 
водними ресурсами та його роль у скорочені бідності”. Слід 
відзначити, що лектор детально зупинявся на економічних 
та торговельних аспектах управління водними ресурсами.
Після завершення лекції присутні мали змогу отримати 

відповіді на поставленні запитання, а також безпосеред-
ньо поспілкуватися з Нобелівським лауреатом.
Продовжилися урочистості в актовій залі універси-

тету, де відбулася урочиста академія, присвячена вша-
нуванню Лауреата Нобелівської премії миру 2007 року
Євгена-Зенона Євгеновича Стахіва.

У Львівському торговельно-еконо-
мічному університеті відбулася зустріч 
із лауреатом Нобелівської премії миру 
2007 року, доктором з водних ресур-
сів, професором та керівником Інсти-
туту географії та екології університе-
ту Джона Гопкінса Євгеном-Зеноном 
Євгеновичем Стахівим. Ректорат уні-
верситету спільно з Науковим Товари-
ством імені Шевченка та Львівською 
обласною адміністрацією ініціювали 
приїзд до Львова відомого вченого і 
його зустріч з громадськістю, виклада-
чами, студентами вузів.

Пан Стахів походить з відомої укра-
їнської родини. Його батько був актив-
ним діячем підпілля, учасником моло-
діжних організацій в Галичині, членом 

Південної групи ОУН та організатором 
осередків у Східній Україні, одним із 
засновників Української Головної Ви-
звольної Ради. Батьків брат Володимир 
був міністром в уряді Ярослава Стець-
ка. У 1949 році родина емігрувала до 
Німеччини і в тому ж році – до США. 
Малому Євгену-Зенону було на той час 
п’ять років. 

В Америці майбутній вчений зі світо-
вим ім’ям вивчився на інженера. У 60-ті 
роки працював асистентом у Колум-
бійському університеті Нью-Йорка, де 
займався проблемою зміни клімату. За-
хистив докторську дисертацію і згодом 
очолив управління міжнародних проек-
тів Інституту водних ресурсів Корпусу 
інженерів армії США. З 1989 року пра-

цював провідним експертом у Міжна-
родній групі експертів зі зміни клімату. У 
1991–1992 роках перебував в Україні на 
запрошення українського уряду та оці-
нював стан водного господарства країни. 
Коли у 2003 році в Іраку було встановле-
но тимчасову військову адміністрацію, 
пана Стахіва призначили міністром вод-
ного господарства та іригації.

У 2007 році Євген Стахів став лау-
реатом Нобелівської премії Миру серед 
числа вчених-експертів з питань зміни 
клімату за зусилля, спрямовані на збіль-
шення кількості знань про зміну клімату, 
яка відбувається з вини людини, та за-
кладання основ тих заходів, котрі необ-
хідні для боротьби з такими змінами.

Низка вчених нині стверджують, 
що вплив антропогенних чинників на 
зміни клімату перебільшується, мов-
ляв, це робиться з метою політичних 
маніпуляцій або ж цей вплив є значно 
меншим, ніж у природних чинників, 
зокрема космічних та геофізичних. 
Звучать також припущення, що сучасне 
потепління є наслідком виходу з “мало-
го льодовикового періоду”, який тривав 
протягом ХІV-ХІХ століть. Що раніше 
на Землі траплялися й більш посушливі 
періоди, проте кінця світу через це не 
сталося… Що скорочення площ лісів 
і пов’язане із цим порушення балансу 
вологи та тепла швидше спричиняє не-
зворотні зміни клімату, ніж викиди в 
атмосферу парникових газів…

На це у пана Стахіва є своя думка, 
яку він висловив у виступі перед сту-
дентами та викладачами в ЛТЕУ.

– Якщо подивитися на зміни клімату 
за останні п’ять тисяч років, то побачи-
мо періоди великої посухи, що могли 

Газета “ВІСТІ…” про візит лауреата Нобелівської премії миру в університетГазета “ВІСТІ…” про візит лауреата Нобелівської премії миру в університет

КІНЕЦЬ СВІТУ: МІФИ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
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ПРО ПЕРСПЕКТИВИ 
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року в актовій залі 
університету відбулася зустріч сту-
дентів, викладачів та співробітників 
з Народним депутатом України VIII 
скликання, к. е. н, професором Окса-
ною Василівною Юринець.

Під час виступу О. В. Юринець, як 
представник парламентського коміте-
ту з питань європейської інтеграції та 
очільниця підкомітету з питань регі-
онального і транскордонного співро-
бітництва між Україною та країнами 
ЄС вичерпно та грунтовно окреслила 
реальний стан діяльності парламенту 
та уряду в даній галузі та перспекти-
ви євроатлантичної інтеграції України, 
особливо в контексті військової агресії 
та “гібридної війни” з боку Російської 
Федерації.

Чисельні питання студентів та ви-
кладачів університету стосувалися, на-
самперед, конкретних термінів вступу 
України до Європейського співтовари-
ства, можливостей та перешкод набуття 
членства в НАТО, оцінки стану добро-
буту населення і перспектив його по-
кращання, проблем та недоліків роботи 
митних органів і шляхів їх усунення. 

розтягуватися на століття і кардиналь-
но змінювати спосіб життя людей, – 
зазначив Євген Стахів. – Північна Са-
хара, де нині Лівія, Туніс, Марокко, за 
часів Давнього Єгипту була зеленою, 
там привільно почувалися слони… 
Іранські й тюрські кочовики недаремно 
ішли з Азії в українські степи, бо вна-
слідок посухи їхній худобі бракувало 
пасовищ. Проблема в тому, що наразі 
досить важко чітко розрізнити, якою 
мірою нинішнє потепління зумовлене 
людською діяльністю, а якою – природ-
ними чинниками. Для цього необхідно 
мати інформацію щонайменше за 50 
років і придатну математичну модель, 
яка продемонструвала б, яким був клі-
мат, якби парникові гази не викидалися 
в атмосферу. Такі моделі розробляють-
ся, але вони поки що здебільшого тео-
ретичні.

Пан Стахів підтвердив, що нині на 
планеті теплішає, температура скрізь 
підвищилася на один градус, скресає 
крига Гренландії, рівень моря підвищу-
ється трохи швидше за природний. За 
прогнозами вченого та його колег, море 
за 100 років підніметься на 30-40 см.

На запитання кореспондента “Ві-
стей…” чому в останні десятиліття в 
українських Карпатах відбуваються 
такі страшні повені, Євген Стахів від-
повів: 

– Тут причина у кліматичному ци-
клі, який нині зазнає змін. Пройде від-
повідний період часу і він зміниться, 
зміняться й погодні умови. Нарікання 
на вплив на цю ситуацію наслідків ви-
рубки лісу мають певний сенс, але не 
значний.

На думку вченого, у світі необхідне 
комплексне управління водними ре-
сурсами. Та, на жаль, не кожна країна 
може собі це дозволити через низку 
економічних проблем. Без економіки 
не може бути управління будь-якими 

Лауреату Нобелівської премії миру 2007 рокуЛауреату Нобелівської премії миру 2007 року
Євгену-Зенону Євгеновичу СтахівуЄвгену-Зенону Євгеновичу Стахіву
присвоєно звання “Honoris causa”присвоєно звання “Honoris causa”

Львівського торговельно-економічного університетуЛьвівського торговельно-економічного університету

ресурсами, а не лише водними. До 
речі, Євген Стахів є автором понад 
100 наукових праць та 150 технічних 
звітів, більшість із яких пов’язані зі 
зміною клімату, пом’якшенням водно-
болотних угідь, дослідженням водних 
ресурсів тощо.

Досить різноманітною і актуаль-
ною є тематика досліджень Стахіва, 
пов’язаних із Україною, про які де-
тально розповів доктор історичних 
наук Степан Гелей. Зокрема він нага-
дав, що в одному українському тиж-
невику у 2014 році Євген Стахів опу-
блікував статтю “Енергетична безпека 
України – національна безпека”, в якій 
наголошував, що Росія хоче політич-
но, економічно та військово знищити 
Україну. Енергетична ж безпека є і 
буде ахіллесовою п’ятою України, яка 
вплине на її політичну стабільність 

і економічну незалеж-
ність протягом наступ-
них десятиліть.

Під час лекції пан Єв-
ген також розповів про 
цілу плеяду видатних 
українських вчених - 
нобелівських лауреатів. 

Напередодні при-
їзду Євгена Стахіва до 
Львова ректорат і вчена 
рада торговельно-еко-
номічного університету 
прийняли рішення про 
присвоєння йому звання 
Почесний доктор Львів-
ського ТЕУ за видатні 
заслуги у збереженні 
водних ресурсів Землі, 

високий науковий професіоналізм, 
плідну діяльність в ЮНЕСКО та ООН 
і великий особистий внесок у зміцнен-
ня авторитету університету. У перепо-
вненій залі університету під час уро-
чистої академії нагороду видатному 
вченому вручив ректор вузу, професор 
Петро Куцик, який щиро привітав гос-
тя і наголосив:

– Ми шануємо Євгена Стахіва і ста-
вимо його у приклад тим українцям, 
котрі з різних причин опинилися да-
леко від Батьківщини, але відчувають 
себе кровинкою України.

У свою чергу Євген Стахів зазна-
чив, що дуже гордий тим, що він укра-
їнець, і як патріот своєї країни завжди 
відстоюватиме її права, та подякував 
навчальному закладу за його внесок у 
науку та отриману високу нагороду. 

На закінчення зустрічі студенти 
університету, учасники художньої са-
модіяльності дали чудовий концерт на 
честь гостя.

Михайло МАЗУР
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НАУКОВИЙ ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ НА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

23 травня 2019 року на базі університету відбулася 
ХVІ науково-практична конференція студентів закладів 
вищої освіти Укркоопспілки на тему “Інноваційні проце-
си і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, 
на якій було обговорено актуальні питання економічного 
розвитку національної економіки та розглянуті пробле-
ми подальшого її реформування на основі впровадження 
інновацій у діяльність вітчизняних підприємств.

Організатор заходу – Навчально-методичний центр 
“Укоопосвіта” Центральної спілки споживчих товариств 
України. На конференцію було подано 34 наукові доповіді 
студентів кооперативних закладів вищої освіти Західного та 
Центрального регіонів України.

Наукова тематика робіт учасників конференції охопила 
актуальні для подальшого розвитку економіки України пи-
тання. Студенти у своїх працях досліджували стан та про-
блеми розвитку малого бізнесу в Україні, запровадження 
інновацій в діяльності підприємств торгівлі як інструменту 
підвищення їх конкурентоспроможності, інноваційні тренди 
трансформації роздрібної торгівлі, проблеми та перспективи 
розвитку електронної комерції в Україні, практичні аспекти 
використання комунікацій торговельним підприємством, 
вплив реклами в Інтернеті на поведінку споживачів, карвінг 
як інноваційний напрямок розвитку ресторанного бізнесу, 
маркетингове забезпечення діяльності  переробних підпри-
ємств АПК в умовах євроінтеграції, систему поетапної реа-
лізації інноваційних стратегій підвищення конкурентоспро-
можності трудового потенціалу підприємства, інноваційний 
потенціал немонетарного стимулювання працівників сервіс-
ної економіки, запровадження штучного інтелекту у глобалі-
зованому світі, правове регулювання відносин у соціальних 
мережах та багато інших  проблем.

25 січня 2018 року в залі засідань вченої ради університету 
відбулося засідання Ради Наукового товариства ім. Шевченка.

Відкрили засідання вступним словом голова Еконо-
мічної комісії товариства, ректор університету, професор 
Куцик П. О. та голова НТШ в Україні Роман Кушнір. 

На засіданні присутні заслухали дві доповіді. Володимир 
Парубій у своїй доповіді “Проблеми українського державот-
ворення в умовах гібридної війни” зосередився на пріорите-
тах та інструментах протидії сучасним зовнішнім загрозам 
українській державності. 

