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ПІД ЗВУКИ ГАУДЕАМУСУ
1 вересня 2019 року на площі перед головним корпусом університету від-

булася урочиста посвята першокурсників у студенти найстарішого тор-
говельно-економічного закладу вищої освіти України та Центральної
і Східної Європи. 

ДЕНЬ ПЕРШОКУРСНИКА  2019
31 жовтня 2019 року в актовій залі університету відбувся святковий кон-

церт студентської творчості “День першокурсника”, який організовано 
Студентською радою за активного сприяння ректорату. 

СТУДЕНТІВ НАГОРОДЖЕНО 
ПРЕМІЯМИ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

З нагоди Міжнародного дня сту-
дента кращим студентам Львівської 
області вручено премії органів місце-
вого самоврядування, в тому числі і 
студентам Львівського торговельно-
економічного університету.

За відмінні успіхи у навчанні та ак-
тивну участь в суспільному житті уні-
верситету нагороджено:

- премією Львівської облдержадміні-
страції та обласної ради студентку спе-
ціальності “Туризм” Інну Москаленко;

- іменною премією ім. В’ячеслава 
Чорновола студентку спеціальності 
“Менеджмент” Оксану Салань.

Після урочистого відкриття заходу, з 
вітальним словом виступив заслужений 
діяч науки і техніки України, ректор 
університету, професор П. О. Куцик. 
У виступі Петро Олексійович наголо-
сив, що сьогодні першокурсники зу-
стрічають незвіданий світ майбутньої 
професії, де попереду у них роки кло-
піткої праці, результати якої визначать 
подальше майбутнє. Також ректор по-
бажав наукових здобутків, особистих 

звершень, що є важливою аксіомою у 
формуванні висококваліфікованого фа-
хівця в галузі економіки та торгівлі.

Зі Словом божим до першокурс-
ників їх батьків, викладачів та гостей 
звернувся капелан університету, отець 
Роман, благословивши та освятивши їх 
на добрі справи.

З вітальним словом від імені про-
фесорсько-викладацького складу уні-
верситету виступив завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, професор Ва-
силь Бачинський.

Під звуки Гаудеамусу ректор уні-
верситету, професор П. О. Куцик та 
студентка магістратури факультету По-
ліна Шевченко передали символічний 
ключ знань першокурсниці Христині 
Дячишин, яка привітала колег-пер-
шокурсників з початком навчального 
року та закликала їх гідно нести звання 
студента університету  та бути гідни-
ми громадянами-патріотами держави 
Україна.

Після завершення урочистої посвя-
ти відбулися робочі зустрічі студентів-
першокурсників з директором Інститу-
ту та деканами факультетів, а також з 
професорсько-викладацькими колек-
тивами випускових кафедр.

Під час заходу студенти мали змогу 
проявити свої вміння та навики у твор-
чій самодіяльності. 

Слід відзначити участь у концерті 
іноземних студентів університету – 
громадян Камеруну, Нігерії, Лівану, 
Еквадору та США з віршами про Укра-
їну та виконанням народної камерун-
ської пісні “Рамбо” (брати Фуда Гатієн 

і Авоно Авоно Філс Жак Вілфред).
Приємним сюрпризом для “вину-

ватців” свята стало вручення призів за 
кращі концертні номери, які отримали 
студенти від студентської ради (солод-
кі подарунки) та від спонсора заходу – 
мовної школи “Pearson-Dinternal Lviv” 
(сертифікати на вивчення англійської 
мови).
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ПЕРЕМОГА В КОНКУРСІ НА КРАЩЕ
НАУКОВО ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ

25 жовтня 2019 року на базі Хмельницького університету управління 
та права ім. Л. Юзькова відбулося нагородження переможців конкурсу імені 
Святого Володимира на краще науково-правниче видання в Україні, що був 
організований Євразійською асоціацією правничих шкіл.

УЧАСТЬ У РОБОТІ УКРАЇНО БРИТАНСЬКОГО ФОРУМУ

РЕКТОРА ОБРАНО 
ДІЙСНИМ ЧЛЕНОМ 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ІМ. ШЕВЧЕНКА

У Номінації “Підручники та по-
сібники”, секція “Теорія права; теорія 
держави і права; енциклопедія пра-
ва” переможцем вибрано навчальний 
підручник “Загальна теорія держави 
та права”, співавтором якого є декан 
юридичного факультету, професор
О. С. Котуха.

4 грудня 2019 року завідувач від-
ділу моніторингу якості освіти та 
акредитації університету, професор 
Л. Г. Медвідь взяла участь у роботі 
Україно-британського форуму на 
тему “Досконалість викладання і на-
вчання у вищій освіті”.

Під час форуму Британська Рада 
представила нову Програму, спрямова-
ну на розвиток досконалості викладан-
ня і навчання у вищій освіті України. 

Партнерами Британської Ради 
в Україні у реалізації Програми є 

Інститут вищої освіти НАПН України 
та Advance HE (Велика Британія).

Програма реалізується за підтримки 
Міністерства освіти і науки України та 
Національного агентства забезпечення 
якості вищої освіти.

ЗАСІДАННЯ МІЖВУЗІВСЬКОЇ 
НАУКОВО МЕТОДИЧНОЇ 
КОМІСІЇ З ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ,
ЗДОРОВ’Я І СПОРТУ

21 листопада 2019 року на базі уні-
верситету відбулося засідання між-
вузівської науково-методичної комі-
сії з фізичного виховання, здоров’я 
і спорту, яке проводило відділення 
Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки 
України. 

Відкрив засідання вітальним сло-
вом ректор університету, професор 
П. О. Куцик. 

У межах порядку денного розгля-
нуто питання: перспективи розвитку 
фізичної культури та студентського 
спорту в ЗВО Львівщини; науково-
методична робота на кафедрі фізич-
ного виховання ЗВО; організаційна 
діяльність спортивних клубів ЗВО (з 
практичного досвіду); підсумки учас-
ті Львівщини в Універсіаді України 
2019/2019 навчального року; підготов-
ка та участь команд ЗВО в Універсіаді 
України 2019/2020 навчального року.

ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ ВІДЗНАЧЕНО
ГРАМОТАМИ ОБЛАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

11 листопада 2019 року у Будинку 
вчених відбулося урочисте засідання з 
нагоди вручення премій для працівни-
ків наукових установ та закладів ви-
щої освіти Львівської області.

НАУКОВЦІВ УНІВЕРСИТЕТУ ВІДЗНАЧЕНО
ОБЛАСНИМИ ПРЕМІЯМИ

Дипломом лауреата обласної премії 
відомих учених і знаних фахівців від-
значено д.е.н., доцента, завідувача ка-
федри аудиту, аналізу та оподаткування 
Р. М. Воронка.

Дипломами лауреата обласної 
премії молодих учених і дослідників 
відзначено: к.т.н., доцента кафедри 
товарознавства та експертизи в 
митній справі Н. І. Попович; 
к.ю.н., доцента кафедри теорії дер-
жави і права Л. І. Скреклю; про-
відного фахівця наукового відділу 
Х. В. Кузьму.

8 жовтня 2019 року у Львівській 
обласній раді відбулося нагороджен-
ня Грамотами Львівської обласної 
ради та Львівської обласної органі-
зації Союзу юристів України за зна-
чний особистий внесок у розбудову 
правової держави, зміцнення закон-
ності і правопорядку та з нагоди Дня 
юриста України.

Серед номінантів викладачі універ-
ситету: доценти кафедри теорії держа-
ви і права Галина Санагурська та Леся 
Скрекля.

На засіданні Наукового товари-
ства ім. Шевченка ректора універ-
ситету, Заслуженого діяча науки і 
техніки України, голову економічної 
комісії НТШ, професора П. О. Куцика 
обрано дійсним членом.
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НАМ ВДАЛОСЯ СФОРМУВАТИ ВЛАСНУ МІСІЮ 
КООПЕРАТИВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Як відомо Львівський торговельно-економічний універ-
ситет – найстаріший в Україні та один з найдавніших 
у Східній Європі торговельно-економічних навчальних 
закладів вищої освіти з більш, ніж двохсотлітніми тра-
диціями, що здобув міжнародне визнання і має широкові-
домий бренд. Цей заклад – один із лідерів кооперативної 
освіти в Україні, в якого сформована власна ідеологія під-
готовки кадрів, де панує високий професіоналізм, акаде-
мічна свобода, інноваційність у викладанні та наукових 
дослідженнях. 

Нещодавно минуло п’ять років, як заклад очолив про-
фесор Петро Куцик, тож у відповідності до Закону України 
“Про вищу освіту”, нормативних документів Укркоопспіл-
ки, статуту ЛТЕУ відбулися вибори ректора закладу на на-
ступне п’ятиліття. На виборах знову переміг Петро Куцик. 
Вотум довіри на черговий термін Петро Олексійович отри-
мав від колективу навчального закладу вищої освіти, прав-
ління Укркоопспілки. 

Наш кореспондент зустрівся з Петром Олексійовичем 
Куциком після його офіційного вступу на посаду.  

- Петре Олексійовичу, за Вашої минулої каденції виш 
отримав статус університету. Чи вдалося Вам за цей пе-
ріод реалізувати намічене, наповнити заклад ознаками но-
вого статусу?

- Відразу зауважу, що набуття статусу університету про-
цес відповідальний і стосується не лише документального 
його засвідчення. Це формування відповідних стандартів, 
вимог, в першу чергу до навчального процесу. Вважаю, нам 
вдалося сформувати власну місію кооперативного універ-
ситету, в основі якої розвиток особистості, підготовка фа-
хівців із врахуванням особливостей сучасного інформацій-
но-технологічного та глобального світу здатних ефективно 
та критично мислити. В університеті створено середовище 
відкритості й демократичності, як визначальних принципів 
організації його життєдіяльності, в якому ефективно взає-
модіють студенти та викладачі, сповідуються загальнолюд-
ські цінності, що позитивно сприяє розвитку особистості.

Життєдіяльність будь-якого навчального закладу в пер-
шу чергу залежить від ринку праці, а звідси і набору, кон-
тингенту студентів.

Звісно, ринок праці диктує актуальність тих чи інших 
спеціальностей, на які потрібно постійно реагувати на-
вчальним закладам вищої освіти. Не випадково ми припи-
нили підготовку окремих спеціальностей, почали реформу-
вати факультети і навіть закрили факультет менеджменту, 
реструктуризували багато кафедр. І це постійний процес. 
Не може кафедра у сучасних умовах протягом десяти років 
нічого не змінювати у своїй роботі.

Нам вдалося відкрити нові програми, які виступають кон-
курентоздатними. За останні п’ять років нам вдалося запус-
тити в дію підготовку фахівців з туризму, харчових техноло-
гій, комп’ютерних наук, які стали актуальними для молоді. 

З поглибленим змістом розвиваємо стосунки з коопера-
тивними коледжами у розвитку програми скорочених тер-
мінів навчання в університеті випускників коледжів. Для 
цього укладаємо нові договори, проводимо стажування, 
навчання, реалізовуємо спільні програми. Саме така співп-
раця допомагає плідно функціонувати як коледжам, так і 
університету. Університет не є для коледжів якоюсь наду-
маною надбудовою, в одній зв’язці працюємо комплексно 

з підготовки фахівців, в першу чергу для споживчої коопе-
рації, без будь-якого структурованого поділу на хто є хто, і 
найголовніше – за повної підтримки і сприяння Правління 
Укркоопспілки. Останніми роками серед студентів універ-
ситету як денної, так заочної форм навчання майже поло-
вина випускників кооперативних коледжів. Проведення ж 
спільних заходів, конференцій стають солідною рекламою 
із залучення потенційних студентів як у коледжи, так і в 
університет. До речі, в університеті сьогодні навчається мо-
лодь з кожної області України.

