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ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ 
УКРКООПСПІЛКИ

Відповідно до постанови правління Укркоопспілки 
від 16.07.2020 р. № 18 “Про призначення іменних 
стипендій Центральної спілки споживчих товариств 
України (Укоопспілки) студентам Львівського торговель-
но-економічного університету” призначено на І семестр 
2020-2021 н.р. іменні у стипендії Укоопспілки, зокрема: 
студентці ОПП “Менеджмент” Лілії Кобі та студентці 
ОПП “Комп’ютерні науки” Габріеллі Надь.

ЛАСКАВО ПРОСИМО
ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ РОДИНИ

пандемії. Також, ознайомили студентів з кураторами груп 
та присутніми викладачами.

Після того, відбулася зустріч-знайомство з групою. На 
них куратори розповіли про специфіку навчання студентів 
за обраною спеціальністю та освітньо-професійною про-
грамою. Розповіли про якість методичного забезпечення, 
а також провели екскурсії навчальними корпусами універ-
ситету з метою ознайомлення з аудиторіями, навчальними 
лабораторіями, бібліотеками та читальними залами.

Крім того, студенти мали змогу побачити спортивний 
зал університету, а також дізнатися про наявні спортивні 
секції.

Продовжився перший навчальний день першокурсників 
лекційними заняттями згідно розкладу. 

15 вересня 2020 року університет гостинно відкрив 
двері для 817 студентів бакалаврату денної та заочної 
форм навчання. У зв’язку з карантинними обмеження, 
урочистого заходу з нагоди посвяти першокурсників у 
студенти Львівського торговельно-економічного універ-
ситету не відбулося. Проте, перед початком навчання 
в Інституті економіки та фінансів, факультеті това-
рознавства, управління та сфери обслуговування, юри-
дичному факультеті та на факультеті міжнародних 
економічних відносин та інформаційних технологій від-
булися робочі зустрічі зі студентами.

Проводили зустрічі директор Інституту та декани фа-
культетів. На них, керівники підрозділів вітали першо-
курсників у стінах найстарішого торговельно-економічно-
го закладу вищої освіти України та Центральної й Східної 
Європи. Ознайомили студентів з особливостями навчаль-
ного процесу, в тому числі, як він відбуватиметься в умовах 

Андріана Алексєєв, студентка спеціальності 
“Міжнародні економічні відносини”

Мабуть кожен студент довго думав, який обрати заклад 
вищої освіти та яку спеціальність, але я зробила свій вибір 
практично в останній момент. У Львівському торговель-
но-економічному університеті навчалися мої знайомі, які 

позитивно його характеризува-
ли. Крім того, мене зацікавила 
можливість навчатися без кош-
тов но і проходити практику за 
кордоном. Впевнена, що тут 
буде цікаво. Студентське жит-
тя ми створюємо самостійно і 
саме від нас залежить, на яку 
стежину станемо: наполегливо-
го і активного студента чи тихо-
го і ледачого неука.

Я обираю перший варіант і, 
сподіваюся, мені це вдасться! 

Максим Корчинський,
студент ОПП “Обліково-пра-
вове забезпечення управління 
бізнесом”

Я обрав університет, оскіль-
ки це один з найдавніших уні-
верситетів Європи з власною 
історією, де викладачі мають 
великий досвід випуску ви со-
ко кваліфікованих спеціалістів. 

Крім того, не останню роль у 
моєму виборі відіграли схваль-
ні відгуки моїх знайомих, що 
навчаються в цьому університеті. До того ж, мені прово-
дили екскурсію навчальними корпусами і мені дуже спо-
добалося технічне забезпечення комп’ютерних класів, 
та їх новітнє облаштування. 

Я студент ЛТЕУ – і пишаюсь цим!
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3 грудня 2020 року студентки універ-
ситету спеціальності “Готельно-ресто-
ранна справа” Василина Волощук та 
спеціальності “Підприємництво, тор-
гівля та біржова діяльність” Юлія Кли-
мів стали Лауреатами обласної премії 
та нагороджені Дипломом Львівської 
облдержадміністрації та Львівської 
обласної ради за активну життєву та 
громадську позицію, особистий вне-
сок у розвиток і утвердження віт чиз-
няної науки.

16 листопада 2020 року у Львів-
ському Будинку вчених відбулося вру-
чення обласних премій працівникам 
наукових установ та закладів вищої 
освіти Львівської області.

Цьогорічними лауреатами від уні-
верситету стали: ректор, професор 
кафедри обліку, контролю, аналізу та 
оподаткування, доктор економічних 
наук, професор Петро Олексійович 
Куцик та доцент кафедри теорії держа-
ви та права, кандидат юридичних наук, 
доцент Мар’яна Ігорівна Голинська.

Вручили дипломи відомим ученим 
і знаним фахівцям голова Львівської 
ОДА Максим Козицький та голова 
Львівської обласної ради Олександр 
Ганущин.

Нагадаємо, ЛОДА та ЛОР щорічно 
призначають премії для працівників 
наукових установ та вищих навчаль-
них закладів (університетів, академій, 
інститутів) Львівської області: відо-
мим ученим і знаним фахівцям, моло-
дим ученим і дослідникам за наукові 
досягнення та з метою підтримки і сти-
мулювання проведення ними наукових 
досліджень.

3 грудня 2020 року студенту 
спеціальності “Право” Панасюку 
Андрію урочисто вручено премію 
Імені В’ячеслава Чорновола та 
Диплом Львівської обласної державної 
адміністрації та Львівської обласної 
ради за активну життєву і громадську 
позицію, особистий внесок у розвиток 
і утвердження вітчизняної науки, спри-
яння суспільному прогресу, соціально-
економічним перетворенням в Україні 
та світі.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

КОНКУРСУ “SCHOLARSHIP 
В УКРАЇНІ”

Студент університету Олег Бойко 
взяв участь у V конкурсі “Scholarship 
в Україні” та підготував роботу за те-
мою “Важливість малого та середньо-
го бізнесу для економічного зростання 
малих та середніх міст України”.