Доповідь на тему “Сучасні соціально-екологічні страте-
гії розвитку кооперативного сектору економіки” виголосив 
професор кафедри МЕВ університету Семів С. Р. У своїй до-
повіді Сергій Семів окреслив головні особливості, пробле-

ми та тенденції розвитку сучасного кооперативного руху, 
його внесок у вирішення глобальних економічних, соціаль-
них та екологічних проблем. 

ЗАСІДАННЯ РАДИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА

ДИСКУСІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА ЕКОНОМІКО ПРАВОВІ 
АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ

бухгалтерського обліку Кузьмінська Катерина Іванівна з 
доповіддю на тему “Особливості організації обліку Інтер-
нет-магазину”; аспірант кафедри теоретичної та прикладної 
економіки Мойсеєнко Ігор Валентинович з доповіддю на 
тему “Соціально-відповідальне підприємництво як чинник 
сталого розвитку”.

14 березня 2019 року в університеті відбулося засідан-
ня “круглого столу” на тему: “Проблеми та перспективи 
розвитку внутрішнього ринку України: економіко-правові 
аспекти”, організатором якого виступило Наукове това-
риство молодих вчених.

На засіданні круглого столу виступили: доцент кафедри 
теорії держави і права Санагурська Галина Мирославівна 
з доповіддю на тему “Перевірка малого та середнього біз-
несу Державною службою України з питань праці: аналіз 
судової практики”; аспірантка кафедри міжнародних еконо-
мічних відносин Рожило Анастасія Андріївна з доповіддю 
на тему “Перспективи розвитку АПК України в контексті 
інтеграції до ЄС” ; доцент кафедри товарознавства та тех-
нології непродовольчих товарів Пелех Юлія Антонівна з 
доповіддю на тему “Особлива роль металізації у формуван-
ні якості фільтрувальних наноматеріалів”; доцент кафедри 
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ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА СТРАСБУРЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ВІЗИТ ПРОФЕСОРА ЧЕНСТОХОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

17-21 лютого 2019 року в університет завітав про-
фесор Страсбурзького університету, директор програми 
професійної підготовки студентів бакалаврату (ліцен-
зіату), відповідальний за співпрацю з країнами Східної 
Європи в межах франкомовних програм Жан-Клод Мільйон. 

Професор прочитав лекцію для студентів на тему “Па-
норама економіки Франції: малі та середні підприємства та 
динаміка підприємницької діяльності”

Під час лекції студенти дізналися про важливу роль мало-
го і середнього бізнесу в економіці країн Європи та Фран-
ції, зокрема, про економічний статус Франції, яка претендує 
на позицію лідера в Європі в перспективі наукових дослі-

джень, як наприклад штучний інтелект. Завдяки динамізму 
French-Tech та інших інструментів, які сприяють розви-
тку підприємництва, Франція підтверджує свою позицію 
“start-up Nation”.

Також Жан-Клод Мільйон зустрівся з професорсько-ви-
кладацьким складом університету. Під час зустрічі він роз-
повів про переваги дуальної освіти у Франції, однієї з по-
пулярних форм підготовки фахівців у європейських країнах 
та намаганню вишів відповідати вимогам сучасного ринку 
праці. Поєднання університетської теоретичної компоненти 
із практичною підприємниць-
кою, в своїй сукупності, сприяє 
професіоналізації студентів та, 
як результат, їх швидкому пра-
цевлаштуванню.

На завершення робочого ві-
зиту професор Страсбурзького 
університету провів підсумкову 
розмову з ректором, професо-
ром П. О. Куциком на якій об-
говорено напрямки потенційної 
співпраці на короткостроковий 
та тривалий період.

27-28 лютого 2019 року в універси-
тет завітала директор Інституту 
фінансів, банківської справи і обліку 
Ченстоховського політехнічного уні-
верситету (Республіка Польща), про-
фесор Jolanta Chluska.

Представник з Польщі зустрілася 
з ректором університету, професором 
П. О. Куциком. Петро Олексійович 
привітав гостя у стінах найстарішого 
торговельно-економічного закладу ви-
щої освіти України та Центральної й 
Східної Європи. На зустрічі сторони 

Слід відзначити, що професор 
Jolanta Chluska прочитала лекцію для 
викладачів кафедри бухгалтерського 
обліку та кафедри аудиту, аналізу та 
оподаткування на тему “Інформацій-
ні аспекти змін бухгалтерського за-
конодавства в Польщі у 1994–2019 
роках”.

Також, гість з Польщі відвідала лек-
цію завідувача кафедри бухгалтерсько-
го обліку, професора В.І. Бачинського 
на тему “Організація обліку на вироб-
ничих підприємствах”.

обговорили напрями подальшої співп-
раці у навчально-методичній на науко-
вій роботі між закладами вищої освіти.

ЗУСТРІЧ СТУДЕНТІВ З СЕРГІЄМ КРИВОНОСОМ

10 квітня 2019 року в університеті 
відбулася зустріч студентів і викла-
дачів з першим заступником Коман-
дувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, 
заступником секретаря РНБО Украї-
ни, полковником Сергієм Кривоносом.

На початку зустрічі ректор університе-
ту, професор П. О. Куцик привітав Сергія 

Кривоноса у найстарішому торговельно-
економічному закладі вищої освіти Укра-
їни та Центральної й Східної Європи.

Під час виступу Сергій Кривонос роз-
повів присутнім про власний військовий 
досвід щодо перебування в зоні прове-
дення ООС та висловив своє бачення 
складної політичної ситуації, яка склала-
ся в Україні на даний час, а також окрес-
лив завдання РНБО, які потребують не-
відкладного та ефективного вирішення.

На завершення, доповідач відзна-
чив, що поки відбуваються військові дії 
й вірогідність відкритої агресії зі сторо-
ни нашого головного ворога Російської 
Федерації є надто великою.

Зустріч пройшла у відвертій атмосфе-
рі, тому  присутні студенти та викладачі 
активно задавали питання, які стосува-
лися антикорупційної діяльності РНБО 
та особливостей політичної ситуації 
в Україні.
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19 квітня 2019 року на базі Київ-
ського національного економічного  
університету ім. В. Гетьмана від-
бувся ІІ тур всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спе-
ціалізації “Економіка підприємства”. 
На цей конкурс було представлено 
122 студентських наукових роботи з 
49 закладів вищої освіти України.

За результатами захисту наукових 
робіт студентка університету спеці-
альності “Економіка” Діана Тимків 
здобула ІІ місце і була нагороджена 
Дипломом II ступеня за наукову робо-
ту “Шляхи забезпечення ефективного 
функціонування малого підприємства” 
(науковий  керівник: завідувач кафедри 
економіки, професор Міценко Н. Г.).

10-11 квітня 2019 року на базі 
Житомирського державного тех-
нологічного університету відбувся 
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт за 
спеціалізацією “Підприємництво”, в 
якому було представлено наукові ро-
боти студентів з 50 ЗВО України, які 
здійснюють підготовку здобувачів 
вищої освіти за спеціальністю  “Під-
приємництво, торгівля та біржова 
діяльність”.

На конкурсі зухисту наукових робіт 
студентка університету Бас Юлія ста-
ла переможцем конкурсу та отримала 
Диплом І ступеня за наукову роботу на 
тему “Інструментарій оцінки конку-
рентоспроможності мережевих торгов-
ців на регіональному ринку” (науковий 
керівник: професор Міщук І. П.).

28 березня 2019 року на базі 
НУ “Львівська політехніка” відбувся 
ІІ тур Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт зі спеціа-
лізації “Менеджмент зовнішньоеко-
номічної діяльності”. На ньому були 
представлені 64 наукові роботи з 
вищих навчальних закладів України, 
в тому числі робота студентки уні-
верситету Юлії Козлової.

За результатами захисту наукових 
робіт студентка університету напряму 
підготовки “Міжнародна економіка” 
Юлія Козлова здобула ІІІ місце і була 
відзначена Дипломом ІІІ ступеня за на-
укову роботу на тему “Зовнішня тор-
гівля США: стан, структура, напрями 
та тенденції  розвитку” (науковий ке-
рівник: професор кафедри економіки 
Куцик В. І.).

05 квітня 2019 року на базі Харків-
ського навчально-наукового інститу-
ту ДВНЗ “Університет банківської 
справи” відбувся другий етап ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт за напрямом 
“Банківська справа”. На конкурс 
представлено 54 студентські наукові 
роботи із 33 вищих навчальних за-
кладів, в тому числі і представниця 
університету Ірина Милян.

На підставі рецензій та оцінки на-
укових доповідей учасників галузева 
конкурсна комісія нагородила студент-
ку університету спеціальності “Фінан-
си, банківська справа та страхування” 
Ірину Милян Дипломом IІІ ступеня за 
наукову роботу “Розвиток депозитної 
діяльності банків в посткризовий пе-
ріод” (науковий керівник: доцент кафе-
дри фінансово-економічної безпеки та 
банківського бізнесу Н. М. Рущишин).

24 квітня 2019 року на базі 
Полтавської державної аграрної ака-
демії відбувся ІІ тур всеукраїнсько-
го конкурсу студентських наукових 
робіт зі спеціалізації “Управління 
у сфері економічної конкуренції”. 
На конкурс було представлено 
111 наукових робіт, виконаних 
167 студентами з 46 закладів вищої 
освіти України.

За результатами захисту наукових 
робіт на підсумковій науково-практич-
ній конференції студент  університету 
напряму підготовки “Економіка під-
приємства” Олег Калецький здобув 
ІІІ місце і був відзначений Дипломом 
III ступеня за наукову роботу на тему 
“Інноваційні стратегії підвищення кон-
курентоспроможності трудового по-
тенціалу підприємства” (науковий ке-
рівник: професор Лупак Р. Л.).

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ
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У березні 2019 року в на базі Одесь-
кого національного політехнічного 
університету проведено Всеукраїн-
ський конкурс дипломних робіт зі 
спеціальності “Підприємництво, 
торгівля і біржова діяльність”, в яко-
му було представлено понад 130 ди-
пломних робіт магістрів із майже 50 
закладів вищої освіти України. 

За результатами оцінювання робіт 
членами журі конкурсу Мар’яні Лам-
піці присуджено ІІ місце з врученням 
Диплома ІІ ступеня (тема дипломної 
роботи  “Комерційне, логістичне та 
митне забезпечення діяльності опто-
вого підприємства в системі дистри-
буції”; науковий керівник: завідувач 
кафедри підприємництва, торгівлі та 
логістики, професор Міщук І. П.).

18 квітня 2019 року на базі Харків-
ського національного автомобільно-
дорожнього університету відбувся 
всеукраїнський конкурс дипломних 
робіт студентів закладів вищої 
освіти зі спеціалізації “Економіка 
підприємства” за ступенями вищої 
освіти  “бакалавр” та “магістр”, в 
якому прийняли участь понад 140 
студентських робіт з 40 закладів ви-
щої освіти України. 

За результатами конкурсу випус-
кник університету спеціальності  “Еко-
номіка” Ціляла Андрій виборов І місце 
та нагороджений Дипломом І ступеня 
за дипломну роботу на тему “Страте-
гія розвитку торговельної діяльнос-
ті підприємства на спеціалізованому 
ринку” (науковий керівник: професор 
Міценко Н. Г.).

23 квітня 2019 року на базі Харків-
ського державного університету хар-
чування та торгівлі відбувся ІІ тур 
всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт зі спеціалізації 
“Економіка та управління у сфері 
торгівлі”. На конкурс було представ-
лено 80 наукових робіт, виконаних 87 
студентами з 34 закладів вищої осві-
ти з 17 міст України.

