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ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Щиро вітаю Вас зі знаменною датою – 

205-річчям від часу заснування Львівського 
торговельно-економічного університету!

Львівський торговельно-економічний 
університет – один із найстаріших еконо-
мічних закладів вищої освіти України та Єв-
ропи, де сформовано чудові традиції підго-
товки висококваліфікованих кадрів та знані 
наукові школи.

Особливу подяку і вдячність висловлюю 
професорсько-викладацькому складу, ветера-
нам університету за неоціненний внесок у роз-
виток кооперативної освіти і науки. Ви даєте 
молодому поколінню величезний заряд енергії 
та любові до обраної професії, які вони нести-
муть по своїй життєвій дорозі і збережуть ра-

зом з готовністю працювати на благо нашої Батьківщини.
Шановні здобувачі вищої освіти! Нехай у непростому студентському житті 

Вас супроводжує наснага, невичерпна енергія, невтомне бажання до самовдоско-
налення та самореалізації. Бажаю, щоб гасло вашої Alma Mater “Вчитися – зна-
чить перемагати” стало надійним дороговказом на все подальше життя!

Бажаю університетові подальших успіхів у нашій спільній праці, нових здо-
бутків та професійних звершень на благо України!

Міністр освіти і науки України
Сергій ШКАРЛЕТ

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ,
СПІВРОБІТНИКИ
ТА СТУДЕНТИ!

Правління Всеукраїнської центральної 
спілки споживчих товариств та Централь-
ний комітет Профспілки працівників спо-
живчої кооперації України щиро вітають вас 
зі знаменним ювілеєм – 205-річницею з часу 
заснування найстарішого торговельно-еко-
номічного закладу вищої освіти України та 
Центральної й Східної Європи – Львівського 
торговельно-економічного університету! 

205-років діяльності – переконливе свід-
чення його успіхів у вихованні багатьох по-
колінь громадсько-політичних діячів, кваліфі-
кованих фахівців у різних сферах економіки, 
кооперації та торгівлі. Від усієї душі зичимо 
вам і вашим рідним миру, щастя, міцного 
здоров’я, добра, злагоди, щедрої долі та по-
дальших успіхів у ваших наукових звершен-
нях! 

Нехай це величне свято додасть всім вам 
впевненості, а плідна ваша праця буде запо-
рукою щасливого майбутнього університету!

Ілля ГОРОХОВСЬКИЙ,
Голова Правління Всеукраїнської

центральної спілки споживчих товариств 

Володимир ЛЕВИЦЬКИЙ,
Голова ЦК Профспілки

працівників споживчої кооперації України

ВІДЗНАКИ З НАГОДИ 205 РІЧНИЦІ
З ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ 

УНІВЕРСИТЕТУ ВРУЧЕНО:
Почесну Грамоту Львівської обласної 
державної адміністрації:
- Олашин Марині Миколаївні – доцен-

ту, завідувачу кафедри теорії держави і 
права;

- Семіву Сергію Романовичу – доценту 
кафедри міжнародних економічних від-
носин;

- Ощипку Ігорю Миколайовичу – про-
фесору, завідувачу кафедри харчових 
технологій;

- Трут Ользі Олексіївні – доценту, завід-
увачу кафедри менеджменту;

- Копилюк Оксані Іванівні – професору, 
завідувачу кафедри фінансово-еконо-
мічної безпеки та банківського бізнесу.

Подяку голови Львівської обласної дер-
жавної адміністрації:
- Попович Наталії Ігорівні – доценту ка-

федри товарознавства та експертизи в 
митній справі;

- Карпі Андрію Григоровичу – керівнику 
центру дистанційних технологій на-
вчання ННІІ;

- Вагулі Ірині Романівні – інспектору з 
охорони праці.

Грамоту голови Львівської обласної 
ради:
- Голинській Мар’яні Ігорівні – доценту 

кафедри теорії держави і права, заступ-
нику декана юридичного факультету;

- Горецькій Христині Володимирівні – 
доценту, завідувачу кафедри цивільно-
го права та процесу;

- Новосад Зоряні Гориславівні – доценту 
кафедри вищої математики та кількіс-
них методів;

- Тучковській Ірині Іванівні – доценту 
кафедри туризму та готельно-ресторан-
ної справи;

- Донцовій Інні Вікторівні – доценту 
кафедри товарознавства, технологій і 
управління якістю харчових продуктів;

- Рущишин Надії Михайлівні – доценту 
кафедри фінансово-економічної безпе-
ки та банківського бізнесу.

Подяку голови Львівської обласної 
ради:
- Сосніній Ользі Володимирівні – доцен-

ту кафедри кримінально права та про-
цесу;

- Балук Надії Романівні – доценту кафе-
дри маркетингу;

- Вовчанській Ользі Михайлівні – доцен-
ту кафедри маркетингу; 

- Мединській Тетяні Володимирівні – 
доценту кафедри фінансів, кредиту та 
страхування; 

- Федоровій Олені Сергіївні – начальни-
ку відділу інформаційного забезпечен-
ня та підтримки баз даних; 

- Шумській Анні Володимирівні – про-
відному фахівцю відділу інформаційно-
комп’ютерного забезпечення ННІІ. 



3ALMA-MATER 3
ВИСОКОДОСТОЙНА

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ГРОМАДО!
Розвиток нашого університету – це еволюція 

людських доль, прагнень та невтомної праці 
викладачів, студентів і працівників. Вони тво-
рили історію університету, а історія свідчить 
про складний історичний шлях, який пройшов 
наш заклад упродовж 205 років. 

Достойна ретроспектива дозволяє окреслю-
вати майбуття українського та континенталь-
ного середовища, в ареалі якого упродовж ві-
ків розвивається університет. Оптимістичність 
прогнозу випливає з історії нашого закладу, 
стійкість якого не порушили ні світові війни, 
ані давні й недавні окупації...

Практично недавно ми відзначили 200 років 
з часу заснування. З цієї нагоди, університет 
отримав визнання на рівні держави (Президен-
та, Верховної ради України, Кабінету міністрів 

України, Міністерства освіти і науки України, Львівської обласної ради, Львів-
ської обласної державної адміністрації, Львівської міської ради, інших установ і 
організацій). Це підтверджується й нині при відзначенні 205 річниці університету.

 За цей п’ятирічний період Університет провів близько 50 конференцій між-
народного та загальнодержавного рівня, вченими захищено 37 докторських дис-
ертацій, студентами отримано 78 дипломів (першого, другого і третього ступеня) 
за перемогу у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, інші здобутки.

Гордістю університету є наші випускники, відомі державні діячі, Народні де-
путати України, вчені, бізнесмени. Серед яких сьогодні присутня Голова Львів-
ської облради Ірина Ярославівна Гримак. Все це свідчить про визнання нашого 
закладу вищої освіти і зміцнення його традицій.

На всіх етапах розвитку університету в центрі уваги професорсько-викладаць-
кого складу була підготовка фахівців високого класу, здійснення глибоких науко-
вих досліджень з кооперації, економіки та підприємництва, формування власної 
системи відтворення науково-педагогічних кадрів, поширення торговельно-еко-
номічних знань серед населення. Ця мета закладу, не втратила актуальність і в 
наші дні. Університет є не лише науково-педагогічною інституцією, яка вико-
нувала та виконує функції національно-культурницького та громадсько-просвіт-
ницького характеру – утверджуючи в суспільстві репутацію закладу як освітньо-
го, наукового та культурного центру загальнодержавного значення.

Вельмишановна університетська громадо, перед нами було багато завдань з яки-
ми ми справилися, але перед нами стоїть завдань ще більше – як рухатись вперед.

І в який раз підтвердилося те, що історія пишеться не лише за подіями, які є 
назовні, вона пишеться передусім за подіями, які є в середині колективу – це іс-
торія людських вчинків, намірів та ініціатив, наукових перемог і поразок, вибір і 
виконання власних рішень. 

Існує запорука цієї непорушності – студентство. Його юний вік був і зали-
шається незмінним й незалежним від віку Alma-Mater. Це – та константа, котра 
гарантує університетові постійну молодість і творчий неспокій. Заради утвер-
дження цієї фундаментальної константи маємо дбати про прийдешнє і універ-
ситету, і національної кооперації та господарства, і України як самодостатньої 
європейської держави. 

Провидіння наділило нашу країну найнеобхіднішими для цього підставами. 
Більше того, національна економіко-філософська думка має аргументи, які дово-
дять: сучасна Україна продовжує володіти такими інтелектуальними здобутками 
та ресурсами життєдіяльності, використання яких задля власних і загальнолюд-
ських нащадків визначатиме подальше майбутнє континенту й цілого світу!

Щиро всім бажаю примножувати енергію для реалізації нових звершень та 
цікавих задумів. Здоров’я, щастя та благополуччя Вам і Вашим сім’ям. 

Бажаю Вам духовних сил і благородних намірів для досягнення найдостойні-
ших цілей на цьому благословенному полі! 

Я вірю в наш колектив і те, що наш університет в подальшому буде примножу-
вати свої здобутки, так як ми цінуємо минуле і на ньому будуємо наше майбутнє. 

І нехай допоможе в цьому нам Бог! 

Подяку міського голови: 
- Оверко Галині Ярославівні – доцен-

ту, завідувачу кафедри господарського 
права та процесу; 

- Шестопал Галині Сергіївні – доценту 
кафедри товарознавства та експертизи 
в митній справі; 

- Черкасовій Світлані Василівні – про-
фесору, завідувачу кафедри фінансів, 
кредиту та страхування; 

- Воронко Оксані Стефанівні – доценту 
кафедри економіки; 

- Малай Галині Богданівні – заступнику 
головного бухгалтера.

Трудову відзнаку Укркоопспілки “Знак 
Пошани”:
- Котусі Олександру Степановичу, про-

фесору, декану юридичного факультету;
- Міщуку Ігорю Пилиповичу, професору, 

завідувачу кафедри кафедри підприєм-
ництва, торгівлі та логістики;

- Лебединець Вірі Тарасівні, доценту 
кафедри товарознавства, технологій і 
управління якістю харчових продуктів. 

Почесну грамоту Всеукраїнської цен-
тральної спілки споживчих товариств: 
- Бачинському Василю Івановичу, про-

фесору кафедри обліку, контролю, ана-
лізу та оподаткування;

- Костенку Анатолію Васильовичу, за-
відувачу кафедри комп’ютерних наук.

Грамоту Всеукраїнської центральної 
спілки споживчих товариств:
- Артищук Ірині Володимирівні, доцен-

ту кафедри комп’ютерних наук.
- Шалеві Олександрі Іванівні, доценту 

кафедри підприємництва, торгівлі та 
логістики.

- Середі Сергію Анатолійовичу, доценту 
кафедри підприємництва, торгівлі та 
логістики.

Дипломи Заслуженого професора 
Львівського торговельно-економічного 
університету:
- Дайновському Юрію Анатолійовичу, 

професору, завідувачу кафедри марке-
тингу;

- Єлейку Василю Івановичу, професору 
кафедри менеджменту;

- Пілявському Анатолію Івановичу, про-
фесору, завідувачу кафедри вищої мате-
матики та кількісних методів;

- Скоробогатому Ярославу Петровичу, 
професору кафедри харчових техно-
логій.

Премії Олени Степанів:
- Помірко Юлії Романівні, студентці спе-

ціальності “Маркетинг”;
- Мутян Іванні Євгеніївні, студентці спе-

ціальності “Фінанси, банківська справа 
та страхування”.

Премії Петра Франка:
- Ягельницькій Юлії Сергіївні, студентці 

спеціальності “Підприємництво, тор-
гівля та біржова діяльність”;

- Воронку Назару Романовичу, студенту 
спеціальності “Право”.
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НАМ  205 РОКІВ!
3 червня 2021 року в актовій залі 

університету відбулася урочиста ака-
демія з нагоди 205-ї річниці з часу за-
снування Львівського торговельно-еко-
номічного університету, у якій взяли 
участь студенти та працівники уні-
верситету, а також запрошені гості.
З нагоди ювілею на адресу універ-

ситету надійшли вітання від пред-
ставників органів державної влади, 
народних депутатів України, які є 
випускниками університету, зокре-
ма В. О. Гереги та Я. І. Рущишина, 
закладів вищої освіти з України та 
зарубіжних країн, які є партнерами 
університету, підприємств та орга-
нізацій з різних куточків України.

Після урочистого відкриття заходу 
з вітальним словом виступила Голова 
Львівської обласної ради, випускниця 
університету Ірина Гримак. Ірина Ярос-
лавівна у виступі наголосила, що Львів 
є одним із найбільших освітніх центрів 
України, в якому Торговельно-еконо-
мічний університет займає особливе 
місце. Це найстаріший торговельно-
економічний вищий навчальний заклад 
Центральної й Східної Європи, який у 
своїй історії пройшов 205-річний шлях 
від реальної школи до сучасної освіт-
ньо-наукової установи європейського 
зразка. В тому заслуга його керівни-
цтва, професорів, викладачів та вихо-
ванців. Голова обласної Ради відзна-
чила, що її рідна Alma-Mater за останні 
роки перетворилася у провідний центр 
інноваційного навчання. Це важливо в 
плані утвердження нашої держави, як 
технологічно розвинутої країни. 

І. Я. Гримак від обласної ради при-
вітала всю університетську спільноту з 
уродинами та вручила відзнаки. 

На завершення Голова обласної Ради 
побажала педагогічному колективу 
міцного здоров`я та щоб всі їхні задуми 
були реалізовані, а рідному закладу ви-
щої освіти – розвитку та успіхів. 