За результатами конкурсу Олег 
Бойко посів призове I місце та отри-
мав грант на оплату за навчання у сумі 
15 000 гривень.

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

ЛАУРЕАТИ ОБЛАСНИХ ПРЕМІЙ

6 та 9 жовтня 2020 року у Малій сесійній залі 
Львівської міської ради відбулися лекції, присвячені 
Європейському тижню місцевої демократії для студен-
тів університету спеціальності “Право”. Захід відбув-
ся за сприянням начальника управління “Секретаріат 
ради” Львівської міської ради Юрія Лукашеського.

Заняття спільно провели доцент кафедри теорії держа-
ви і права Галина Санагурська та заступник начальника 
Відділу громадського партнерства та управління Секре-
таріату ради Львівської міської ради Юлія Бойко на тему 
“Політична система держави” з навчальної дисципліни 
“Теорія держави і права”. 

Крім того, на заняттях студенти ознайомилися із діяль-
ністю Львівської міської ради, її структурою, інструмента-
ми громадської участі, що діють у Львові.

Слід відзначити, що інноваційні заняття такого типу да-
ють змогу ефективніше сприймати та засвоювати теоретич-
ний матеріал.
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15 грудня 2020 року в Алжирі онлайн відбулися 
Загальні збори Асамблеї Світової Асоціації професійно-
го навчання готельної та туристичної індустрії (World 
Association for Hospitality and Tourism Education and 
Training (AMFORHT). 

Учасниками зборів були міністри та провідні особи гос-
тинності та туризму з різних країн світу в Алжирі. Також, у 
засіданні взяли участь представники університету: перший 
проректор, професор Барна М. Ю. та викладачі кафедри 
туризму та готельно-ресторанної справи: професор Мель-
ник І. М. й доцент Топорницька М. Я., які є представниками 
Асоціації від університету.

Збори відкрив президент AMFORHT Філіпп Франсуа, 
який у своїй вступній промові відзначив важливість Асоці-

СТВОРЕНО КИТАЙСЬКО УКРАЇНСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ

22 грудня 2020 року в он-лайн режимі відбулася 
зустріч за участю Львівського торговельно-економічного 
університету та Чжецянського інституту економіки і 
торгівлі (Китайська Народна Республіка). 

Університет представляли: ректор, професор П. О. Куцик, 
проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак, декан 
факультету міжнародних економічних відносин та інфор-
маційних технологій, професор Ю. В. Полякова, директор 
Центру міжнародної освіти та співпраці Т. М. Штанько. У 
свою чергу представниками Чжецянського інституту були: 
секретар компартії інституту Лао Цімін, ректор Чен Децю-
ань, проректор Цзян Ліцзюнь, директор Центру міжнарод-
ного обміну та співпраці Ван Чунцин.

У вступному слові Петро Олексійович презентував уні-
верситет, розповів про історію, структуру, філософію уні-
верситету, переваги навчання, спеціальності та освітньо-
професійні програми, відомих випускників, а також про 
досвід співпраці на міжнародному рівні.

Під час зустрічі, ректор засвідчив наміри та виділив пер-
спективи співпраці з Китайськими колегами, що полягає 
у створенні спільного Китайсько-Українського навчально-
го центру економіки та торгівлі “Майстерня професійних 
можливостей”. Крім того, на заході відбулося представлен-
ня бронзових табличок спільного навчального центру.

Слід відзначити, що результатом зустрічі стало підпи-
сання меморандуму між двома сторонами.

УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АСАМБЛЕЇ СВІТОВОЇ АСОЦІАЦІЇ

ації та кропітку роботу у час пандемії. Було представлено 
річний звіт роботи Асоціації та плани на 2021 рік. 

Слід відзначити, що на засіданні відбулося представлен-
ня Львівського торговельно-економічного університету та 
звіт роботи його представників.

ВІЗИТ ДО ГІРСЬКИХ ГРОМАД ЛЬВІВЩИНИ

30 жовтня 2020 року науково-професорський колек-
тив кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 
спільно з фахівцями управління туризму та курортів 
Львівської облдержадміністрації здійснили робочий ви-
їзд до гірських територіальних громад Львівщини з ме-
тою налагодження співпраці з організації дуального на-
вчання та стажування студентів.

Делегація університету на чолі з першим проректо-
ром, професором М. Ю. Барна провела зустріч головою 

Славської селищної ради Володимиром Бегою, керівни-
цтвом гірськолижного комплексу “Плай”, представниками 
готельно-ресторанного бізнесу регіону, а також оглянула 
туристичні локації Національного природного парку 
“Сколівські Бескиди”.

Під час поїздки учасники також відвідали еко-ферму 
“Плай” (с. Климець Сколівського району), де ознайоми-
лися з досвідом організації виробництва екологічно чистої 
сільськогосподарської продукції та обговорили можливості 
дуального навчання на базі підприємства.



5АКТУАЛЬНО

УСПІШНО ПОДОЛАНО ВІДСТАНЬ ПОНАД 700 КІЛОМЕТРІВ

РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ  
ЛЕКТОР ШКОЛИ ЕКСПОРТЕРА

ПЕРША ЕКОНОМІЧНА ШКОЛА МІЗЕСА

9 грудня 2020 року ректор універ-
ситету, професор кафедри обліку, 
контролю, аналізу та оподаткуван-
ня П. О. Куцик провів лекцію на тему 
“Особливості оподаткування та 
валютне регулювання експорту” для 
слухачів Школи експортера.