За результатами захисту наукових 
робіт на підсумковій науково-практич-
ній конференції магістрант університе-
ту спеціальності “Економіка” Андрій 
Ціцяла здобув І місце і був відзначений 
Дипломом I ступеня за наукову робо-
ту на тему “Диверсифікація діяльнос-
ті дистрибутора на спеціалізованому 
ринку” (науковий керівник: професор 
Міценко Н. Г.).

17 квітня 2019 року на базі Інсти-
туту міжнародних відносин Київ-
ського національного університету 
імені Тараса Шевченка відбувся за-
ключний етап ІІ туру Всеукраїнсько-
го конкурсу студентських наукових 
робіт зі спеціальності “Міжнародні 
економічні відносини”.

За результатами конкурсу наукова 
робота магістрантки університету спе-
ціальності “Міжнародні економічні 
відносини” Любов Нагребної посіла ІІІ 
місце та отримала Диплом ІІІ ступеня.

23 квітня 2019 року на базі Національної академії статистики, обліку та 
аудиту відбулася підсумкова науково-практична конференція II туру Всеу-
країнського конкурсу студентських наукових робіт 2018–2019 н.р. зі спеціаль-
ності “Облік та оподаткування”. Для участі в конференції за результатами 
I туру були запрошені 33 із 146 учасників із закладів вищої освіти України 
III–IV рівнів акредитації.

забезпечення управління 
інвестиційними операція-
ми підприємства” (науко-
вий керівник: професор 
Куцик П. О.), а студент 
спеціальності “Облік і 
оподаткування” Грищен-
ко Остап нагороджений 
Дипломом III ступеня за 
наукову роботу “Облік і 
контроль розрахунків з 
учасниками товариства 
у системі корпоративно-
го управління” (науко-
вий керівник: професор
Головацька С. І.).

За підсумками конференції студентка спеціальності 
“Облік і оподаткування” Солонтай Лоретта нагородже-
на Дипломом II ступеня за наукову роботу “Облікове 
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ДНІ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІ

За участь студентів університету 
у всеукраїнських конкурсах студент-
ських наукових робіт, студентських 
дипломних робіт та студентів, а також 
активних учасників наукової роботи 
відзначено Почесними Грамотами та 
Грамотами університету: Л. І. Солон-
тай, Д. О. Тимків, І. І. Милян, Ю. І. Коз-
лова, О. В. Грищенко, А. І. Цибуль-
ський, О. І. Калецький, А. М. Микита, 
М. О. Рущишин, Ю. О. Бас, А. В. Бон-
даренко, М. П. Лампіка, Л. В. Нагребна, 
Д. Д. Тишков, В. А. Клемра, У. С. Дьо-
міна, О. І. Степанюк, Е. В. Якубич, 
С. О. Білан, С. Р. Бачинський, А. А. Па-
насюк, К. І. Сірко, І. А. Думич.

За вагомий внесок у розвиток науко-
вої діяльності університету нагородже-
но Почесними Грамотами науково-пе-
дагогічних працівників університету: 
М. Ю. Барну, Н. Г. Міценко, О. І. Ко-
пилюк, І. В. Сирохмана, І. В. Ємченко, 
Р. Л. Лупака, В. В. Апопія, Г. І. Баш-
нянина, Т. М. Лозову, Т. Г. Васильці-
ва, І. П. Міщука, Л. В. Пелик, С. І. Го-
ловацьку, О. І. Ковтуна, В. І. Куцик, 
М. І. Флейчук, О. О. Трут, Ю. В. По-
лякову, Н. І. Доманцевич, І. І. Свидрук, 
І. І. Олексин, Г. С. Шестопал, О. О. Гу-
дзовату, О. С. Котуху, М. М. Чех, 
І. М. Мельник, Л. Г. Медвідь, Н. М. Ру-
щишин, С. Р. Семіва, Н. Р. Балук, 
Н. Ф. Басій, М. Я. Демчишин, М. І. Го-
линську, Г. М. Санагурську, Б. М. Шев-
чика, Н. Ф. Басій, О. М. Музичку, 
Т. Я. Андрейків, М. Я. Топорницьку, 
М. М. Олашин, Л. І. Скреклю, І. І. Туч-
ковську, М. К. Турчиняк.

На XIV всеукраїнській науково-
практична конференція здобувачів 
вищої освіти і молодих учених “Бух-
галтерський облік, аналіз і контроль: 
стан, проблеми та перспективи розви-
тку” були розглянуті проблеми теорії 
і практики бухгалтерського обліку й 
оподаткування; дискусійні питання 
методики та організації економічного 
аналізу, контролю й аудиту в умовах 
інтеграційних процесів. У прийнятому 
на конференції рішенні були схвалені 
основні положення наукових допові-
дей учасників як на пленарному, так і 
секційних засіданнях конференції, від-
значено їх актуальність, ґрунтовність, 
наукове та практичне значення, а також 
належну якість і новизну досліджень. 
Результати роботи конференції зна-

йшли своє відображення в публікаціях 
тез доповідей у збірнику матеріалів.

Учасниками щорічної наукової кон-
ференції “Сучасні напрями розвитку 
економіки, підприємництва, техноло-
гій та їх правового забезпечення” ста-
ли студенти бакалаврату та магістра-
тури всіх спеціальностей факультету. 
У доповідях та опублікованих тезах 
розглядались актуальні для економіки 
України питання, проблеми розвитку 
сучасних технологій, міжнародних еко-
номічних відносин, підприємництва, 
маркетингу, менеджменту та права.

Кульмінацією Днів науки стало про-
ведення щорічної наукової конференції 
вчених університету “Актуальні про-
блеми економіки і торгівлі в сучасних 
умовах”, яка тривала з 15 по 17 травня. 
Конференцію відкрив ректор, профе-
сор П. О. Куцик, який привітав учас-
ників конференції з святом науки та 
закликав до плідної наукової дискусії. 
Проректор з наукової роботи, профе-
сор Б. Б. Семак урочисто зачитав наказ 
ректора університету про відзначення 
Почесними Грамотами та Грамотами 

учасників Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт, Всеукра-
їнського конкурсу студентських ди-
пломних робіт та студентів, які брали 
найбільш активну участь у науковій 
роботі.

За вагомий внесок у розвиток науко-
вої діяльності університету нагородже-
но Почесними Грамотами науково-пе-
дагогічних працівників університету.  

На першому пленарному засіданні 
“Сучасний стан і перспективи розви-
тку економіки, обліку та фінансів” за-
слухано наукові доповіді професора  
П. О. Куцика на тему “Формування 
професійних компетентностей фахів-
ців з обліку і аудиту в контексті су-
часних вимог ринку праці”; професо-
ра В. В. Апопія  на тему “Внутрішня 

15-17 травня 2019 року в університеті пройшли Дні науки, в рамках яких 
відбулися три наукові конференції, серед яких XIV всеукраїнська науково-прак-
тична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Бухгалтер-
ський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та перспективи розвитку”, 
щорічна наукова конференція студентів університету “Сучасні напрями роз-
витку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” 
та щорічна наукова конференція вчених університету “Актуальні проблеми 
економіки і торгівлі в сучасних умовах”. Учасниками цих трьох конференцій 
було подано до друку понад 400 тез.

торгівля України: тенденції сучасного 
розвитку та їх наслідки”; професора 
Й. Хлуски з Університету Технологій 
Ченстохова (Республіка Польща) на 
тему “Бухгалтерський облік в закладах 
охорони здоров’я Польщі та України 
у процесі реструктуризації”; О. І. Ко-
пилюк на тему “Особливості антикри-
зового управління діяльністю банків 
України в сучасних умовах”; доцента 
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Р. Л. Лупака на тему “Стратегія імпор-
тозаміщення в Україні: передумови 
реалізації та регіональні особливості” 
та доцента Ф. Ф. Макарука на тему 
“Оплата праці в Україні: сучасність та 
пропозиції щодо її реформування”.

На другому пленарному засіданні 
“Розвиток сфер туризму та готельно-
ресторанного бізнесу в контексті ефек-
тивного управління та застосування 
маркетингових інструментів” висту-
пили з науковими доповідями профе-
сор Б. Б. Семак на тему “Формування 
маркетингової стратегії просування ту-
ристичних продуктів для іноземних ту-
ристів”; доцент І. М. Мельник на тему 
“Сучасні тенденції соціально-еконо-
мічної модернізації сфери товарного 
обігу України”, доцент І. І. Свидрук на 
тему “Креативні підходи до активізації 
навчального процесу із урахуванням 
теорії організаційної поведінки в кон-
тексті нової моделі освіти” та доцент 
М. Я. Топорницька на тему “Врегулю-
вання туристичного навантаження на 
історичний центр Львова”.

На третьому пленарному засіданні, 
котре відбулося 16 травня  на базі фа-
культету товарознавства, управління 
та сфери обслуговування, “Товароз-
навство та управління якістю продо-
вольчих і непродовольчих товарів” 
заслухано наукові доповіді професора 
Т. М. Лозової та доцента Г. С. Шесто-
пал, на тему “Впровадження системи 
НАССР на підприємствах – вимо-
га часу”; професора В. О. Василечка 
на тему “Закарпатські цеоліти: пер-
спективи використання” та доцента 
Р. О. Бліщ на тему “Підбір антисепти-
ків для боротьби з мікробною контамі-
нацією у виробництві спирту з крохма-
левмісної сировини”.

На четвертому пленарному засіданні 
“Удосконалення правових механізмів 
в умовах змін економіки України” ви-
ступили з науковими доповідями про-
фесор І. Я. Вдовичин на тему “Свобода 
і рівність (як умова і як конфлікт)”; до-
цент Г. М. Санагурська на тему “Осо-
бливості депутатської недоторканості 
відповідно до Конституції Республіки 
Вірменія”, доцент А. Б. Медвідь  на 
тему “Внесення змін до Конституції 
України: необхідність та доцільність” 
та студент юридичного факультету 
С. Р. Бачинський на тему “10 кроків 
прокурора для подолання корупції”.

Проведені в рамках днів науки за-
ходи засвідчили високий рівень науко-
вих досягнень викладачів, аспірантів 
та студентів, а також  виявили значний 
потенціал для подальшого розвитку 
наукової діяльності в університеті.

11 квітня 2019 року у Чернівцях на 
базі Чернівецького кооперативного 
економіко-правового коледжу відбув-
ся семінар-тренінг для керівництва 
і фахівців Чернівецької обласної спіл-
ки споживчих товариств на тему 
“Система управління безпечністю 
продуктів харчування НАССР (ISO 
22000)”, який провели провідні нау-
ковці університету та фахівці Держ-
стандарту. У заході взяли участь 82 
працівника підприємств системи 
Чернівецької ОСС.

Професор Тетяна Лозова ви-
клала загальні положення та 
зміст системи НАССР, а також 
детально висвітлила її програ-
ми-передумови та їх роль у га-
рантуванні безпечності харчо-
вих продуктів.

Доцент Галина Шестопал 
подала учасникам тренінгу де-
тальний огляд чинної законо-
давчої бази, яка регулює процес 

впровадження системи безпечності 
харчових продуктів, і поетапно викла-
ла хід розроблення постійно діючих 
процедур, заснованих на принципах 
НАССР. 

Роксолана Шлюз у своїй лекції 
основний акцент зробила на практич-
них аспектах впровадження системи 
управління безпечністю харчових про-
дуктів НАССР на підприємствах різно-
го типу – виробничих, торговельних і 
закладах ресторанного господарства.

4 квітня 2019 року на базі універ-
ситету відбувся семінар-тренінг для 
керівництва Львівської ОСС на тему 
“Система управління безпечністю 
продуктів харчування НАССР (ISO 
22000)”. У заході взяли участь 142 
представника споживчої кооперації 
Львівщини.

