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У 2022 році
до університету на навчання зараховано:

· для здобуття ступеня бакалавра 935 студентів
(денна форма навчання – 624 осіб; заочна – 311 осіб);

· для здобуття ступеня магістра 310 студентів
(денна форма навчання – 245 осіб; заочна – 65 осіб);

· для здобуття ступеня доктора філософії 15 здобувачів 
(денна форма навчання – 15 осіб).

ПОСВЯТА У СТУДЕНТИ УНІВЕРСИТЕТУ

ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ
НА БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ

ВРУЧЕНО ПОЧЕСНІ ВІДЗНАКИ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

17 вересня 2022 року на урочистій посвяті у студен-
ти, заступник голови Львівської обласної військової адмі-
ністрації Бучко Юрій (випускник університету) за ваго-
мий розвиток освіти і науки в Україні урочисто вручив 
Почесні грамоти Кабінету міністрів України:
- трудовому колективу університету;
- ректору, Заслуженому діячу науки і техніки України, 
професору П. О. Куцику. 

17 вересня 2022 року на площі перед головним корпусом 
університету відбулася урочиста посвята першокурсни-
ків у студенти найстарішого торговельно-економічного 
закладу вищої освіти України та Центральної і Східної 
Європи. Під звуки козацького маршу на площу у парадних 
мантіях вийшли члени вченої ради та почесні гості.

Розпочалися урочистості вступним словом проректора 
з навчально-виховної роботи, професор С. Д. Гелея, після 
чого хвилиною мовчання було вшановано пам’ять  воїнів, 
які героїчно загинули, захищаючи незалежність України, в 
тому числі випускників та студента університету. 

Студенти Ірина Козловська та Дмитро Тягун поклали 
квіти до могили Героїв Личаківського кладовища.

Після урочистого відкриття заходу, з вітальним словом 
виступив заслужений діяч науки і техніки України, рек-
тор університету, професор П. О. Куцик. У виступі Петро 
Олексійович наголосив, що від сьогодні першокурсники є 
повноправними членами нашої дружної університетської 
родини. Також, ректор закликав першокурсників досягати 
високих результатів у навчанні й завжди бути патріотами 
нашої країни та тримати активну громадську позицію.

Зі Словом божим до першокурсників їх батьків, виклада-
чів та гостей звернувся капелан університету, благословив-
ши та освятивши їх на добрі справи.

З вітальним словом виступили заступник голови Львів-
ської обласної військової адміністрації Бучко Юрій (випус-
кник університету) та керуюча справами виконавчого комі-
тету Львівської міської ради Алєксєєва Наталія. 

Від імені професорсько-викладацького складу універси-
тету виступив завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу 
та оподаткування,  професор Воронко Р.М.

Під звуки Гаудеамусу ректор університету, професор 
П. О. Куцик та студент магістратури Олександр Немченко 
передали символічний ключ знань першокурсниці Соломії 
Лень, яка привітала колег-першокурсників з початком на-
вчального року та закликала їх гідно нести звання студен-
та університету  та бути гідними громадянами-патріотами 
держави Україна.

Після завершення урочистої посвяти відбулися робочі 
зустрічі студентів-першокурсників з директором Інституту 
та деканами факультетів, а також з професорсько-викла-
дацькими колективами випускових кафедр.

Вручено Подяки Прем’єр-міністра України:
- завідувачу кафедри обліку, контролю, аналізу та опо-

даткування, професору Воронку Р. М.;
- декану факультету міжнародних економічних відносин 

та інформаційних технологій, професору Поляковій Ю. В.;
- декану факультету товарознавства, управління та сфе-

ри обслуговування, доценту Гаврилишину В. В.