Від імені Львівської міської ради з 
вітальним словом виступила керуюча 
справами виконавчого комітету Львів-
ської міської ради Наталія Алексєєва. 

Після вручення відзнак від органів 
місцевого самоврядування з вітальним 
словом виступив ректор університе-
ту, професор П. О. Куцик. У виступі 
Петро Олексійович привітав всіх, хто 
протягом 205 річного шляху примно-
жував славні традиції університету та 
докладав вагомих зусиль у його функ-
ціонування й процвітання. 

Після вітального слова ректор від-
значив, що з нагоди ювілею Почесною 
грамотою Всеукраїнської центральної 
спілки споживчих товариств нагоро-
джено колектив Львівського торго-
вельно-економічного університету.

Після вручення відзнак П. О. Куцик 
побажав примножувати енергію для 
реалізації нових звершень та цікавих 
задумів. 

У свою чергу, проректор з наукової 
роботи, професор Б. Б. Семак оголо-
сив наказ ректора про нагородження 
науково-педагогічних працівників та 
здобувачів вищої освіти університету з 
нагоди ювілею.

Далі відбулося вручення іменних 
премій студентам. Від імені випускни-
ків факультету товарознавства, управ-
ління та сфери обслуговування 1984 
року нагороджено студентів Стецюк 
Олену, Терещенко Ірину, Покора Со-
фію, Лещенко Аліну, Петригу Назара. 
Вручили премії доцент Д. І. Сапожник, 
професор І. П. Міщук та професор 
С. В. Черкасова.

Премію від імені випускників ка-
федри економіки отримала студентка 
Яремчук Діана, яку вручила професор 
Міценко Наталія Григорівна.

Премію від стейхолдерів сфери 
туризму отримала студентка Вархо-
ляк Христина, яку вручила начальник 
управління туризму та курортів ЛОДА, 
старший викладач кафедри туризму та 
готельно-ресторанної справи універси-
тету (за сумісництвом) Табака Наталя 
Михайлівна.

Премію від науково-педагогічних 
працівників кафедри туризму та го-
тельно-ресторанної справи отримала 
студентка Манич Тетяна, яку вручив 
професор Мізюк Богдан Михайлович.

Після завершення урочистої акаде-
мії відбувся святковий концерт.

ALMA-MATER
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3 червня 2021 року у Храмі Святої 
Трійці відбулася урочиста літургія, 
присвячена 205-ій річниці з часу за-
снування Львівського торговельно-
економічного університету.

Службу Божу, з нагоди ювілею від-
служили настоятель Храму Святої 
Трійці отець Степан (Кащук) та отець 
Ігор (Хомічак) з Центру Студентського 
капеланства м. Львова.

Слід відзначити, що на службі мо-
лилася вся академічна спільнота: рек-
торат, викладачі та співробітники уні-
верситету, студенти та гості.

Після завершення Літургії, у віталь-
ному слові отець Степан та отець Ігор 
побажали університетській спільноті 
духовної наснаги, Божої опіки та за-
кликали дбати про добрий приклад для 
молоді й належне навчання і вихован-
ня, до чого й покликані викладачі уні-
верситету.

2 червня 2021 року, в рамках відзначення 205-річчя з часу заснування універ-
ситету, пройшли Дні науки, в рамках яких відбулася Міжнародна науково-
практична конференція на тему “Сучасні напрями розвитку економіки, під-
приємництва, технологій та їх правового забезпечення”, у якій взяли участь 
науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти університету, 
а також учасники з вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти та 
міжнародних наукових центрів. Учасниками конференції загалом було пода-
но до друку 334 тези.

Відкрив науковий форум Заслужений діяч науки і техніки України, ректор, 
професор П. О. Куцик, який привітав учасників конференції з 205-річчям уні-
верситету, святом науки, а також наголосив на важливості наукових досліджень 
впродовж всієї історії університету та закликав доповідачів та учасників до плід-
ної наукової дискусії.

Головним гостем конференції став заступник голови Львівської обласної дер-
жавної адміністрації, випускник університету Ю. Б. Бучко, котрий звернувся з 
вітальним словом до учасників конференції, згадав свої студентські роки в уні-
верситеті та побажав учасникам нових наукових досягнень, а закладу – подаль-
шого розвитку. Після вітального слова Ю. Б. Бучко нагородив цілу низку вчених 
університету відзнаками Львівської обласної державної адміністрації. 

На пленарному засіданні виступили доповідачі, котрі вшанували пам’ять, 
розповіли про життєвий шлях та великі наукові здобутки трьох видатних вче-
них, засновників наукових шкіл, які пропрацювали все своє життя в універси-
теті, а недавно відійшли у вічність: проф. Г. І. Башнянина, проф. В. В. Апопія і 
проф. І. В. Сирохмана. 

З доповідями виступили їх кращі учні та послідовники: проф. Б. М. Шев-
чик з доповіддю “Професор Г. І. Башнянин: наука як життя і пам’ять як наука”; 
проф. І. П. Міщук з доповіддю “Наукова і педагогічна спадщина професора Ві-
ктора Апопія” та проф. Т. М. Лозова з доповіддю “Наукові здобутки видатного 
вченого доктора технічних наук, професора Сирохмана Івана Васильовича”.

На конференції учасниками представлено доповіді, котрі відображають широ-
кий спектр наукових досліджень з різних галузей знань та перспективних науко-
вих напрямів. Зокрема, на пленарному засіданні з доповідями виступили д.е.н. 
проф. П. О. Куцик на тему: “Вплив зовнішньоекономічної діяльності і мігра-
ційного капіталу на функціонування національної економіки”, д.е.н., доц.Рущи-
шин Н. М. на тему: “Банківська система України та її вплив на структурні зміни 
національної економіки”, д.е.н., проф. Дайновський Ю. А. та д.е.н., проф. Бар-
на М. Ю. на тему: “Чинники конкурентоспроможності підприємств у ресторан-
ному бізнесі”, д.ю.н., проф. Медвідь А. Б. на тему: “Порівняльна характеристика 
сфери застосування права на судовий захист і права на справедливий суд закрі-
плених у конституції України та Європейській конвенції з прав людини”, к.е.н., 
доц. Мединська Т. В. на тему: “Цифрова модернізація в системі податкового ад-
міністрування: тренди та виклики для України”, к.ю.н., доц. Попов Д. І. на тему: 
“Підтвердження митної вартості автомобіля з метою уникнення її коригування: 
проблемні питання”, к.геог.н., доц. Топорницька М. Я. на тему: “Вплив світо-
вої пандемії COVID-19 на туристичні потоки міжнародного в’їзного і виїзного 
туризму”, к.ф.-м.н., доц. Костирко В. С. на тему: “Система верифікації програм 
VerPro” та к.т.н., ст. викл. Ланиця І. Ф. на тему: “Використання продуктів пере-
робки амаранту для збагачення м’ясних виробів”.

Після закінчення пленарного засідання учасники конференції продовжили 
свою роботу у секціях.

ДНІ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІДНІ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІДНІ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІ

ALMA-MATER
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З нагоди відзначення Днів науки в 
університеті та у зв’язку із вагоми-
ми досягненнями вчених Універси-
тету у науковій та науково-педаго-
гічній роботі ректором, професором 
П. О. Куциком нагороджено:
Почесною Грамотою університету:
- професора, завідувача кафедри ту-

ризму та готельно-ресторанної спра-
ви Мізюка Богдана Михайловича; 

- професора, завідувача кафедри еко-
номіки Міценко Наталію Григорівну;

- доцента, професора кафедри еконо-
міки Лупака Руслана Любомировича;

- професора, професора кафедри еко-
номіки Куцик Валентину Ісідорівну; 

- старшого викладача (за сумісництвом) 
кафедри туризму та готельно-ресто-
ранної справи, начальника управління 
туризму та курортів Львівської облас-
ної державної адміністрації Табаку 
Наталю Михайлівну;

- професора, завідувача кафедри облі-
ку, контролю, аналізу та оподаткуван-
ня Воронка Романа Михайловича;

- доцента, доцента кафедри фінансо-
во-економічної безпеки та банків-
ського бізнесу Рущишин Надію Ми-
хайлівну;

- професора, завідувача кафедри 
фінансово-економічної безпеки 
та банківського бізнесу Копилюк 
Оксану Іванівну;

- доцента, доцента кафедри фінансів, 
кредиту та страхування Андрейків 
Тетяну Ярославівну;

- професора, професора кафедри то-
варознавства та експертизи в митній 
справі Доманцевич Ніну Іванівну;

- професора, завідувача кафедри під-
приємництва, торгівлі та логістики 
Міщука Ігора Пилиповича;

- професора, професора кафедри то-
варознавства та експертизи в митній 
справі Пелик Лесю Василівну; 

- доцента, доцента кафедри підпри-
ємництва, торгівлі та логістики Ша-
леву Олександру Іванівну;

- професора, професора кафедри 
туризму та готельно-ресторанної 
справи Мельник Ірину Миколаївну;

- доцента, доцента кафедри туризму 
та готельно-ресторанної справи Ми-
ронова Юрія Богдановича;

- доцента, доцента кафедри туриз-
му та готельно-ресторанної справи 
Тучковську Ірину Іванівну;

- професора, в.о. завідувача кафедри 
товарознавства, технологій і управ-
ління якістю харчових продуктів 
Лозову Тетяну Михайлівну;

- професора, завідувача кафедри то-
варознавства та експертизи в митній 
справі Ємченко Ірину Володимирівну;

- доцента, професора кафедри теорії 

НАУКОВЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ 
АСПЕКТІВ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ,

КОНТРОЛЮ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

14 травня 2021 року на базі уні-
верситету відбулася ІХ міжнародна 
науково-практична конференція на 
тему “Актуальні проблеми розви-
тку обліку, аналізу, контролю і опо-
даткування у контексті європейської 
інтеграції та сучасних викликів гло-
балізації”, приурочена 205-й річниці 
з часу заснування Львівського торго-
вельно-економічного університету.

Співорганізатори конференції – 
Міністерство освіти і науки України, 
Інститут модернізації змісту освіти, 
Полтавський університет економіки 
і торгівлі, Київський національний 
торговельно-економічний універси-
тет, Державний університет “Жито-
мирська політехніка”, Одеський на-
ціональний економічний університет, 
Вроцлавський економічний універси-
тет, Краківський економічний універ-
ситет, Ченстоховський технологічний 
університет (Польща), Кооперативно-
торговельний університет Молдови, 
Білоруський торговельно-економіч-
ний університет споживчої кооперації, 
Методологічна рада з бухгалтерсько-
го обліку при Міністерстві Фінансів 
України, Федерація професійних бух-
галтерів та аудиторів України, Ауди-
торська палата України.

У роботі конференції прийняли 
участь 205 вчених і провідних фахівців 
у галузі економіки, бухгалтерського 
обліку, контролю, економічного ана-
лізу, аудиту, фінансової звітності, опо-
даткування та управління. Серед учас-
ників конференції: 67 – докторів наук, 
професорів; 100 – кандидатів наук, до-
центів; аспіранти та фахівці-практики. 
Безпосередньо у роботі конференції 

в очному форматі взяли участь 46 на-
уковців та в онлайн режимі понад 60 
представників наукових шкіл з Поль-
щі, Білорусі, Молдови та України з 47 
закладів вищої освіти. 

Відкрив науковий форум ректор уні-
верситету, професор П. О. Куцик. У 
виступі Петро Олексійович привітав 
учасників у стінах найстарішого торго-
вельно-економічного вишу України та 
Центральної й Східної Європи. Ректор 
запросив учасників до активної науко-
вої дискусії та обговорення теоретич-
них і практичних проблемних аспектів 
обліку, аналізу, контролю і оподатку-
вання в сучасних умовах.

Робота конференції відбулася за таки-
ми тематичними напрямами: тенденції 
та напрями розвитку бухгалтерського 
обліку в умовах світових інтеграційних 
процесів; стан та актуальні проблеми 
розвитку теорії і практики економічно-
го аналізу; удосконалення контролю й 
аудиту в контексті Європейської інте-
грації національної економіки; обліко-
во-аналітичні аспекти оптимізації та 
удосконалення оподаткування підпри-
ємницької діяльності; розвиток інфор-
маційних систем і технологій обліку, 
аналізу та контролю в контексті управ-
ління суб’єктами господарювання.

За результатами обговорення при-
йнято резолюцію за результатами пле-
нарних засідань до Методологічної 
ради з бухгалтерського обліку при Мі-
ністерстві фінансів України та Ауди-
торської палати України в якій окрес-
лено основні проблеми і перспективи 
розвитку обліку, аналізу й аудиту в су-
часних умовах господарювання та по-
дані практичні рекомендації.
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держави і права Медведя Андрія 
Богдановича;

- доцента, завідувача кафедри теорії 
держави і права Олашин Марину 
Миколаївну;

- асистента кафедри господарського 
права та процесу Панько Мар’яну 
Євгенівну.

- професора, професора кафедри ме-
неджменту Свидрук Ірену Ігорівну;

- доцента, доцента кафедри туризму 
та готельно-ресторанної справи Гір-
няк Лілію Ігорівну;

- доцента кафедри товарознавства та 
експертизи в митній справі Попович 
Наталю Ігорівну;

- старшого викладача кафедри хар-
чових технологій Ланицю Ірину 
Федорівну;

- доцента, доцента кафедри марке-
тингу Бойчук Інну Володимирівну;

- доцента, доцента кафедри міжна-
родних економічних відносин Семі-
ва Сергія Романовича;

- доцента, завідувача кафедри інозем-
них мов Ковалик Наталію Василівну;

- старшого викладача кафедри іно-
земних мов Тимочко Лесю Миро-
славівну;

- старшого викладача кафедри іно-
земних мов Кость Соломію Сте-
панівну. 