Відкрив захід вітальним словом 
ректор університету, професор Петро 
Куцик. Також до учасників семінару 
звернувся голова Львівської облспо-
живспілки, к.е.н. Михайло Ванівський. 

На семінарі виступили вчені універ-
ситету та фахівці Держстандарту.

Професор кафедри 
товарознавства, тех-
нологій і управління 
якістю харчових про-
дуктів, Тетяна Лозова 
виклала загальні по-
ложення та зміст сис-
теми НАССР, а також 
детально висвітлила її 
програми-передумови 
та їх роль у гаранту-
ванні безпечності хар-
чових продуктів.

Доцент кафедри мит-
ного і технічного регулювання Галина 
Шестопал подала учасникам детальний 
огляд чинної законодавчої бази, яка регулює 
процес впровадження системи безпечності 
харчових продуктів, і поетапно виклала хід 
розроблення постійно діючих процедур, 
заснованих на принципах НАССР. 

Заступник директора з питань 
оцінки відповідності ДП “Львівський 
науково-виробничий центр стандар-
тизації, метрології та сертифікації” 
Роксолана Шлюз основний акцент зро-
била на аспектах впровадження  систе-
ми управління безпечністю харчових 
продуктів НАССР на підприємствах.

СЕМІНАРИ З ВПРОВАДЖЕННЯ 
СИСТЕМИ “НАССР”

24 травня на базі Мукачівського кооперативного торговельно-економічного 
коледжу відбувся семінар-тренінг за участі науковців університету на тему 
«Система управління безпечністю продуктів харчування НАССР (ISO 22000)». 

Модератором семінару-тренінгу виступив голова Закарпатської облспожив-
спілки Цап Василь Васильович.

У заході взяли участь 92 працівника Закарпатської облспоживспілки.
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ТЕМАТИЧНА ЕКСКУРСІЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
“МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
5 квітня 2019 року студенти спеціальності “Туризм” разом з доцентом 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Іриною Тучковською 
відвідали Львівський Музей Фото Ілюзій в межах вивчення дисципліни 
“Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльності”.

Основним завданням тематичної пізнавальної екскурсії було визначити основні 
функції, ознаки та професійну майстерність організації й техніку проведення екскурсії. 

Учасники екскурсії були не просто глядачами, а й мали можливість вириватися 
із пащі акули, заглядати у задзеркалля та оживляти картини.

ДУАЛЬНА ОСВІТА
НА БАЗІ КОМПАНІЇ “ЕПІЦЕНТР К”
21 травня 2019 року студенти університету спеціаль-

ності “Готельно-ресторанна справа” разом з викладача-
ми доцентом Давидович О.Я. та ст. викл. Полотай Б. Я., 
в рамках практики і дуальної освіти відвідали кафе 
ТОВ “Епіцентр К”. 

Директор кафе ознайомив студентів із цехами кухні, збе-
ріганням продукції та особливостями роботи даного закладу. 

Варто відзначити, що кафе працює за міжнародною сис-
темою HACCP, яка передбачає ідентифікацію, оцінювання 
й управління чинниками, що негативно впливають на без-
печність продуктів харчування.

26 березня та 2 квітня 2019 року на базі гіпермар-
кету “Епіцентр К” відбулися виїзні лабораторні за-
няття з дисципліни “Товарознавство сільськогоспо-
дарської продукції і сировини” на тему “Промислові 
квіти” для студентів спеціальності “Підприємни-
цтво, торгівля та біржова діяльність” спеціалізацій 
“Товарознавство і торговельне підприємництво” та 
“Товарознавство та експертиза в митній справі” фа-
культету товарознавства, управління та сфери об-
слуговування.

Завідувач відділу “Садовий центр” Семенець Наталя та 
провідний консультант Богова Софія, маючи безцінний до-
свід, фахово представили студентам організацію роботи 
відділу. Вони акцентували увагу на сучасних тенденціях 
формування асортименту вуличних та кімнатних рослин у 
мережі гіпермаркетів, асортимент яких нараховують близь-
ко 30 тис. найменувань, прогресивних напрямах вирощуван-
ня, транспортування та зберігання вітчизняної та імпортної 
квіткової продукції.

Студентам було представлено можливість дослідити 
споживчі якості живих зрізаних та горщикових квітів, ви-
значити їх декоративність, а також ознайомитись з видами 

ПЕРШОКУРСНИКИ НА ШЛЯХУ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ
6 червня 2019 року студенти спеціальності “Економіка” провели виїзне 

заняття з дисципліни “Вступ до спеціальності” на одному з провідних тор-
говельних підприємств Львівщини – ТОВ ТВК “Львівхолод”, який є базою 
практичної підготовки для багатьох спеціальностей університету.

В навчальному центрі ТОВ ТВК “Львівхолод” гостей зустрічала 
Федорко С. М. Студентам представили відеоролик про організацію та напрямки 
діяльності ТОВ ТВК “Львівхолод”. Особливу увагу було приділено питанням 
підбору та роботи з персоналом, особливостям та вимогам до професійної під-
готовки працівників. 

Подальше спілкування відбувалося впродовж цікавої екскурсії по території 
ТОВ ТВК “Львівхолод” та в супермаркеті “Рукавичка”.

і структурою нормативних документів, які супроводжують 
імпортовану квіткову продукцію.  

Під час заняття доцент кафедри товарознавства, техноло-
гій та управління якістю харчових продуктів Донцова І. В.  
оцінила здобуті студентами знання.

Щиро дякуємо керівництву гіпермаркету “Епіцентр К” за 
можливість отримати професійний досвід студентами на-
шого університету.
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ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ У БАР КОКТЕЙЛІ “OPERA UNDERGROUND”

ВІЗИТ НА МАЙСТЕР КЛАС
ВІД АКАДЕМІЇ СМАКУ

16 березня 2019 року доценти кафедри харчових 
технологій О. Я. Давидович та Н. С. Палько відві-
дали майстер-клас “П’ядіни. Секрети італійської 
закуски”, який проведено  Даною Жмур-Клименко в 
Академії смаку (Сільпо Resto). 

Ре сторатор -
ка дуже цікаво і 
змістовно розпо-
віла про історію 
п’ядін, продемон-
струвала особли-
вості їх приготу-
вання та провела 
дегустацію двох 
виробів (з моца-
релою та помідо-
рами; з хамоном, 
вяленими помідо-
рами, інжирним 
варенням). 

ЕЛІТНЕ СТАВЛЕННЯ 
ДО ОТРИМАННЯ ЗНАНЬ ІЗ ПРАКТИКИ 
28 лютого 2019 року відбулося відкриття XXII спеціалізова-

ної ювелірної виставки-продажу “ЕлітЕКСПО”, на якому були 
присутні студенти спеціальності “Маркетинг”. Саме цією 
подією розпочалася річна програма виставкових заходів від ор-
ганізатора ПрАТ “Гал-ЕКСПО”, з яким кафедра маркетингу 
співпрацює вже багато років. 

На виставці представлені ювелірні новинки 2019 року, великий 
вибір золотих і срібних виробів, прикраси з натуральним і доро-
гоцінним камінням, в тому числі з діамантами, ексклюзивні та ав-
торські роботи. 

Нові враження та знайомства стали для юних фахівців гарним 
прикладом у елітному ставленні до навчання і набутті практичних 
вмінь. Крім того, майбутні маркетологи отримали гарну можливість 
переконатися у потребі використання маркетингових технологій у 
забезпеченні сучасного культурно-мистецького поступу України.

ЕКСКУРСІЯ В АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МАЙСТЕР КЛАС ВІД ЛЬВІВСЬКИХ ЮВЕЛІРІВ
21 травня 2019 року для магістрів спеціальності “Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність” з навчальної дисципліни “Товари сві-
тового рівня якості” професором кафедри товарознавства та експер-
тизи у митній справі Пелик Л.В. проведено майстер-клас в рамках ду-
альної освіти на Львівському ювелірному заводі, який виготовляє вироби 
європейської якості та дизайну.

Метою заняття було ознайомлення з ювелірним виробництвом, що на-
самперед пов’язано з баченням технологічного процесу виготовлення юве-
лірних виробів та їх асортиментом. 

Завершилося заняття характеристикою асортименту, який налічує понад 
2000 видів ювелірних прикрас кожна з яких є неповторною.

25 березня 2019 року представники студентського наукового товариства 
“Облік і оподаткування”, стали учасниками екскурсії у Апеляційний суд 
Львівської області (пл. Соборна, 7).

Екскурсія проведена під керівництвом доцента кафедри бухгалтерського облік 
Чабанюк Одарки Михайлівни.

Під час екскурсії студенти ознайомилися зі структурою суду, основними функ-
ціями підрозділів суду. Зокрема, речник Апеляційного суду Львівської області 
Олександра Пержило розповіла про історію створення суду, порядком розгляду 
справ, зокрема з оподаткування.

У свою чергу, головний бухгалтер Апеляційного суду ознайомила з аспектами 
організації обліку в бюджетній установі.

4 квітня 2019 року викладачі кафедри туризму та готельно-ресто-
ранної справи доцент М.К. Турчиняк та старший викладач Б.Я. Поло-
тай, разом із студентами спеціальності “Готельно-ресторанна спра-
ва”, провели у бар-коктейлі “Opera underground” (Холдинг емоцій Fest) 
виїзне заняття з дисципліни “Барна справа” на тему: “Матеріально-
технічне забезпечення барів”.

Метою заняття було ознайомлення із обладнанням бару, а також його 
призначенням. Бармен продемонстрував студентам посуд та інвентар, а та-
кож розповів про авторські коктейлі даного закладу.

Викладачі та студенти висловлюють слова подяки керівництву холдингу 
за надану можливість проведення заняття для студентів університету.
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ВІЗИТ НАВІЗИТ НА
БУДІВЕЛЬНИЙ ФОРУМБУДІВЕЛЬНИЙ ФОРУМ

4 квітня 2019 року студенти пер-
шого курсу спеціальності “Марке-
тинг” разом із своїм наставником 
доц. Бойчук І. В. відвідали будівельний 
форум, який відбувався у виставково-
му центрі “Південний-ЕКСПО”. 

Візит на форум відкрив нові пер-
спективи майбутнього фаху для мар-
кетологів. Під час цього заходу вони 
ознайомилися з демонстрацією інно-
ваційних досягнень в будівельній га-
лузі та проведенням майстер-класів на 
стендах учасників. Насиченою і ціка-
вою була програма супутніх заходів.

ВІЗИТ НА
БУДІВЕЛЬНИЙ ФОРУМ

13 квітня 2019 року на базі університету відбулася 
XVІІ-а обласна олімпіада з інформатики та комп’ютерної 
техніки серед студентів закладів вищої освіти  І-ІІ рівнів 
акредитації. Захід проведено спільно з Львівським коопе-
ративним коледжем економіки і права у співпраці з Радою 
директорів ВНЗ І-ІІ рівня Львівської області. Слід відзначи-
ти, що у конкурсних змаганнях взяли участь представники 
24-х коледжів і технікумів м. Львова та Львівської області.

З вітальним словом до учасників олімпіади звернулися: 
голова методичного об’єднання викладачів інформатики та 
циклу комп’ютерних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівня акредитації 
Львівської області Михайло Мандрик; заступник директо-
ра ЛККЕП Ігор Леськів, декан факультету МЕВ та ІТ, до-
цент Юлія Полякова та завідувач кафедри комп’ютерних 
наук, доцент Анатолій Костенко. Вони побажали учасникам 
максимального розкриття талантів, добрих результатів та 
впевненості у своїх знаннях, ознайомили їх з перевагами та 
перспективою навчання в університеті, а також відзначили 
важливість та ефективність тісної співпраці коледжів і мето-
дичного об’єднання з Львівським торговельно-економічним 
університетом.