- Пане ректоре, яким чином в університеті змінюється 
розвиток освітньої діяльності, забезпечується її якість?

- Цей план був серед пріоритетних у моїй програмі на 
минулу каденцію і залишається головним сьогодні та на 
перспективу. Для його виконання реалізуються прагматичні 
кроки, удосконалюється весь навчальний процес, навчаль-
ні практики, плани, вибіркові дисципліни. Студенти тепер 
фактично прив’язані до реалій практики і бізнесу. Змінили-
ся часи, коли навчання студентів підганяли під можливості 
викладача. Сьогодні це було б повним абсурдом. Коли взя-
ти нові умови акредитації, ліцензійні вимоги, то там сфор-
мовані жорсткі питання, адже нинішній студент має право 
сам для себе обирати дисципліну, викладача. Змін багато, і 
на цей навчальний рік студенти обирали собі дисципліни 
ще у квітні-травні. За вибірковими дисциплінами стоять 
викладачі кафедри, котрі їх розробляли, і коли студент не 
вибере запропоновану вибіркову дисципліну, то у верес-
ні такий викладач вже не потрібен – не буде кому читати 
лекції. Тож відбуваються постійні зміни кафедр, структур-
них підрозділів, окремі викладачі випадають з навчального 
процесу, позаяк не мають бажання працювати над собою.

До формування вибіркових дисциплін віднедавна залу-
чаємо практиків, багато дисциплін прив’язуємо до прак-
тичного викладання. При деяких великих львівських фір-
мах відкриваємо філії кафедр, в тому числі обговорюємо 
таку перспективу і на передових кооперативних підприєм-
ствах в облспоживспілках, вносимо зміни до угод прове-
дення практик, де б наші студенти отримували практичні 
навички. В цьому плані у нас велика перевага над всіма 
іншими вузами, перевага – цілісна система споживчої ко-
операції України. 

- Як впроваджуються інноваційні технології і методи 
навчання?

- В університеті активно застосовуються технології на-
вчання, засновані на інформаційних, дистанційних техно-
логіях, а в планах є застосування SMART-технологій. На 
даний час динамічно збільшуються обсяги електронних 
освітніх ресурсів для здобувачів вищої освіти. Дисципліни, 
які вивчає студент, є в електронних варіантах, електронних 
презентаціях, електронних курсах, тестуваннях тощо.

Динамічно розвиваємо процес обміну студентами між 
вітчизняними навчальними закладами. Хоча якихось три 
роки тому це виглядало ніби смішно. Однак сьогодні уні-
верситет має угоди з 20-ма передовими ВНЗ країни, з яки-
ми налагоджений процес навчального обміну студентами 
(так звана програма “плацкарт”), викладачами. Поширю-
ється цей процес на закордонні ВНЗ: налагоджена тісна 
співпраця із польськими, французькими університетами. 

Всіляко намагаємося поламати стереотипи у студентів, 
коли певна частина з них йде до вишу, аби лише здобути 
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ВИБОРИ РЕКТОРА:
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

17 вересня 2019 року в актовій залі університету, а також у Луцькому коо-
перативному коледжі ЛТЕУ відбулися вибори ректора Львівського торговель-
но-економічного університету. Таємне голосування тривало з 9:00 до 15:00.

Участь у голосуванні взяли штатні науково-педагогічні працівники універ-
ситету, а також обрані шляхом таємного голосування на зборах представни-
ки з числа студентів денної форми навчання та представники з числа штатних 
непедагогічних працівників університету згідно визначених законодавством 
України квот.

Відповідно до інформації, озвученої на засіданні Виборчої комісії, за-
гальна явка становила 93,96 %. За професора П. О. Куцика проголосували 
71,32 % виборців. 

Відтак, ректором університету на 5 років обрано Петра Олексійовича Куцика.
Колектив та студенти вітають Петра Олексійовича з переобранням на посаду 

ректора університету.

ЗУСТРІЧ З КАНДИДАТОМ
НА ПОСАДУ РЕКТОРА

13 вересня 2019 року в університеті відбулася зустріч викладачів та 
співробітників з кандидатом на посаду ректора університету, професором 
П. О. Куциком.

Розпочалася зустріч з підведення 
підсумків роботи за останні 5 років. 
Під час виступу Петро Олексійович 
наголосив присутнім про основні до-
сягнення ректорату впродовж останніх 
років, а також про вирішення основних 
проблемних аспектів, які виникли з 
функціонуванням закладу вищої осві-
ти на ринку освітніх послуг. 

Слід наголосити, що ректор деталь-
но зупинився на основних моментах 
2018-2019 навчального року. Під час 
виступу відзначено, що за звітний на-
вчальний рік в університеті: захище-
но 9 докторських і 9 кандидатських 
дисертацій викладачами університе-
ту; опубліковано 53 монографії, 355 
наукових статей у загальноукраїн-
ських журналах та 46 у зарубіжних 
виданнях; студентами університету 
за 2018-2019 навчальний рік отрима-
но 16 дипломів І, ІІ та ІІІ ступеня за 
перемогу на Всеукраїнських студент-

ських конкурсах наукових, диплом-
них робіт, торговельної реклами та на 
ІХ Регіональному конкурсі рекламних 
проектів; на базі університету проведе-
но 10 міжнародних та всеукраїнських 
конференцій; проведено 89 заходів
виховного характеру.

Крім того, П. О. Куцик детально 
ознайомив зі своєю передвиборчою 
програмою.

В обговоренні програми взя-
ли участь: професор кафедри під-
приємництва, торгівлі та логістики 
В. В. Апопій, завідувач кафедри вищої 
математики та кількісних методів, про-
фесор А. І. Пілявський, декан юридич-
ного факультету, доцент О. С. Котуха, 
завідувач кафедри філософії і 
культури, професор О. П. Тімченко, 
завідувач кафедри економіки, профе-
сор Н. Г. Міценко та проректор з на-
вчально-виховної роботи, професор 
С. Д. Гелей.

диплом, а не навчитися фаху. Прекрас-
но розумію, що зробити це за один-два 
роки одному чи кільком навчальним 
закладам не під силу. Тому вважаю, що 
розпочата реформа вищої освіти спри-
ятиме адаптації суспільства до сприй-
няття світових стандартів, тенденцій 
розвитку освітнього рівня.

- У якому напрямі розвиваєте науко-
ву діяльність університету?

- Наукова діяльність є дуже важли-
вою складовою. У цьому плані в уні-
верситеті робиться чимало, адже п’ять 
років тому ми визначилися, в якому 
напрямі рухатися, звідки черпати дже-
рела, на який рівень орієнтуватися. За 
останній період ми підготували значну 
кількість докторів наук, взяти хоча б 
2018 рік, коли докторські дисертації 
захистили наших 9 здобувачів. Це ва-
гоме поповнення викладацько-про-
фесорського складу вишу, хоча деяка 
частина їх покидає університет через 
неможливість отримати роботу в на-
шому колективі. Якісний склад викла-
дачів покращується, а тим паче зараз, 
коли мова йде про освітньо-професій-
ні програми, які зараз викладаються, 
про ті стандарти, що запроваджені в 
ліцензійних вимогах, то іншого просто 
не дано. Ми прекрасно усвідомлюємо, 
що це є вимогою часу, і тому ретельно 
працюємо над науковою складовою, 
яка формує навчальний процес. 

Активно продовжуємо підвищення 
наукової мобільності науково-педаго-
гічних працівників. Забезпечуємо під-
вищення рівня успішності проектних 
заяв та їхньої реалізації за фінансової 
підтримки програм Еразмус+, “Гори-
зонт 2010” та інших. Удосконалюється 
функціонування університетських на-
укових періодичних видань тощо. 

Ці та інші плани передбачено реалі-
зувати програмою розвитку універси-
тету у наступні 5 років.
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31 жовтня 2019 року з ініціативи кафедри іноземних мов університету 
відбулася VIII міжвузівська студентська інтерактивна конференція англій-
ською мовою “Crisis.Action.Solutions. / Криза.Дія.Рішення.”. Цьогоріч до учас-
ті у конференції долучилися студенти Білоруського торговельно-економічно-
го університету споживчої кооперації.

НАУКОВЕ ОБГОВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙ,
ТРЕНДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

НАУКОВИЙ ПОГЛЯД НА ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ 
АСОРТИМЕНТОМ, ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕКОЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Університет на конференції пред-
ставляли Павло Антонів, Катерина 
Джурик, Мохамед Камаль, Андрій 
Леськів, Богдан Лущик, Ліза Марчев-
ська, Артем Максимів, Олег Бойко, 
Павло Войтович. Мовними консуль-
тантами доповідачів були – Наталія 
Ковалик, Оксана Онуфрик та Андрій 
Степанов. Загалом було заслухано 16 
доповідей, в яких розглянуто сутність 
системної кризи базових цінностей у 
сучасному світі та шляхи їх подолання.

Загалом в англомовному інтеракти-
ві прийняли участь студенти Правни-
чого коледжу ЛНУ ім. Івана Франка, 
Львівського кооперативного коледжу 
економіки і права, ліцею № 46 імені 
В’ячеслава Чорновола Львівської місь-
кої ради, школи № 84 імені Блаженної 
Йосафати Гордашевської, Львівської 
лінгвістичної гімназії та приватної 
християнської школи “Живе слово”.

ІНТЕРАКТИВНА КОНФЕРЕНЦІЯ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

12 грудня 2019 року в університе-
ті відбулася І міжнародна науково-
практична Інтернет-конференція 
на тему “Інновації, тренди та пер-
спективи індустрії гостинності”, 
яка організована кафедрою туризму 
та готельно-ресторанної справи.

Учасниками конференції були пред-
ставники 14 закладів освіти та науки 
України і Польщі, серед яких 15 докто-
рів наук, 35 кандидатів наук, викладачі, 
аспіранти, здобувачі вищої освіти сту-
пенів “Магістр” і “Бакалавр”.

На конференції представлено 52 
тези доповідей за такими напрямками: 
стратегічні напрями формування та 
розвитку національного туристичного 
продукту; сучасні тренди та стратегії 

розвитку готельно-ресторанного біз-
несу; інноваційні технології харчо-
вої продукції ресторанної індустрії; 
фінансово-економічні, організаційні, 
правові, маркетингові та управлінські 
аспекти функціонування й розвитку 
готельно-ресторанного господарства; 
інновації в науковому та практично-

му товарознавстві для забезпечення 
функціонування підприємств індустрії 
гостинності; світова практика розви-
тку індустрії гостинності: тенденції 
та перспективи; соціально-економічні 
стратегії розвитку індустрії розваг та 
сфери послуг; застосування цифрових 
технологій в індустрії гостинності.

5 грудня 2019 року в університеті відбулася VІІ міжнародна 
науково-практична конференція на тему “Інновації в управ-
лінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг”, 
в якій прийняли участь представники 17 закладів освіти 
і науки.

Учасниками конференції були 15 докторів наук і професорів, 
38 кандидатів наук і доцентів, викладачі, аспіранти, студенти 
освітніх ступенів бакалавр та магістр, які представили 78 тез 
доповідей за напрямками: товарознавство: управління якістю 
та безпечністю товарів і послуг; вплив сировинних ресурсів і 
технологій на формування якості та безпечності товарів; іннова-
ційні технології виробництва та тенденції асортименту товарів; 
технологія та якість продукції ресторанного господарства; екс-
пертна діяльність у здійсненні митних формальностей; іннова-
ційний менеджмент організацій: проблеми та перспективи роз-
витку; актуальні проблеми та перспективи розвитку індустрії 
гостинності; сучасні технології торгівлі і підприємництва.
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КОРИГУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ 
АВТОМОБІЛЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
25 листопада 2019 року кафедрою господарського права та процесу юри-

дичного факультету організовано та проведено засідання “круглого столу” 
на тему “Коригування митної вартості автомобіля: проблемні питання” за 
участі провідних фахівців, науковців, адвокатів та суддів. 