Грамотою університету:
- професора, професора кафедри об-

ліку, контролю, аналізу та оподатку-
вання Медвідь Любов Гнатівну;

- доцента, завідувача кафедри ци-
вільного права та процесу Горецьку 
Христину Володимирівну;

- професора, завідувача кафедри мар-
кетингу Дайновського Юрія Анато-
лійовича; 

- доцента кафедри фінансів, кредиту 
та страхування Мединську Тетяну 
Володимирівну;

- доцента, доцента кафедри підпри-
ємництва, торгівлі та логістики 
Олексин Ірину Іванівну;

- доцента, доцента кафедри менедж-
менту Кудлу Назара Євгеновича;

- доцента, доцента кафедри туризму 
та готельно-ресторанної справи То-
порницьку Марію Ярославівну. 

Оголошено Подяку:
- ректору, професору кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування 
Куцику Петру Олексійовичу;

- першому проректору, професору 
кафедри туризму та готельно-ресто-
ранної справи Барні Марті Юріївні; 

- проректору з наукової роботи, про-
фесору кафедри маркетингу Семаку 
Богдану Богдановичу.

17 травня 2021 року в університе-
ті відбулася церемонія відкриття 
першої групи програми підготовки 
“Електронна комерція” спільно з 
Чжецзянським інститутом еконо-
міки та торгівлі в рамках діяльності 
Китайсько-Українського навчального 
центру економіки та торгівлі “Май-
стерня професійних можливостей”.

Відкрив захід вітальним словом рек-
тор університету, професор П. О. Куцик. 
Петро Олексійович відзначив, що сту-
денти університету проявили велику 
зацікавленість щодо участі у даній 
програмі, який запропонований Китай-
сько-Українським навчальним центром 
економіки та торгівлі. Також ректор на-
голосив, що сторонами системно опра-
цьовується освітня частина з метою 
розробки нових програм для здобувачів 
вищої освіти з метою посилення акаде-
мічної співпраці, що дасть змогу запро-
понувати на ринку освітніх послуг в 
Україні нові освітні продукти, які про-
понуватиме лише університет. 

У свою чергу, ректор Чжецзянсько-
го інституту економіки та торгівлі Чен 
Дуцюаня відзначив, що група спеці-
альностей за напрямком електронна 
комерція включає в себе такі спеціалі-
зації: електронна комерція, технології 
програмного забезпечення, прикладні 
комп’ютерні технології та інтернет 
технології. Викладачі цих спеціальнос-
тей – це висококласні професіонали 
державного рівня, до складу яких вхо-
дять 2 із званням визначного викладача 
державного рівня, 2 із званням лідера 
галузі, та 20 із статусом старшого ви-
кладача. Щільна співпраця в рамках 
цих спеціальностей ведеться із такими 
інтернет гігантами як Алібаба груп та 
10 іншими відомими компаніями. 

Ректор Чжецзянського інституту 
наголосив, що група спеціальностей 
за напрямом електронна комерція 
іде нога в ногу із державними стра-
тегіями діджиталізації, опирається 
на декрети всекитайського комітету 
з питань електронної комерції, бере 
активну участь у роботі державного 
центру досліджень та розробок з між-
народної електронної комерції, долу-
чається до роботи ради з питань елек-
тронної комерції ініціативи “Один 
пояс, один шлях”, інституту Конфуція 
морського шовкового шляху та інших 
міжнародних проєктів та платформ. 
Завдяки цьому ми впроваджуємо єди-
ні міжнародні стандарти в напрямку 
електронної комерції, розробляємо 
програми з підготовки з електронної 
комерції для країн Азіатсько-Тихо-
океанського регіону, надаємо світові 
передові технології в галузі електро-
нної комерції, що в кінці-кінців фор-
мує нас як бренд електронної освіти 
в рамках розбудови ініціативи “Один 
пояс, один шлях”. 

На завершення свого виступу, Чен 
Дуцюаня зазначив, що курс, який сьо-
годні відкривається під назвою “Циф-
рові операції та технології” – є першим 
курсом, котрий ми відкриваємо для єв-
ропейської країни. Це свідчить про те, 
що група спеціальностей нашого вузу 
за напрямком електронна комерція по-
ступово розширює географію слухачів, 
також на якісно новий щабель виходять 
і наші освітні стандарти. Разом з тим, це 
відповідає концепції створення спільних 
освітніх кластерів з країнами учасницям 
ініціативи “Один пояс, один шлях”. 

Слід відзначити, що 46 студентів 
університету стали учасниками даної 
програми.

ПОЧАТОК РОБОТИ КИТАЙСЬКО УКРАЇНСЬКОГО 
ІНСТИТУТУ ШОВКОВОГО ШЛЯХУ 
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НОВА ПЛЕЯДА ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ
25 червня 2021 року в актовій залі 

головного корпусу університету відбу-
лися урочистості з нагоди вручення 
дипломів бакалавра. Дипломованими 
фахівцями стали 721 випускник уні-
верситету денної та заочної форм 
навчання.

З вітальним і напутнім словом до ви-
пускників звернувся ректор універси-
тету, професор П. О. Куцик. У виступі 
Петро Олексійович подякував бакалав-
рам за проведені в університетських 
стінах роки, побажав наполегливості 
у досягненні наступних цілей, творчих 
успіхів та висловив сподівання на ско-
ру зустріч в магістратурі.

Символічно, що найперші привітан-
ня випускникам 2021 року прозвучали 
від Студради – музичний дарунок – 
улюблена пісня студентів ЛТЕУ – 
“Старі фотографії”.

Директор Інституту економіки та 
фінансів, доцент Т. О. Герасименко, де-
кан факультету товарознавства, управ-
ління та сфери обслуговування, доцент 
В. В. Гаврилишини, декан факультету 
міжнародних економічних відносин та 
інформаційних технологій, професор 
Ю. В. Полякова та декан юридичного 
факультету, професор О. С. Котуха зачи-
тали накази ректора про присвоєння ви-

пускникам кваліфікації бакалавра. Вони 
щиро привітали своїх колишніх студен-
тів із успішним завершенням навчання 
та побажали їм творчої фахової наснаги, 
мотивації моделювати своє майбуття і 
перспектив кар’єрного зростання.

“Новоспечені” бакалаври Давид 
Тишков, Світлана Білан та Діана Ярем-
чук від імені випускників подякували 
ректорату, викладачам та колегам-од-
нокурсникам, пообіцявши керуватися 
здобутими знаннями, добросовісно 

та якісно виконувати свої професій-
ні обов’язки, берегти і примножувати 
славні традиції рідної Alma-Mater. У 
свою чергу, випускниця Інна Моска-
ленко, щиро подякувавши батькам, 
натхненно виконала ліричну вокальну 
композицію з такою ж назвою, а для 
колег-однокурсників університету – за-
пальну пісню “Тече вода”.

Урочистості супроводжувалися но-
мерами художньої творчості, які вико-
нували студенти та гості університету. 

26 лютого 2021 року в актовій залі університету 
відбулися урочистості з нагоди випуску 133 магістрів з 
11-ти спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Святкування розпочалося з благословення молодих фахів-
ців та всіх присутніх капеланом університету, отцем Романом. 

Після виступу священика, з вітальним і напутнім словом 
до випускників звернувся ректор університету, професор 
П. О. Куцик. Під час виступу Петро Олексійович висловив 
впевненість у перспективності обраних ними спеціальнос-
тей в сучасних умовах функціонування національної еко-
номіки, а також побажав здійснення професійних задумів, 
реалізації творчих планів, кар’єрного сходження, миру до-
статку та сімейного благополуччя. 

Від імені молодших колег вітання “винуватцям свята” 
прозвучало від голови Студентської ради університету Свя-
тослава Калиновича.

До оголошення наказу про випуск магістрів запрошують-
ся: декан факультету товарознавства, управління та сфери 
обслуговування, доцент В. В. Гаврилишин, декан факуль-
тету міжнародних економічних відносин та інформаційних 
технологій, професор Ю. В. Полякова, декан юридичного 
факультету, професор О. С. Котуха і директор Інституту 
економіки та фінансів, доцент Т. О. Герасименко. Також ви-
ступаючі привітали своїх студентів з успішним захистом 
кваліфікаційних магістерських робіт, побажали їм творчої 
фахової наснаги та перспектив у кар’єрному зростанні. 

Під час зачитування наказу ректором університету було 
вручено дип ломи з відзнакою 26 випускникам, а також ого-
лошено Подяки за активну участь у навчальній, науковій та 
громадській роботі.

Від імені випускників зі словами радості та щирої подя-
ки до керівництва вишу, викладачів, батьків та колег звер-
нулася випускниця факультету товарознавства, управління 
та сфери обслуговування Галина Новицька. 

Слід відзначити, що завершилося свято у кращих традиці-
ях сучасного європейського студентства – спільним святко-
вим фотографуванням з викладачами, батьками та друзями й 
урочистим підкиданням магістерських головних уборів.
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проблеми інноваційного розвитку національної економіки 
в умовах глобалізації, моделі інвестиційно-інноваційних 
процесів для підприємств споживчої кооперації, форму-
вання збалансованої системи показників для застосування 
організаціями і підприємствами споживчої кооперації, про-
блеми фінансової стійкості підприємств споживчої коопе-
рації як критерію ефективності управління їх фінансовими 
ресурсами, дослідження інноваційних засад та ризик-орі-
єнтованих засад управління фінансово-економічною безпе-
кою підприємств, дослідження сучасних методів активіза-
ції продажу у роздрібній торгівлі, застосування матричних 
методів для формування асортиментного портфеля торго-
вельного підприємства, застосування інноваційних засобів 
у рекламі, запровадження інноваційних форм навчання у 
закладах вищої освіти споживчої кооперації, сучасних про-
блем та перспектив діяльності підприємницьких структур, 
дослідження кооперативної ідентичності як бренду Укрко-
опспілки у міжнародному кооперативному альянсі, пробле-
ми економічної безпеки підприємств споживчої кооперації 
в контексті національних інтересів України, здійснення 
оцінки фінансової безпеки торговельного підприємства в 
сучасному економічному середовищі, дослідження прин-
ципів раціонального розміщення роздрібних торговельних 
підприємств як невід’ємного чинника їх ефективної діяль-
ності, проблеми розробки продуктів харчування нового по-
коління та багато інших актуальних наукових проблем. 

При підведенні підсумків конференції Л. Г. Войнаш 
звернула увагу на актуальність, фаховість, високий науко-
вий рівень та велике практичне значення представлених 
учасниками конференції результатів. Лідія Герасимівна 
спільно з ректором Львівського торговельно-економічного 
університету, проф. Куциком П. О. побажала студентам та 
їх науковим керівникам здоров’я, успіхів у навчанні та но-
вих наукових досягнень.

11 травня 2021 року на базі університету відбулася 
ХVІІІ науково-практична конференція студентів закла-
дів вищої та фахової передвищої освіти Укркоопспілки 
на тему “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність 
діяльності підприємства”, на якій було обговорено пи-
тання розвитку вітчизняної економіки та розглянуті 
проблеми подальшого її реформування на основі запро-
вадження інновацій у діяльність вітчизняних підпри-
ємств різних сфер діяльності. 
Організатор заходу – Навчально-методичний центр 

“Укоопосвіта” Всеукраїнської спілки споживчих това-
риств. 

Через карантинні обмеження, викликані пандемією 
COVID-19, конференція відбулася в режимі онлайн, проте 
науковий форум викликав жвавий інтерес у студентів за-
кладів вищої та фахової передвищої освіти системи спо-
живчої кооперації України. 

Відкрила науковий форум вітальним словом член Прав-
ління Укркоопспілки, директор Департаменту кадрової 
політики, освіти і науки, директор НМЦ “Укоопосвіта”, 
к.е.н. Л. Г. Войнаш. Лідія Герасимівна привітала учасни-
ків конференції та побажала їм плідної наукової роботи та 
дискусії з проблематики пріоритетних напрямів розвитку 
вітчизняної економіки, системи споживчої кооперації як її 
невід’ємної складової та запровадження інновацій у прак-
тичну діяльність вітчизняних підприємств. У своєму ві-
тальному слові ректор університету, професор П. О. Куцик 
привітав учасників конференції та побажав їм нових нау-
кових звершень та набуття навичок і компетенцій для 
поглиблення своїх знань.

Наукова тематика досліджень проведених учасниками 
конференції охопила актуальні для подальшого розвитку 
економіки України загалом та системи споживчої коопера-
ції зокрема питання. Студенти у своїх працях досліджували 

НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ УКРКООПСПІЛКИ

УКРАЇНА І СВІТ: ОСВІТНЬО КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР
14 травня 2021 року на базі Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка відбулася ІІІ Міжнародна конференція для іно-
земних студентів “Україна і світ: освітньо-культурний простір”.

Щороку подія збирає сотні учасників – іноземних студентів, котрі навча-
ються в Україні, їх наукових керівників, співробітників університетів з між-
народної співпраці, проте цьогоріч захід відбувався в онлайн форматі.

Університет представляла директор Центру міжнародної освіти та співп-
раці Тетяна Штанько, яка є членом оргкомітету конференції.