РЕСТОРАННО ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ
НА ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВЩИНИ: ПЕРСПЕКТИВИ

ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

УЧАСТЬ У ЗВІТІ УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА
25 лютого 2019 року під егідою навчального туристич-

ного центру кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи викладачі разом із студентами спеціальності 
“Туризм” прийняли участь у звіті управління туризму та 
курортів Львівської обласної державної адміністрації про 
проведену роботу у 2018 році та плани роботи на 2019 рік.

У звіті Наталія Табака зазначила, що Львівщина посіла 
2 місце в Україні за обсягом туристичного збору, кількістю 
розміщених у готельних закладах та за кількістю туристів з 
України.

Окрім цього у 2018 році Львівщину представили на 
13 виставково-презентаційних заходах в Іспанії, Ізраїлю, 
Туреччині, Грузії, Китаї, Польщі, Чехії та Україні (Київ, 
Львів, Ужгород, Чернівці). Також для представників ЗМІ 
було організовано 12 промотурів Львівщиною.

Присутні почерпнули креативність поглядів та цікавих 
проектів запланованих управлінням туризму та курортів 
Львівської обласної державної адміністрації на 2019 рік.

4 березня 2019 року викладачі кафе-
дри туризму та готельно-ресторан-
ної справи університету прийняли 
участь у зустрічі щодо перспектив 
та проблем функціонування ресто-
ранно-готельної індустрії на тери-
торії Львівщини.

У межах зустрічі начальник управ-
ління туризму та курортів Львівської 
облдержадміністрації Наталія Табака 
розповіла присутнім про особливос-
ті формування туристичного клімату 
Львівщини та зміни стандартів го-
тельно-ресторанної індустрії. Пору-
шено ряд актуальних питань галузі 
серед яких: навчання кадрів та систе-
ма дуальної освіти, безпека харчових 
продуктів та впровадження системи 
HACCP, ціноутворення, кредити для 
фермерів, створення комунікаційного 
майданчика для покращення та вдо-
сконалення роботи й обміну досвідом.

Присутні мали змогу прийняти 
участь у цікавій дискусії з ряду акту-
альних питань та почерпнути профе-
сійний досвід у зазначеній тематиці.

За підсумками олімпіади відбулося нагородження пере-
можців, а також відзначено злагоджену і високопрофесій-
ну роботу оргкомітету ЛТЕУ та ЛККЕП, який на високому 
рівні організував зустріч усіх учасників олімпіади та членів 
журі і створив оптимальні умови для успішного перебігу 
змагань.

ОБЛАСНА ОЛІМПІАДА З ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ
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10 квітня 2019 року з ініціативи 
кафедри іноземних мов університе-
ту відбулася VII Міжвузівська сту-
дентська інтерактивна конференція 
англійською мовою “THE CHANGES”, 
у якій взяли участь студенти п’яти 
вищих навчальних закладів м. Льво-
ва: Львівського торговельно-еконо-
мічного університету, Львівського на-
ціонального університету імені Івана 

Франка, Українського католицького 
університету, Львівського державно-
го університету внутрішніх справ та 
Львівського національного лісотех-
нічного університету. 

Тематика студентських доповідей 
охоплювала широкий спектр питань 
розвитку сучасності через призму гли-
бокого та всеохопного терміна “зміни”.

ГАСТРОМАНДРИ 
ЛЬВІВЩИНОЮ

22 березня 2019 року у рамках 
Х Міжнародної агропромислової ви-
ставки та форуму з розвитку фер-
мерства AGROPORT WEST LVIV 
2019 за сприяння Управління туризму 
та курортів Львівської ОДА відбувся 
захід “Гастромандри Львівщиною. 
Розмови на кухні”. У роботі заходу 
взяли участь представники проекту 
ЄС “Вдосконалення системи контр-
олю безпечності харчових продуктів 
в Україні” Держпродспоживслужби,  
фермери, ресторатори та викладачі 
університету.

Впродовж заходу було проведено 
ряд майстер-класів з приготування 
страв локальної туристичної кухні 
Львівщини.

УЧАСТЬ В ОЗНАЙОМЧІЙ ЗУСТРІЧІ
З ЛЬВІВСЬКИМ ТУРИСТИЧНИМ ОФІСОМ

17 травня 2019 року доценти ка-
федри туризму та готельно-ресто-
ранної справи університету Ірина 
Мельник та Ірина Тучковська при-
йняли участь в ознайомчій зустрічі з 
Львівським туристичним офісом.

У межах зустрічі присутні мали 
можливість дізнатися про розвиток ту-

ризму у Львові: стан галузі за останні 
роки та пріоритетні напрямки розви-
тку. Ознайомилися з діяльністю управ-
ління туризму ЛМР та ЛКП “Львівське 
конференц-бюро”. Загалом було прове-
дено огляд розвитку туризму у Львів-
ській області та відбулося знайомство з 
діяльністю управління туризму ЛОДА.

ІНТЕРАКТИВНА КОНФЕРЕНЦІЯ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ “THE CHANGES”

ВІДКРИТТЯ ПАМ’ЯТНОЇ ТАБЛИЦІ ОЛЕНІ СТЕПАНІВ ДАШКЕВИЧ
27 червня 2019 року в університеті відбулося урочис-

те відкриття пам’ятної таблиці визначній українській 
вченій-географу, воїну, громадській діячці Олені Степа-
нів-Дашкевич, яка упродовж 1944-1946 років працювала у  
нашому закладі. На захід завітали представники органів 
державної влади, місцевого самоврядування, професор-
сько-викладацький склад й студентство університету. 
Пам’ятну таблицю встановлено на фасаді головного кор-
пусу університету.

Після вступного слова проректора з навчально-виховної 
роботи університету, професора С. Д. Гелея, відбулося уро-
чисте відкриття пам’ятної таблиці за участі народного де-
путата України Оксани Юринець, заступника голови міста 
Львова Андрія Москаленка, завідувача департаменту освіти 
і науки Львівської обласної державної адміністрації Любо-
мири Мандзій та ректора університету Петра Куцика.

Після освячен-
ня таблиці пе-
ред присутніми 
виступили: на-
родний депутат 
України Оксана 
Юринець, заступ-
ник голови міста 
Львова Андрій 
Москаленко, лау-
реат міжнародної 
премії ім. Івана 
Ф р а н к а  О л е г 
Шаблій ,  голова 
Українського то-
вариства репре-
сованих  Петро 
Франко ,  голова 
секретаріату Конгресу української інтелігенції Володи-
мир Парубій, лауреат національної премії ім. Т. Шевченка 
Ігор Калинець, учасник бойових дій, лейтенант Володи-
мир Фещин, керівник відділу Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України Микола Литвин, дирек-
тор Львівської обласної універсальної наукової бібліоте-
ки Іван Сварник, письменник Петро Шкраб’юк, вчений 
секретар Львівського відділення Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського 
НАН України Надія Халак та скульптор, автор пам’ятної 
таблиці, професор Василь Гурмак.



16 16АКТУАЛЬНО

21-22 березня 2019 року універси-
тет взяв активну участь у 8-й Між-
народній весняній виставці “Вища 
освіта-2019”, яка відбулася у Львів-
ському палаці мистецтв. 

Експозиція університету  викликала 
значну зацікавленість в абітурієнтів, 

СТАЖУВАННЯ
НА МІЖНАРОДНОМУ 
ФЕСТИВАЛІ МОДИ

KYIV FASHION

У період з 30 січня по 01 лютого 
2019 року доцент кафедри  товароз-
навства та технології непродовольчих 
товарів Наталія Попович пройшла 
стажування на 36-му міжнародному 
фестивалі моди Kyiv Fashion (м. Київ) 
та взяла участь у спільному представ-
лені Львівщини на об’єднаному стен-
ді партнера асоціації Fashion Globus 
Ukraine.

УЧАСТЬ У ФОРУМІ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ

ознайомлення з навчальною та науко-
вою роботою інститутів та факульте-
тів, спілкування з їх керівниками та 
професорсько-викладацьким складом.

Відвідувачі мали можливість озна-
йомитися з інтерактивними презента-
ціями спеціальностей, що були пред-
ставлені викладачами та студентами 
й отримати детальну інформацією про 
міжнародні освітні програми і проек-
ти, що діють в університеті.

26-27 березня 2019 року представ-
ники Центру міжнародної освіти та 
співпраці Тетяна Штанько, Юрій 
Миронов та Тетяна Глущенко взяли 
участь у Другому українському фору-
мі міжнародної освіти, який відбувся 
на базі Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка.

Основні вектори роботи Форуму – 
інтернаціоналізація вищої освіти в 
Україні, розвиток співробітництва у 
сфері міжнародної освіти, реформи 
в галузі якості освіти, академічна мо-
більність та ін.

Загалом, упродовж двох днів відбу-
лось 4 планерні засідання та презентації 
закладів вищої освіти. Університет пре-
зентував програми підготовки інозем-
них громадян та міжнародної співпраці.

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
27 березня 2019 року в університе-

ті було проведено День відкритих 
дверей для абітурієнтів, їхніх бать-
ків та інших зацікавлених осіб. 

Програма проведення заходу вклю-
чала в себе відвідування головного 
корпусу, огляд сучасних навчальних 
аудиторій, інформаційних стендів, 

їхніх батьків, директорів загальноос-
вітніх шкіл, вчителів і викладачів ліце-
їв та коледжів міста Львова та області. 
Представники університету  надали 
численним відвідувачам та учасникам 
наочну і вичерпну інформацію про 
спеціальності та освітньо-професійні 
програми за освітніми рівнями “бака-
лавр” та “магістр”, за якими здійсню-
ється підготовка. 

У свою чергу, майбутні абітурієнти 
отримали відомості про зміст кожної 
спеціальності, особливості та переваги 
навчання в університеті, можливості 
проходження закордонної практики у 
Польщі, Туреччині та Болгарії, програ-
ми обміну з навчальними закладами 
Європи, умови проживання і дозвілля 
студентів, а також про правила прийо-
му документів до вступу, в т.ч., програ-
му безкоштовного навчання для випус-
кників шкіл, які за результатами ЗНО 
отримають середній бал 170 і вище.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ
“ВИЩА ОСВІТА 2019”

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ 
ЗУСТРІЧІ УНІВЕРСИТЕТІВ

3-7 червня 2019 року в універси-
теті міста Лодзь (Республіка Поль-
ща) відбулася зустріч викладачів та 
співробітників університетів, які є 
учасниками міжнародних програм 
мобільності Erasmus+.

У заході прийняли участь пред-
ставники університетів Індії, Доміні-
канської Республіки, Чилі, Аргенти-
ни, Узбекистану, Казахстану, Вірменії, 
Латвії, фНімеччини, Фінляндії, Алба-
нії, Польщі та інших країн. Універси-
тет представляв менеджер Центру між-
народної освіти та співпраці, доцент 
Юрій Миронов.

На зустрічі обговорено напрями 
подальшої співпраці між університе-
тами в рамках Erasmus+, проблеми та 
перспективи міжнародної мобільності 
студентів та викладачів, питання соці-
альної відповідальності університетів.
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16 травня 2019 року на базі університету відбувся  
освітній захід – навчально-методичний семінар для вчи-
телів англійської мови західного регіону України “5 Ways 
to Develop Life Skills in the English Primary Classroom / 
5 способів розвитку надважливих життєвих навичок ан-
глійської мови у початковій школі”, який організувала та 
провела освітня компанія “Dinternal Books – Львів”.Захід 
відбувся в межах підписаного Меморандуму про співпрацю 
між компаніями “Pearson – Київ” та “Dinternal Books – 
Львів” з Львівським торговельно-економічним університе-
том. 
У семінарі взяли участь понад 200 вчителів англійської 

мови початкової школи, які представляли західні регіо-
ни України, а саме: Львівську, Волинську, Тернопільську, 
Івано-Франківську, Рівненську та Закарпатську області.