У роботі наукового форуму взяли участь: суддя Восьмого апеляційного ад-
міністративного суду Хобор Романа Богданівна; адвокат Янчак Павло Олексан-
дрович; адвокат, член Комітету митного права Ради адвокатів Львівської області 
Шимін Олег Павлович; начальник юридичного відділу Львівської митниці ДФС 
Писарев Олександр Юрійович, викладачі та студенти юридичного факультету. 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ
ПРО ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

21 листопада 2019 року на базі університету відбулася 
Х всеукраїнська науково-практична конференція здобува-
чів вищої освіти та молодих учених на тему “Сучасний 
стан та пріоритети модернізації фінансово-економіч-
ної системи України”, яка організована кафедрою фінан-
сів, кредиту та страхування.

Робота конференції проходила за такими тематичними 
напрямами: економіка України в період фінансово-еко-
номічної нестабільності: пріоритети модернізації та по-
дальшого поступу; грошово-кредитна та валютна політика 
України: проблеми і перспективи удосконалення; бюджет-
но-податкова політика та реформування фінансової систе-
ми; механізми подальшого розвитку банківської системи 
України; напрями та інструменти забезпечення інвестицій-
ної привабливості національного господарства; мікрорів-
неві аспекти модернізації фінансово-економічного стану; 
осучаснення інструментів обліку, аналізу та аудиту.

У роботі конференції взяли участь 154 учасника, в тому 
числі студенти, аспіранти та молоді учені з 30 закладів ви-
щої освіти на наукових установ з 11 міст України: Львова, 
Києва, Ірпеня, Івано-Франківська, Рівного, Умані, Одеси, 
Мукачева, Чернівців, Харкова та Острога.

УЧАСТЬ У НАУКОВОМУ ФОРУМІ У МІСТІ РОЧДЕЙЛ
26-27 листопада 2019 року ректор 

університету, професор П. О. Куцик 
та ректор Полтавського універси-
тету економіки і торгівлі, професор 
О. О. Нестуля разом із доцентом ка-
федри теорії держави і права ЛТЕУ 
М. І. Голинською відвідали Велику 
Британію, де взяли участь у робо-
ті конференції на тему “100-years 
cooperative college”, яка проходила в 
Рочдейлі. 

Мета конференції – представлення 
всіх переваг кооперативної діяльності 
та напрямків її розвитку. Під час кон-
ференції проводилися воркшопи, на 
яких учасники обговорили актуальні 
питання щодо впливу кооперації на 

економіку, сприяння держави та міс-
цевої влади підтримці кооперативної 
діяльності. 

Науковий форум дав нагоду позна-
йомитися з представниками коопера-
тивної освіти з різних куточків світу та 
обмінятись з ними досвідом. 

Крім того, учасникам конференції 
організовано екскурсію в перше ко-
оперативне об’єднання, яке створе-
не в 1844 року в англійському місті 
Рочдейл.

Слід відзначити, що представники 
української делегації відвідали універ-
ситет Манчестера, де ознайомилися з 
його навчально-організаційними про-
цесами.

ВІЗИТ НА НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ ДО ПОЛЬЩІ
18 жовтня 2019 році у Гданську під час ХІІ форуму Europa Nostra відбулася 

міжнародна наукова конференція, під час якої розглянуто проблематику сис-
теми підготовки та працевлаштування персоналу, формування якості турис-
тичних послуг, туристичної політики, маркетингу туризму, розвитку нових 
форм туризму, протидія негативним тенденціям та патології в туризмі.

Результати наукових досліджень на конференції представив доцент кафедри 
менеджменту Н. Є. Кудла. Спільно із доцентом кафедри туризму ЛНУ ім. Івана 
Франка М. З. Гамкалом, було виголошено доповідь на тему “Становлення винно-
го туризму та його розвиток на Закарпатті”. 

Участь у конференції була можлива завдяки отриманому гранту від Fundacji 
Liderzy Przemian для випускників програми Lanea Kirklanda.



8 8АКТУАЛЬНО

ЧИ РОЗМОВЛЯЄТЕ ВИ АНГЛІЙСЬКОЮ ХХІ СТОЛІТТЯ?
23 жовтня 2019 року в актовій залі університету від-

бувся інтерактивний англомовний семінар на тему “Ан-
глійська мова ХХІ століття”, який організовано кафе-
дрою іноземних мов (завідувач кафедри: доцент Наталія 
Ковалик) у співпраці з компанією Dinternal Education Lviv 
(директор Світлана Малетич) та Лондонською школою 
англійської мови у Львові (директор Том Бартон).

Під час заходу у присутніх була можливість послухати 
та поговорити про сучасні тенденції та напрямки еволюції 
англійської мови з викладачами (Велика Британія).

УНІВЕРСИТЕТ ЗУСТРІВ СТУДЕНТСЬКИХ ЛІДЕРІВ

27-29 грудня 2019 року на базі університету відбув-
ся загальноукраїнський захід – ІІ Національний сту-
дентський форум, який проводила Українська асоціація 
студентів. Учасниками заходу стали понад 200 делега-
тів – представників студентського самоврядування з 90 
вищих навчальних закладів, які представляли всі регіони 
України (в тому числі Донеччину та Луганщину). 

Відкрила зустріч президент Української асоціації сту-
дентів Лідія Фесенко (НАУ, м. Київ). Після урочистого від-
криття, з вітальним словом виступив ректор, професор 
П. О. Куцик. Петро Олексійович привітав гостей у най-
старішому торговельно-економічному закладі вищої 
освіти України та Центральної й Східної Європи. Також 
ректор коротко ознайомив учасників форуму історією уні-
верситету та відзначив роль студентського самовряду-
вання у житті сучасного вишу й побажав усім учасникам 
засідання плідної роботи.

Від колективу студентів університету делегатів форуму 
привітав голова студентського самоврядування Олег Бойко.

Насичену програму 1-го дня форуму відкрив депутат 
Верховної Ради України, політолог Роман Лозинський з до-
повіддю на тему “Інтеграція органів студентського самовря-
дування (ОСС) у місцеве самоврядування”.

Далі учасники зустрічі у трьох дискусійних групах про-
водили низку робочих сесій з такої тематики: “Акредитація 
в університеті – куди бігти і що робити?”, “Академічна до-
брочесність починається з кожного”, “Права студентів – по-
рушуємо чи порушують?”, “Стипендіальна реформа – по-
гляд студентів”, “Як ліквідувати профспілку?”, “Медична 
реформа: теорія ймовірності” та ін.

Завершився робочий день панельною дискусією на тему 
“УАС 20: формула студентства”, модераторами якої стали 
очільники УАС 10-річної давності – учасники студентського 
Майдану 2014 року у м. Києві.

Другий день роботи форуму відбувся у форматі звітів ке-
рівників УАС: президента (Лідія Фесенко, НАУ, Київ), віце-
президентів та членів виконкому УАС з основних напрямів 

роботи. Після перерви відбулося висунення нових канди-
датів до Виконавчого комітету УАС, а також кандидатів на 
посаду президента, першого віце-президента і віце-прези-
дента з питань регіонального розвитку. 

Заключний день Генеральної Асамблея розпочався у 
форматі робочих зустрічей галузевих рад і відокремлених 
за територіальним принципом підрозділів, на яких були об-
говорені найактуальніші проблеми подальшого розвитку та 
функціонування УАС.

Після перерви учасниками заслухано фінальні резюме 
кандидатів до Виконавчого комітету УАС, а також кандида-
тів на посаду президента, першого віце-президента і віце-
президента з питань регіонального розвитку. 

Перед оголошенням результатів голосування відбуло-
ся приємне дійство – чинний, на даний момент, президент 
УАС Лідія Фесенко оголосила і вручила подяки приймаючій 
організації: ректору університету, професору П. О. Куцику 
та голові студради Олегу Бойку. При цьому, Петро Олексі-
йович, відзначив успішну роботу Генеральної Асамблеї та 
побажав успіхів майбутньому новообраному виконкому.

Після цього, голова мандатної комісії оприлюднив під-
сумки голосування, за результатами якого був обраний 
новий виконком УАС у складі членів: виконкому з питань 
неформальної освіти – Катерини Балабух (Полтава); з куль-
турно-масової роботи та студентського спорту – Діани Цир-
конюк (Київ); з питань захисту прав студентів – Івана Глєбо-
ва (Одеса); роботи з медіа – Андрія Пащенка (Київ). 

Віце-президентом з питань регіонального розвитку 
обрано Назара Ковбасу (Тернопіль), 1-м віце-президен-
том – Андрія Калініна (НАУ, Київ), а президентом УАС – 
Катерину Каширну (ЦДПУ, Кропивницький).

Завершалася Генеральна Асамблея урочистою церемо-
нією передачі повноважень новому Президентові УАС та 
членам виконкому, врученням сертифікатів учасників ко-
лективним членам (закладам вищої освіти) і подарунків де-
легатам, а також спільним фотографуванням.
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ПІДПИСАНО ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ 
З ПРЕДСТАВНИКАМИ КИТАЙСЬКОЇ 

НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

В УНІВЕРСИТЕТ ЗАВІТАЛИ
НАУКОВЦІ З ПОЗНАНІ

16-19 вересня 2019 року до університету завітали гос-
ті з Познанського університету економіки та бізнесу: 
професор Анна Мариняк, доктор габілітований, над-
звичайний професор і Юлія Булгакова, доктор (PhD), 
ад’юнкт, які зустрілися з колективом кафедри підпри-
ємництва, торгівлі та логістики, обмінялися досвідом 
з питань організації навчального процесу та науково-до-
слідницької роботи. 

Польські науковці провели лекції з курсу “Логістика”. 
Своєрідною родзинкою даних лекцій був прикладний та  
інтерактивний характер занять, а також тісний контакт з 
студентською аудиторією.

ВІЗИТ НАУКОВЦІВ ОСТРАВСЬКОГО
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

9 грудня 2019 року кафедра іноземних мов приймала 
представників спорідненої кафедри Остравського тех-
нічного університету (Чеська Республіка). Серед гостей – 
заступник завідувача кафедри Алла Остаркова, завідувач 
секцією англійської мови Зузана Травінска та старший 
викладач німецької та російської мов Лібор Фолварчни. 

В рамках зустрічі, гості ознайомилися з навчально-мето-
дичною роботою кафедри іноземних мов, зустрілися зі сту-
дентами, які вивчають чеську мову, обмінялися досвідом 
роботи дистанційних курсів навчальних дисциплін кафе-
дри іноземних мов на базі платформи Moodle. 

Слід відзначити, що в подальшому планується плідна 
співпраця між кафедрами та започаткування освітніх про-
грам обміну викладачами та студентами.

УЧАСТЬ В ЗАХОДАХ З НАГОДИ 55 РІЧЧЯ 
БІЛОРУСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

26-27 вересня 2019 року ректор, професор Куцик П. О. 
взяв участь в урочистостях з нагоди 55-річчя Білорусько-
го університету споживчої кооперації.