Активну участь взяли іноземні студенти університету: студенти спеціаль-
ності “Міжнародні економічні відносини” Годфрі Естер Чінонсо, яка пред-
ставила доповідь про культуру своєї рідної країни – Нігерії; Мохамед Камал, 
який презентував сучасну марокканську культуру (науковий керівник: до-
цент Миронов Ю. Б.).
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НАУКОВИЙ ФОРУМ З НАГОДИ 80 РІЧЧЯ
ПРОФЕСОРА СТЕПАНА ДМИТРОВИЧА ГЕЛЕЯ

21 травня 2021 року на базі університету відбулася все-
українська наукова конференція на тему “Одухотворений 
інтелект – рушійна сила розвитку суспільства”, приуро-
чена 80-річчю професора Степана Дмитровича Гелея.

Організатори конференції – Львівський торговельно-еко-
номічний університет, Наукове товариство імені Шевчен-
ка. Співорганізатори конференції – Львівський національ-
ний університет ім. Івана Франка, Інститут українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України, Львівське відділення Інсти-
туту української археографії та джерелознавства ім. М. Гру-
шевського НАН України

Відкрив конференцію ректор університету, професор 
П. О. Куцик, який привітав учасників конференції з початком 
роботи та професора С. Д. Гелея з нагоди 80-річного ювілею. 

З вітальним словом також виступив голова Наукового то-
вариства імені Шевченка в Україні, професор, академік НАН 
України, директор Інституту прикладних проблем механіки 
і математики ім. Я. Підстригача НАН України Р. М. Кушнір. 

У роботі конференції прийняли участь 53 вчених у галузях 
історії, філософії, філології, географії, фізики й математики, 
економіки і права. Серед учасників конференції: 2 академі-
ки; 31 докт. наук, професорів; 18 кан. наук, доцентів. Безпо-
середньо у роботі конференції в очному форматі взяли участь 
42 науковці, які представляли: 

- Наукові інституції: Інститут історії України НАН Украї-
ни, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН Укра-
їни, Інститут української археографії та джерелознавства 
ім. М. Грушевського НАН України, Львівська обласна уні-
версальна наукова бібліотека, Львівський історичний музей, 
Конгрес української інтелігенції (Львівське відділення).

- Вищі навчальні заклади України: Дніпровський націо-
нальний університет ім. О. Гончара, Волинський національ-
ний університет ім. Лесі Українки, Вінницький державний 
педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Дрого-
бицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 
Полтавський університет економіки і торгівлі, Луцький на-
ціональний технічний університет.

- Львівські вищі навчальні заклади: Львівський торго-
вельно-економічний університет, Львівський національний 
університет ім. І. Франка, Національний університет “Львів-
ська політехніка”, Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького, 
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Са-
гайдачного, Львівська академія мистецтв, Львівська музич-
на академія, Львівська медична академія ім. А. Кропінсько-
го, Львівський державний університет фізичної культури 
ім. І. Боберського.

НАУКОВЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
19 лютого 2021 року на базі університету відбулася 

міжнародна науково-практична інтернет-конферен-
ція молодих вчених і студентів на тему “Проблеми та 
перспективи розвитку бізнесу в Україні”. 

Організатори наукового форуму – кафедра економіки та 
кафедра підприємництва, торгівлі та логістики ЛТЕУ, а та-
кож Студентське наукове товариство ім. М. Туган-Баранов-
ського та Наукове товариство молодих вчених ЛТЕУ. 

Співорганізатори конференції - Білоруський торгово-еко-
номічний університет споживчої кооперації, Кооператив-
но-торговий університет Молдови, Хмельницький коопе-
ративний торговельно-економічний інститут, Вінницький 
кооперативний інститут, Луцький кооперативний коледж 
ЛТЕУ, Львівський кооперативний коледж економіки і пра-
ва, Мукачівський кооперативний торговельно-економічний 
коледж, Рівненський кооперативний економіко-правовий 
коледж, Тернопільський кооперативний торговельно-еко-
номічний коледж та Чернівецький кооперативний економі-
ко-правовий коледж. 

Мета наукового заходу – формування у здобувачів ви-
щої освіти знань, навичок, світогляду з питань економіки 
та управління бізнесом в умовах ринку.

На конференцію представили тези понад 150 здобувачів 
вищої освіти та молодих вчених з 10 університетів, 2 інсти-
тутів та 11 коледжів України, Білорусі та Молдови. 

Відкрив пленарне засідання конференції вітальним сло-
вом ректор університету, професор Куцик П. О., голова 
Ради молодих вчених Білоруського торгово-економічного 
університету споживчої кооперації, доцент Кузнєцов Н. В. 
та голова Наукового товариства молодих вчених ЛТЕУ, до-
цент Перепьолкіна О. О.

Учасники долучилися до конференції дистанційно в ре-
жимі ZOOM-конференції. Це не завадило розгорнути актив-
ну дискусію з актуальних проблем економічного розвитку.

ALMA-MATER
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14 травня 2021 року доцентом кафедри теорії держа-
ви і права Санагурською Г. М. організовано та проведено 
студентський конкурс – “Змагання з практики законот-
ворення імені В’ячеслава Чорновола”. За допомогою цих 
змагань, студенти залучені до вирішення найбільш го-
стрих питань в українському суспільстві, шляхом під-
готовки оригінальних законопроектів.

Участь у змаганнях взяли команди: Smаrt lowyers, 
Серце Феміди, Dura lex sed lex, МОП (Молодіжне 
об’єднання правників). Законопроекти та їх презентації 
були високого рівня та піднімали проблеми освіти, сорту-
вання сміття, булінгу та легалізації вогнепальної зброї.

Якісну підготовку законопроектів відзначили також суд-
ді конкурсу: Народний депутат України 9 скликання, член 
комітету ВРУ з питань бюджету Тістик Ростислав; Народ-
ний депутат України, голова підкомітету з питань зв’язків 
та захисту прав та інтересів українців за кордоном Комітету 
ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 
співробітництва Юраш Святослав; депутат Львівської об-
ласної ради, голова Комісії з питань законності, депутат-
ської етики, регламенту та свободи слова Фединяк Роман; 
депутат Львівської міської ради, виконавчий директор теле-

ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ:
НОВІ ВИКЛИКИ, НОВІ ІНСТРУМЕНТИ

25 червня 2021 року на базі уні-
верситету відбувся міжвузівський 
круглий стіл на тему “Наукове керів-
ництво підготовкою докторів філо-
софії: нові виклики, нові інструмен-
ти”. Учасники наукового заходу - ДУ 
“Інститут регіональних досліджень 
ім. М. І. Долішнього” НАНУ, Одесь-
кий національний економічний уні-
верситет, Мукачівський державний 
університет, Харківський держав-
ний університет харчування та тор-
гівлі, Хмельницький національний 
університет.

Засідання відкрив модератор круг-
лого столу, проректор з наукової робо-
ти університету, професор Семак Б. Б. 
Богдан Богданович під час виступу ак-
центував увагу на проблемні аспекти, 
з якими стикаються здобувачі ступеня 
“доктор філософії” та їхні наукові ке-
рівники, і, які потребують обговорення 
науковою спільнотою. 

Завідувач кафедри фінансів, еконо-
мічної безпеки, банківської справи та 
страхового бізнесу, професор Копи-
люк О. І. виступила з доповіддю “Осо-

бливості підготовки здобувачів ступеня 
доктора філософії в рамках проведен-
ня PhD-експерименту” та поділилася 
своїм досвідом наукового керівни-
цтва підготовкою доктора філософії.
Значне коло проблем в контексті про-
ходження акредитації ЗВО за третім 
(освітньо-науковим) рівнем окреслили 
представники Мукачівського держав-
ного університету, зокрема: завідувач 
кафедри економіки та фінансів, проф. 
Черничко Т. В. та професор цієї ж ка-
федри Стегней М. І.

В дискусії прийняла участь пер-
ший проректор університету, профе-
сор Барна М. Ю., яка зупинилася на 
особливостях освітньої складової у 
підготовці здобувачів ступеня “док-
тор філософії”, формуванні банку 
вибіркових дисциплін відповідно до 
інтересів здобувачів та співпраці за-
кладів вищої освіти у його поповненні.
На необхідності та важливості поєд-
нання освітньої та наукової складової у 
підготовці докторів філософії наголо-
сила завідувач кафедри  економічного 
аналізу Одеського національного еко-
номічного університету, доцент Вол-
кова Н. А. На спрямовуючій ролі на-
укового керівника в організації роботи 
здобувача, формуванні його освітньої 
та наукової траєкторії акцентував про-
ректор з наукової роботи Одеського 
національного економічного універси-
тету, професор Літвінов О. С.

Професор кафедри маркетингу і 
торговельного підприємництва Хмель-

ницького національного університету 
Гончар О. І. підкреслила доцільність 
ознайомлення та використання зару-
біжного досвіду наукового керівництва 
підготовкою здобувачів ступеня “док-
тор філософії”, висвітлила нові підхо-
ди та компетентності, якими повинен 
володіти науковий керівник.

Професор кафедри економіки та 
управління Харківського державного 
університету харчування та торгівлі 
Круглова О. А. звернула увагу на осо-
бливості роботи з випускниками магі-
стратури та потенційними аспірантами 
під час вступної кампанії, а також при 
виборі наукового керівника.

Тривалу і плідну дискусію завер-
шила завідувач кафедри економіки 
університету, проф. Міценко Н. Г., яка 
подякувала всім учасникам за обмін 
думками, набутим досвідом, розробка-
ми та ідеями, висловила впевненість у 
продовженні наукової співпраці закла-
дів вищої освіти-партнерів ЛТЕУ.

Учасники круглого столу отримали 
відповідні іменні Сертифікати.

ЗМАГАННЯ З ПРАКТИКИ ЗАКОНОТВОРЕННЯ ІМЕНІ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

радіокомпанії “Львівська хвиля”, журналіст Лучишин Во-
лодимир; адвокат, керуючий партнер юридичної  компанії 
“Янчак і Партнери” Янчак Павло.

За результатами конкурсу перемогу отримала команда у 
складі студентів Назара Воронка та Стиська Данила, які на-
городжені цінними призами.

ALMA-MATER
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СТАЖУВАННЯ
У ЛЬВІВСЬКІЙ
МІСЬКІЙ РАДІ

15 червня 2021 року відбулася 
зустріч з міським головою Львова 
Андрієм Садовим та студентами, 
які проходили стажування у Львівсь-
кій міській раді.

Серед стажерів – студентка універ-
ситету Ковбель Анна, яка приміряла 
на себе роль державного службовця 
в одному з структурних підрозділів 
міської ради. Під час двохмісячного 
стажування Анна мала змогу під керів-
ництвом керівника відділу працювати 
з документацією, готувати документи 
для судового розгляду справи, а також 
відвідувала судові засідання.

За результатами стажування місь-
кий голова вручив студентам Дипломи. 

АНГЛОМОВНИЙ ОНЛАЙН СЕМІНАР З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
17 травня 2021 студенти спеціальності 

“Комп’ютерні науки” та старший викладач кафедри 
іноземних мов Андрій Степанов взяли участь в англо-
мовному вебінарі “IT Industry and Modern Career Market: 
Training and Сertifi cation”.

Організаторами заходу – Міжнародний освітньо-мето-
дичний центр Dinternal Education та американська компанія 
Certiport, яка спеціалізується на наданні послуг з розроб-
ки тестів та проведенні автоматичного тестування у сфері 
цифрових технологій та бізнес комунікацій. 

Під час ґсемінару слухачі дізналися про: найпопуляр-
ніші професії у сфері ІТ у 2021 році; знання та навички, 
що необхідні для гарного старту кар’єри в галузі програ-
мування, адміністрування та бізнес-аналітики; міжнародні 
сертифікації від Microsoft, Adobe, Unity, Apple, доступні 
українським студентам вже сьогодні; сучасні тенденції у 
сфері дизайну; найбільш популярні інтерфейси для 2D та 
3D дизайну; навчальні програми та міжнародні сертифіка-
ції з цифрової грамотності.

ЗАРУБІЖНЕ НАУКОВО ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧА
З 19 квітня по 30 травня 2021 року професор кафедри економіки 

Лупак Р. Л. проходив науково-педагогічне стажування “European and polish 
system of higher education: practice, experience, innovative learning methods” в 
обсязі 6 кредитів (180 годин) в Університеті економіки (м. Бидгощ, Польща). 
Стажування проводилося згідно договору про співпрацю в сфері науково-тех-
нічної та освітньої діяльності між університетами.

За результатами науково-педагогічного стажування професор Лупак Р. Л. 
отримав міжнародний Сертифікат.

З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

ОЛЕКСАНДР ГЕРЕГА ВІДВІДАВ ALMA MATER
21-22 квітня 2021 року університет 

відвідав випускник, народний депутат 
України, cпіввласник мережі гіпер-
маркетів “Епіцентр Кˮ Олександр 
Володимирович Герега.

Під час візиту О. В. Герега зустрівся 
з ректором університету, професором 
П. О. Куциком і професорсько-викла-
дацьким складом. У процесі зустрічі 
ректор подякував Олександру Володи-
мировичу та Галині Федорівні за пиль-
ну увагу до університету, меценатську 
системну допомогу у зміцненні мате-
ріально-технічної бази закладу, а також 
активної участі у навчанні студентів уні-
верситету, шляхом проведення виїзних 
занять із залученням працівників компа-
нії на базі гіпермаркетів “Епіцентр Кˮ. 
Детально обговорено питання погли-
блення та удосконалення освітнього 
процесу у форматі дуальної освіти на 
базі гіпермаркетів з метою практичного 
спрямування навчання до сучасних ви-
мог роботодавців.