Завдання школи – допомогти ма-
лому та середньому бізнесу освоїти 
основи експортної діяльності та набу-
ти практичні навички для виходу на зо-
внішні ринки для успішного продажу 
своїх товарів за кордон.

Слід відзначити, що захід відбува-
ється за ініціативи Львівської облас-
ної державної адміністрації, Львівсь-
кої торгово-промислової палати, НУ 
“Львівська Політехніка” та Асоціації 
професійних митних посередників. 

3-4 жовтня 2020 року на базі уні-
верситету відбулася школа Мізеса, 
де 25 учасників мали змогу заслухати 
та обговорити 14 тем від 10 спікерів. 
Організатори заходу – студенти 

спеціальності “Право” Олександр 
Немченко та Андрій Панасюк.

Учасники школи заслухали такі теми: 
“Австрійська школа економіки”, 

спікер Вікторія Кравчик;
“Історія економічних криз”, спікер 

Михайло Зіненко;
“Принципи роботи вільного ринку”, 

“Планова економіка СРСР”, спікер 
Валентин Краснопьоров;

“Приватизація 90-х, радянська спад-
щина”, “Епоха “червоного директора”, 
спікер Даніїл Лубкін;

“З чого складається економіка 
України”, спікер Павло Шеремета;

“Помаранчевий підйом”, “Стабіль-
ність” Януковича”, спікер Любов 
Жарова;

“Економіка “по-новому”, “Асоціація 
з ЄС”, спікер Наталія Мельник.

На світлині (зліва направо): Іван 
Щурко – депутат Львівської облради, 
Володимир В’язівський – народний де-
путат України 5-го і 6-го скликань, Ан-
тон Борковський – телеведучий, Анна 
Валевська – телеведуча, Володимир 
Квурт – депутат Львівської облради, 
Оксана Юринець – народний депутат 
України 8-го скликання, Павло Баку-
нець – народний депутат України та 
професор Віктор Шевчук. 

Олександр Гонтар родом с. Руська 
Поляна, що на Черкащині проїхав по-
над 700 км (з них 500 км. на велосипе-
ді) до Львова, щоб подати документи 
на навчання у найстаріший торго-
вельно-економічний заклад України 
та Центральної й Східної Європи.

Олександр подав документи до уні-
верситету на спеціальність “Економі-
ка” ОПП “Бізнес-економіка” для здо-
буття освітнього рівня бакалавр.

Обрав Львів, оскільки мене заціка-
вила мальовнича архітектура стародав-
нього міста, наявність цікавих місць 
для подорожей та духовного відпочин-
ку. Впевнений, що обрана мною спе-
ціальність та освітня програма дасть 
змогу в майбутньому стати висококва-
ліфікованим фахівцем у сфері економі-
ки, бізнесу та торгівлі.

Слід відзначити, що Олександр пла-
нує  повертатися додому лише пересу-
ванням на велосипеді через місто Київ.

УЧАСТЬ У ПОЛІТИЧНІЙ 
ПРОГРАМІ НА ТЕЛЕКАНАЛІ 

ЕСПРЕСО
18 грудня 2020 року завідувач кафе-

дри міжнародних економічних відно-
син, професор В. О. Шевчук прийняв 
участь у програмі “Борковський & 
Валевська Політика” на телеканалі 
Еспресо. 

ТУРНІР “LVIV DEBATE UNION”

21 листопада на базі університету 
за сприяння ректорату та студент-
ської ради відбувся 1-й етап тур-
ніру Львівського дебатного осередку 
ім. І. Франка.

У креативному та представниць-
кому заході взяли участь 24 команди 
(48 осіб) з вищих навчальних закла-
дів найбільших міст України – Одеси, 
Харкова, Вінниці, Києва, Дніпра та 
Львова та 6 суддів, які представляли 
Львів та інші міста України.

Регламент турніру передбачав 
участь команд-учасниць у трьох попе-
редніх раундах – звання “Топ-спікер” 
та у фінальному етапі – “Перемо-
жець І-го етапу Львівської Ліги імені 
І. Франка”. У мистецтві дебатування 
вперше взяла участь команда ЛТЕУ у 
складі: Бондаренко Андрій, Калинович 
Святослав та Бойко Олег.

Переможцем І-го турніру фіналь-
ного етапу стала команда з м. Вінни-
ці, а команда ЛТЕУ, як для дебютанта 
виступила достойно, пройшовши всі 
три раунди.
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ВЕБІНАРИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ МКТЕК
17-22 грудня 2020 року завідувачем кафедри фінансів, 

кредиту та страхування, професором С. В. Черкасовою 
та професором кафедри економіки О. І. Ковтуном в дис-
танційному режимі прочитано лекції для викладачів 
Мукачівського кооперативного торговельно-економіч-
ного коледжу. 

Професор Черкасова С. В. ознайомила слухачів з су-
часними інструментами фінансування бізнесу, що пропо-
нуються інститутами фінансової сфери на сучасному етапі 
господарювання. 

Професором Ковтуном О. І. проведено вебінар на тему: 
“Аналіз і оцінка бізнес-середовища, визначення ніш для 
оптимального ведення бізнесу, формування місії та цілей під-
приємством”. Доповідачем розглянуто типові стратегії бізне-
су, їх цільове призначення та можливі ситуації застосування. 

Слід відзначити, що захід відбувся в межах програми 
стажування викладачів кооперативних закладів, де органі-
затором виступив директор Навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти університету, доцент Ю. О. Самура.

На відкритті конференції з вітальним словом до учасни-
ків звернувся ректор університету, професор П. О. Куцик, 
який подякував колегам з БТЕУ за ефективну організа-
цію, а членам консорціуму – за плідну наукову та ділову 
спів пра цю і побажав усім подальших наукових досягнень, 
творчих здобутків та здоров’я.