Центральним заходом урочистостей стала науково-прак-
тична конференція “Споживча кооперація країн пострадян-
ського простору: стан, проблеми, перспективи розвитку”. В 
межах форуму  ректор презентував результати спільного до-
слідження професора П. О. Куцика та доцента С. Р. Семіва 
на тему “Пріоритети інтеграції споживчої кооперації пост-
соціалістичних країн в європейський кооперативний рух”.

20 листопада 2019 року в університеті відбулася зу-
стріч ректора, професора П. О. Куцика із представника-
ми компанії Zhejiang Xipei Education Technology Co., Ltd. 
із Китайської Народної Республіки. 

Під час зустрічі учасниками обговорено напрями мож-
ливої співпраці та підписано угоду про співробітництво у 
здійсненні набору громадян Китаю для надання освітніх 
послуг, а саме: здобуття вищої освіти, проходження мовної 
підготовки, стажування та підвищення кваліфікації.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:
ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

У період з 9 листопада по 13 грудня 2019 року студентка спеціальності 
“Економіка” Діана Тимків проходила стажування у м. Варшава (Польща), в 
якому взяли участь 7 здобувачів вищої освіти з різних вишів України.

В межах стажування студентка взяла участь у засіданні круглого столу “Запо-
бігання плагіату в освітньому та науковому середовищі. Програмні засоби для 
виявлення можливого плагіату у наукових та академічних роботах”;презентації 
стипендіальних і грантових програм на фінансування навчання і проведення 
наукових досліджень у польських ВНЗ (SEW  при Варшавському Університеті);

За результатами стажування Діана Тимків отримала сертифікат, цінний до-
свід і мегавраження від нових знайомств та передріздвяної Варшави.
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ПЕРЕМОЖЦІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 
ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ

27 жовтня 2019 року завершилися перші Регіональні змагання з консуль-
тування клієнтів, які були організовані Європейською асоціацією студентів 
права (ELSA Lviv) та відбулися на базі ЛНУ імені Івана Франка.

Учасники змагань: 2 команди університету (“PRO BONO” (Панасюк Андрій 
та Думич Ірина) та West Law Group (Немченко Олександр та Сірко Катерина)), 
Українського Католицького Університету, ЛНУ імені Івана Франка та 2 команди 
НУ “Львівська політехніка”.

Зміст та мета змагань – моделювання зустрічі двох юристів – представників 
юридичної компанії з клієнтом, належне встановлення психологічного контакту 
та проведення інтерв´ювання клієнта, а також юридичний та моральний аналіз 
озвученої проблеми і надання допомоги у виборі клієнтом найдоцільнішого варі-
анту вирішення даної проблемної ситуації.

За результатами змагань переможцем визнано команду “PRO BONO” (Пана-
сюк А. А., Думич І. А. Львівський торговельно-економічний університет), ІІ міс-
це посіла команда “West Law Group” (Немченко О. О. та Сірко К. І., Львівський 
торговельно-економічний університет), ІІІ місце зайняла команда ЛНУ імені Іва-
на Франка, ІV місце – команда НУ “Львівська Політехніка”, V та VІ місце зайня-
ли команди Українського католицького університету та ЛНУ імені Івана Франка.

Команди-переможці нагороджені дипломами І та ІІ ступеня, а студенти Андрій 
Панасюк та Ірина Думич отримали запрошення на проходження стажування в 
юридичній компанії “Марусяк і партнери”, а також взяти участь у міжнародних 
змаганнях з консультування клієнтів, відбіркові раунди якого відбудуться в Ост-
розькій академії, а півфінальні та фінальні раунди в Кракові (Республіка Польща).

ЛАУРЕАТ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

КОНКУРСУ 
ТОРГОВЕЛЬНОЇ 

РЕКЛАМИ
На базі КНТЕУ у листопаді 2019 

року відбувся VIІ всеукраїнський сту-
дентський конкурс торговельної ре-
клами, у якому взяли участь майже 
300 робіт. 

Основним партнером конкурсу 
стала компанія “Watsons Україна”, 
яка оголосила основну номінацію – 
“Реклама проекту корпоративної 
соціальної відповідальності”. 

На розгляд журі була представлена 
робота “Інтернет-банер “Елементарно 
з Watson” студента магістратури спе-
ціальності “Маркетинг” Давида Ар-
зуманяна, яка за підсумками конкурсу 
нагороджена Дипломом І ступеня. (на-
уковий керівник: доцент І. В. Бойчук).

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ 30 РІЧЧЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНІ

21-22 жовтня 2019 року науковці університету взяли 
участь у святкових заходах з нагоди 30 років відновлен-
ня діяльності Наукового товариства імені Шевченка в 
Україні.

В урочистостях взяли участь члени Економічної комісії 
НТШ, а саме голова комісії, дійсний член НТШ, ректор уні-
верситету, професор Куцик П. О., дійсний член НТШ, про-
ректор з навчально-виховної роботи, професор Гелей С. Д., 
а також члени економічної комісії доценти Мицак О. В., 
Мединська Т. В., Перепьолкіна О. О., Полякова Ю. В., 
Чуй І. Р. та секретар економічної комісії Семів С. Р.

Перед учасниками урочистої академії виступили го-
лова НТШ Роман Кушнір, міський голова Львова Андрій 
Садовий, представники Львівської ОДА, народний депу-
тат України Олег Синютка та інші високоповажні гості 
з України та з-за кордону. 

На урочистому засіданні членів Економічної комісії було 
відзначено подяками та почесними грамотами від НТШ та 
Львівської ОДА. 

Завершилася урочиста академія святковим концертом 
оркестру “Львівська камерата”.

22 жовтня 2019 року члени економічної комісії з ЛТЕУ 
взяли участь у роботі круглого столу “Здобутки чле-
нів відновленого НТШ в Україні в царині гуманітарних 
наук”, який проходив у Інформаційно-культурному центрі 
Андрея Шептицького УКУ. 

Модератор заходу, професор Гелей С. Д. узагальнив на-
укові досягнення членів НТШ у сфері гуманітарних наук, 
здобутки науково-видавничої діяльності, охарактеризував 
внесок подвижників НТШ у розвиток української науки та 
окреслив виклики та перспективи розвитку товариства у 
сучасний період.
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ЗАНЯТТЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ
МІСЬКІЙ РАДІ

7 жовтня 2019 року студенти спеціальності 
“Право” у супроводі викладача Галини Санагурської 
слухали лекцію на тему: “Органи місцевого самовряду-
ванням в Україні” з курсу Теорія держави та права, яку 
провів начальник управління “Секретаріат ради” Львів-
ської міської ради Юрій Лукашевський. 

Студенти мали можливість детально ознайомитися з ро-
ботою Львівської міської ради, а також дізналися про про-
ект “Громадський бюджет”. 

Після завершення лекції студенти активно задавали пи-
тання лектору. 

ЕКСКУРСІЯ НА АВІАЦІЙНО РЕМОНТНИЙ ЗАВОД
19 листопада 2019 року студенти університету спеціальностей 

“Міжнародні економічні відносини” і “Комп’ютерні науки” під 
керівництвом кураторів професора Полякової Ю. В. та доцента 
Новосад З. Г. відвідали ДП МОУ “Львівський державний авіаційно-
ремонтний завод”.

Студенти ознайомилися з історією підприємства та розвитком авіа-
ції в Україні. Відвідали музей на території заводу. Взяли участь в дис-
кусії про діяльність підприємства та авіаційної промисловості та отри-
мали вичерпні відповіді завдяки професійним коментарям фахівця. 

“Родзинкою” візиту стало відвідання справжнього МіГ-29, де сту-
денти мали змогу заглянути в кабіну пілота, побачити численні при-
лади навігації, а також відчути атмосферу високого професіоналізму.

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ
В СФЕРІ ПОСЛУГ

24 жовтня 2019 року студенти університету спеціальності “Маркетинг” 
разом із доцентом кафедри маркетингу Бойчук І. В. відвідали XVII міжна-
родну стоматологічну виставку “Дентал®-Україна” та XVII міжнародний 
стоматологічний Форум.

Проведене на заході практичне заняття за участі студента магістратури універ-
ситету спеціальності “Маркетинг” Семерак Тетяни, яка працює у відділі реклами 
ПрАТ “ГалЕКСПО” – головного організатора даного заходу, стало особливо акту-
альним із точки зору практичного досвіду реалізації маркетингових функцій під 
час заходів із підтримки конкурентного ринку, поширення зв’язків між різними 
країнами та регіонами.

ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ НА БАЗІ 
REIKARTZ ДВОРЖЕЦ

У межах програми впровадження елементів дуальної освіти в освітній 
процес студенти університету спеціальності “Готельно-ресторанна спра-
ва” відвідали готель Reikartz Дворжец. 

Регіональний менеджер з персоналу готелю розповіла про історію 
створення та розвитку найбільшої вітчизняної готельної мережі Reikartz 
Hotel Group, вимоги до професійних компетентностей працівників інду-
стрії гостинності та перспективи кар’єрного зростання.

ВІЗИТ У ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
10 жовтня 2019 року студенти юридичного факультету разом з доцентом 

М. М. Олашин, з навчально-пізнавальною метою, відвідали Галицький відділ 
поліції ГУ НП України у Львівській області. 

Відвідувачів зустріла інспектор з ювенальної превенції сектору превенції 
Галицького ВП ГУНП у Львівській області В. Іванчак. Вона провели студентів 
у чергову частину, розповіла про особливості роботи чергових поліцейських. 

Заступник керівника слідчого відділу, старший слідчий П. Ткач, детально 
розповів про здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень з 
моменту повідомлення про злочин і до передачі справи до суду. Про особливості 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також поділився цікавими іс-
торіями з життя поліцейських. 



12 12ДУАЛЬНА ОСВІТА В ДІЇ

ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ НА БАЗІ ГОТЕЛЮ “ЖОРЖ”
3 грудня 2019 року студенти університету спеціальностей “Менджмент”, 

“Харчові технології” та “Готельно-ресторанна справа” разом із доцентом 
кафедри комп’ютерних наук Артищук І. В. провели виїзне заняття 
з дисципліни “Інформаційні системи та технології”, яке відбулося 
у дуальному форматі на базі готелю “Жорж”.

Після пізнавальної екскурсії по готелю та ресторану була проведена лекція в 
головному корпусі на тему “1С Підприємство: можливості програми та викорис-
тання в різних сферах”, на якій студенти мали можливість зайти в систему, озна-
йомитися з можливостями програми та спробували ввести первинні документи.

НАВЧАННЯ НА БАЗІ КАФЕ “ЕД САЛАДА”
5 листопада 2019 року в межах програми впровадження елементів дуаль-

ної освіти в освітній процес, для студентів спеціальності “Харчові техноло-
гії”, проведено виїзне заняття з дисципліни “Організація ресторанного госпо-
дарства” доцентом кафедри харчових технологій Палько Н. С. 

Шеф-кухар закладу Юсіф Мухаммед фахово розповів студентам про струк-
туру підприємства, його матерільно-технічне оснащення, джерела постачання й 
організацію приймання продуктів, а також познайомив із працівниками. Більш 
детально він презентував меню кафе, наголосивши на принципах його складання 
та оформлення, охарактеризував більшість страв із асортиментного переліку, які 
викликали зацікавленість у студентів.

ЛЕКЦІЯ У ВІДДІЛЕННІ АТ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ”

ЛЕКЦІЯ У ВІДДІЛЕННІ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
30 жовтня 2019 року для студентів спеціальностей “Фінанси, банків-

ська справа та страхування”, “Облік і оподаткування”, “Економіка” ОПП 
“Міжнародна економіка” та “Менеджмент” відбулася лекція у відділенні 
АТ КБ “Приватбанк” з питань організації та проведення банківських опера-
цій, надання сучасних банківських послуг та взаємодії банківського і страхо-
вого бізнесу за участі лекторів – працівників банку (А. Сєркіна та Т. Дучак) 
та викладачів кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізне-
су: професора Копилюк О. І., та доцентів Рущишин Н. М., Музички О. М. 