Олександр Володимирович висту-
пив перед професорсько-викладацьким 
складом з доповіддю “Тенденцій розви-
тку торгівлі будівельно-господарськими 
товарами у найближчій перспективіˮ 
і презентував проєкт компанії “Епі-
центр Кˮ сучасної бізнес-аналітики на 
тему “Направлення аналітикиˮ, яка дає 
змогу в реальному часі управляти біз-

нес-процесами (серед яких важливе 
місце займає управління потенціалом 
фінансово-економічної стійкості компа-
нії). Він зазначив, що понад 20 аналіти-
ків і дата-інженерів щоденно працюють 
над розробкою нових аналітичних ін-
струментів та рішень з метою підтримки 
існуючих і пошуку нових інсайдів задля 
контролю й аналізу великих масивів ін-
формації щодо діяльності компанії. 

На завершення зустрічі, Олександр 
Володимирович авторитетно запевнив, 
що і надалі компанія буде надавати різ-
ну підтримку Alma-Mater у її розвитку, а 
восени зробить велику зустріч зі студен-
тами університету.
Пишаємося разом: згідно рейтингу

журналу Forbes Олександр і Галина 
Гереги посідають 4 місце серед 100 най-
багатших людей України в 2020 році.
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ОНЛАЙН ЗУСТРІЧ З КОМАНДОЮ “U LEAD З ЄВРОПОЮ”

УЧАСТЬ В ОСВІТНЬОМУ МАРАФОНІ ВІД КОМПАНІЇ “ЕПІЦЕНТР К”
Доцент кафедри менеджменту Фединець Наталія Іванівна взяла 

участь в проекті “Освітній марафон” від компанії “Епіцентр К”, де 
спікерами виступили провідні менеджери та бізнес-тренери.

Загалом у проєкті взяли участь студенти та викладачі 53 закладів ви-
щої освіти України. 

Теми проєкту актуальні та вкрай важливі в організації роботи су-
часного підприємства: персонал, як основа сучасного бізнесу; сучасні 
канали продажів; програми лояльності; сезонність товару; основи діло-
вого стилю; емоційний інтелект; управління конфліктними ситуаціями; 
тайм-менеджмент.

20 травня 2021 року відбулася онлайн-зустріч здобу-
вачів вищої освіти зі спеціальностей “Фінанси, банків-
ська справа та страхування” і “Маркетинг” з командою 
Львівського регіонального офісу “U-LEAD з Європою”.

Зустріч розпочала керівниця Львівського регіонального 
офісу Галина Хрущак, яка представила свою команду і сферу 
діяльності – проведення тренінгів, консультацій, навчальних 
програм для керівників (голів) та фахівців територіальних 
громад і допомоги їм у підготовці стратегій розвитку.

Студенти ознайомилися з особливостями бюджетного 
процесу на місцевому рівні, можливостями децентраліза-
ції, дізналися про останні зміни у територіальному устрої 
держави, бюджетному процесі та механізмі горизонтально-
го вирівнювання у сфері місцевих бюджетів.

РЕГІОНАЛЬНА ЗУСТРІЧ РАД МОЛОДИХ УЧЕНИХ
17 лютого 2021 року за ініціативи Ради молодих уче-

них при Міністерстві освіти та науки України відбу-
лася Регіональна зустріч Рад молодих учених Львівської 
області. У зустрічі взяли участь 25 представники з 18-
ти закладів вищої освіти та наукових установ Львівщи-
ни, а очолила її голова Ради молодих учених при МОН 
України – Олеся Ващук. 

Університет на форумі представляла голова Наукового 
товариства молодих вчених, доцент Олена Перепьолкіна. 

Мета заходу – презентація діяльності Ради молодих уче-
них при МОН України, презентація діяльності рад молодих 
учених Львівської області, а також обговорення можливос-
тей та викликів у діяльності рад молодих учених та моло-
дих вчених, зокрема.

ВЛАСНІ ВРАЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ У ФРАНЦІЇ
Завдяки підписаній угоді про співпра-

цю у навчальній та науковій роботі між 
Львівським торговельно-економічним уні-
верситетом та університетом Страс-
бурга (Франція) студентка університету 
Валерія Гончарук одночасно є студент-
кою зазначених вище закладів освіти.
Відповідно, студентка ділиться з нами 

власними враженнями.
Насамперед, слід відзначити, що необ-

хідною умовою навчання у Франції є воло-
діння французькою мовою на рівні В1, а ще 
оптимальніше – В2, оскільки немає жодних 
привілеїв для іноземних студентів.

Спеціальність, за якою я навчаюся у 
Франції, має назву “Менеджмент та підпри-
ємництво в європейському просторі”. Це 
бакалаврська професійна програма, за умо-
вами якої теоретичні заняття відбуваються 

лише два дні на тиждень, тривалістю 8 го-
дин, а решта часу відведена для стажування 
на підприємстві.

Навчальний процес є цікавим та різно-
манітним, оскільки передбачає співпрацю 
студентів при складанні бізнес проектів та 
при розв’язанні практичних кейсів. Хочу на-
голосити, що освітня система Франції дещо 
відрізняється від української.

Незважаючи на дистанційне викла-
дання теоретичного матеріалу, всі іспити 
відбуваються в межах навчального за-
кладу. Потрібно також наголосити на  до-
брозичливості та розумінні викладачів до 
студентів в умовах навчання під час ка-
рантину. Завдяки розробленим програмам 
урядом Франції студенти мають змогу для 
повноцінного навчання та матеріального
забезпечення.

З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Тривалий час соціальна політика 
стосовно обслуговування осіб з ін-
валідністю зазнавала суттєвих змін. 
Ставлення до осіб з інвалідністю, як до 
пацієнтів, якими необхідно лише опі-
куватися, і які не можуть долучатися 
до активного суспільного життя, змі-
нилося на ставлення до них, як до по-
вноправних членів суспільства, що ма-
ють рівні права з іншими громадянами. 

В університеті формується система 
надання освітніх послуг для осіб з ін-
валідністю, а також для навчання здо-
бувачів вищї освіти щодо обслугову-
вання осіб з інвалідністю. З цією метою 
для провадження освітнього процесу 
розроблені спеціальні методики, педа-
гогічні технології, наявні адаптаційні 
технічні засоби. До навчальних планів 
внесено дисципліну “Організація об-
слуговування осіб з інвалідністю”.

Науково-педагогічними працівни-
ками університету, спільно з громад-
ською організацією “Зелений Хрест” 
було видано навчальний посібник “Ор-
ганізація підприємницької діяльності 
в сфері сільського туризму особими 
з інвалідністю” Автори: професор 
Барна М. Ю., доцент Тучковська І. І., 
Волошинський О. О. та інші. Даний 
посібник створено в рамках проєкту 
“Підприємництво в секторі сільсько-
го туризму для молоді з інвалідніс-
тю (ERTSYD)”, що співфінансувався 
програмою Ерасмус+ “Нарощування 
потенціалу в сфері молоді – Східне 
партнерство – партнерство для підпри-
ємництва” Європейського Союзу.

Звичайно, впровадження інклюзивно-
го безбар’єрного середовища в Універ-
ситеті знаходиться лише на етапі станов-
лення. Проте докладено багато зусиль 
на розробку і застосування конкретних 
рішень, щоб освітні послуги стали до-
ступними для усіх без винятку людей, 

Укладено угоди про співпрацю з не-
залежною громадською неприбутковою 
організацією Товариством “Зелений 
Хрест” та Всеукраїнською громад-
ською організацією осіб з інвалідністю 
“Українським товариством сліпих” для 
належного навчального процесу.

На волонтерських засадах студенти 
освітньо-професійних програм “Ту-
ризм” і “Медичний та оздоровчий ту-
ризм” разом із викладацьким складом 
кафедри туризму та готельно-ресто-
ранної справи на запрошення керівни-
ка телеграм-каналу “Дітям від дітей” 
Катерини Халецької та голови клубу 
скандинавської ходьби “Живчики” Зе-
новії Мирської періодично надають до-
помогу особам з інвалідністю.

які прагнуть вчитися і здобути фахову 
освіту, із врахуванням їх індивідуаль-
них потреб. Облаштовані спеціалізовані 
навчальні аудиторії, місця загального 
користування обладнанні спеціалізова-
ними дзвінками виклику, попереджу-
вальними знаками, таблиці на аудиторіях 
виготовлені з використанням спеціаль-
них рельєфних технологій, назви ауди-
торій та їх номери продубльовано мовою 
Брайля для осіб з вадами зору.

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ СУПРОВІД 
МАЛОМОБІЛЬНОЇ ГРУПИ ОСІБ 
У травні 2021 року студенти ОПП 

“Туризм” Назарій Губицький, Олег 
Радіон, Леся Чорненька, Анастасія 
Мулька, Олександра Андрієвська на 
прохання керівника телеграм-каналу 
“Дітям від дітей” Катерини Халець-
кої надавали волонтерську допомогу 
незрячим та слабозорим дітям. 

ФЛЕШМОБ ЗІ СКАНДИНАВСЬКОЇ
ХОДЬБИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

РЕКОРДУ УКРАЇНИ

Викладачі кафедри туризму та го-
тельно-ресторанної справи разом із 
студентами ОПП “Туризм” і ОПП 
“Медичний та оздоровчий туризм” 
взяли участь у всеукраїнському флеш-
мобі зі скандинавської ходьби, учас-
ники якого одночасно стартували у 
своєму населеному пункті, зробивши 
відповідне селфі (фото) або відео. За 
підсумками флешмобу було встанов-
лено рекорд України зі скандинавської 
ходьби. Усього в установленні рекорду 
взяло участь 1728 осіб з усієї України, 
а також Італії, Польщі, Білорусі та 
Казахстану. Усі учасники флешмобу 
отримали відповідний диплом.

Слід відзначити, що студенти-во-
лонтери здійснили супровід маломо-
більної групи осіб до радіокомпанії 
FM “Галичина” та отримали чималий 
досвід у спілкуванні.

Особливістю флешмобу стала участь 
у ньому незрячих та слабозрячих лю-
дей – учасників львівського клубу скан-
динавської ходьби “Живчики”. Вони 
пройшли Стрийським парком у Львові 
у тандемі з волонтерами – студентами 
та викладачами кафедри туризму та 
готельно-ресторанної справи універси-
тету. Усього у флешмобі взяло участь 
близько десяти таких тандемних пар. 
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ОБГОВОРЕННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПРАВА: ПОГЛЯД МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

3 березня 2021 року в університеті відбулося засідання “круглого столу” 
на тему на тему “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва та 
права”. Організатор форуму – наукове товариство молодих вчених ЛТЕУ. 

представила доповідь на тему “Мар-
кування шрифтом Брайля, як сучас-
ний інструмент отримання інформації 
людьми з обмеженими можливостя-
ми”. Доповідачка зазначила, що упа-
ковка і етикетки зі шрифтом Брайля є 
дуже затребуваними, завдяки рельєф-
но-тактильному маркуванню люди з 
порушенням функцій зору мають мож-
ливість зрозуміти, що саме знаходить-
ся в упаковці. У доповіді розкривалася 
проблематика маркування шрифтом 
Брайля продукції в Україні, обґрунто-
вувалася потреба його стандартизації, 
охарактеризувалися переваги його за-
стосування не лише для споживачів, 
але й для виробників.

У доповіді доцента кафедри еко-
номіки Перепьолкіної Олени Олек-
сандрівни “Роль НБУ в забезпеченні 
фінансової стабільності” здійснено об-
ґрунтування теоретичних основ забез-
печення фінансової стійкості засобами 
макропруденційної політики та аналіз 
ефективності її реалізації Національ-
ним банком України. Авторкою дослі-
джено вплив карантинних обмежень на 
фінансову стабільність, наведено реко-
мендації НБУ для забезпечення фінан-
сової стабільності банківського сектору 
України в умовах світової пандемії.

Слід відзначити, що презентовані 
доповідачами результати досліджень 
активно обговорювалися учасниками 
круглого столу та стали підґрунтям для 
плідної наукової дискусії.

Відкрив наукове засідання ректор 
університету, професор П. О. Куцик. У 
виступі Петро Олексійович підкреслив 
важливу роль молодих вчених у розви-
тку сучасної науки та відзначив акту-
альність тематики заходу.

Старший викладач кафедри цивіль-
ного права та процесу Юлія Олегів-
на Гавелко виступив з доповіддю на 
тему “Аналіз впровадження інституту 
медіації в Україні”. У доповіді окрес-
лено основні аспекти Проєкту Закону 
про медіацію № 3504, затвердженого 
Верховною Радою України у першому 
читанні 15 липня 2020 року; охаракте-
ризовано основні принципи медіації, 
розкрито діяльність Національної асо-

ціації медіаторів України та проблема-
тику імплементації практики медіації в 
нашій державі.

Викладач кафедри іноземних мов 
Юлія Дмитрівна Сідху представила до-
повідь на тему “Конкурентоспромож-
ність як одна зі складових маркетингу”. 
В доповіді розкрито аспекти міжна-
родної конкурентоспроможності, до-
сліджено трактування терміну “конку-
ренція” у різних економічних школах, 
наведено ключові аспекти сучасного 
маркетингу та обґрунтовано необхід-
ність маркетингових досліджень.