Офіційним доповідачем семінару була викладач англій-
ської мови (кваліфікація CELTA), сертифікований екзаме-
натор міжнародних іспитів Pearson Test of English та одна 
з авторів підручника видавництва “Pearson” для учнів по-
чаткових класів “Fly English” Мар’яна Петречко, яка зосе-
редила свою увагу на п’яти основних способах формування 
життєвої компетентності учнів початкової школи із засто-
суванням діяльнісного підходу на уроках англійської мови.

12 квітня 2019 року на базі університету відбувся 
освітній захід – навчально-методичний семінар для 
вчителів англійської мови західного регіону України 
“Education of New Generation: Teaching and Learning in a 
New Way / Освіта нового покоління: навчаємо та вчимося 
по-новому”, який організували та провели освітня компа-
нія “Pearson – Київ” Захід відбувся в межах підписаного 
Меморандуму про співпрацю між компаніями “Pearson – 
Київ” та “Dinternal Books – Львів” з Львівським торго-
вельно-економічним університетом.
У форумі взяли участь понад 500 вчителів англійської 

мови, які представляли західні регіони України, а саме: 
Львівську, Волинську, Тернопільську, Івано-Франківську, 
Рівненську та Закарпатську області.

Офіційним доповідачем семінару був один з авторів відо-
мого підручника видавництва “Pearson” для учнів старших 
класів “Focus” Вон Джонс (Vaughan Jones).

Основним завданням проведеного навчально-методич-
ного семінару було не лише розкрити теоретичні засади 
успішного вивчення англійської мови, а й показати практич-
ні напрацювання у сфері освіти нового покоління.

ОСВІТА НОВОГО ПОКОЛІННЯ: НАВЧАЄМО ТА ВЧИМОСЯ ПО НОВОМУ

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ ТУРИСТИЧНІЙ ВИСТАВЦІ У КИЄВІ
28 березня 2019 року студенти спеціальності 

“Туризм” та викладачі кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи відвідали 25 ювілейну туристичну ви-
ставку “Ukraine International Travel and Tourism – 2019”, 
яка проводилась у Міжнародному виставковому центрі 
у столиці України.

UITT – це традиційне щорічне місце зустрічі професіо-
налів туристичного бізнесу, презентації найактуальніших 
туристичних пропозицій та насичена ділова програма. Цьо-
горіч на виставці були присутні понад 19 тис. спеціалістів 
туристичного бізнесу, провідні українські й міжнародні ту-
роператори та готельні мережі, міжнародні туристичні орга-
нізації, авіакомпанії, перевізники та ЗМІ.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ АСКОЛЬДА ЛОЗИНСЬКОГО “ПОГЛЯД НА УКРАЇНУ”

11 березня 2019 року в залі засідань вченої ради університету відбулася презентація кни-
ги А. Лозинського “Погляд на Україну з Нью-Йоркського зошита”. 

Ректор, професор П. О. Куцик подякував гостю за візит в університет та вручив пам’ятні 
подарунки – медаль, викарбувану на честь 200-річчя заснування університету та книгу про 
історію нашого навчального закладу.

Аскольд Лозинський подякував за теплу зустріч і був щиро задоволений, що на презентації 
та обговоренні його книги є присутні як науковці різних інституцій, так і студенти універ-
ситету, яких він закликав читати та аналізувати викладені ним думки, погоджуватися чи не 
погоджуватися, але головне не бути байдужими.
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ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДИРЕКТОРА ЛЬВІВСЬКОГО 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НАБУ

18 квітня 2019 року до університету завітав директор Львівського тери-
торіального управління НАБУ Т. В. Лопушанський та провів відкриту лекцію 
для студентів юридичного факультету з нагоди 4-ї річниці створення Націо-
нального антикорупційного бюро України.

ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ КОМПАНІЇ PEPSICO

27 лютого 2019 року відбулося спільне засідання сту-
дентських наукових гуртків “Облік і оподаткування”, 
“Фінанси, безпека та страховий бізнес”, “Економіка”. 
В межах заходу відбулася зустріч із представниками 
ПАТ Банк “Львів”. 

Керівник управління по роботі з персоналом ПАТ Банк 
“Львів” Ольга Филипенко ознайомила з історією створення 
банку, організаційною побудовою, основними функціями 
та його структурними підрозділами, специфікою обслуго-
вування клієнтів із застосуванням сучасних банківських
технологій. 

Начальник центрального відділення ПАТ Банк “Львів” 
(випускник університету) Володимир Вовк детально оха-
рактеризував структуру депозитного і кредитного порт-
фелів банку, перспективи розширення діяльності банку 
в Західному регіоні України.

Студентка спеціальності “Облік і оподаткування”, яка 
зараз проходить стажування у школі банкірів у ПАТ Банк 
“Львів” Галина Семенюк  поділилася своїми враженнями 
стажування в банку. 

Під час зустрічі, студенти та присутні викладачі були та-
кож ознайомлені із програмою навчання для молодих спеці-
алістів, яку здійснює ПАТ Банк “Львів” з метою проходжен-
ня виробничої практики та подальшого працевлаштування.

ВІЗИТ ПРЕДСТАВНИКІВ
ПАТ БАНК “ЛЬВІВ”

НАВЧАЛЬНИЙ ВІЗИТ 
ДО АТ “ОТП БАНК”

4 червня 2019 року представни-
ки студентського наукового гуртка 
“Фінанси, безпека, банківський та 
страховий бізнес” разом викладача-
ми кафедри фінансово-економічної 
безпеки та банківського бізнесу до-
центами Рущишин Н. М. та Музич-
кою О. М. відвідали Західноукраїнську 
регіональну дирекцію АТ “ОТП Банк” 
(м. Львів вул. Івана Франка, 20).

Студентів і викладачів ознайомили 
з організаційною структурою, специ-
фікою діяльності та конкурентною 
позицією банку на ринку банківських 
продуктів та послуг: 

Знайомство з роботою банківської 
установи здійснювали: директор За-
хідноукраїнської регіональної дирекції 
АТ “ОТП Банк” Надопта Оксана Васи-
лівна; hr бізнес-партнер Західноукра-
їнської регіональної дирекції Шабан 
Софія Михайлівна; керівник корпора-
тивного бізнесу Титомир Ірина Оле-
гівна; керівник приватного банкінгу 
Глинка Олена Валеріївна та керуюча 
регіональним відділенням в м. Львів 
Ган Зоряна Анатоліївна.

Під час лекції Т. Лопушанський розповів про структуру НАБУ особливості 
відбору працівників, найцікавіші справи, які розслідуються. У свою чергу, сту-
денти мали змогу задати питання щодо особливостей притягнення до криміналь-
ної відповідальності високопосадовців. 

На завершення, директор територіального управління НАБУ закликав студен-
тів сумлінно навчатися, не гаяти час та в подальшому стати професіоналами і 
поповнити лави детективів та працівників НАБУ.

28 лютого 2019 року в університеті відбулася зустріч 
викладачів та студентів з представниками одного з сві-
тових лідерів харчової промисловості – американської 
транснаціональної компанії PepsiCo. 

У зустрічі взяли участь здобувачі вищої освіти факультету 
ТУСО та Інституту економіки та фінансів, а також проф. І. Мі-
щук, проф. Н. Міценко, проф. Р. Лупак, доц. О. Шалева, 
доц. В. Лебединець та доц. О.Гирка.

Представники компанії HR-менеджер Олег Бирка, мене-
джер з маркетингу Юлія Дьокіна та керівник оптових про-
дажів Остап Кук поділились практичним досвідом та презен-
тували програму сталого розвитку “Відповідально до Мети”.

Особливе зацікавлення студентів університету викликала 
інформація гостей про перспективи працевлаштування, ста-
жування та проходження практики в представництві компанії 
у Західному регіоні України.

ДУАЛЬНА ОСВІТА В ДІЇ
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МАЙСТЕР КЛАС З МЕДІАГРАМОТНОСТІ

ЛЕКЦІЯ ВІД ПРАКТИКА 
З ДИСЦИПЛІНИ 

“ПОДАТКОВА СИСТЕМА”
25 березня 2019 року в університе-

ті відбулася лекція з дисципліни “По-
даткова система” на тему “ПДВ: 
теоретичні та практичні аспекти 
оподаткування”, яку провела началь-
ник відділу перевірок у сфері послуг 
управління аудиту ГУ ДФС у Львів-
ській області, к.е.н. Олійник Надія 
Романівна,. Організатор заходу – до-
цент кафедри фінансів, кредиту та 
страхування Мединська Т. В.

Лекція проведена для студентів спеці-
альностей: “Фінанси, банківська справа 
та страхування”, “Облік і оподаткуван-
ня” та активних членів студентського 
наукового гуртка “Фінанси, безпека, 
банківський та страховий бізнес”. 

У лекції було висвітлені такі пи-
тання: суб’єкти та об’єкти ПДВ; база 
оподаткування та пільги по сплаті по-
датку; критерії, які дають право плат-
никам ПДВ на отримання звичайного 
та автоматичного бюджетного відшко-
дування; ставки і терміни сплати ПДВ 
в Україні. Зокрема, було також роз-
глянуто деякі практичні аспекти ПДВ: 
динаміка зареєстрованих платників 
ПДВ в Україні та Львівській області за 
останні роки; надходження та відшко-
дування ПДВ; проблемні аспекти ухи-
лення від сплати податку та ефектив-
ність контрольно-перевірочної роботи 
управління аудиту ГУ ДФС у Львів-
ській області у 2017–2018 рр. тощо. 

Після викладеного матеріалу сту-
денти мали змогу задавати питання та 
брати участь в обговоренні сучасних 
проблем у сфері оподаткування ПДВ.

ЛЕКЦІЯ ТА МАЙСТЕР КЛАСЛЕКЦІЯ ТА МАЙСТЕР КЛАС
ВІД ЄВГЕНА КЛОПОТЕНКА ВІД ЄВГЕНА КЛОПОТЕНКА 

28 березня 2019 року на запрошення кафедри туризму та готельно-ресто-
ранної справи до університету завітав переможець проекту “Мастер Шеф”, 
випускник школи “Le Cordon Bleu”, засновник спеціального проекту зі зміни 
культури харчування “Colt food” Євген Клопотенко, який провів для присут-
ніх лекцію й майстер-клас “Психологія їжі та українська кухня для майбут-
ніх поколінь” 

Під час лекції студенти спеціаль-
ності “Готельно-ресторанна справа” 
та всі присутні отримали можливість 
дізнатися, що: “харчування – це важ-
лива частина життя кожного з нас, від 
нього залежить не лише наше фізичне 
здоров’я, а й навіть настрій! Але попри 
це у більшості нас ніхто не вчить, як же 
правильно харчуватись, щоб отримува-
ти не лише користь, а й задоволення”.

Також, значну увагу гостем приділе-
но особливостям української кухні та 

як застосовувати українські спеції (ка-
лендула, корінь лопуха, трава зубрівка 
та череда).

Гості заходу мали змогу про дегус-
тувати незвичні та водночас традиційні 
авторські страви української кухні Єв-
гена Клопотенка.

Слід відзначити, що захід відвідали 
фахівці та студенти Львівських про-
фесійних училищ № 19, № 29, № 32 
та Львівського професійного училища 
харчових технологій.

ЛЕКЦІЯ ТА МАЙСТЕР КЛАС
ВІД ЄВГЕНА КЛОПОТЕНКА 

19 березня 2019 року студенти кафедри маркетингу 
університету зустрілися з фахівцем медіаграмотності, 
блогером газети “День” Дмитром Плахтою. 

Зустріч була надзвичайно актуальною, адже журна-
ліст і медіамаркетолог розповідав про мас-медійний 
аспект виборчої кампанії. Дмитро Плахта наочно про-
демонстрував приклади ефективного медіамаркетингу 
у президентській виборчій кампанії 2016 р. у США, 
провівши також аналогію на український інформацій-
ний ринок. 