17 вересня 2022 року на урочистій посвяті першо-
курсників у студенти університету ректор, професор 
П. О. Куцик вручив Сертифікати на безкоштовне на-
вчання та на знижку в оплаті за навчання у розмірі 50% 
здобувачам вищої освіти першого бакалаврського рівня 
за високі результати здачі зовнішнього незалежного оці-
нювання та за рішенням вченої ради і приймальної комі-
сії, які навчатимуться за рахунок коштів спеціального 
фонду університету.
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ЗАВІТАВ ДО ALMA MATER
1 грудня  2022 року в університет завітав випускник 

2016 року ОС “магістр” ОПП “Товарознавство та екс-
пертиза в митній справі”, командир танкової роти 3-ї 
окремої танкової Залізної бригади (кадроване бойове 
з’єднання танкових військ Сухопутних військ ЗСУ), ка-
валер ордену “За мужність” ІІІ ступеня Олександр Са-
ричев.

У межах візиту, випускник відвідав засідання вченої 
ради, виступивши перед її членами, а також зустрівся зі 
студентами рідного факультету товарознавства, управління 
та сфери обслуговування. 

Він розповів про суворі реалії жорстоких бойових дій на 
Сході України, відзначив героїзм та відчайдушність побра-
тимів-воїнів ЗСУ. У свою чергу, студентам побажав успіхів 
у навчанні, радив цінувати своїх рідних і близьких та за-
вжди залишатися патріотом своєї Батьківщини.

Викладачі та студенти висловили щиру вдячність Олексан-
дру Саричеву за цікаву зустріч і побажали міцного здоров’я, 
мирного неба та якнайшвидшого повернення додому.
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АКЦІЯ
ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ МИРУ
21 вересня 22 року студенти університету разом зі 

студентами ЛНУ ім. І. Франка стали активними учас-
никами акції “Не забувай про Україну, ми за мир”.

Акція полягала у створенні карти України, яка прикра-
шена орігамі в формі голуба, який символізує прагнення 
студентства України до миру. Безпосередніми учасниками 
акції від університету стали члени студради, студенти спе-
ціальностей “Фінанси, банківська справа та страхування”, 
“Готельно-ресторанна справа” та “Менеджмент”.

Підтримала студентську ініціативу а також активно долу-
чилася до заходу доцент кафедри фінансів, економічної без-
пеки, банківської справи та страхового бізнесу Ірина Чуй.

ЛТЕУ  ЗАКЛАД, ДЕ Я НАВЧАЮСЯ

5 жовтня 2022 року в актовій залі університету від-
булася зустріч ректора, професора П. О. Куцика зі здобу-
вачами вищої освіти 1 курсу навчання, на якій проведено 
лекцію на тему “ЛТЕУ – заклад, де я навчаюся: 206 років 
на ринку освітніх послуг та активної суспільно-громад-
ської позиції”.

На зустрічі, ректор наголосив, що незважаючи на війну, 
2022-2023 навчальний рік університет зустрічає з новими 
науковими досягненнями та здобутками, впевнено дивля-
чись у майбутнє. Керівництво і наукова спільнота універ-
ситету роблять все для того, щоб і далі зберегти та примно-
жити за ним славу одного з провідних освітньо-наукових 
центрів України та Європи, що готує професіоналів гото-
вих до жорстких викликів сьогодення та бажаючих працю-
вати у непростих умовах сучасного глобалізованого світу.

ВИСТУП ПЕРЕД 
АМЕРИКАНСЬКОЮ СПІЛЬНОТОЮ

3-6 жовтня 2022 року голова Наукового товариства 
молодих вчених, доц. М. І. Голинська з разом з Головою 
правління COOP Україна І. Л. Гороховським перебувала з 
робочим візитом у Вашингтоні (США).

Візит приурочений до конференції CO-OP IMPACT, 
на якій була можливість виступити та донести до амери-
канської спільноти інформацію про наслідки війни для 
України та кооперації, становище в якому опинилася коо-
перація на даному етапі та про активну позицію працівни-
ків COOP Україна в цей надважкий час. 