На пленарному засіданні 20 жовтня із доповіддю 
“Использование приёмов мерчендайзинга для повышения 
эффективности интернет-магазина” виступила доцент 
кафедри підприємництва, торгівлі та логістики університе-
ту О. І. Шалева Загалом на цьому науковому заході резуль-
тати своїх досліджень представили майже 80 науковців. 

НАУКОВЕ ОБГОВОРЕННЯ ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
25 вересня 2020 року на базі університету в режимі 

on-line відбулася Міжнародна конференція на тему 
“Якість і безпечність харчової продукції і сировини – 
проблеми сьогодення”, присвячена 80-річчю видатного 
вченого, Заслуженого діяча науки і техніки України, 
доктора технічних наук, професора, завідувача кафед-
ри Львівського торговельно-економічного університету 
Івана Васильовича Сирохмана. Організатор заходу – 
кафедра товарознавства, технологій і управління 
якістю харчових продуктів.

Відкрив науковий форум вступним словом і доповіддю 
ректор університету, професор П. О. Куцик. Також учасників 
конференції привітали проректор з наукової роботи, профе-
сор Б. Б. Семак та декан факультету товарознавства, управ-
ління та сфери обслуговування, доцент В. В. Гаврилишин 

Конференція пройшла за тематичними напрямками: управ-
ління якістю і безпечністю харчових продуктів – передовий 
досвід; наукове забезпечення якості та безпечності основних 
груп харчових продуктів і сировини; сучасні напрацювання 
щодо поліпшення якості те безпечності харчових продуктів 
і методів їх контролю; проблеми якості і безпечності продук-
ції громадського харчування та їх розв’язання; поліпшення 
контролю якості і безпечності сільськогосподарської продук-
ції на агропродовольчих ринках; сучасний стан і перспекти-
ви зростання виробництва органічної продукції в Україна та 
світі; сучасні проблеми підготовка фахівців з товарознавчого 
і технологічного профілю.

За видатні заслуги і здобутки в науковій роботі, багато-
річну працю та з нагоди 80-річчя професора І. В. Сирохма-
на нагороджено Почесною Грамотою Всеукраїнської цен-
тральної спілки споживчих товариств, а також присвоєно 
звання Почесного професора Полтавського університету 
економіки і торгівлі.

МІЖНАРОДНА НАУКОВА СПІВПРАЦЯ
КООПЕРАТИВНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

20-21 жовтня 2020 року Мережевим університетом 
“Кооперація” на базі Білоруського торгово-економічного 
університету споживчої кооперації проводилася міжна-
родна інтернет-конференція на тему “IV Писаренков-
ские чтения “Эффективность сферы товарного обра-
щения и труда”.
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ТУРИЗМ  ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ДЕСТИНАЦІЙ

НАУКОВА ДИСКУСІЯ ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
19 листопада 2020 року на базі університету відбулася 

в режимі он-лайн ХІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених 
на тему “Сучасний стан та пріоритети модернізації 
фінансово-економічної системи України”, яка організо-
вана кафедрою фінансів, кредиту та страхування.

Співорганізатори заходу – Національна академія ста-
тистики, обліку та аудиту; ДУ “Інститут регіональних до-
сліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”; Факультет 
управління та бізнесу ЛНУ ім. І. Франка; Харківський 
державний університет харчування та торгівлі; Прикарпат-
ський національний університет ім. Василя Стефаника.

Модератор наукового форуму – доцент кафедри фінан-
сів, кредиту та страхування ЛТЕУ Т. В. Мединська.

Відкрив науковий форум вітальним словом ректор уні-
верситету, професор П. О. Куцик. До привітання учасників 
долучилися: проректор з наукової роботи ЛТЕУ, професор 
Б. Б. Семак, директор Інституту економіки та фінансів, 
доцент Т. О. Герасименко; завідувач кафедри фінансів, 

кредиту та страхування, професор С. В. Черкасова.
На пленарному засіданні виступили представники нау-

кової спільноти, молоді учені та здобувачі вищої освіти усіх 
представлених наукових установ-співорганізаторів.

У роботі конференції прийняли участь понад 70 осіб 
з 25 закладів вищої освіти на наукових установ.

Президент Національної туристичної організації 
Іван Леонідович Ліптуга прочитав в університеті 
лекцію для здобувачів вищої освіти освітнього рівня 
бакалавр та освітнього рівня магістр ОПП “Туризм” 
на тему “Туризм – драйвер розвитку дестинацій”.

Студенти взяли участь в обговоренні актуальних питань 
розвитку туризму та стану туризму в умовах коронакризи.

Після лекції відбулася робоча зустріч з викладачами 
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи під час 
якої обговорено питання сучасних тенденцій у підготовці 
фахівців у сфері туризму та окреслено можливі напрямки 
співпраці кафедри та Національної туристичної організації.

УЧАСТЬ У ЗБОРАХ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА
ТОВАРОЗНАВЦІВ І ТЕХНОЛОГІВ

23 грудня 2020 року на базі КНТЕУ в режимі онлайн відбулося 
засідання правління та загальні збори ГО “Українське товариство 
товарознавців і технологів” (УТТТ). 

Під час засідання розглянуто такі питання: проблеми та перспективи 
розвитку товарознавства; інформація про XXII Симпозіум IGWT; ротація 
членів УТТТ.

Слід відзначити, що активну участь в роботі громадської організації 
взяли члени осередку нашого  університету.

Зокрема, з  пропозиціями  й баченням розвитку товарознавства 
виступили декан факультету ТУСО, доцент Гаврилишин В. В., професор 
Ємченко І. В., професор Пелик Л. В. й доцент Лебединець В. Т.

11-13 вересня 2020 року у Львові відбулася десята ювілейна 
“Дні європейської спадщини” під гаслом “Спадщина і освіта: уроки, 
які варто повторити”. Слід відзначити, що цьогоріч університет 
вперше долучився до відзначення такого заходу у Львові.