Доцент кафедри товарознавства, 
технологій і управління якістю хар-
чових продуктів Ольга Ігорівна Гирка 

ЗАСІДАННЯ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ 
18 травня 2021 року в рамках проведення “Днів іно-

земних мов в ЛТЕУ” студенти першого, другого та 
третього курсів спеціальності “Міжнародні економічні 
відносини” взяли участь у тематичному засіданні англо-
мовного дискусійного клубу у форматі “Q&A Session” на 
тему “XXIst Century Business English. Business Culture. 
Etiquette in Business” // “Бізнес-англійська XXI століття. 
Бізнес-культура та етикет у бізнесі”.

Захід відбувся за організаційної підтримки завідувача 
кафедри іноземних мов, доцента Наталії Ковалик, стар-
шого викладача Андрія Степанова та викладача кафедри 
Юлії Сідху. 

Модератор заходу – директор “Лондонської школи ан-
глійської мови”, досвідчений викладач загальної та ділової 
англійської мови Том Бартон.

Формат англомовного дискусійного клубу “Q&A 
Session”/“Сесія: питання-відповідь” – це цікавий практич-
ний формат від носія мови нашим студентам, особливістю 
якого є можливість поспілкуватися безпосередньо зі спіке-
ром у формі “комунікативного діалогу”. Такий формат до-
зволяє залучити до дискусії усю аудиторію та активізувати 
комунікативні навички студентів.

Студенти мали можливість дізнатися від носія мови про 
культуру ведення бізнесу у Великобританії, особливості ді-
лового етикету та міжкультурні аспекти застосування мови 
як основного засобу міжнаціонального спілкування. 

У дружній та невимушеній атмосфері студенти мали 
змогу отримати відповіді на запитання стосовно культури 
та етикету в бізнесі. Спектр запитань коливався від відвер-
то життєвих (“Що потрібно взяти як подарунок до сусіда-
британця?”), до направду фахових (“Чи знищить пандемія 
COVID-19 малий і середній бізнес у Європі? Чи є шанс, за 
теперішній умов, започаткувати власну справу успішно?”).

З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ
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ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРІВ, РОЗСТРІЛЯНИХ У ЛИПНІ 1941 ГО РОКУ

МИ ПАМ’ЯТАЄМО!
Про вбивство гітлерівськими нацистами польських 

професорів Академії закордонної торгівлі у липні 1941 року. 
Минуло уже 80 років з часу цієї жахливої трагедії, яка ста-

лася у липні 1941 р., проте обставини вбивства львівських 
професорів, у тому числі професорів Академії закордонної 
торгівлі (нині - Львівського торговельно-економічного універ-
ситету), і нині трактуються по-різному. 

Але, найавторитетніший дослідник цієї проблеми поль-
ський історик Зигмунт Альберт, ретельно вивчивши архіви 
і численні свідчення членів родин професорів та тих, кому 
пощастило вижити, у збірнику статей і матеріалів “Убив-
ство львівських професорів у липні 1941 року” в основному 
об’єктивно виклав трагічні події. Він зробив однозначний ви-
сновок: “Багато поляків помилково вважають, що вбивство 
професорів здійснили українці”. Покладаючись на документи 
та матеріали судових процесів, З. Альберт слушно зауважив, 
що “якби це було так, то гамбурзький прокурор не визнав би 
після війни, що це була справа його співвітчизників-німців”.

Розслідуванням встановлено, що в перші ж місяці окупації 
німці заарештували і вбили у Львові понад 70 найвидатніших 
діячів науки, техніки і мистецтва”.

Такого ж висновку дійшла польська урядова Головна 
комісія із розслідування злочинів гітлерівців у Польщі, яка 
тричі – у 1959, 1966, 1976 роках – розглядала події у Льво-
ві. Незважаючи на те, що серед польського населення шири-
лися чутки, буцімто вина за вбивство польських професорів 
покладається на українців, польська урядова комісія 1976 р. 
остаточно підтвердила, що злочин скоїли нацисти.

Серед визначних учених львівських вищих навчальних за-
кладів, які були знищені гітлерівцями в липні 1941 р., – Ген-
рик Корович і Станіслав Рузевич, що представляли Академію 
закордонної торгівлі, а з осені 1939 р. – Львівський інститут 
радянської торгівлі.

Мар’ян Вальчак у праці “Вища освіта і польська наука в 
роки війни і окупації 1939–1945”, посилаючись на статтю 
В. Ольшевича та інші джерела, зазначив, що значні акції, про-
ведені гітлерівцями проти польської інтелігенції, були зазда-
легідь організаційно сплановані. Гітлерівці заарештовували 
вчених за підготовленими списками. Серед визначних поль-
ських учених, яких по-варварськи знищили фашисти, автор 
назвав 51-річного професора, доктора-економіста, колишньо-
го ректора Академії закордонної торгівлі у Львові Генрика Ко-
ровича та 51-річного професора цього ж навчального закладу, 
доктора математики, тогочасного ректора академії Станіслава 
Рузевича. Першого, на його думку, було заарештовано в ніч з 3 
на 4 або 11 липня 1941 р. і страчено через декілька днів, а дру-
гого заарештовано в кінці червня 1941 р. і страчено в липні.

За твердженням деяких авторів, злочинна екзекуція 25 
львівських професорів була здійснена без суду спеціальним 
відділенням німецької поліції 4 липня 1941 р. на схилах Ву-
лецьких пагорбів. Лише професор К. Бартель і професор Г. 
Корович загинули на декілька днів пізніше.

На пам’ять про трагічну загибель у Львові польських про-
фесорів на фасаді Вроцлавського університету було вста-
новлено пам’ятну таблицю з таким текстом: “В сорокаріччя 
вбивства у Львові гітлерівцями заслужених перед наукою про-
фесорів і доцентів університету Яна Казимира, Львівської по-
літехніки, Медичної академії і Академії закордонної торгівлі”. 
Далі – перелік прізвищ, серед яких – Генрик Корович та інші.

У Вроцлаві було також споруджено монументальний 
пам’ятник трагічно загиблим польським професорам. На по-
стаменті напис: “Наша доля – пересторога”.

Меморіальна таблиця, присвячена пам’яті польських про-
фесорів, що були знищені німецькими нацистами, встановле-
на в монастирі о.о. Францискаців у Кракові.

Свято бережуть пам’ять про визначних учених, які були 
знищені гітлерівцями в липні 1941 р., викладачі та студен-
ти Львівського торговельно-економічного університету. У 
2007 р. Вчена рада ухвалила розмістити портрет Генрика Ко-
ровича та Станіслава Рузевича поряд з іншими портретами 
ректорів у залі засідань, а у 2021 році спорудити на пам’ять 
про них меморіальну таблицю.

Петро Олексійович Куцик,
Степан Дмитрович Гелей

3 липня 2021 року ректор університету, професор 
П.О. Куцик та проректор з наукової роботи, професор 
Б.Б. Семак з нагоди 80-х роковин із дня загибелі вшанува-
ли львівських професорів, загиблих у липні 1941 року, що 
відбулося біля пам’ятника на Вулецьких пагорбах.

Учасники вшанували пам’ять розстріляної інтелігенції 
хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятника. Опіс-
ля, відбувся чин панахиди.

Участь у скорботних заходах взяла заступник директора 
департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністра-
ції Ольга Котовська, а також ректори та професура львів-
ських і польських вишів, громадськість.

Зазначимо, що пам’ятник має вигляд арки з десяти ка-
менів, що символізують десять заповідей Божих. П’ятий 
камінь, якому відповідає заповідь “Не вбивай”, зміщений 

і символізує загрозу руйнування цілісності світу при пору-
шенні цієї заповіді.

Генрик Корович Станіслав Рузевич

ІСТОРІЯ
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УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ, ОРГАНІЗОВАНИХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЮ АСОЦІАЦІЄЮ СТУДЕНТІВ ПРАВА

УЧАСТЬ У РОБОТІ ГЛОБАЛЬНОГО МОЛОДІЖНОГО КООПЕРАТИВНОГО ФОРУМУ

ТРЕНІНГ З ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ
18 лютого 2021 року в університеті відбувся тренінг з фінансової грамот-

ності для студентів освітніх програм “Фіскальне та митне адмініструван-
ня” і “Фінанси, банківська справа та страхування”.

На запрошення доцента Чуй І. Р. захід провела випускниця ЛТЕУ, к.е.н., до-
цент, тренер Національного проєкту Фінансової грамотності, фінансова радни-
ця ОВБ Алфінанц Україна, регіональний представник ДК Партнер Львів Олена 
Литвин. 

На тренінгу студенти опановували професійні компетентності: діагностики 
стану фінансів домогосподарств; здатність моделювати, прогнозувати та плану-
вати фінансово-господарські аспекти діяльності домогосподарств; здійснювати 
ефективні комунікації; обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні 
рішення.

27 березня 2021 року команда студентів спеціальності “Право” “Smart 
Lawyers” у складі Анни Ковбель та Владислава Кошового, взяла участь у Наці-
ональних змаганнях з переговорів 2021 (ELSA Negotiation Competition National 
Round – Ukraine), організованих Європейською асоціацією студентів права.

Суть змагань полягала у моделю-
ванні процесу переговорів між дво-
ма сторонами. Дві команди, що пред-
ставляють клієнта або сторону, ведуть 
переговори щодо правового спору. За 
цим моделюванням переговорного 
процесу спостерігає суддівська коле-
гія, що складається з трьох суддів. Цьо-
горіч у складі суддів були професійні 
адвокати, медіатори Світлана Ільниць-
ка, Оксана Герасимів та Ольга Шевчук.

Всього у конкурсі взяло участь 9 ко-
манд з провідних університетів Укра-
їни. У відбірковому турі команда від 
ЛТЕУ вела переговори з командою 
НУ “Києво-Могилянська академія”.  
Слід відзначити, що команда “Smart 
Lawyers” зуміла проявити свої зді-
бності щодо ведення переговорів, а 
самі переговори обох команд отримали 
схвальні відгуки суддів.

Тренери команди від університету: 
доценти Галина Санагурська та Денис 
Попов, також правову підтримку нада-
вала старший викладач Юлія Гавелко. 

25-26 березня 2021 року відбувся ІІ Глобальний моло-
діжний форум “Кооперативне підприємництво” у рам-
ках партнерства Міжнародного кооперативного альянсу 
та ЄС у співпраці з Молодіжною мережею МКA. Від уні-
верситету у форумі взяли участь студенти: від Інсти-
туту економіки та фінансів – Оберван Тарас та Яремчук 
Діана; від факультету МЕВІТ – Балцат Владислава, Бі-
лан Світлана, Якубич Емілія, Бойко Олег та Шевчук Со-
фія; від юридичного факультету – Пудляк Лук’ян.

Цьогоріч проведення форуму відбулося в онлайн-форма-
ті під егідою міжнародних організацій: Європейська комі-
сія, Міжнародний кооперативний альянс та його регіональ-
ні підрозділи, Міжнародна організація праці тощо.

На відкритті форуму до учасників з вітальним словом 
виступили президент МКА Аріель Гуарко та предстаники 
керівництва європейських та міжнародних інституцій.

Загальна чисельність учасників на цьому заході – близько 
500, а доповідачів, співдоповідачів та спікерів – понад 50.

Студенти університету завдяки участі у форумі отри-
мали можливість пройти якісні онлайн-тренінги для вдо-
сконалення навичок, знань та мотивації. Зокрема, в межах 
роботи форуму студенти університету відвідали навчальні 
сесії з різних тем, таких як: кооперативна ідентичність, ген-
дерна рівність, цифрові інструменти кооперативного під-

приємництва, політика та багато інших. Це були нетипові 
онлайн-сесії, оскільки в їх межах слухачі мали можливість 
ділитися своїми думками, взаємодіяти та спілкуватись з 
учасниками дискусій з усього світу.

Окрім навчання, організатори підготували для учасників 
яскраве музичне та танцювальне шоу, на якому виступали 
артисти з усього світу.

Участь студентів університету у роботі Глобального мо-
лодіжного форуму дозволила ознайомитися з передовим 
досвідом і сприятиме розвитку нових ідей та інновацій у 
галузі молодіжного й кооперативного підприємництва.

З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ
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22 квітня 2021 року на базі Хар-
ківського національного автомобіль-
но-дорожнього університету було 
проведено всеукраїнський конкурс 
дипломних робіт студентів закладів 
вищої освіти зі спеціалізації “Еконо-
міка підприємства” (“Економіка”) за 
ступенями вищої освіти “бакалавр” 
та “магістр”.

На підставі відкритого обговорення 
та оцінювання дипломних робіт кон-
курсна комісія вирішила визнати серед 
переможців випускницю магістратури 
спеціальності “Економіка”) Майборо-
ду Юлію та нагородити її дипломом 
I ступеня за дипломну роботу на тему 
“Міжнародна конкурентоспромож-
ність підприємства: оцінка та способи 
управління” (науковий керівник: про-
фесор кафедри економіки Куцик В. І.).

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ
15-16 квітня 2021 року на базі Ки-

ївського національного університету 
ім. Т. Шевченка відбулася онлайн-
конференція, яка завершила ІІ тур 
всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт зі спеціалізації 
“Економіка підприємства”.
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Свої наукові дослідження на секцій-
них засіданнях конференції презенту-
вали студенти університету спеціаль-
ності “Економіка” Іванна Дмитрів з 
науковою роботою на тему “Інновацій-
на стратегія підвищення ефективності 
економічної діяльності торговельного 
підприємства” та Діана Тимків з на-
уковою роботою на тему “Адаптація 
міжнародного досвіду управління пер-
соналом на підприємствах України” 
(науковий керівник робіт: професор 
кафедри економіки Куцик В. І.).