Дана поїздка була надзвичайно цікавою, оскільки вда-
лося обговорити деталі структурної організації кооперації 
в США та Україні, домовитися про подальшу співпрацю, 
перейняти досвід того, як організована кооперативна осві-
та в Америці та поділитися освітніми можливостями нашої 
країни.
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ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

6 жовтня 2022 року в актовій залі університету відбулися збори Трудового 
колективу, на якому розглянуто Звіт про діяльність Львівського торговельно-
економічного університету у 2021-2022 навчальному році. 

Перед урочистим відкриттям заходу ректор, професор П. О. Куцик урочисто 
вручив нагородив викладачам і співробітникам університету: 

- Грамоту Львівської обласної ради - доценту кафедри обліку, контролю, аналі-
зу та оподаткування Р. В. Бойку; доценту кафедри товарознавства, митної справи 
та управління якістю В. Т. Лебединець; завідувачу кафедри маркетингу, доценту 
Н. Ф. Басій; 

- Подяку Львівського міського голови – професору кафедри кримінального 
права та процесу М.П. Федорову;

- Грамоту Укркоопспілки – доценту кафедри харчових технологій О. Я. Дави-
дович;

- Подяку Укркоопспілки – освітньому омбудсмену Ірині Маєвській;
- “Знак Пошани” Укркоопспілки – професору кафедри економіки Р. Л. Лупаку. 
Після урочистого відкриття зборів, зі звітом про діяльність університету ви-

ступив ректор, професор П. О. Куцик. У доповіді Петро Олексійович акцен-
тував увагу присутніх на складових діяльності закладу вищої освіти: вступної 
кампанії; організації та змісту навчального процесу; ліцензійно-акредитаційної 
та навчально-методичної роботи; наукової діяльності й розвитку кадрового по-
тенціалу; діяльності у гуманітарній сфері та виховання студентів й фінансово-
господарській діяльності.

На завершення ректор університету П. О. Куцик подякував учасникам зборів 
за плідну співпрацю у 2021-2022 навчальному році та побажав нових наукових 
звершень у поточному навчальному році.

ОБРАНО НОВИЙ 
СТУДЕНТСЬКИЙ 

УРЯД
21 жовтня 2022 року в актовій 

залі головного корпусу відбулася 10-а 
звітно-виборна конференція студен-
тів університету.

Відкрила роботу конференції голова 
мандатної комісії Христина Ляхович, 
яка повідомила присутніх, що на кон-
ференцію підтверджено мандати 128 
делегата з 167 обраних, що засвідчило 
кворум зібрання.

Про роботу Студентської ради звіту-
вала її голова Любов Мельниченко, яка 
подала інформацію про заходи, що про-
водилися радою протягом звітного пе-
ріоду, критично визначила суб’єктивні 
та об’єктивні проблеми у роботі ради 
минулого скликання у “мирний” і “во-
єнний” час та окреслила напрями акти-
візації й шляхи покращання діяльності 
студентського самоврядування універ-
ситету на наступний період.

Відкритим голосуванням більшістю 
голосів делегатів роботу студради за 
період 2021-2022 рр. було визнано за-
довільною. Також, делегати конферен-
ції ухвалили програму діяльності Сту-
дентської ради на 2022-2023 рр.

За результатами таємного голосу-
вання головою студентського самовря-
дування університету було повторно 
обрано студентку спеціальності “Облік 
і оподаткування” Любов Мельничен-
ко, а головою об’єднаної студентської 
ради гуртожитків – студента спеціаль-
ності “Менеджмент” Павла Соколово-
го.

На завершення форуму, до учасни-
ків конференції звернувся ректор уні-
верситету, професор П. О. Куцик. У 
виступі Петро Олексійович відзначив 
вагомий вклад студентської спільноти 
у досягненнях закладу й наголосив на 
важливості студентського лідерства та 
креативної діяльності.