В межах аходу в актовій залі університету відбулася лекція-розповідь 
на тему: “Від реальної школи до університету: Львівський торговель-
но-економічний університет” (доповідачі: доценти кафедри туризму та 
готельно-ресторанної справи Марія Топорницька та Ірина Тучковська).
Лектори ознайомили львів’ян та гостей міста з історією трансформації 
нинішнього Львівського торговельно-економічного університету ще від 
Цісарсько-королівської реальної школи. Гості мали можливість побачи-
ти раритетні екземпляри книг та документів, а також взірці дипломів 
випускників тодішньої реальної школи.

УЧАСТЬ У ДНЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПАДЩИНИ
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НАЙКРАЩИЙ ОРАТОР ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Відомий у Львові та в Україні бізнесмен, меценат та власник футбольно-
го клубу “РУХ” (м. Львів) Григорій Козловський завітав до своєї рідної Alma-
Mater – Львівського торговельно-економічного університету, який закінчив 
у 1994 році за спеціальністю “Бухгалтерський облік та аналіз господарської 
діяльності”, де провів зустріч зі своїм студентським колегою, а нині ректо-
ром, професором П. О. Куциком, а також зі студентами вишу.

ТОРГОВО РОМАНТИЧНИЙ НАСТРІЙ У ВІДГУКАХ ВИПУСКНИКА

Під час зустрічі зі студентами 
Григорій Петрович відзначив, що зі 
сцени актового залу університету ви-
ступає він не вперше, але хвилювання 
від того, що він завітав до рідної Alma-
Mater великі, оскільки відразу навію-
ються спогади, як він вперше пересту-
пив поріг навчального закладу, здача 
першого іспиту тощо.

Для присутніх випускник розповів 
власні спогади від навчання у закла-
ді, відзначивши, що кожен квадратний 

метр та сантиметр навчального кор-
пусу навіює приємні спогади студент-
ського життя, оскільки він знайшов 
саме у цих стінах дуже багато людей, 
які стали йому друзями. 

Крім того, Григорій Козловський 
розповів свій шлях становлення з ви-
пускника тодішнього Львівського тор-
говельно-економічного інституту до 
успішного власника бізнесу, відзна-
чивши, що бізнесменами не стають, а 
ними народжуються.

У свою чергу, ректор університету 
відзначив, що Григорій Петрович до-
сягнув певних висот у бізнесу, проте 
він ніколи не забуває свою Alma-Mater, 
в якій він став дипломованим фахівцем 
з бухгалтерського обліку та аналізу 
господарської діяльності, а постійно на 
зв’язку з університетом й виступає ме-
ценатом у багатьох проектах універси-

тету: проведення студентських заходів, 
спортивних змагань, оновленні матері-
ально-технічної бази вишу тощо.

Слід відзначити, що гість зі щирою 
відвертістю та гумором відповідав 
на запитання студентів, згадував свої 
студентські роки, ділився життєвим 
досвідом, розповідав про свої страхи, 
філософськи розмірковував про осо-
бисті принципи.

На завершення зустрічі, студенти 
мали змогу зробити фото з успішним 
випускником університету.

8 жовтня 2020 року з нагоди святкування Дня юрис-
та, на юридичному факультеті відбувся щорічний кон-
курс на найкращого оратора 2020 року серед студентів 
спеціальності “Право”.

На заході працювало журі у складі: перший проректор, 
професор М. Ю. Барна, психологиня університету І. Маєв-
ська та випускниця юридичного факультету М. Стояновська 

На конкурсі студенти виступили з номерами: Шипіцина 
Вероніка та Попко Надія “Виступ Барбари Джордан перед 
юридичним комітетом про імпічмент президента Ніксона”; 
Тхір Святослав “Промова Авраама Лінкольна”; Литвиненко 
Володимир “Зверення Вілла Сміта до аудиторії студентів з 
промовою “Страх – це брехня!”; Потоцька Юлія “Інавгура-
ційна промова Джона Кеннеді”; Бондаренко Андрій “Судо-
ва промова адвоката Булінського на захист П. А. Польського 
(1954 р.)”; Вшивців Ігор “Промова Патріка Пірса “Понево-
лені ніколи не знатимуть миру”; Білоножко Валентин “Звер-
нення Марка Цукерберга до випускників Гарварду”.

Слід відзначити, що всі виступи були цікаві та захоплю-
ючі, глядачі разом в конкурсантами пережи кожну промову 
та переносились час проголошення доповідей. 

За результатами конкурсу, журі відзначило кожно-
го конкурсанта та найбільше всіх вразила промова Юлі 
Потоцької, яка не просто виголосила інавгураційну промову 
Джона Кеннеді, але і особисто її пережила.

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ
27 листопада 2020 року на площі перед головним 

корпусом університету була відправлена панахида в 
пам’ять убієнних Голодомором 1932-1933 рр.

Панахиду відправив капелан університету, отець Роман 
(Довгань) у супроводі хорової капели університету “Мрія” 
(художній керівник та диригент: Василь Долішний). 

На панахиді були присутні члени ректорату, представни-
ки професорсько-викладацького колективу та співробітни-
ки університету.

Слід відзначити, що перед головним входом до універ-
ситету, біля меморіальної дошки П. Франка облаштовано 
стенд з інформаційними матеріалами, присвячений сумній 
події в історії України та запалено свічку пам’яті.
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Міжнародна студентська організація “The European 
Law Students' Association” (ELSA Lviv) спільно з універси-
тетом успішно провели Львівські змагання з правового 
консультування клієнтів. Слід відзначити, що учасника-
ми змагань були команди з Львівських університетів.

Модератор змагань – представник ELSA Lviv Андрій 
Панасюк. Судді – професіонали, що займаються організа-
цією та проведенням Всеукраїнської олімпіади з консуль-
тування клієнтів та адвокати.