Лекцію провела керівник напряму HR Західного ГРУ АТ КБ “Приватбанк” 
Тетяна Дучак. В процесі дискусії та обговорення керуючий відділенням А. Сєркін 
та Т. Дучак ознайомили студентів із кваліфікаційними вимогами до праце-
влаштування та процедурою проходження он-лайн практики.

ДУАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ НА БАЗІ “FESTrepublic”
27 листопада 2019 року студенти університету спеціальності “Готельно-

ресторанна справа” разом із старшим викладачем Богданою Полотай провели 
виїзне заняття з дисципліни “Культура в закладах готельно-ресторанного гос-
подарства”, яке відбулося у дуальному форматі на базі холдингу FESTrepublic.

На території FESTrepublic студенти ознайомилися з пекарнею “Братван-
ка”, пивоварнею “Правда”, тренінговим центром, книгарнею старого лева та
ребернею.

5 грудня 2019 року студенти наукового грутка “Фінанси, 
безпека, банківський та страховий бізнес” та викладачі: 
доцент Рущишин Н. М. та доцент Мединська Т. В. відві-
дали територіальне відокремлене безбалансове відділення 
філії Львівського обласного управління АТ “Державний 
ощадний банк України” (м. Львів вул. Валова, 9).

Начальник відділу клієнтів роздрібного бізнесу 
Н. Б. Боярська за сприянням керуючого відділенням 
В. В. Бурлаки провела практичноорієнтовану лекцію у відділен-
ні на тему “Віртуальне банківництво”, на якій розглянула пи-
тан ня організації й проведення банківських операцій в режимі 
on-line (“Ощад 24/7”) та надання сучасних банківських послуг.

Студенти та викладачі були ознайомлені зі специфікою 
діяльності, конкурентною позицією банку на ринку банків-
ських продуктів і послуг, з особливостями обслуговування 
клієнтів роздрібного бізнесу та корпоративних клієнтів.
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ЗУСТРІЧ З ГОЛОВНИМ РЕДАКТОРОМ 
ЖУРНАЛУ “ЕГОЇСТ”

11 жовтня відбулася зустріч студентів спеціальності “Журналістика” 
та учнів ліцею № 37 м. Львова з головним редактором журналу “Егоїст” 
Зоряною Войтів. 

Присутні ознайомилися з особливостями роботи головного редактора глянце-
вого журналу, отримали цікаву інформацію про те, як створити власний журнал 
й керувати його командою.

НАВЧАЛЬНО ПІЗНАВАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ
НА СТАДІОН “АРЕНА ЛЬВІВ”

УЧАСТЬ У БУДІВЕЛЬНОМУ ФОРУМІ 2019 ЛЕКЦІЯ ВІД
ФІНАНСИСТА
ПРАКТИКА

5 листопада 2019 року для сту-
дентів спеціальності “Готельно-рес-
торанна справа” в межах дуальної 
освіти з дисципліни “Ціни і ціноут-
ворення” прочитано лекцію к.е.н., 
доцентом, фінансовим директо-
ром готельно-відпочинкового комп-
лексу Edem Resort Medical and SPA 
І. Б. Чікітою. 

Лекція присвячена теоретичним 
основам ціноутворення в готельному 
бізнесі та практичним аспектам фор-
мування тарифів на готельні послуги 
на матеріалах діяльності Edem Resort 
Medical and SPA. 

ЛЕКЦІЇ ВІД ЕКСПЕРТІВ НАУКОВО ДОСЛІДНОГО 
ЕКСПЕРТНО КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ МВС УКРАЇНИ

21 листопада 2019 року в рамках угоди про співпрацю між університетом 
та Львівським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром 
МВС України та з метою реалізації освітньої концепції – дуальний підхід 
до освіти прочитано лекції для студентів спеціальності “Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність” від практиків з дисциплін “Теоретичні 
основи товарознавства” та “Товарознавство непродовольчих товарів (Розділ 
“Взуття і хутро”)”. 

Лекції читали фахівці Львівського науково-дослідного експертно-криміналіс-
тичного центру МВС України: головний судовий експерт відділу товарознавчих 
та гемологічних досліджень Львівського науково-дослідного експертно-криміна-
лістичного центру МВС України О. Д. Яровий та професор, судовий експерт від-
ділу товарознавчих та гемологічних досліджень М. С. Беднарчук. 

Слід відзначити, що організаторами заходу виступили доценти кафедри то-
варознавства та експертизи в митній справі Н. А. Терешкевич та Н. І. Попович.

11 жовтня 2019 року студенти 
спеціальності “Маркетинг” разом із 
доцентом І. В. Бойчук відвідали Осін-
ній будівельний форум.

Фахові коментарі від кращих пред-
ставників у сфері будівництва, енерге-
тичного забезпечення і новітніх систем 
опалення сприяли закріпленню знань і 
отриманню практичних навиків марке-
тингової діяльності фірм на сучасних 
промислових ринках.

29 листопада 2019 року студен-
ти спеціальності “Туризм” разом 
з куратором Іриною Тучковською у 
розрізі навчальної програми дисци-
пліни “Спортивний туризм” провели 
навчально-пізнавальну екскурсію на 
стадіоні “Арена Львів”.

Екскурсанти побували у примі-
щеннях стадіону та безпосередньо на 
ігровому полі. Значну увагу привернув 
спортивний музей, облаштовані місця 
для осіб з інвалідністю та президент-
ська ложа. Зацікавила розповідь екс-
курсовода про досягнення футбольних 
клубів та їх визначних гравців.

ВІЗИТ НА КНИЖКОВИЙ ФОРУМ
19 вересня 2019 року студенти спеціальності “Фінанси, банківська справа 

та страхування” разом з куратором групи доцентом кафедри фінансів, кре-
диту та страхування Т. В. Мединською відвідали головний культурний фес-
тиваль країни 26 Book Forum, прогулялися древнім містом Лева, а також 
попали на шпальти старовинної газети “Leopolis Times”.
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31 жовтня 2019 року студенти спеціальності “Готельно-ресторанна 
справа” разом професором кафедри підприємництва, торгівлі та логісти-
ки Антонюком Я. М. відвідали VIII спеціалізовану виставку “Готельний та 
ресторанний бізнес”  в рамках Львівського міжнародного форуму індустрії 
туризму та гостинності, де було проведене виїзне заняття з дисципліни 
“Організація виставкової та ярмаркової діяльності”.

Під час відвідин виставки студенти ознайомилися з основними видами ви-
ставкових стендів, правилами їх оформлення та організацією роботи стендистів.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СОМЕЛЬЄ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

У ПОЄДНАННІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
25 вересня 2019 року в межах проведення практичного заняття з курсу 

“Фінанси підприємств” студенти спеціальностей “Маркетинг” і “Реклама 
в бізнесі” разом з доцентом кафедри фінансів, кредиту та страхування 
Мединською Т. В., відвідали 5 зірковий готель “Нобіліс”, де ознайомилися 
з організацією фінансової роботи на прикладі готелю.

Головний бухгалтер готелю О. С. Демковська ознайомила студентів з історією 
створення, клієнтською базою, видами грошових розрахунків, та основними по-
слугами, які надаються готелем в сучасних умовах господарювання.

Також наголосила на тому, що цієї осені “Нобіліс” переміг в одному престиж-
ному рейтингу, ставши кращим малим готелем України за версією International 
Hotel Awards та є єдиним у Львові малим готелем світового класу, що надає по-
вний спектр послуг.

ВІЗИТ НА МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ

31 жовтня 2019 року студенти спеціальностей
“Туризм” та “Готельно-ресторанна справа” разом із 
кураторами відвідали Львівський Міжнародний фо-
рум індустрії туризму та гостинності, який поєднує в 
собі виставки: Міжнародна виставка “ТурЕКСПО” та 
Спеціалізована виставка “Готельний та ресторанний 
бізнес”.

В рамках міжнародної та спеціалізованої виставки сту-
денти побували на: презентації-дегустації нових туристич-
них продуктів, взяли участь у панельній дискусії “Природ-
но-заповідні території та екологічний туризм в Україні” та 
спільному семінарі Amadeus та LOT Polish Airlines.

30 жовтня 2019 року студенти спеціальності “Міжнародні економічні 
відносини” та “Міжнародна економіка” відвідали заходи, що проходили у 
межах роботи Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гос-
тинності у Львівському палаці мистецтв.

У межах вивчення дисципліни “Міжнародний туризм” студенти та доцент 
кафедри міжнародних економічних відносин Семів С. Р. отримали можливість 
на практиці ознайомитися з сучасними особливостями діяльності підприємств 
туристичної індустрії. Завдяки участі у цій визначній події у туристичному біз-
несі Західної України, студенти мали змогу поспілкуватися з представниками 
національних та міжнародних туристичних організацій, керівниками закладів 
розміщення, відпочинку та оздоровлення, ознайомитися в процесі дегустацій з 
напрямами гастрономічного туризму.

22 жовтня 2019 року відбулося практичне заняття 
для студентів спеціальності “Готельно-ресторанна 
справа” з дисципліни “Організація роботи сомельє” на 
запрошення доцента кафедри туризму та готельно-рес-
торанної справи Л.І. Гірняк провели директор винотор-
говельної компанії ТзОВ “Вітіс Груп” Наталія Хрип’як 
та сомельє компанії.

Під час заняття студенти отримали можливість проана-
лізувати вплив різних чинників, зокрема, сировини (сорту 
винограду), технології виготовлення на показники зовніш-
нього вигляду та смакові характеристики ординарних сто-
лових виноградних вин.

Представники компанії також відповіли на запитання 
студентів, зокрема, розкрили питання особливостей форму-

вання винного асортименту та специфіку і тонкощі професії 
сомельє у вітчизняних закладах харчування різних типів.
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ПРАКТИЧНЕ ЗНАЙОМСТВО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
ОБЛІКУ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

24 вересня 2019 року студенти спеціальності “Облік і оподаткування” під 
керівництвом доцента кафедри бухгалтерського обліку О. М. Чабанюк стали 
учасниками екскурсії в Апеляційний суд Львівської області.

Головний бухгалтер суду ознайомила студентів з порядком організації обліку у 
державній установі, розказала про головні аспекти щодо організації роботи бух-
галтерії. Наголошено на видах звітності, які складає державна установа, порядок 
її подання та види податків і зборів, за якими здійснюються розрахунки.

Начальник відділу кодифікації і статистичної звітності ознайомила студентів з 
видами статистичної звітності, які формуються в установі, порядком їх подання 
та використання.

ВІЗИТ ДО ЛЬВІВСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НАБУ

УЧАСТЬ У HORECA SHOW LVIV
5-7 вересня 2019 року студенти спеціальності 

“Готельно-ресторанна справа” взяли участь у якості 
волонтерів у найбільшому на теренах України фести-
валі гостинності та готельно-ресторанного бізнесу – 
“HoReCa Show Lviv”, який проходив на стадіоні Arena 
Lviv.

ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ

ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ НА БАЗІ ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

6 грудня студенти юридичного факультету, під 
керівництвом доцента Д. І. Попова та старшого викла-
дача Ю. О. Гавелко в рамках святкування тижня права 
та Міжнародного дня боротьби з корупцією, відвідали 
Територіальне управління м. Львова Національного ан-
тикорупційного бюро України. 