За підсумками конкурсу Іванна Дми-
трів виборола ІІ місце та отримала Ди-
плом ІІ ступеня, а Діана Тимків – ІІІ міс-
це й отримала Диплом ІІІ ступеня.

20-21 травня 2021 року на базі ДУ 
“Одеська політехніка” відбувся все-
український конкурс кваліфікацій-
них робіт студентів закладів вищої 
освіти зі спеціальності “Підприєм-
ництво, торгівля та біржова діяль-
ність”.

За результатами конкурсі І місце 
здобула кваліфікаційна робота на тему  
“Організаційно-економічні засади роз-
витку виробничого підприємництва 
та експертна оцінка якості його про-
дукції” випускниці кафедри підпри-
ємництва, торгівлі та логістики Шуль-
ги І. В. (науковий керівник: доцент 
Шалева О. І.).

Роботу професора Міщука І. П. у 
складі журі конкурсу було відзначено 
Подякою за високий професіоналізм, 
плідну працю та підтримку студент-
ства в розвитку економічної науки.

20-21 травня 2021 року на базі 
Одеської національної академії хар-
чових технологій відбувся всеукраїн-
ський конкурс студентських наукових 
робіт зі спеціальності “Готельно-рес-
торанна справа” в якому взяла участь 
студентка Діана Мошура.

Студентка на конкурс представила 
наукову роботу на тему “Екологічна 
модернізація готельного підприєм-
ства” (науковий керівник: професор 
кафедри туризму та готельно-ресто-
ранної справи Мельник І. М).

За результатами конкурсу Діана 
Мошура зайняла ІІІ місце та отримала 
Димплом ІІІ ступеня.

21 квітня 2021 року на базі Полтав-
ської державної аграрної академії від-
булася підсумкова науково-практична 
конференція ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових ро-
біт зі спеціалізації “Управління у сфері 
економічної конкуренції”, на якій сту-
денти презентували результати своїх 
наукових досліджень.

Серед фіналістів наукова робота 
студентки університету спеціальності 
“Економіка” Діани Яремчук на тему 
“Конкурентоспроможність України: 
умови та пріоритети забезпечення в 
глобальній економіці” (науковий ке-
рівник: професор кафедри економіки 
Лупак Р. Л.).

За результатами конкурсу наукова 
робота Діани Яремчук виборола І міс-
це та відзначена Дипломом І ступеня.

СТУДЕНТСЬКА НАУКА
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24 березня 2021 року на базі Київського національного 

торговельно-економічного університету відбувся ІІ тур 
всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
зі спеціальності “Туризм”. На конкурсі представлено 100 
наукових робіт з вищих навчальних закладів України, 
у тому числі й роботи студентів університету 
ОПП “Туризм” Назарія Губицького та Дмитра Ченчака.

За результатами захисту наукових робіт студенти стали 
лауреатами:

- Назарій Губицький здобув ІІ місце і відзначений Ди-
пломом ІІ ступеня за наукову роботу на тему “Проблеми 
та перспективи розвитку винного туризму (на прикладі За-
карпатської області)” (науковий керівник: доцент кафедри 
туризму та готельно-ресторанної справи Миронов Ю. Б.); 

- Дмитро Ченчак здобув ІІІ місце і відзначений Дипло-
мом ІІІ ступеня за наукову роботу на тему “Безбар’єрне 
середовище для осіб з інвалідністю в туризмі” (науковий 
керівник: доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи Тучковська І. І.).

27 квітня 2021 року на базі Харківського державного 
університету харчування та торгівлі відбулася в режимі 
онлайн підсумкова науково-практична конференція (за-
хист робіт претендентами на перемогу) ІІ туру Все-
українського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціалізації “Економіка та управління у сфері торгівлі”.

На розгляд галузевої конкурсної комісії було подано 
75 студентських наукових робіт від 91 учасника з 32 закла-
дів вищої освіти.

На конкурс представлено наукові роботи студен-
тів університету спеціальності “Економіка”: Анже-
ліки Федоренко  на тему “Вплив тенденцій розви-
тку світової торгівлі на зовнішню торгівлю України”; 
Валерії Оласюк на тему  “Стратегія зростання товароо-
бороту споживчої кооперації”. Науковий керівник робіт:  
завідувач кафедри економіки, професор Міценко Н. Г.
За результатами конкурсу, Анжеліка Федоренко виборола 
ІІ місце та отримала Диплом II ступеня, а Валерія Оласюк 
відзначена Грамотою.

8 квітня 2021 року на базі Київського національно-
го університету технологій та дизайну відбувся другий 
етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціальності “Технології легкої про-
мисловості”.

У конкурсі взяла участь студентка ОПП “Товарознавство 
і комерційна діяльність” Анастасія Сокальська з темою на-
укової роботи “Дослідження споживчих властивостей та 
підвищення зносостійкості тканин із використанням кото-
нізованого льоноволокна” (науковий керівник: професор 
Пелик Л. В.).

За результатами конкурсу Анастасія отримала Диплом 
ІII ступеня.

22-23 квітня 2021 року на базі ДВНЗ “Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана” в онлайн-режимі відбулася підсумкова на-
уково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 
(спеціалізації) “Підприємництво”. 

Університет на конкурсі представлений двома наукови-
ми роботами: спільним дослідженням Ю. Бас і Р. Льоди на 
тему “Стартапи та венчурні інвестори як ключові гравці 
венчурного ринку” (науковий керівник: доцент кафедри 
підприємництва, торгівлі та логістики Олексин І. І.) та ро-
ботою І. Шульги “Сучасні засади розвитку та підвищення 
конкурентоспроможності виробничого підприємництва” 
(науковий керівник: доцент кафедри підприємництва, тор-
гівлі та логістики Шалева О. І.).

За результатами конкурсу І. Шульга зайняла ІІ місце та 
нагороджена Дипломом ІІ ступеня.

СТУДЕНТСЬКА НАУКА
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15 квітня 2021 року на базі Київ-
ського національного торговельно-
економічного університету відбу-
лася підсумкова відео-конференція 
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі 
спеціальності “Міжнародні еконо-
мічні відносини” за участю 15 учас-
ників з 14 вищих навчальних закла-
дів України. 

За результатами конкурсу наукова 
робота студентки спеціальності “Між-
народні економічні відносини” Шев-
чук Софії на тему “Переваги та ризики 
політики екстремально низьких про-
центних ставок у європейських краї-
нах” нагороджена Дипломом ІІІ ступе-
ня (науковий керівник: доцент кафедри 
міжнародних економічних відносин 
Семів С. Р.). 

21 квітня 2021 року на базі По-
ліського національного університету 
підведено підсумки Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових ро-
біт з галузей знань і спеціальностей у 
2020/2021 навчальному році зі спеціа-
лізації “Економіка бізнесу”. 

За результатами конкурсу, Дипло-
мом ІІ ступеня нагороджена студентка 
магістратури спеціальності “Підприєм-
ництво, торгівля та біржова діяльність” 
Олена Стецюк за спільну з випускни-
цею магістратури Альоною Бондарен-
ко наукову роботу на тему “Організація 
та ефективність торговельної діяльнос-
ті суб’єктів приватного підприємни-
цтва у ринковому середовищі України” 
(науковий керівник: завідувач кафедри 
підприємництва, торгівлі та логістики, 
професор І. П. Міщук). 

6-7 квітня 2021 року  на базі Захід-
ноукраїнського національного універ-
ситету відбулася підсумкова науко-
во-практична конференція ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт зі спеціальнос-
ті “Фінанси і кредит”. 

На Конкурс було подано 129 робіт 
160 авторів із 56 закладів вищої осві-
ти України. За результатами конкурсу, 
студентка університету спеціальності 
“Фінанси, банківська справа та страху-
вання” Іванна Мутян  нагороджена Ди-
пломом ІІІ ступеня за наукову роботу 
на тему “Банківська система України 
та її роль у розвитку реального сектору 
економіки” (науковий керівник: доцент 
кафедри фінансів, кредиту та страху-
вання Т. Я. Андрейків).

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ВИКЛАДАЧІВ
Професор кафедри економіки 

В. І. Куцик – науковий керівник аспіран-
та університету Шпарика Яреми Ярос-
лавовича, котрий захистив дисертацію 
та здобув науковий ступінь доктора 
філософії; керівник наукових робіт, які 
одержали: диплом ІІ ступеня у Всеу-
країнському конкурсі студентських на-
укових робіт зі спеціалізації “Економі-
ка підприємства”; диплом ІІІ ступеня у 
Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт зі спеціалізації “Еконо-
міка підприємства”; диплом І ступеня 
у Всеукраїнському конкурсі дипломних 
робіт студентів закладів вищої освіти зі 
спеціалізації “Економіка підприємства”.

Доцент кафедри підприємництва, 
торгівлі та логістики О. І. Шалева – ке-
рівник студентських наукових робіт, 
які одержали: диплом I ступеня ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу дипломних 
робіт зі спеціальності “Підприємни-
цтво, торгівля та біржова діяльність” і 
диплом ІI ступеня у Всеукраїнському 
конкурсі наукових робіт зі спеціалізації 
“Підприємництво”.

СТУДЕНТСЬКА НАУКА

Слід відзначити наукову роботу ректора, професора кафедри обліку, контр-
олю, аналізу та оподаткування П. О. Куцика, зокрема, за наукове керівництво: ас-
пірантами, котрі у 2021 році успішно захистили дисертації та здобули науковий 
ступінь кандидата економічних наук: Герега Олександр Володимирович, Проци-
кевич Арсен Ігорович та Бутко Богдан Олександрович;  науковою роботою сту-
дентки, яка одержала диплом ІI ступеня у Всеукраїнському конкурсі наукових 
робіт зі спеціальності “Облік і оподаткування”.
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BLENDED LEARNING 
Студенти ОПП “Фінанси, банківська справа та 

страхування”, “Фіскальне та митне адміністрування” 
та “Маркетинг” опановували навички фінансової гра-
мотності, завдяки соціальному інноваційному проєкту 
“Освітній хаб міста Києва”, за допомогою якого освоїли 
курс “Фінансова грамотність”. 

Мета курсу – дати практичні алгоритми щодо шляху до 
фінансової свободи та убезпечення своїх накопичень, уни-
каючи спокус та шахраїв.

Навчання поєднувало онлайн навчання, тестування та 
опанування професійних навичок (у вигляді практичних 
тренінгів). Курс складався із трьох модулів: 1) “Спо-
чатку плануємо, потім – інвестуємо!”, 2) “Захист від 
ризиків”, 3) “Розумне споживання”.

Завдяки методикам змішаного навчання студенти 
опанували такі навички: визначення свого фінан-
сового стану, виокремлення довго, середньо- та ко-
роткострокових фінансових цілей, складання осо-
бистого фінансового плану, ведення сімейного та 
особистого бюджету, набуття корисних фінансових 
звичок; формування “фінансової подушки безпеки”; 
вибір надійних банків для заощаджень; розуміння 
простих і складних відсотків за вкладами; узагаль-
нення знань про довгострокові інструменти накопи-

14 квітня 2021 року на базі Хмель-
ницького національного університе-
ту та за участі Української Асоціа-
ції Маркетингу підведено підсумки 
V всеукраїнського конкурсу диплом-
них робіт студентів-випускників за 
спеціальністю “Маркетинг”.

За результатами форуму, згідно рі-
шення конкурсної комісії Дипломом 
ІІІ-го ступеня відзначений магістр 
Юрій Пазюк із кваліфікаційною ро-
ботою на тему “Удосконалення комп-
лексу маркетингу підприємства” (на-
уковий керівник: доцент кафедри 
маркетингу Бойчук І. В.).

6 квітня 2021 року на базі Київ-
ського національного торговельно-
економічного університету відбув-
ся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з то-
варознавства. У роботі галузевої ко-
місії взяла участь професор кафедри 
товарознавства, технологій і управ-
ління якістю харчових продуктів, 
д.т.н. Лозова Т. М.

За підсумками конкурсу, ІІ місце та 
Диплом ІІ ступеня отримала наукова 
робота студентки університету Лілії 
Володимирівни Василишин на тему 
“Вплив модифікації на властивості 
поліетиленових пакувальних плівок” 
(науковий керівник: професор Доман-
цевич Н. І.). 

15 квітня 2021 року на базі 
НУ “Чернігівська політехніка” відбу-
лася он-лайн-конференція, яка завер-
шила ІІ тур всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спе-
ціальності “Облік і оподаткування”. 

Власні наукові дослідження на сек-
ційному засіданні конференції пре-
зентувала студентка університету  спе-
ціальності “Облік і оподаткування” 
Валерія Гончарук з науковою роботою 
на тему “Обліково-інформаційне забез-
печення управління зовнішньоеконо-
мічною діяльністю суб’єктів бізнесу”, 
(науковий керівник: ректор, професор 
кафедри обліку, контролю, аналізу та 
оподаткування Куцик П. О.)

За підсумками конкурсу Валерія 
Гончарук виборола ІІ місце та отрима-
ла Диплом ІІ ступеня.

чення коштів, акції та облігації; недержавні пенсійні фонди 
та накопичувальне страхування; отримання знань про “зо-
лоті” правила мерчандайзингу та як працює кешбек; фор-
мування корисних звичок для щоденної економії коштів; 
виявлення загроз шахрайства та вміння протидіяти їм.