Змагання складались з 3-х раундів: відбіркового; півфі-
налу; фіналу. У відбірковому раунді, учасники розбиралися 
з проблемою неповернення Позики, в півфіналі – поясню-
вали як можна отримати відшкодування за отриману трав-
му, а у фіналі – допомагали отримати спадщину після смер-
ті одного з батьків. У підсумку, перемогу здобула команда 
університету “Smart Lawyers” у складі студентів Кошового 
Владислава та Ковбель Анни.

ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ НА БАЗІВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ НА БАЗІ
НДЕКЦ МВС УКРАЇНИНДЕКЦ МВС УКРАЇНИ

НАЙКРАЩІ У ЛЬВОВІ З НАДАННЯ НАЙКРАЩІ У ЛЬВОВІ З НАДАННЯ 
ПРАВОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙПРАВОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

15 жовтня 2020 року відбулася зустріч студентів ОПП “Облік і оподатку-
вання” та “Фінанси, безпека, банківський та страховий бізнес” з випускником 
університету, завідувачем лабораторії економічних та товарознавчих дослі-
джень Львівського НДІСЕ Міністерства юстиції України О. М. Кудлатим.

Під час зустрічі Остап Мирославович ознайомив студентів з переліком 
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність науково-дослідних 
установ судових експертиз Мінюсту; особливостями експертизи документів про 
економічну діяльність підприємств та організацій; основними завданнями та 
об’єктами проведення судово-економічних експертиз; видами та характерними 
ознаками економічних експертиз.

ЗУСТРІЧ ІЗ ПРАКТИКОМ СТЕЙКХОЛДЕРОМ УЧАСТЬ У ВЕБІНАРІ
ВІД КОМПАНІЇ

“AREA ACADEMY”
15 грудня 2020 року студенти ОПП 

“Фіскальне та митне адміністру-
вання” разом з гарантом програми, 
доцентом кафедри фінансів, кредиту 
та страхування Т. В. Мединською 
відвідали вебінар в рамках нефор-
мальної освіти, що організовано ком-
панією “Area Academy”.

Під час вебінару студенти мали змо-
гу здобути додаткові знання з дисци-
пліни “Податкова система” за темою 
“Спрощена система оподаткування”, 
а саме мали змогу ознайомитися з но-
вими законодавчими змінами в опо-
даткуванні платників єдиного податку 
у 2021 році. Слід відзначити, що захід 
відвідали понад 80 осіб.

8 жовтня 2020 року відбулося виїзне заняття для 
студентів спеціальності “Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність” (викладач: доцент Н. І. Попович) на 
базі філії кафедри товарознавства та експертизи в мит-
ній справі університету, що функціонує при Львівському 
науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі 
МВС України.

Під час заняття фахівці НДЕКЦ ознайомили студентів 
з приладами для досліджень різних об’єктів (волокнистих 
матеріалів, лакофарбових покрить, спиртовмісних сумі-
шей, паливно-мастильних речовин, поліграфічної продук-
ції та ін.).

Слід відзначити, що захід відбувся в межах угод про 
співпрацю між університетом та Львівським науково-до-
слідним експертно-криміналістичним центром МВС Украї-
ни та програми роботи філії кафедри товарознавства та екс-
пертизи в митній справі.

ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ НА БАЗІ
НДЕКЦ МВС УКРАЇНИ

НАЙКРАЩІ У ЛЬВОВІ З НАДАННЯ 
ПРАВОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

ОНЛАЙН НАВЧАННЯ З ОПАНУВАННЯ SOFT SKILLS
Протягом листопада-грудня 2020 року студенти  

спеціальності “Фінанси, банківська справа та страху-
вання” пройшли онлайн навчання з опанування soft skills 
(м’які навички – це здатність креативно мислити й 
управляти часом, навички комунікації, нетворкінгу, ке-
рування проектами, командоутворення та інші).

Завдяки соціальному інноваційному проєкту “Освіт-
ній хаб міста Києва” студенти взяли участь у реалі-
зації відомої концепції “Навчання протягом життя” 
(Life Long Learning). 

Пройшовши теоретичне навчання та виконавши тес-
тові завдання, студенти отримали відповідні сертифікати: 

Управління людьми і проектами – Ясинишин Владислав, 
Козак Анастасія; Емоційний інтелект – Голдак Соломія; 
Особистий бренд – Козак Анастасія; Чесна країна – Дума 
Олена; Розвиток пам’яті – Коваль Ростислав, Лесько 
Соломія; Як швидко вивчити іноземну мову – Козак 
Анастасія; Екологія – Ясинишин Владислав, Дума Олена, 
Козак Анастасія; Фактчек: довіряй-перевіряй – Стремед-
ловська Вікторія.

Слід відзначити, що сформовані практичні навички 
будуть необхідні для отримання роботи та побудови 
успішної кар’єри в компанії своєї мрії, відкриття власної 
справи, саморозвитку і самовдосконалення.
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ІННОВАЦІЙНА ЛЕКЦІЯ ДИСКУСІЯ 
ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ПРАКТИКА

29 вересня 2020 року відбулася інноваційна лекція-
дискусія із залученням головного спеціаліста Шевчен-
ківського відділу обслуговування громадян (сервісного 
центру) Головного управління Пенсійного Фонду Украї ни 
у Львівській області Лесі Петрівни Косминки із дисци-
пліни “Соціальне страхування” для студентів спеціаль-
ностей “Фінанси, банківська справа та страхування”, 
“Облік і оподаткування” та “Економіка” ОПП “Міжна-
родна економіка”. Захід відбувся на запрошення доцента 
кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського 
бізнесу Н. М. Рущишин. 