Журналіст зазначив, що політики все частіше засто-
совують маркетингові прийоми у політичній рекламі, 
активно залучаючи соціальні мережі. Щодо медіагра-
мотності, то Дмитро Плахта наголосив на потребі роз-
ширення знань та уявлень про медійні процеси не тіль-
ки для журналістів, а й для населення загалом. 

УЧАСТЬ У МАРАФОНІ ФРАНКОФОНІЇ
20 березня 2019 року студенти уні-

верситету, які вивчають факультативно 
французьку мову: Софія Шевчук, Артем 
Максимів, Олег Бойко  (факультет МЕВ-
таІТ) та Анжеліка Федорук, Валерія 
Гончарук, Христина Здрагуш (Інститут 
економіки та фінансів) взяли участь у 
Марафоні Франкофонії. Захід організо-
вано Посольством Франції в Україні та 
“Альянс Франсез” Львова з нагоди Між-
народного дня Франкофонії.

Географія конкурсу охоплювала 12 
міст України. Упродовж дня в актив-

ному та швидкому ритмі усі коман-
ди франкомовних атлетів виконували 
спільне завдання: у формі гри пройти 
навчальний марафон, який чергував 
письмо, гру, усне та письмове вислов-
лювання, дебати.

Захід дав змогу студентам проявити 
себе у різних творчих завданнях, таких 
як створення відеороликів, проектної 
роботи, малюнка на задану тематику, 
інтерактивної вікторини – і все це з ме-
тою популяризації вивчення французь-
кої мови та культури.

ДУАЛЬНА ОСВІТА В ДІЇ
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УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ КООРДИНАЦІЙНОЇ
РАДИ ННК “ЕКОНОМОСВІТА” 

СТУДЕНТСЬКИЙ 
НАУКОВИЙ ВІЗИТ
У СЛОВАЧЧИНУ

11 квітня 2019 року студенти 
університету спеціальності “Між-
народні економічні відносини” Світ-
лана Білан та Емілія Якубич взяли 
участь у XXV міжнародній студент-
ській конференції “Студентська на-
укова діяльність - 2019”, яка прохо-
дила на економічному факультеті 
Університету Матея Бела у Бан-
ській-Бистриці (Словаччина).

На конференції студентами пред-
ставлено 39 наукових робіт, з них 18 
робіт підготовлено та представлено 24 
іноземними студентами з Чехії , Поль-
щі, України, Грузії та Франції.

Організатори конференції відзна-
чили актуальність теми доповіді сту-
денток   університету “The features of 
tourist activity development in the West 
region of Ukraine” належний рівень 
представлення результатів наукових 
досліджень(науковий керівник: доцент 
кафедри вищої математики та кількіс-
них методів Демчишин М.Я.).

ПРЕДСТАВНИЦТВО НА МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ ПРЕДСТАВНИЦТВО НА МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ 
З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯЗ ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

14 березня 2019 року у Палаці 
Потоцьких відбувся II Львівський 
Експортний форум, який був орга-
нізований Львівською обласною дер-
жавною адміністрацією разом із 
Львівською торгово-промисловою 
палатою. Серед учасників заходу екс-
перти, підприємці, представники 
ділових кіл та державних установ, 
відповідальних за розвиток та про-
моцію українського експорту. Також 
у роботі Форуму взяли участь викла-
дачі кафедри міжнародних економіч-
них відносин університету Оксана 
Шайда та Мирослава Чех.

З вітальним словом до учасників 
Форуму звернулися Президент Львів-
ської торгово-промислової палати 
Дмитро Афтанас, Голова ЛОДА Олег 

23-25 травня 2019 року завідувач 
кафедри товарознавства та експер-
тизи в митній справі, професор Іри-
на Ємченко разом із доцентами кафе-
дри Галина Шестопал та Наталія 
Попович взяли участь у міжнарод-
ному форумі з питань технічного 
регулювання “Технічне регулювання 
для розвитку науки, освіти, бізнесу”, 
який відбувався у Львові за ініціативи 
Міністерства економічного розви-
тку та торгівлі України.

Захід проводився з метою забезпе-
чення сталого розвитку науки, освіти, 
бізнесу завдяки впровадженню в Укра-

їні вимог міжнародного рівня, підви-
щення обізнаності українських науков-
ців, фахівців і виробників щодо ролі 
технічного регулювання у важливих 
сферах нашого життя.  

7 червня 2019 року відбулося засі-
дання Координаційної ради науково-
навчального комплексу “Економосві-
та” ім. акад. М. Долішнього, в роботі 
якого університет приймає активну 
участь разом з провідними заклада-
ми вищої освіти та науковими уста-
новами. Університет на засіданні 
представляла завідувач кафедри еко-
номіки, професор Міценко Н. Г.

На засіданні були підведені підсум-
ки роботи науково-навчального комп-
лексу “Економосвіта” у 2018 році, а та-
кож обговорено особливості розвитку 
регіональних ринків освітніх послуг в 
умовах європейської інтеграції. 

Координаційна рада визначила Прі-
оритетні завдання діяльності науково-

навчального комплексу “Економос-
віта” на 2019-2020 роки: підготовка 
висококваліфікованих спеціалістів у 
сфері економічної діяльності; підго-
товка наукових та науково-педагогіч-
них працівників вищої кваліфікації; 
науково-дослідна робота; спільні на-
укові заходи; видавнича діяльність.

Синютка, директор Державної уста-
нови “Офіс з просування експорту 
України” Андрій Демчук. 

Під час заходу представлені акту-
альні програми фінансової підтримки 
експортної діяльності, нові напрями 
українського експорту. Варто зауважи-
ти, що активну участь у організації та 
підготовці Форуму взяли випускниці 
спеціальності “Міжнародні економічні 
відносини”, нині ж – працівниці Львів-
ської торгово-промислової палати На-
талія Карпенчук-Конопацька та Тетяна 
Хмарук. Серед доповідачів Форуму – 
Руслана Римарська, директор сімей-
ної перкарні “Будьмо здорові” (печи-
во ТМ “Смакулі”), також випускниця 
спеціальності “Міжнародні економічні 
відносини”. 

ПРЕДСТАВНИЦТВО НА МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ 
З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ВІЗИТ НА ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКСПОРТНИЙ ФОРУМ

З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ
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ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНИЙФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК УКРАЇНИРОЗВИТОК УКРАЇНИ

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ
НАУКОВОМУ КОНГРЕСІ

11-12 квітня 2019 року викладач кафедри іноземних 
мов університету Барнич Іванна Іванівна взяла участь у 
2-му Міжнародному науковому  конгресі “Smart society”. 

І. І. Барнич мала можливість почути  виступи професо-
рів провідних університетів Європи: Rezekne Academy of 
Technologies (Latvia), Vives University of Applied Sciences 
(Belgium), Polonia University in Czestochowa (Poland) та ін.

ОБГОВОРЕНО 
НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ 

З ЛЬВІВСЬКИМ
НДЕКЦ МВС УКРАЇНИ

21 травня 2019 року до універси-
тету завітали представники Львів-
ського науково-дослідного експерт-
но-криміналістичного центру МВС 
України у складі завідувача відділу 
економічних досліджень Олени По-
мірчої та завідувача відділу товароз-
навчих та гемологічних досліджень 
Ярослава Заяця.

ЗУСТРІЧ З ПРАЦІВНИКАМИ ЗУСТРІЧ З ПРАЦІВНИКАМИ 
КОМПАНІЇ DRÄXLMAIER GROUPКОМПАНІЇ DRÄXLMAIER GROUP

Представники Львівського НДЕКЦ 
МВС України зустрілися з рек-
тором університету професором 
П. О. Куциком та обговорили на-
прями подальшої співпраці в рам-
ках угоди про співпрацю між Львів-
ським НДЕКЦ МВС України та ЛТЕУ.
Участь у обговоренні напрямів подаль-
шої співпраці та створенні плану спіль-
них заходів також взяли професор Ірина 
Ємченко та доцент Наталія Попович.

18 лютого 2019 року за ініціативи Управління інвести-
ційної політики Львівської облдержадміністрації в рам-
ках реалізації стратегії “100 тисяч нових робочих місць” 
відбулася зустріч провідних закладів вищої освіти Льво-
ва з працівниками міжнародної компанії DRÄXLMAIER 
Group, яка є автомобільним постачальником та має 
представництва в 20 країнах. 

Модератор заходу – начальник Управління інвестиційної 
політики Львівської облдержадміністрації Роман Матис.

Предметом для обговорення став розвиток галузі аутсор-
сингу бізнес-процесів. Представники університету презен-
тували здобутки нашого вишу та потенційні можливості у 
підготовці фахівців для ринку аутсорсингових послуг.

ЗУСТРІЧ З ПРАЦІВНИКАМИ 
КОМПАНІЇ DRÄXLMAIER GROUP

28 березня 2019 року під егідою
Міністерства освіти і науки Украї-
ни та Інституту модернізації зміс-
ту освіти в університеті відбулася 
міжнародна науково-практична кон-
ференція на тему “Фінансово-еконо-
мічний розвиток України в умовах 
трансформаційних перетворень”. 

Організатори форуму – Інститут 
економіки та фінансів ЛТЕУ, Науковий 
клуб “Софус”, Білоруський торгово-
економічний університет споживчої 
кооперації, Вроцлавський економічний 

університет (Польща), Вища соціаль-
но-економічна школа в Пшеворську 
(Польща) та Вентспілська вища школа 
(Латвія).

Учасники конференції обговорили 
питання розвитку економічних систем 
на макро- та мікрорівнях; інноваційно-
інвестиційні та економіко-екологічні 
засади функціонування національної 
економіки; проблеми фінансово-кре-
дитної системи та обліково-аналітич-
ного забезпечення й оподаткування 
суб’єктів господарювання.

ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК УКРАЇНИ

ЗУСТРІЧ З ПРОВІДНИМ НІМЕЦЬКИМ ВЧЕНИМЗУСТРІЧ З ПРОВІДНИМ НІМЕЦЬКИМ ВЧЕНИМ

4 квітня 2019 року в університеті студенти та викладачі мали нагоду по-
слухати лекцію та поспілкуватися з педагогом і психологом, засновником 
власної школи ‘Індивідуальної Трансистемної Психології’, ліцензованим кон-
сультантом з економічних та фінансових питань Хансом-Вольфф Графом. 

Ханс-Вольфф Граф провів лекцію для присутніх на тему “Мистецтво бажаних 
змін: “Чому у моєму житті не все так, як мені хочеться?”. На завершення лектор 
закликав всіх мріяти: “Те, якими будуть ваші цілі залежить тільки від вас. Мрій-
те, ставте цілі і йдіть до них!”. 

Після проведеної лекції студенти та викладачі ще довго спілкувалися з гостем. 

ЗУСТРІЧ З ПРОВІДНИМ НІМЕЦЬКИМ ВЧЕНИМ

З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ
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КУЛІНАРНИЙ МАЙСТЕР КЛАС
ДЛЯ ДІТЕЙ СИРІТ 

11 травня 2019 року в університеті в межах щорічного 
дитячого фестивалю “Таланти в дії” деканатом факуль-
тету товарознавства, управління та сфери обслугову-
вання, викладачами кафедри туризму та ГРС, а також 
студентами було організовано свято з приготування 
смачних чеських кексів для дітей-сиріт та дітей позбав-
лених батьківського піклування.

Мета заходу – створення унікальної можливості для дітей 
проявити свої здібності, розкрити таланти, навчитися новому, 
відчути підтримку та отримати стимул до подальшого розвитку. 

Майстер-клас з приготування чеських кексів проводили 
студенти Хісматулліна Еліна, Климів Юлія, Лебединець Ан-
дрій, Боршовська Софія, Фарафонова Юлія та Шульга Інна. 