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ
104 Ї РІЧНИЦІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗУНР
2 листопада 2022 року а актовій 

залі Університету відбулися Урочис-
та зустріч зі студентами-першо-
курсниками та святковий концерт 
до 104-ї річниці встановлення Захід-
ноукраїнської Народної Республіки, за 
участю студентів І-го курсу. 

Організатори заходу – Наукове това-
риство ім. Шевченка та ректорат уні-
верситету.

Хвилиною мовчання було вшанова-
но пам’ять воїнів, які героїчно загину-
ли, захищаючи незалежність України, 
в тому числі випускників та студентів 
університету.

На заході проф. Олег Павлишин роз-
повів усім присутнім в залі про вста-
новлення Західноукраїнської Народної 
Республіки.

Присутні отримали можливість 
прослухати лауреатів міжнародних та 

національних конкурсів, колективів 
університету: ансамбль бандуристок 
“Галичанки” (художній керівник: Рус-
лана Дробот, концертмейстер: Ми-
рослава Медвецька); Народна хорова 
капела “Мрія” (художній керівник та 
головний диригент Василь Долішний, 
хормейстер Оксана Долішна), а та-
кож учасників студентської художньої 
творчості закладу.
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ЗУСТРІЧ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
З СУДДЕЮ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року відбулася зустріч викладачів і 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з 
суддею Конституційного суду України Оксаною Вікто-
рівною Грищук. 

За сприяння декана юридичного факультету, 
проф. О. С. Котухи та завідувача кафедри цивільного і гос-
подарського права та процесу, доц. Х. В. Горецької студен-
ти мали змогу у дружній та невимушеній атмосфері спілку-
вання отримати цікаву інформацію про професійний шлях 
пані Грищук, про діяльність Конституційного суду Украї-
ни, поставити запитання та отримати змістовні та мотиву-
ючі відповіді. 

Слід відзначити, що така зустріч є надзвичайною мож-
ливістю і всі присутні були задоволені поспілкуватися з 
суддею Конституційного суду України.

ОТРИМАЙ МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ У “ЄВРОТЕК”

21-22 грудня 2022 року в університеті та на базі супер-
маркету “Арсен” № 62 відбулися теоретичні та прак-
тичні заняття для учасників спільного проєкту “Будь 
успішним” Групи Компаній “Євротек” та університету. 

Понад 30 студентів отримали можливість протягом 
двох днів прослухати інтенсивний практикоорієнтований 
контент з питань сучасних підходів до організації вітчиз-
няного рітейлу в сегменті продажів продуктів харчування, 
стратегії досягнення успіху на висококонкурентному рин-
ку в умовах економіки воєнного часу, ролі та умов окре-
мих категорій персоналу торговельної компанії та вимог і 
компетентностей, необхідних для ефективної професійної 
діяльності майбутніх фахівців – у викладі представників 
топ-менеджменту ГК “Євротек” (заступник гендиректо-
ра компанії Ігор Новоставський, керівник департаменту 
управління персоналом Дмитро Смирнов). 

Набуті знання учасників проєкту з цих питань отримали 
вагому підтримку завдяки проведенню практичних занять 

на базі супермаркету “Арсен”, де учасники проєкту змогли 
ознайомитися не лише з загальними підходами до органі-
зації діяльності ефективного сучасного магазину, але й на 
конкретних прикладах вивчили зміст та завдання професій-
ної діяльності категорійних менеджерів, які забезпечують 
комерційний успіх торговельної мережі на ринку. 

Все це є запорукою успішного проведення наступного 
етапу реалізації проєкту “Будь успішним” ГК “Євротек” 
та ЛТЕУ, що передбачає не лише проведення його учасни-
ками власного пошуку шляхів та інструментів активізації 
роботи торговельної мережі з проблематики  “Формування 
ефективної асортиментної матриці і стратегії її просуван-
ня” по обраному товарному сегменту, але й, насамперед, 
виявлення з-поміж учасників проєкту, представлених сту-
дентами різних освітніх програм, найбільш перспективних 
та потенційно успішних фахівців – кандидатів для зміцнен-
ня кадрового потенціалу ГК “Євротек”, а також надання їм 
реальної можливості реалізації власних ідей завдяки про-
понуванню можливостей працевлаштування в компанії.