На зустрічі директор територіального управління 
Т. В. Лопушанський розповів про порядок складення кон-
курсу на заняття посад у НАБУ, критерії добору кандидатів 
та здійснення спеціальних перевірок майбутніх працівни-
ків. Також, обговорили резонансні справи, котрі перебу-
вають у провадженні НАБУ, порядок розгляду справ під-
слідних НАБУ та порядок передачі таких справ до Вищого 
антикорупційного суду України. 

Студенти взяли участь у вікторині, щодо діяльності та 
повноважень НАБУ, а за результатами якої, переможці 
отримали пам’ятні подарунки.

21 жовтня 2019 року студенти спеціальності 
“Менеджмент” під час практичного  заняття з дисци-
пліни “Податкова система” разом з доцентом кафедри 
фінансів, кредиту та страхування Т. В. Мединською від-
відали Головне управління  Державної податкової служ-
би у Львівській області.

Начальник відділу перевірок у сфері торгівлі, управлін-
ня податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та 
міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Львівській області 
Надія Романівна Олійник розповіла студентам про основні 
зміни в реформуванні структури ДПС, порядок взяття на 
облік та зняття з  обліку платників податків.

24 жовтня 2019 року студенти університету спеці-
альностей “Харчові технології” і “Готельно-ресторан-
на справа” разом із викладачами Палько Н. С., Давидо-
вич О. Я. та Полотай Б. Я. відвідали ІV Національний 
кулінарний конкурс “Дні української кухні”, що відбувся 
у Виставковому залі на ринку “Шувар”.
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СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МЕНЕДЖЕРА

НАЙКРАЩИЙ ОРАТОР ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ВІЗИТ СТУДЕНТІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ВИПУСК СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
11 жовтня 2019 року за участі провідного фахівця 

Львівського міського центру зайнятості Г. А. Колдун та 
викладачів кафедри бухгалтерського обліку О. М. Чаба-
нюк і Т. В. Попітіч відбулося вручення посвідчень слухачам 
курсів цільового призначення про підвищення кваліфікації.

Підготовка проводилась з 11 вересня до 11 жовтня 2019 
року викладачами кафедри бухгалтерського обліку доцента-
ми К. І. Кузьмінською та О. М. Чабанюк і старшим виклада-
чем Т. В. Попітіч за затвердженою навчальною програмою 
курсу цільового призначення “Організація бухгалтерського 
обліку з використанням комп’ютерних технологій”. 

Курси підвищення кваліфікації дозволили слухачам на-
бути додаткових знань та практичних навичок, що у свою 
чергу підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

6 листопада 2019 року в університеті відбулося що-
річне святкування професійного Дня менеджера, який 
присвячено студентам-першокурсникам. 

Формат свята – знайомство першокурсників-менеджерів 
з особливостями майбутньої професії, діалог зі студентами 
старших курсів, зустріч з нашими випускниками – успіш-
ними менеджерами -професіоналами, які щиро діляться се-
кретами їх життєвого професійного успіху. 

З вітальними словами перед присутніми виступили де-
кан факультету товарознавства, управління та сфери обслу-
говування, доцент В. В. Гаврилишин та завідувач кафедри 
менеджменту, професор О. О. Трут.

Випускник спеціальності “Менеджмент”, а нині керів-
ник відділу навчання і розвитку персоналу Adelina Call 
Center та відомий сертифікований бізнес-тренер міжнарод-
ного рівня Олег Солодяк, виступив з доповіддю “Крок до 
успіху”.

Фасилітатор бізнес-курсу MESH Business Course Ірина 
Головата виступила із промовою “Ефективний нетворкінг”.

8 жовтня 2019 року в уніерситеті з нагоди Дня юриста відбувся творчий 
конкурс “Найкращий оратор юридичного факультету-2019” під керівни-
цтвом доцента кафедри кримінального права та процесу М. М. Олашин.

Під час заходу студенти показали своє вміння ораторської майстерності, де-
кламуючи промови відомих політиків, ораторів та адвокатів. Древньогрецький 
філософ Ісократ (Тишков Давид) звернувся з промовою до Демоніка, сина Гап-
поніка, Львівський адвокат 50-х років ХХ століття Ястубецький С. Д. (Мацура 
Наталя) – з судовою промовою по справі Одаренка, Мартін Лютер Кінг (Вшивців 
Ігор) – зачарував всіх знаменитою промовою “Я маю мрію”. 

Оцінювали виступи колишні випускники юридичного факультету, практикую-
чі адвокати Стояновська М. Л. та Гринчук Ю. В. а також декан факультету, про-
фесор Котуха О. С. 

юридичного відділення коледжу разом із заступником 
директора, к.ю.н. О. Ю. Фонарюк. 

Викладачі та студенти підготували цікаву та пізна-
вальну програму для гостей. Перша частина полягала у 
спільній науковій грі “Оксфордські дебати” на тему “Евта-
назія: акт милосердя чи вбивство?” (керівник: доцент Ола-
шин М. М.). Представники коледжу та університету були 
поділені на 2 команди “За” та “Проти”. Кожна команда ви-
ступила зі своїми аргументами на користь своєї позиції, на-
магаючись переконати присутніх у своїй позиції. 

Друга частина була присвячена ознайомленню гостей з 
навчальною дисципліною “Криміналістика” (керівник: до-
цент Стецик Б.В.). Студенти коледжу спробували на собі 
проведення дактилоскопічної експертизи.

6 грудня 2019 року в рамках святкування тижня пра-
ва, на запрошення декана юридичного факультету, про-
фесора О.С. Котухи до університету завітали студенти 
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СТУДЕНТСЬКА ЗВІТНО ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ВІДЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТА

14 листопада 2019 року в університеті відбулося 
святкування міжнародного дня студента, в межах яко-
го Студентською радою спільно з деканатами та за ак-
тивного сприяння ректорату організовано і проведено 
“Студентський ярмарок” та концертне ярмаркове дійство.

Слід відзначити, що з нагоди свята та з метою реалізації 
принципів студентського самоврядування наказом ректо-
ра на цей день всі керівні повноваження були делеговані 
студентському ректорату: ректором “став” голова студради 
Олег Бойко, а деканами – голови студрад факультетів Бог-
дан Піддубний, Оксана Салань, Габріелла Нодь і Вікторія 
Єрмілова.

Ректор, професор П. О. Куцик у вітальному слові коротко 
нагадав присутнім історію відзначення міжнародного дня сту-
дента, побажав усім його учасникам гарного святкування, а та-
кож закликав бути гідними носіями почесного звання “студент 
Львівського торговельно-економічного університету”.

“Торговельні команди” 4-х факультетів запропонували 
численним гостям та відвідувачам продукцію формату ку-

лінарного “handmade” (кондитерські вироби, оригінальні 
закуски, гарячі страви, напої та коктейлі у “святковому” ви-
конанні). Особливістю нинішнього ярмарку було те, що ко-
жен факультет репрезентував окрему національну кухню: 
європейську (італійську, французьку), українську, східні 
кухні тощо.

Гостями ярмарку були волонтери ГО “Зробимо разом” і 
“Громадська надія”, які презентували і запросили студентів 
ЛТЕУ підтримати міський медичний проект № 183 “Дай 
немовляті шанс на повноцінне життя. Сучасне діагностич-
не обладнання в пологовий на Рапопорта, 8”.

Протягом свята присутніх розважали активні учасники 
студентської творчості.

Крім того, учасники ярмаркового дійства та всі студенти 
університету мали змогу продовжити святкування, відві-
давши святкову вечірку у найбільш популярному нічному 
клубі м. Львова “FESTrepublic”.

креативної діяльності для ефективного розвитку універси-
тету у подальшому.

Відкритим голосуванням більшістю голосів делегатів 
конференції робота студради за період 2019-2019 року була 
визнана задовільною. Після цього учасники приступили до 
обрання нового складу студентської ради університету – у 
бюлетені для таємного голосування було запропоновано і 
включено 19 кандидатур.

За результатами голосування до складу ради обрано сту-
дентів: Надь Габріеллу, Юрчука Максима, Коваля Андрія, 
Усіка Дмитра, Бондаренка Андрія, Беднарського Євгена, 
Маслюкова Влада, Хохлюк Мар’яну та Петречківа Тараса.

Крім того, учасники конференції ухвалили резолюцію, 
якою затверджено програму діяльності студентської ради 
на 2019-2029 навчальний рік.

12 вересня 2019 року в актовій залі відбулася конфе-
ренція студентів університету на якій розглянуто звіт 
студентської ради про роботу за період з 28 вересня 
2018 р. по 12 вересня 2019 р., а також відбулися вибори 
студентських рад університету та гуртожитків.

Про роботу студентської ради за 2018-2019 рік звіту-
вав голова Олег Бойко, який подав вичерпну та змістовну 
інформацію про заходи, які проводилися Радою протягом 
звітного періоду, окреслив проблеми й напрями активізації 
та покращання діяльності студентського самоврядування 
університету.

Ректор університету, професор П. О. Куцик у виступі ви-
соко оцінив роботу студентської ради за звітний період, від-
значив значний вклад усіх студентів у досягнення універси-
тету, та наголосив на важливості студентського лідерства і 
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НЕЗАБУТНЯ КВІТКА:
КОНЦЕРТ ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ СПІВАЧКИ
26 вересня 2019 року в актовій залі головного корпусу 

університету для викладачів і студентів відбувся концерт 
за участі виконавців Львівської національної філармонії 
“Незабутня Квітка”, присвячений пам’яті видатної укра-
їнської співачки Квітки Цісик.

У програмі концерту за участі солістів філармонії та ака-
демічного інструментального ансамблю “Високий Замок” 
(художній керівник: Андрій Яцків) прозвучали вокальні 
композиції з репертуару Квітки Цісик, українські народні 
пісні та інструментальні твори.

Особливу підтримку аудиторії викликало запальне ви-
конання “Коломийок” Олександра Божика в аранжуванні 
А. Яцківа із соло-скрипкою О. Верхоляк, а славнозвісну 
“Червону руту” разом з артистами натхненно виконував 
весь зал.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОНКУРС
7 листопада 2019 року в актовій залі головного корпу-

су університету за активного сприяння ректорату було 
організовано і проведено інтелектуальний конкурс-гру 
“Що? Де? Коли?”. Організатором виступили студент-
ська рада разом з ГО “Львівська обласна ліга інтелекту-
альної творчості” (Олег Йонка) та Студентська ліга 
Львівщини. 

В конкурсі взяли участь команди : “ТУСОвщики” (фа-
культет ТУСО), “Друзі президента” (ЮФ), “Прозорі люди” 
(ІЕФ) та “Бомонд” (ФМЕВ та ІТ). Команди-учасники дава-
ли відповіді на запитання з різноманітних галузей знань: 
історії України, політичного життя, економіки та бізнесу, 
географії, історії науки, права, народної творчості тощо.

За результатами конкурсу перемогу отримали (дали пра-
вильні відповіді) учасники команди “ТУСОвщики” (капі-
тан Михайло Яремко). 

КОНКУРС “ЩО? ДЕ? КОЛИ? 
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ”

20 листопада 2019 року в актовій залі університету 
з ініціативи студради та ректорату організовано і про-
ведено інтелектуальний конкурс-гру “Що? Де? Коли? 
Антикорупційний”

Захід приурочено до Дня гідності і свободи в межах під-
тримки і реалізації одного з головних принципів і напрямів 
європейської інтеграції України – боротьби з корупцією. 