За результатами вивчення теоретичних занять та вико-
нання тестових завдань такі студенти отримали Сертифі-
кати: Лесько Соломія, Остаф Катерина, Стремедловська 
Вікторія, Шебец Ірина, Хаховська Анастасія, Вовк Андрій, 
Іванян Діана, Кравець Софія, Ліфан Катерина, Линда Ми-
кола, Орищак Лев, Маланюк Ірина, Мейсарош Богдан, Про-
казюк Мар’яна, Тлумак Аліна, Когай Вікторія, Лісяна Аліна 
та Яцій Злата.

СТУДЕНТСЬКА НАУКА
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АВТОРСЬКА ЕКСКУРСІЯ ДО ГАСОВОЇ ЛЯМПИ
14 травня 2021 року згідно навчального процесу з дисципліни “Музеєз-

навство та організація екскурсійної діяльності” студенти ОПП “Туризм” 
разом з доцентом кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 
Іриною Тучковською відвідали Львівську ресторацію-музей “Гасова лямпа”.

Основним завданням для студентів впродовж навчання із зазначеної дисци-
пліни було розробити авторську екскурсію. З чим успішно справився Андрій 
Ткачук – спробувавши себе екскурсоводом. 

Під час було зазначено, що “Гасова лямпа” – має другу найбільшу колек-
цію гасових лямп у Європі, яка нараховує 528 екземплярів. У закладі є точна 
копія однієї з перших гасових лямп. А ще настільні лямпи імператора Франца-
Йосифа, лямпи Джузеппе Гарібальді й Миклухо-Маклая.

Учасники були не просто глядачами, а й мали можливість долучитися до 
розповіді та дискусії.

ДОЛУЧАЄМОСЯ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ МУЗИЧНИХ ТРАДИЦІЙ

УЧАСТЬ У ФОРУМІ ГІДІВ 
25-26 травня викладацький склад кафедри туризму 

та готельно-ресторанної справи університету відвідали 
IV Форум гідів у м. Львові. Захід зібрав близько 70 гідів та 
екскурсоводів, щоб обговорити нові туристичні локації у 
місті та нові тренди в туризмі. 

Відкрив форум вітальним словом перший заступник 
міського голови Львова Андрій Москаленко. 

В рамках заходу, учасники ознайомилися з новими турис-
тичними об’єктами та маршрутами Львівщини. Учасники з 
екскурсійним візитом побували у пункті пропуску прикор-
донної служби “Рава-Руська”; шахті “Надія” (м. Сос нівка); 
церквах Св. Юрія та Св. Володимира (м. Червоно град); 
ДНЗ “Кінологічний навчальний центр Державної прикор-
донної служби України” (м. Великі Мости).

10 травня 2021 року представники студентського са-
моврядування університету відвідали сольний концерт 
відомого музичного колективу “Хорея козацька”, який 
відбувся у Львівському Національному Академічному те-
атрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької. 

Культурно-просвітницький захід було організовано сту-
дентською радою ЛТЕУ згідно з планом її роботи за актив-
ної організаційної підтримки ректорату Університету.

Студентську раду і відповідно колектив студентів універ-
ситету представляли: Святослав Калинович, Андрій Бонда-
ренко, Любов Мельниченко, Вікторія Єрмілова, Анна Ков-
бель, Вікторія Тимінська, Лука Гордий і Тетяна Лозинська. 

Програма заходу включала екскурсію приміщеннями 
національної та європейської перлини архітектурного сти-
лю “неоренесанс” і концерт Київського мистецького гурту 
стародавньої музики “Хорея Козацька”. У виконанні колек-
тиву прозвучали музичні твори культурної спадщини Русі-
України різних епох: раннього Середньовіччя, ренесансу, 
бароко, романтизму, класицизму та окремі твори ХХ-го 
століття, які яскраво демонструють все багатство, велич та 
різноманітність вітчизняних музичних традицій.

На завершення, студенти мали змогу безпосередньо-
го спілкування з учасниками колективу, а самі музиканти 
отримали запрошення відвідати Львівський торговельно-
економічний університет з творчим візитом.

ЕКСКУРСІЯЕКСКУРСІЯ
ДО СВЯТОЮРСЬКОЇ ГОРИДО СВЯТОЮРСЬКОЇ ГОРИ

12 травня 2021 року студенти ОПП “Фінанси, банків-
ська справа та страхування” та ОПП “Фіскальне та мит-
не адміністрування” разом з доцентом кафедри туризму 
та готельно-ресторанної справи Оксаною Осінською на 
практичному занятті з дисципліни “Організація турис-
тичної діяльності та готельно-ресторанної справи” від-
відали екскурсію до Святоюрської гори. Це великий комп-
лекс довкола церкви св. Юра, до якого входить сам храм із 
подвір’ям, Митрополичі палати і Митрополичі сади.

Після проведеної екскурсії, студенти поділилися роз-
думами та враженнями при виконанні завдання на тему 
“Організація екскурсійної роботи”.

ЕКСКУРСІЯ
ДО СВЯТОЮРСЬКОЇ ГОРИ

СТУДЕНТСЬКІ БУДНІ
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УЧАСТЬ У GLOBAL MONEY WEEK 2021
22-26 березня 2021 року студенти спеціальностей “Фінанси, 

банківська справа та страхування”, “Облік і оподаткування”, 
“Міжнародна економіка” разом з викладачами кафедри фінансо-
во-економічної безпеки та банківського бізнесу прийняли участь у 
онлайн-заходах Національного банку України з фінансової грамот-
ності для студентів під час GLOBAL MONEY WEEK 2021. 

Цікавими і пізнавальними були вебінари НБУ, які проводилися за 
такою тематикою: НБУ – 30 років розвитку: якими ми були, що змі-
нилось і яке майбутнє будуємо; обіцянка децентралізації та роль цен-
трального банку / The promise of decentralization and the role of central 
banking  (англ. мовою); еволюція монетарної політики НБУ за роки 
незалежності; як користуватися Cashless за межами Гоґвортсу?  як та 
коли виник Національний банк України?  лайфхаки з платіжної безпе-
ки; стрес-тест особистих фінансів, або як забезпечити фінансову стій-
кість в умовах невизначеності.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

НАВЧАЛЬНИЙ ВІЗИТ У ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ ЗА УЧАСТІ
ЧЛЕНА РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року в межах співпраці юридичного 
факультету та Львівського окружного адміністратив-
ного суду, доцентом кафедри теорії держави і права Гали-
ною Санагурською організовано зустріч здобувачів вищої 
освіти з суддею Львівського окружного адміністратив-
ного суду, Членом Ради суддів України, к.ю.н. Сасевичем 
Олександром Михайловичем. 

Лекційне заняття проведено з навчальної дисципліни “Ад-
міністративне процесуальне право” на тему “Звернення до 
адміністративного суду та відкриття провадження у справі”.

Участь у вебінарах дозволила здобувачам ви-
щої освіти поглибити та набути нових знань 
щодо механізмів функціонування НБУ, монетар-
ної політики, платіжної системи, забезпечення 
фінансової стійкості особистих фінансів в сучас-
них умовах.

4 червня 2021 року студенти спеціальності “Право” з навчальною метою 
відвідали Львівський окружний адміністративний суд у супроводі доцента 
кафедри теорії держави і права Санагурської Г. М. 

Студенти мали змогу ознайомитися зі структурою суду, побувати в канцелярії 
та дізнатися особливості діяльності цього відділу, поспілкуватися із судовим роз-
порядником та начальником відділу забезпечення судового процесу. 

Цікавим для студентів було побачити як виглядає судова справа та дізнатися як 
вона формується секретарем судового засідання.

Студенти також побували на судовому засіданні судді, де мали можливість 
спостерігати за судовим засіданням, яке проводилось в режимі відеоконференції.

Такі зустрічі зі студентами проводяться щорічно для закріплення вивченого 
теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни “Адміністративне процесуаль-
не право”.

18 травня 2021 року в універси-
теті відбулася зустріч-презентація 
діяльності Головного управління 
статистики у Львівській області 

здобувачам вищої освіти за спеціаль-
ністю “Фінанси, банківська справа 
та страхування” .

Запрошені Начальник відділу по-
ширення інформації, комунікацій з ко-
ристувачами та громадськістю Голод 
Оксана Андріївна та Начальник відді-
лу аналізу даних статистики торгівлі 
та послуг Конкевич Оксана Миколаїв-
на презентували сайт ГУ статистики у 
Львівській обл. та базу даних зовніш-
ньої торгівлі Львівської області. 

Презентовані здобувачам макро-
економічні дані стосовно населення, 
ринку праці, доходів і витрат домо-
господарств, інвестицій, цін, галузевої 

статистики, внутрішньої і зовнішньої 
торгівлі, зокрема експорту, імпорту 
Львівської області за товарами, країна-
ми Європейського Союзу та світу є ко-
рисними для здобувачів при виконанні 
курсової роботи з макроекономіки, а 
також індивідуальних науково-дослід-
них робіт.

ЗАНЯТТЯ ВІД ЗАСНОВНИЦІ
КОМПАНІЇ “BON APPETITE”

26 лютого 2021 року засновницею кейтеринової компанії 
“Bon appetite” Ольгою Гук проведено практичне заняття 
для студентів ОПП “Готельно-ресторанна справа” з дис-
ципліни “Організація кейтерингового обслуговування”. Захід 
відбувся на запрошення старшого викладача Б. Я. Полотай. 

Засновниця компанії провела заняття на тему “Робота 
кейтерингових компаній під час карантину (на прикладі 
компанії “Bon appetite”)”. Ольга Гук розповіла присутнім 
про особливості та проблематику роботи кейтерингових 
послуг з клієнтами та персоналом.

СТУДЕНТСЬКІ БУДНІ
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ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ 
З ВОЛЕЙБОЛУ МІЖ 
ПРОФЕСІЙНИМИ 
КОМАНДАМИ

6-7 березня 2021 року на базі спор-
тивного комплексу університету 
відбулися товариські зустрічі з во-
лейболу між професійними коман-
дами – чемпіонами двох держав: 
“Кажани” (Україна, Львів) та 
“Шахтер” (Білорусь, Солігорськ).

ЗУСТРІЧ РЕКТОРА З МИРОНОМ ТА ОСТАПОМ МАРКЕВИЧАМИ

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ФУТБОЛІСТ
ЮРІЙ ПАНЬКІВ ВІДВІДАВ СВОЮ ALMA MATER

СТУДЕНТ УНІВЕРСИТЕТУ  СРІБНИЙ ПРИЗЕР
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З КІКБОКСИНГУ

13 червня 2021 року у міс-
ті Львові відбувся Чемпіонат 
України з кікбоксингу ISKA у 
дисципліні K1 (у ваговій кате-
горії 75 кг), на якому студент 
спеціальності “Менеджмент” 
Сергій Мамай виборов срібну 
медаль.

Вітаємо Сергія з перемогою 
та бажаємо подальших успіхів 
і найвищих спортивних досяг-
нень!

Під час поєдинків, команди проде-
монстрували високий рівень майстер-
ності. Незважаючи на високий накал 
емоцій, гра пройшла у доброзичливій 
та дружній атмосфері. 

Слід відзначити, що гравці та керів-
ники волейбольних клубів позитивно 
відгукувалися про спортивний комп-
лекс університету.

До університету завітав випускник закладу – фут-
боліст, воротар ФК “Олександрія” та національної 
збірної України Юрій Паньків. 

У зустрічі взяли участь ректор університету, профе-
сор П. О. Куцик та завідувач кафедри фізичного вихо-
вання та спорту, доцент І. М. Блащак. Під час зустрічі, 
Петро Олексійович розповів гостю про досягнення у на-
уковій, методичній й освітній діяльності університету за 
останні роки. У свою чергу, Ігор Михайлович ознайомив 
випускника про спортивні досягнення студентів закладу.

На завершення відомий випускник дав згоду завітати знову до університету з 
метою зустрічі та спілкування зі студентами.

Супроводжував нашого випускника його батько - видат-
ний тренер та футбольний фахівець України, голова 
комітету національних збірних УАФ Мирон Богданович 
Маркевич. 

Ректор, професор П. О. Куцик привітав гостей у стінах 
університету, розповів про останні досягнення закладу у 
науковій, методичній та спортивній діяльності.

У свою чергу Остап Маркевич з теплотою поділився 
спогадами про свої студентські роки та улюблених викла-
дачів. У розмові він відзначив, що отримані знання не один 
раз ставали у нагоді в його багатогранній професійній ді-
яльності.

Слід відзначити, що на сьогоднішній день Остап Марке-
вич є головним тренером команди Української прем’єр ліги 
ФК “Маріуполь” (м. Маріуполь).

9 червня 2021 року університет відвідав випускник 
факультету міжнародних економічних відносин та ін-
формаційних технологій Остап Миронович Маркевич. 

ВІЗИТ ОЛЕКСАНДРА МОРГУНА
З ініціативи студентів спеціальності “Право”, за сприяння декана факульте-

ту, професора Котухи О. С., викладачами кафедри теорії держави і права доц. Ола-
шин М. М. та доц. Голинською М. І. організовано та проведено зустріч студентів 
з провідним нотаріусом м. Львова, популярним блогером, неординарною особистіс-
тю та випускником юридичного факультету Олександром Моргуном.

Під час зустрічі студенти мали можливість поспілкуватися, послухати слушні 
поради, перейняти досвід і зрозуміти, щоб бути успішним юристом потрібно по-
стійно працювати над собою, навчатися протягом всього життя, розвиватися та 
йти в ногу з сучасністю.