Слід відзначити, що в межах заходу кожна дитина, що 
завтітала до університету долучилася до професійного май-
стер-класу з приготування чеських кексів.

СВЯТО СТУДЕНТСЬКОГО ГУМОРУСВЯТО СТУДЕНТСЬКОГО ГУМОРУ

ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ ТОВАРОЗНАВСТВА, 
УПРАВЛІННЯ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

25 травня 2019 року в актовій залі факультету това-
рознавства, управління та сфери обслуговування універси-
тету відбулося урочисте святкування Дня факультету.

З вітальним словом звернувся декан факультету В. В. Гав-
рилишин, який коротко охарактеризував діяльність факуль-
тету в 2018-2019 навчальному році, відзначив кращих сту-
дентів та побажав усім творчого натхнення, наполегливості, 
успіхів у всіх добрих починаннях, здійснення усіх мрій і 
життєвих планів.

Святкового настрою глядачам додали номери учасників 
студентської художньої творчості та виступи команди КВК 
факультету ТУСО “На маZі”. 

Завершилося свято веселою піснею “Мамо, я закохався” 
у виконанні Дмитра Пелехатого і Віталія Гриника, яку під-
тримали всі учасники та присутні. 

30 травня 2019 року в актовій 
залі університету відбувся тради-
ційний фестиваль гумору та сміху 
“Студентська весна”, в якому взя-
ли участь 4 команди: “Законний 
кримінал” (юридичний факультет, 
переможець “Студентської вес-
ни – 2018”); “Na Mazi” (факультет 
товарознавства, управління та 
сфери обслуговування; “ІЕФ-нуті” 
(Інститут економіки та фінансів); 
“Високий градус” (факультет між-
народних економічних відносин та 
інформаційних технологій). 

Програма змагань передбачала 
такі конкурси: привітання “LUTE-
стандарт”;  відео-конкурс “Нащо я то 
вчив”; конкурси “Розминка” і “Домаш-
нє завдання – Як закрити сесію“.

Оцінювання результатів виступів команд забезпечувало журі у складі: Ро-
ман Цудний, студентський віце-мер міста Львова;  Володимир Олефір, шеф-
кухар онлайн-ресторану “Cмакі Макі”; Катерина Олос, учасник команди 
стенд-апу “Збірна Львова”; Андрій Дрововоз, засновник музичного лейблу 
“АРТ-САУНД-МЕДІА”, саунд-продюсер чемпіонів Ліги Сміху “Загорецька 
Людмила Степанівна”; Світлана Малетич, директор “Dinternal Education Lviv”, 
“London School of English”. 

Почесний гість “Студентської весни ЛЕТУ – 2019” голова громадської органі-
зації “Ідея міста” (Львів) Назарій Брезіцький відзначив важливість і необхідність 
проведення молодіжних  акцій для ефективного розвитку держави, висловив спо-
дівання, що серед учасників є майбутні креативні і талановиті лідери нашого 
вишу та міської громади.

В результаті веселої, насиченої та безкомпромісної боротьби (переможець ви-
значився тільки після проведення останнього конкурсу “Як закрити сесію”) чем-
піоном було оголошено команду “Na Mazi” (факультет ТУСО). 

Переможцям та всім учасникам вручено грамоти і подарунки від спонсорів: 
ГО “Ідея міста”, ТМ “Онлайн-ресторан “Cмакі Макі”, музичного лейблу “АРТ-
САУНД-МЕДІА” та “Dinternal Education Lviv”.

З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

СВЯТО СТУДЕНТСЬКОГО ГУМОРУ
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60 РІЧЧЯ НАРОДНОЇ КАПЕЛИ БАНДУРИСТОК “ГАЛИЧАНКА”

МІС ЛТЕУ 2019
21 травня 2019 року нічному клубі 

“Picasso” відбулося свято краси й та-
лантів студенток університету.

Журі у складі Данила Ратича (ви-
пускник і аспірант ЛТЕУ), Уляни 
Масло (студія краси “Pinkme Lviv”) 
Андрія Чубка, Альбіни Веждел (“AV 
Jewelry”) та Олександра Николяка (сту-
дентського мера м. Львова) оцінювали 
учасниць за результатами 6-ти конкур-
сів: “Відео-візитка”, “Танцювальний 
конкурс“, “Інтелектуальний конкурс“, 
“Hot show“, “Конкурс талантів“ та “Фі-
нальне дефіле у вечірніх сукнях“.

За результатами конкурсу журі ви-
значило учасницям такі номінації: 
Ольга Білик – “Міс Артистичність”, 
Владислава Кабанчук – “Міс Чарів-
ність“, Вікторія Єрмілова – “Міс Кон-
геніальність“, Катерина Мусій – “Міс 
Глядацьких симпатій“, Анастасія Агє-
єва – “Міс Граціозність”.

Титул “Віце-міс” вибороли Анна 
Яремко та  Анна Сидорак, а “Міс 
ЛТЕУ-2019” стала Мар’яна Стець.

19 травня 2019 року в актовій залі університету від-
бувся урочистий концерт, присвячений 60-річчю твор-
чої діяльності колективу університету, Лауреата між-
народних та всеукраїнських конкурсів, Народної капели 
бандуристок “Галичанка”.

На ювілейний концерт завітав міський голова Львова 
Андрій Садовий. Андрій Іванович привітав ювілярів та по-
дякував учасникам колективу за високі творчі досягнення, 
популяризацію української народної пісні та вручив нагоро-
ди від міської ради.

Ректор університету, професор П. О. Куцик і проректор з 
навчально-виховної роботи, професор С. Д. Гелей у віталь-
них промовах, нагороджуючи керівників та учасниць капе-
ли, відзначили винятково вагому роль колективу-ювіляра у 
натхненній популяризації української пісні в Україні та за її 
межами, пропагуванні кобзарського мистецтва, духовному 
та естетичному вихованні сучасної української молоді.

В урочистому концерті під овації переповненої зали у ви-
конанні колективу та чисельних гостей і митців-колег про-
звучало 22 інструментальні і вокальні композиції, як давно 
стали “візитною карткою” “Галичанки”.
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УЧАСНИК ПРОГРАМИ “ДЕРЖАВОТВОРЕЦЬ”
З 29 травня по 7 червня 2019 року голова Студентської Ради університе-

ту Олег Бойко взяв участь  у програмі професійного та особистісного розви-
тку “Державотворець”, який відбувся у місті Києві за підтримки Кабінету 
Міністрів України, Української Академії Лідерства, Міністерства молоді та 
спорту України, USAID_Взаємодія та UNICEF. 

Спікереми програми були: Олег 
Рибчук, Оксана Маркарова, Тарас 
Шевченко, Іван Омелян, Зураб Аласа-
нія, Ярослав Юрчишин, Яків Смолій, 
Назар Холодницький, Артем Ситник, 
Хюг Мінгареллі, Володимир Бонда-
ренко, представники ООН в Україні, 
UNICEF, Watsons, Astarta, VoxUkraine, 
Delloite, UA/TV.

В межах програми учасники мали 
змогу поспілкуватися з прем’єр-
міністром України Володимиром Грой-
сманом та активним громадським й по-
літичним діячем, лідером гурту “Океан 
Ельзи” Святославом Вакарчуком.

Останнім днем програми було “День 
управління”, де кожен учасник прохо-
див стажування у відповідному органі 

СЕМЕСТРОВЕ НАВЧАННЯ У ВРОЦЛАВІ
Студент університету спеціальності “Міжнародні економічні відносини” 

Богдан Заремба  протягом другого семестру 2018-2019 навчального року відпо-
відно до програми Еразмус+ одночасно навчався в Економічному університеті 
Вроцлава (Республіка Польща). Після повернення з навчання Богдан ділиться 
своїми враженнями.

Вроцлавський університет створив неймовірну атмосферу доброзичливості для 
всіх іноземних студентів, а та кількість заходів, яку вони організовували не давала 

нам можливості нудьгувати. 
Крім навчання, я мав нагоду подорожувати 

Центральною Європою разом з моїми нови-
ми друзями, які також навчалися по програмі 
Еразмус+ і які, можливо, були найвеселішою 
частиною моєї поїздки.

Саме завдяки університету я потрапив до 
Польщі й отримав неоціненний  досвід та зна-
ння, які  будуть мені завжди під рукою у моєму 
повсякденному житті.

державної влади. Олег Бойко стажу-
вався у Міністерстві закордоних справ 
України, де мав змогу познайомитися 
з роботою Дипломатичної Академії та 
їх музеєм, поспілкуватися з державним 
секретарем МЗС Андрієм Зайцем та 
керівником ситуаційного центру Оле-
гом Кутсом. 
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5 квітня 2019 року група іноземних студентів універси-
тету відвідала Національний природний парк “Сколівські 
Бескиди”. Маршрут проходив через місто Сколе, карпат-
ські ліси, водоспад Кам’янка та Мертве озеро.

УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНОМІСЬКІЙ 
СТУДЕНТСЬКІЙ ТОЛОЦІ

16 квітня 2019 року студенти університету долучи-
лися до ініціативи Студентської ради м. Львова і взяли 
активну участь у великій загальноміській толоці – при-
биранні рідного міста. 

Студентська молодь Львова прибрала історичну тери-
торію нашого міста – місце зародження княжого Львова 
та заснування найстаріших церковних пам’яток – схили 
Замкової гори, околиці площі Старий ринок, монастиря 
святого Онуфрія і храму святого Миколая.

ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА ЗМАГАНЬ ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА ЗМАГАНЬ 
З ФУТЗАЛУ СЕРЕД КОЛЕДЖІВ З ФУТЗАЛУ СЕРЕД КОЛЕДЖІВ 

УКРАЇНИУКРАЇНИ

УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХУЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ
ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

10 квітня 2019 року завершилася “Універсіада Львівщи-
ни – 2019” зі спортивного орієнтування. Вперше у даному 
виді змагань брали участь і представники університету. 

Наші студенти, під керівництвом викладача кафедри фі-
зичного виховання та спорту Завійської В. М., зуміли пра-
вильно зорганізуватись, вдумливо підготуватись і впевнено 
пройти усі етапи змагань. 

За результатами змагань збірна команда університету 
успішно фінішувала у двоетапній естафеті (1,1 км) та у зма-
ганнях “за вибором” на середній дистанції (3 км), завоював-
ши 4-е місце серед ЗВО Львівщини.

25-28 березня 2019 року  на базі спортивного комплексу 
університету відбулася фінальна частина змагань 
з футзалу серед коледжів України, в якому взяли участь 
10 команд зі всіх регіонів України.
Організатор змагань - комітет з Львівського обласного 

Управління освіти та кафедра фізичного виховання 
та спорту університету.

Змагання пройшли на високому емоційному рівні та 
безкомпромісній боротьбі. Протягом Спартакіади, у віль-
ний від змагань час, викладачі кафедри проводили профо-
рієнтаційну роботу зі студентами-спортсменами коледжів, 
ознайомивши їх зі спеціальностями, які готує університет, 
умовами навчання і проживання та запросили вступати до 
найстарішого торговельно-економічного закладу вищої 
освіти України та Центральної й Східної Європи.

ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА ЗМАГАНЬ 
З ФУТЗАЛУ СЕРЕД КОЛЕДЖІВ 

УКРАЇНИ

УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ
ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

ВЕЛИЧНИЙ ЛЬВІВВЕЛИЧНИЙ ЛЬВІВ
11 квітня 2019 року викладачі кафедри іноземних мов 

організували для студентів університету виїзне занят-
тя-екскурсію англійською мовою центральною старовин-
ною частиною Львова. 

ВЕЛИЧНИЙ ЛЬВІВ
ПОДОРОЖ У КАРПАТИ

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ