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ 
30 РІЧЧЯ ВІДРОДЖЕННЯ УГКЦ

13 листопада 2019 року в актовій залі університету 
відбулася урочиста академія, присвячена 30-річчю відро-
дження Української греко-католицької церкви та 75-річчю 
відходу до вічності митрополита Андрея Шептицького. 

В урочистостях взяли участь: поет, прозаїк, учасник дис-
идентського руху, Лауреат Національної премії ім. Тараса 
Шевченка Ігор Калинець; Голова Секретаріату Конгресу 
української інтелігенції Володимир Парубій; проректор 
Українського католицького університету Олег Турій; Лау-
реат премії Національної академії наук України для моло-
дих вчених Оксана Пасіцька.

Перед учасниками виступили колективи університету: 
Народна хорова капела “Мрія” (художній керівник: Василь 
Долішний, концертмейстер: Оксана Долішна), Народна ка-
пела бандуристок “Галичанка” (художній керівник: Русла-
на Дробот концертмейстер: Мирослава Медвецька).

У конкурсі взяли участь 4 команди : “ТУСОвщики”
(факультет ТУСО), “ІЕФ-нуті” (ІЕФ), “Глорія Делі” та 
“Бомонд” (обидві – ЮФ). Команди-учасники давали відпо-
віді на запитання з усіх сфер дотичних до такого ганебного 
і шкідливого явища як “корупція”: історії її виникнення і 
“становлення”, форм прояву у різних державах, методів бо-
ротьби і викорінення тощо.

Суддівську колегію представляли: Богдан Піддубний, 
Вікторія Єрмілова та Ілля Саєнко, модераторами конкурсу 
були Євген Беднарський і Наталя Лисенко.

За результатами конкурсу перемогу отримали учасни-
ки команди “ТУСОвщики” (капітан Михайло Яремко), які 
отримали кубок переможця.
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ЕКСКУРСІЯ МІСТОМ ЛЕВА
24 вересня 2019 року для студентів спеціальностей 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” і 
“Харчові технології” проведено виїзне практичне занят-
тя з дисципліни “Історія України”. Захід організовано 
доцентом кафедри товарознавства та експертизи в 
митній справі Демидчук Л. Б. і завідувачем кафедри іс-
торії і політології, доцентом Ю. В. Михальським.

Під час екскурсії містом заслужений гід України 
А. Максимов фахово ознайомив студентів з історією вулиць 
та архітектури м. Львова. 

Студенти із захопленням проходили вулицями старого 
міста і відвідали історичні місця Львова. 

ІСТОРІЮ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
ПІЗНАВАЛИ У ЦЕНТРАЛЬНІ ЧАСТИНІ ЛЬВОВА

31 жовтня 2019 року студенти спеціальності “Туризм” з навчально-піз-
навальною метою та метою розширення можливостей отримання про-
фесійних компетентностей під час практичного заняття з дисципліни 
“Історія української культури” разом з доцентом кафедри історії і філософії 
О. З. Кендус здійснили екскурсію центральною частиною м. Львова.

Фаховий екскурсовод провела цікаву оглядову екскурсію містом Лева, наці-
ливши увагу студентів на його історико-національних аспектах розвитку. Сту-
денти познайомилися із цікавинками життя різних громад міста (української, ві-
рменської, єврейської та польської), їх головними пам’ятками. 

Крім того, екскурсовод пояснила майбутнім фахівцям у галузі туризму
методику підготовки й проведення екскурсії, звернула увагу на необхідні знання 
та вміння.

ДНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПАДЩИНИ
6-8 вересня 2019 року під егідою Навчального турис-

тичного центру кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи університету з нагоди проведення фестивалю “Дні 
європейської спадщини: Мистецтво і розваги Львів’ян в 
часи без Інтернету” студенти-волонтери спеціальності “Ту-
ризм” та студенти, спеціальності “Готельно-ресторанна 
справа” з кураторами: професором Мізюком Б. М. і доцен-
тами Тучковською І. І., Топорницькою М. Я. та Ящук В. І. 
відвідали розповідь-лекцію “День міста Львова: історія, 
традиції, святкування”, екскурсію “За кулісами прекрасної 
епохи”, виставку “Мисцетво і розваги львів’ян в часи без 
інтернету”, та інші.

Студенти цікаво та пізнавально провели час і проявили 
свою ерудованість, кмітливість та високий професіоналізм 
у якості волонтерів та учасників фестивалю.

УЧАСТЬ У СВЯТКУВАННІ 
ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ТУРИЗМУ

28 вересня 2019 року студенти спе-
ціальності “Туризм” взяли участь у 
святкуванні Всесвітнього дня туризму 
у смт. Славське.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ
18 вересня 2019 року доцент кафедри туризму та готельно-ресторан-

ної справи Ірина Тучковська провела на базі клубу “Дельта” виїзне прак-
тичне заняття для студентів спеціальності “Туризм” з дисципліни 
“Спортивний туризм”. 

Студенти мали можливість 
ознайомитися з особливостями гри 
у пейнтбол та екстримальним від-
починком у природніх умовах.

Інструктори закладу провели 
інструктаж з правил техніки безпе-
ки, спортивну руханку та показали 
різноманітні майстер-класи: “Пе-
ревірка спеціального споряджен-
ня”, “Стрільба по рухомій цілі” та 
“Подолання перешкод різного рів-
ня складності”.
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9 жовтня 2019 року студенти 
спеціальності “Менеджмент” згід-
но програми  дисципліни “Історія 
менеджменту” разом з доцентом 
О. В. Колянко взяли участь у виїзному 
занятті в торговому центрі “ЕПІ-
ЦЕНТР К”.

У торговому центрів з особливостя-
ми практичної управлінської діяльнос-
ті студентів ознайомила менеджер з 
персоналу, кандидат наук з державного 
управління Наталя Федорівна Добрева. 

4 листопада 2019 року для студен-
тів спеціальності “Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність” на базі 
ТОВ “Епіцентр К” проведено виїзне 
заняття професором кафедри товароз-
навства та експертизи в митній справі 
Доманцевич Н. І. з дисципліни “То-
варознавство непродовольчих товарів 
(господарські товари)”.

1 листопада 2019 року студен-
ти спеціальностей “Економіка”, 
“Облік і оподаткування” та “Фінан-
си, банківська справа та страхуван-
ня”, разом із доцентом кафедри під-
приємництва, торгівлі та логістики 
Олексин І. І. відвідали гіпермаркет 
“Епіцентр К”. 

У межах програми комерційний ди-
ректор Шлапак В. В. ознайомив сту-
дентів із особливостями організації 
торгово-технологічного процесу в гі-
пермаркеті.

21 листопада 2019 року на базі ТОВ “Епіцентр К” відбулося виїзне практич-
не заняття з дисципліни “Товарознавство пакувальних матеріалів і тари” на 
тему “Основні види пакувальних матеріалів і тари, які призначені для паку-
вання харчових продуктів і непродовольчих товарів” для студентів універси-
тету спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Завідувач департаменту “Кріплення” Р. В. Козак ознайомив студентів з різни-
ми типами упаковки, яка реалізуються у “Епіцентрі К”. Особливу увагу він звер-
нув на сучасні види полімерної тари з біорозкладальних пакувальних матеріалів. 

Про особливості упакування та зберігання різних груп непродовольчих то-
варів, харчових продуктів та зоотоварів розповіли начальник відділу “Прийом 
товару” О. М. Галіцький, завідувач департаменту “Лакофарбової продукції” 
С. В. Дубіна, продавець департаменту “Свята, зоогрупа та аксесуари для рос-
лин” Г. М. Задорожна та завідувач департаменту “Велика побутова техніка”
Н. П. Балабан. 

Одночасно вони звернули увагу на особливості маркування транспортної і 
споживчої тари, а також захисту упаковки від несанкціонованого відкривання. 

19 листопада 2019 року продовжився цикл дуальних 
занять для студентів, які проводяться на базі торгових 
центрів “Епіцентр К”. Цього разу у полі зору студентів 
спеціальностей “Товарознавство та торговельне під-
приємництво” і “Маркетинг” перебували практичні за-
сади організації логістики на підприємстві торгівлі ме-
режевого типу. 

19 листопада 2019 року на базі гіпермаркету
“Епіцентр К” відбулося практичне заняття у форматі 
дуальної освіти з дисципліни “Прилади і машини для 
ведення домашнього господарства” для студентів спеці-
альності “Підприємництво, торгівля та біржова діяль-
ність” , яке провела доцент кафедри товарознавства та 
експертизи в митній справі Л. Г. Ніколайчук.

Комерційний директор В. В. Кнейчук висвітлив для 
студентів новинки в наявному переліку електропобу-
тової техніки відділу. На високому фаховому рівні був 
представлений сучасний асортимент роботів-пилососів, 
товарів для підтримання мікроклімату приміщень, хо-
лодильників, пральних та прально-сушильних машин,
які реалізує гіпермаркет.

ДУАЛЬНА ОСВІТА

Комерційний директор компанії “Епіцентр К” 
Кнейчук В. В. ознайомив з особливостями закупівельних 
процесів, операцій, пов’язаних із отриманням товарів та їх 
інформаційним супроводом, проблематикою формування 
товарних запасів, організацією транспортування, складу-
вання і зберігання вантажів, а також з особливостями на-
дання покупцям послуг логістичного характеру.
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29 листопада 2019 року студен-
ти спеціальності “Товарознавство 
та торговельне підприємництво” 
разом з доцентом кафедри підпри-
ємництва, торгівлі та логістики 
Середою С. А. відвідали торговий 
центр “Епіцентр”, де було проведено 
заняття з дисципліни “Обладнання 
підприємств торгівлі”.

Начальник відділу “Доставка” 
В. С. Заремба ознайомив студентів з різ-
ними видами сучасного підйомно-тран-
спортного обладнання, яке використову-
ється в торговому центрі “Епіцентр”. 

8 листопада 2019 р. студенти спе-
ціальності “Підприємництво, торгів-
ля та біржова діяльність” під керівни-
цтвом доцента Шалеви О. І. відвідали 
торговий центр “Епіцентр К” для 
проведення заняття з дисципліни 
“Мерчендайзинг”.

За сприяння менеджера з персоналу 
Данилюк О. О. та завдяки професій-
ним коментарям фахівця відділу екс-
пертного продажу Зинича Є. В. і завід-
увача секції “Шпалери та покриття” 
Паночка Н. І. студенти мали змогу на 
практиці ознайомитися з правилами 
мерчендайзингу та принципами фор-
мування товарного асортименту. 

“Родзинкою” візиту стало відвідання 
Новорічного ярмарку, де студенти поба-
чили приклади тематичної декоративної 
викладки товарів, а також відчули яскра-
ву атмосферу свята.

14 листопада 2019 року на базі 
ТОВ “Епіцентр К” відбулося виїзне 
лабораторне заняття з дисциплі-
ни “Товарознавство сільськогоспо-
дарської продукції і сировини” для 
студентів спеціальності “Підпри-
ємництво, торгівля та біржова ді-
яльність”.

З організацією роботи відділу 
“Садовий центр” студентів ознайомила 
комерційний директор О. І. Якимович, 
а разом із старшим продавцем Юлією 
Ломовою студенти вивчали види деко-
ративних рослин, асортимент горщи-
кових та живих зрізаних квітів. Також 
ними фахово було проведено оцінку 
якості квітучих горщикових квітів згід-
но з чинним стандартами.

ІНТЕРНЕТ КОМУНІКАЦІЇ З МАРКЕТИНГУ В “ЕПІЦЕНТР К”

НА БАЗІ “ЕПІЦЕНТР К”

Щиро дякуємо керівництвуЩиро дякуємо керівництву
ТОВ “Епіцентр К” за можливість ТОВ “Епіцентр К” за можливість 
отримати професійний досвід отримати професійний досвід 

студентами нашого університету!студентами нашого університету!