Лекція від практика дала змогу студентам поглибити 
знання й практичні навики, отримати чіткі відповіді 
з питань здійснення пенсійного забезпечення населення 
України в умовах сьогодення. 

ОБРАНО ГОЛІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

29 вересня 2020 року в актовій залі університету від-
бувся I-й етап звітно-виборної конференції студентів. 
Захід організований і проведений Студрадою університе-
ту минулого скликання.

Відкрила захід вітальним словом перший проректор 
університету, професор М. Ю. Барна.

Звіт Студентської Ради за 2019-2020 рр. і кошторис 
Самоврядування ЛТЕУ на 2020-2021 рр. презентував голо-
ва Студради минулого скликання Олег Бойко. За результа-
тами голосування делегатів конференції Звіт Студради було 
затверджено, а кошторис – прийнято. Крім того, майже од-
ноголосно було прийнято низку нових нормативно-право-
вих документів, які регламентуватимуть подальшу діяль-
ність Самоврядування та його структурних підрозділів.

Керівниками структурних підрозділів обрано: юридич-
ного відділу – Андрій Бондаренко; фінансового відділу – 
Анна Коваль; медійного відділу – Владислав Прокіпчак; 
спортивного відділу – Богдан Тохтамиш; маркетингового 
відділу – Ірина Розмариновська; відділу зовнішніх зв’язків 
та співпраці – Максим Корчинський.

Кандидатом на посаду Голови студентського самовряду-
вання університету став Святослав Калинович, на посаду 
Голови об’єднаної студентської ради гуртожитків – Сергій 
Сернівка.
Відповідно, 6-7 жовтня 2020 року в університеті від-

бувся 2-й етап 8-ї звітно-виборної конференції студен-
тів, на яких відбулися вибори голів студентських рад.

Вибори організовано і проведено студентською ви-
борчою комісією шляхом таємного голосування. Про-
цедура голосування за кандидатуру на посаду голови 
самоврядування відбувалася у навчальних корпусах уні-
верситету. У свою чергу, голосування за кандидатуру на 
посаду голови об’єднаної студентської ради гуртожитків –
у корпусах гуртожитків.

ЗУСТРІЧ РЕКТОРАТУ З КЕРІВНИЦТВОМЗУСТРІЧ РЕКТОРАТУ З КЕРІВНИЦТВОМ
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯСТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
22 жовтня 2020 року у залі засідань вченої ради відбу-

лися зустріч і нарада ректорату з представниками ново-
обраного студентського самоврядування університету.

Під час зустрічі ректор університету проінформував сту-
дентських лідерів про наукові досягнення викладацького та 
студентського колективів та перспективи його розвитку й 
наголосив на особливостях роботи в умовах “пандемійної” 
реальності. Проректори та декани факультетів окреслили 
специфіку окремих напрямів роботи університету й діяль-
ності факультетів та висловили обґрунтовані зауваження і 
побажання щодо вдосконалення структури й розширення 
функцій нової студради (навчальна робота, якість освітніх 
послуг, патріотичне виховання та ін.). 

Голови студрад С. Калинович та С. Сернівка подали кре-
ативне бачення нових перспективних напрямів роботи сту-
дентського самоврядування університету та гуртожитків.

ЗУСТРІЧ РЕКТОРАТУ З КЕРІВНИЦТВОМ
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

За результатами голосування (84 % голосів подано “за”), 
головою студентського самоврядування обрано студента 
спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” 
Святослава Калиновича.

За результатами голосування студентів, які проживають 
у гуртожитках (91 % голосів “за”), головою об’єднаної сту-
дентської ради гуртожитків обрано студента спеціальності 
“Менеджмент” Сергія Сернівку.
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ЛЕКЦІЯ БЕСІДА ВІД 
КЕРІВНИКА ФІНАНСОВОГО 
ВІДДІЛУ ТМ “РУКАВИЧКА”

ПРАКТИЧНИЙ ТРЕНІНГ З МАРКЕТИНГУ ТА РЕКЛАМИ

УЧАСТЬ В ОСІННЬОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ФОРУМІ

ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРОМ
22 вересня 2020 року для студентів ОПП “Фіскаль-

не та митне адміністрування” на запрошення гаранта 
освітньої програми, доцента кафедри фінансів, кредиту 
та страхування Мединської Т. В. та сприяння в органі-
зації доцента кафедри фінансів, кредиту та страхуван-
ня Андрейків Т. Я. в межах дуальної освіти з дисципліни 
“Організація податкової та митної справи”, проведено 
зустріч з практиком, стейк-холдером – підполковником 
податкової міліції, заступником начальника відділу фі-
нансових розслідувань ГУ ДФСУ у Львівській області 
І. Я. Лещухом.

Під час зустрічі студенти мали змогу ознайомитися з 
практичними аспектами організації діяльності, завданнями 
та функціями органів податкової міліції ДФС у Львівській 
області, особливостями розслідування податкових злочи-
нів, здійснення контролю за додержанням податкового за-
конодавства в умовах реорганізації фіскальної служби.

30 вересня 2020 року відбувся прак-
тичний тренінг із якісного застосу-
вання інструментів маркетингу та 
реклами на прикладі відомої місце-
вої локації – “Львівської майстерні 
мила”, яка виробляє органічне мило 
та косметику ручної роботи за влас-
ною рецептурою. 

Захід організований за ініціативи 
доцента кафедри маркетингу Бой-
чук І. В. і підтриманий деканом фа-
культету МЕВ та ІТ, професором 
Поляковою Ю. В. у межах вивчення 
вибіркових дисциплін. 

Проведений захід дав змогу сту-
дентам ОПП “Маркетинг”, “Реклама 
в бізнесі” та “Товарознавство і експер-
тиза в митній справі” ознайомитися із 
сучасними умовами підприємницької 
діяльності відомого місцевого вироб-
ника, особливостями маркетингової 
політики та специфікою застосування 
методів рекламного і PR-впливу на ці-
льову клієнтуру. 