8 листопада 2019 року відбулася зустріч студентів 
спеціальності “Маркетинг” і “Реклама в бізнесі” із ко-
мерційним директором ТзОВ “Епіцентр К” Олексан-
дром Хасія, що стало вже гарною традицією співпраці з 
відомою торговельною компанією. 

Учасники вели розмову про ефективність маркетинго-
вих комунікацій компанії та практику використання марке-
тингу в соціальних мережах на прикладі інтернет-магазину 
“27.ua”. 

Нові прикладні знання від практика стали предметом 
обговорення актуальної проблематики. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОЛОДІЖНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ “ЮНІОР ЗОНТА”

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ФОРУМІ

ВІЗИТ НА ФОРУМ ВИКЛАДАЧІВ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

8-9 листопада 2019 року на базі КНТЕУ відбувся освітній захід –
ІІІ Всеукраїнський форум викладачів англійської мови “Reforming Higher 
Education in Ukraine / Реформування вищої освіти в Україні”. Універси-
тет на Форумі представляли завідувач кафедри іноземних мов, доцент 
Наталія Ковалик та старший викладач цієї ж кафедри Леся Тимочко. 

Учасники Форуму мали нагоду послухати та обговорити проблемні аспекти 
викладання англійської мови у вищій школі в контексті державної “Стратегії ста-
лого розвитку України 2020”.

Разом з тим, учасники Форуму мали нагоду взяти участь у різноформатних 
секційних тренінгах організованих освітньою компанією “Pearson”, компанією 
“Dinternal Education” та мовною школою “London School of English”. 

31 жовтня – 01 листопада 2019 року викладачі універ-
ситету взяли активну участь у роботі ХIХ Міжнарод-
ного економічного форуму. 

Протягом першого робочого дня форуму виклада-
чі університету професори Котуха О. С., Міценко Н. Г., 
Міщук І. П., доценти Бойко Р. В. та Чік М. Ю. відвіда-
ли презентації та обговорення таких актуальних тем, як: 
“Аутсорсинг бізнес-процесів як інструмент динамічного 
розвитку економіки Львівщини”, “Індустріальні парки як 
прогресивний інструмент залучення технологічних компа-
ній”, “Впровадження нових технологій. Еволюція промис-
лового виробництва”, “Фінансові інструменти розвитку: 
світова практика та перспективи для України”.

Другий робочий день був присвячений тематичним 
секційним засіданням. В роботі секції “Експортний по-
тенціал Львівщини в системі євроінтеграційних процесів” 
прийняли участь професор Міценко Н. Г., доценти Рущи-
шин Н. М. та Мединська Т. В. Особливу увагу привернули 
доповіді “Тренди експортної політики на національному та 
міжнародних ринках”, “Регіональна експортна стратегія” 

та “Експорт машинобудівної продукції з України: тенденції 
світового ринку та інструменти підтримки”. 

В панельній дискусії “Invest in Lviv Region: Focus on 
Tourism” прийняли участь професор Міценко Н. Г., доцен-
ти Мельник І. М., Тучковська І. І. та студенти спеціальності 
“Туризм”.

4 жовтня 2019 року в університеті за активного 
сприяння ректорату і студентської ради під патрона-
том ГО “Зонта Клуб Львів” організовано презентацію 
молодіжного проекту “Юніор Зонта”.

На заході було презентовано проект “Булінг – актуальна 
проблема. Якщо ти став свідком булінгу – виділись, захисти 
потерпілого!”. Естафету з реалізації проекту було передано 
представникам студентської ради Олегу Бойко та Габріелі 
Надь для подальшого обговорення даної проблематики у 
студентському середовищі університету.

Також, для студентів і співробітників університету від-
бувся тренінг “Бізнес-планування соціального підприєм-
ства: від ідеї до дії”. 

НАВЧАЛЬНА ПОЇЗДКА У ТЕРНОПІЛЬ
18 жовтня 2019 року студенти спеціальностей 

“Туризм” і “Готельно-ресторанна справа” з метою 
розширення можливостей отримання професійних 
компетентностей відвідали м. Тернопіль. 

Студентів та викладачів гостинно прийняв Тернопіль-
ський туристичний інформаційний центр. Фаховий екскурсо-
вод не лише провела цікаву оглядову екскурсію містом, але й 
пояснила майбутнім фахівцям методику її підготовки та про-
ведення, звернула увагу на необхідні знання та вміння.

Директор Тернопілького туристичного інформаційного 
центру Тарас Ковальчук розповів про тенденції та пробле-
ми розвитку туризму в м. Тернопіль, а також про організа-
цію та напрями роботи центру.
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ВОЛОНТЕРСТВО СПІЛЬНО
З ЗЕЛЕНИМ ХРЕСТОМ

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ З НАГОДИ 
“МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СЛІПИХ”
13 листопада 2019 р. студенти університету спеці-

альностей “Туризм” та “Готельно-ресторанна справа” 
разом з викладачами кафедри туризму та готельно-рес-
торанної справи брали участь в якості волонтерів у за-
ходах з нагоди “Міжнародного дня сліпих”.

Захід відбувся в приміщенні офісу ГО ЛОО УТОС 
та спеціалізованої бібліотеки для незрячих під назвою 
“Ми серед вас” та присвячений 80-річчю Львівської об-
ласної організації Всеукраїнської організації інвалідів 
“Українське товариство сліпих”.

Присутні мали змогу ознайомитися з напрямками робо-
ти, які проводить організація для осіб з порушенням зору. 

ЧУЖИХ ДІТЕЙ НЕ БУВАЄ 
27 вересня 2019 року студенти спеціальності 

“Готельно-ресторанна справа” Кучерява Христина та 
Маценко Наталія, разом із куратором, доцентом кафе-
дри харчових технологій Палько Н. С., відвідали Дитя-
чий будинок № 1 для дітей-сиріт м. Львова.

В цей день у закладі було організовано концерт за участі 
Заслуженого артиста України Леонтія Бебешка, співачки і 
ведучої Лідії Бебешко та фіналіста проекту “Голосу країни” 
Михайла Мирки. 

Студенти долучилися до створення святкового настрою і 
на завершення концерту вручили дітям подарунки.

СВЯТИЙ МИКОЛАЙ
У ШКОЛІ “МАРІЇ ПОКРОВИ”

18 грудня 2019 року представники студентської ради 
університету, як волонтери Святого Миколая завіта-
ли в гості до учнів та педагогів Львівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату “Марії Покрови”.

На зустрічі відбулося дійство Святого Миколая – дітям 
були вручені подарунки, дбайливо зібрані та оформлені 
студентами університету, а маленьких оченятах вихованців 
школи Марії Покрови “запалали іскорки щастя”.

ПАЛОМНИЦТВО
ПО СВЯТИХ МІСЦЯХ УКРАЇНИ 

5 жовтня 2019 року студенти та викладачі універси-
тету відвідали з прощею маленький Єрусалим у Зарваниці. 

Представники університету побували на архієрейській 
службі, де у спільній молитві просили допомоги та заступ-
ництва у Бога, пройшли Хресну дорогу та відвідали копію 
Єрусалиму на українській землі, доторкнулись до Чудот-
ворної ікони Богородиці Зарваницької.

Отримавши Боже Благословення, сповнені духовно по-
вернулись до Львова.

Студент університету Максим Юрчук  взяв участь 
у волонтерській програмі за сприяння Erasmus+, това-
риства Зелений Хрест та Національної асамблеї осіб з 
інвалідністю України. Програма заходу передбачала для 
людей з обмеженими можливостями екскурсію Львовом 
та вікенд на природі (сплав по річці Дністер). Участь у 
заході взяли близько 70 осіб з різними вадами здоров’я, 
представники з України, Польщі, Молдови, Грузії, Латвії 
та Португалії.

За словами Максима, він був шокований здатністю цих 
людей долати проблеми та, особливо, їх волею до повно-
цінного життя. Цитата: “Ми живемо, маємо дві ноги, дві 
руки, бачимо, чуємо. А ці люди позбавлені цього. Та не зва-
жаючи на це, вони не здаються, а продовжують боротися за 
своє право бути повноцінною частиною суспільства. Я був 
приємно вражений, спостерігаючи за ними.”



24 2424 24СПОРТ

СРІБНА ПРИЗЕРКА
І ЕТАПУ УНІВЕРСІАДИ 

УКРАЇНИ
Студентка Бреславська Вікторія 

вдруге поспіль стала срібною при-
зеркою І етапу Універсіади Украї-
ни з метання спису. 

БРОНЗОВІ ПРИЗЕРИ З ФУТБОЛУ
УНІВЕРСІАДИ УКРАЇНИ  2019

З 29 вересня по 21 жовтня 2019 року відбулись змагання з футболу за про-
грамою І етапу “Універсіади України - 2019”. 

Збірна команда університету виборола бронзові нагороди, впевнено здобув-
ши перемоги в протистояннях з Національним університетом “Львівська полі-
техніка”, Львівським Національним медичним університетом і Дрогобицьким 
Державним педагогічним університетом, поступившись лише колективам Львів-
ського Державного університету фізичної культури та Львівського Національно-
го аграрного університету. 

Ігри пройшли у тривалій безкомпромісній боротьбі, а досягнутий результат 
засвідчив повну самовіддачу наших студентів-спортсменів.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
ТУРНІРУ З ШАХІВ 

Студент Михайло Яремко вибо-
ров перемогу студентського шахо-
вого турніру, який відбувся в уні-
верситеті 21 листопада 2019

ЗМАГАННЯ
ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ
WADF WORLD DANCE

CHAMPIONSHIP

ЧЕМПІОН 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ТУРНІРУ З ФРІ ФАЙТУ
3 листопада 2019 року в Івано-

Франківську відбувся VIІ всеукраїн-
ський турнір з фрі-файту пам’яті 
Павла Федорука. У боротьбі за призо-
ві місця, перемогу та визнання своїх 
зусиль на татамі вийшли представ-
ники з різних куточків України. 

У турнірі прийняв участь студент 
спеціальності “Менеджмент” Мамай 
Сергій, який є спортсменом спортив-
ного клубу “Цитадель”. 

За результатами змагань Сергій став 
чемпіоном відкритого всеукраїнського 
турніру з фрі-файту та володарем кубку.

БРОНЗОВИЙ ПРИЗЕР 
МІЖНАРОДНОГО 
ТУРНІРУ З БОКСУ 

SCHWERINER

17-23 листопада 2019 року відбули-
ся змагання з бальних танців WADF 
World Dance Championship – Latin 
Youth & Adults Couples у м. Ліберець 
(Чехія). 

Студент спеціальності “Підприєм-
ництво, торгівля та біржова діяльність” 
Річард Кочут разом із партнеркою Лілі-
аною Гоцко (спортивно-танцювальний 
клуб “Рондо”) продемонстрували ви-
сокі результати та завоювали І місце.

25-27 жовтня 2019 року у місті 
Шверін (Німеччина) відбувся Міжна-
родний турнір з боксу SCHWERINER, 
на якому студент спеціальності 
“Підприємництво, торгівля та бір-
жова діяльність” Андрій Іванечко 
виборов бронзову медаль.

У Національному парку “Сколівські Бески-
ди” відбулися змагання зі спортивного туриз-
му за програмою “Універсіада України - 2019” 
в якому взяли активну участь представники 
університету.

Команда університету виборола ІV місце 
серед ЗВО Львівщини (тренер-представник: 
старший викладач Баховський І. І.).