Слід відзначити, що цікавим для 
присутніх став проведений майстер-
клас із миловаріння, в якому кожен 
взяв персональну участь.

7 жовтня 2020 року відбулося урочисте відкриття 
одного із важливих контактних пунктів - осіннього бу-
дівельного Форуму, що об’єднав усю будівельну галузь з 
метою демонстрації ринкових прем’єр, технологічних 
новинок, встановлення ділових контактів і розвитку 
вже здобутих контрактів. 

Студенти університету ОПП “Маркетинг” і “Реклама 
у бізнесі”, а також ОПП “Товарознавство та експертиза 
в митній справі” разом із доцентом кафедри маркетингу 
І. В. Бойчук відвідали захід і отримали актуальні знання та 
практичні рекомендації з використання новітніх маркетин-
гових підходів, дієвих рекламних й PR-заходів, які застосо-
вують представники бізнесу в сучасних умовах.

9 жовтня 2020 року відбулася лекція-бесіда випус-
книці університету зі спеціальності “Фінанси і кре-
дит” керівника фінансового відділу ТВК “Львівхолод” 
(ТМ “Рукавичка”) Наталії Ярославівни Папки з дисци-
пліни “Фінанси підприємств” зі студентами освітньо-
професійної програми “Фінанси, банківська справа та 
страхування”. Зустріч відбулася на запрошення гаран-
та освітньої програми, доцента І. Р. Чуй за сприяння 
доцента кафедри фінансів, кредиту та страхування 
О. В. Мицак.

Під час лекції практик розповіла про функції, структуру 
та організацію фінансової служби компанії, функціональні 
обов’язки та повноваження фахівців фінансового відділу, 
компетентності, якими повинен володіти висококваліфіко-
ваний спеціаліст-фінансист.

У свою чергу, студенти цікавилися системою прак-
тичної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня, можливостями стажування та подальшого праце-
влаштування.
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КВЕСТ ПО ВИЗНАЧНИХ МІСЦЯХ МІСТА ЛЕВА
12 жовтня 2020 року для студентів спеціальності “Право” відбувся квест по міс-

ту Львову, мета якого полягала у вирішенні загадки, в якій було сховане визначне міс-
це Львова. Захід відбувся за сприянням декана юридичного факультету, професора 
Котухи О. С. та студентської ради факультету.

Маршрут пролягав через Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького, церкву 
Св. Юра, НУ “Львівська Політехніка”, ЛНУ ім. І. Франка, площу Ринок, Меморіал Небесної 
Сотні. Фінішували всі команди біля головного корпусу нашого університету, де їх очікували 
солодкі подарунки. Такий спосіб ознайомлення з містом Лева запам’ятається студентам на 
довгий час. Учасники отримали багато позитивних емоцій та нових знайомств, весело про-
вели час разом із хорошими людьми.

ЕКСКУРСІЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

16 вересня та 8 жовтня 2020 року 
з дисципліни “Організація анімацій-
ної діяльності” доцентом кафедри 
туризму та готельно-ресторанної 
справи Іриною Тучковською проведе-
но виїзні заняття у квест-кімнатах 
“Містичний готель” та “HUB 
Escape Quest” для студентів спеці-
альності “Туризм”.

Мета заняття – організація такого 
відпочинку, що пов’язана з форму-
ванням і реалізацією тематичних ані-
маційних програм, які б відволікали 
відпочиваючого від повсякденних 
життєвих проблем, проводили його 
емоційну розрядку. 

На основі побаченого, студенти об-
мінялися досвідом та створили індиві-
дуальну анімаційну програму.

ПІЗНАННЯ ІСТОРІЇ ПІЗНАННЯ ІСТОРІЇ 
ЛЬВОВАЛЬВОВА

16 вересня 2020 року відбулася 
піша екскурсія Львовом за участі фа-
хового екскурсовода для студентів-
першокурсників ОПП “Облік і опо-
даткування”, “Управлінський облік 
і податковий консалтинг” та “Об-
ліково-правове забезпечення управ-
ління бізнесом”, яку організував ку-
ратор групи, доцент кафедри обліку, 
контролю, аналізу та оподаткуван-
ня Р. А. Марценюк.

Студенти ознайомилися з архітектур-
ними стилями околиць центральної час-
тини міста, пізнали історію Львова та 
долю відомих людей, які жили в ньому. 

Крім того, індивідуальний екскур-
совод розповіла першокурсникам як 
у Львові запроваджувався бізнес та 
ознайомила визначними історичними 
бізнес-будівлями міста. 

ПІЗНАННЯ ІСТОРІЇ 
ЛЬВОВА

НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯНАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ
У КВЕСТ КІМНАТАХУ КВЕСТ КІМНАТАХ
НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ
У КВЕСТ КІМНАТАХ

9 жовтня 2020 року для студен-
тів-першокурсників спеціальності 
“Менеджмент” проведено екскур-
сію “вулицями міста Лева”, яка ор-
ганізована куратором, доцентом 
Н. І. Фединець.

Бажання та запал студентів знайо-
митися з культурною спадщиною міс-
та свідчить про те, що наші майбутні 
менеджери прагнуть зростати не лише 
професійно, а й духовно. 

НЕФОРМАЛЬНЕ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТКИ УНІВЕРСИТЕТУ
Студентка університету ОПП “Фінанси, банків-

ська справа та страхування” Іванна Мутян пройшла 
онлайн-курс “Етика фахівця з фінансів та інвести-
цій”, що організований студією онлайн-освіти EdEra 
(ТОВ “Едьюкейшнал Ера”) та створений Асоціацією 
інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine.

Слід відзначити, Іванна Мутян успішно завершила 
онлайн-курс та отримала Сертифікат.