16 грудня 2022 року в університе-
ті відбулася презентація спільного 
проєкту між Групою Компаній “Єв-
ротек” та Львівським торговельно-
економічним університетом у межах 
дії договору про співпрацю. Слід від-
значити, що до презентації проєкту 
долучився міський голова міста Льво-
ва Андрій Садовий.

За результатами участі студенти 
матимуть змогу отримати фінансову 
винагороду, практику в операційному 
і комерційному департаменту за обра-
ним напрямком з виконання окремих 
посадових обов’язків.
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СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ 
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ 

ВІЙСЬКОВІЙ АДМІНІСТРАЦІЇВІЙСЬКОВІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
Студентка університету разом зі своїми колегами 

з навчальних закладів Львова розпочали стажування у 
Львівській обласній військовій адміністрації. 

Це унікальна можливість для студентів здобути додатко-
ві знання, а також практичні навички безпосередньої робо-
ти в органі місцевого самоврядування та поряд зі штатними 
працівниками департаментів Львівської ОВА виконувати 
поставлені завдання. 

У проєкті бере участь здобувач ОПП “Фінанси, банківська 
справа та страхування” Голдак Соломія, яка долучиться до 
роботи Департаменту цифрового розвитку та зможе взяти 
участь у розробці пропозицій, які, на її думку, покращать рі-
вень надання адміністративних послуг жителям Львівщини.

ВІЗИТ У ГУ ДПСВІЗИТ У ГУ ДПС
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІУ ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
31 жовтня здобувачі вищої освіти ОПП “Фіскальне 

та митне адміністрування” разом із гарантом освіт-
ньої програми, доцентом кафедри фінансів, економіч-
ної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу 
Т. В. Мединською, в рамках вивчення дисципліни “По-
даткова система” відвідали Головне управлінням ДПС у 
Львівській області та знайомилися з роботою податко-
вої служби Львівщини.

Під час візиту фахівці податкової служби ознайомили 
студентів щодо напрямків роботи окремих структурних 
підрозділів; з організацією проходження виробничої та пе-
реддипломної практики в структурних підрозділах органів 
ДПС, а також про порядок проходження конкурсу для за-
йняття вакантних посад та особливості прийому на держав-
ну службу під час дії воєнного стану.

Слід відзначити, що фахівці ДПС відповіли на численні 
питання студентів, а також приємно були вражені зацікав-
леністю та виявленим інтересом молодих людей до держав-
ної податкової служби. 

ДИСКУСІЯ З ЖУРНАЛІСТОМ
РОЗСЛІДУВАЧЕМ

27 вересня 2022 року в університеті відбулася зустріч 
студентів 2-3 курсів спеціальностей “Журналістика”, 
“Маркетинг” та “Міжнародні економічні відносини” з 
Радником Голови Львівської обласної військової адміні-
страції з інформаційної політики, керівником інтернет-
видання “Львів-медіа”, практикуючим журналістом-
розслідувачем Любомиром Ференсом.

Під час спілкування студенти обговорили з лектором 
низку актуальних питань. Зокрема, наскільки небезпечною 
є зараз професія журналіста-розслідувача; яка роль журна-
лістики у сучасному українському суспільстві; як зміни-
лась робота український медіа під час війни; як журналісту 
захистити себе та свої джерела інформації від маніпуляцій 
та фейків; які методи застосовують журналіти-розслідувачі 
у своїй практиці; як ефективно провести конфронтаційне 
інтерв’ю та багато інших.

ЗУСТРІЧ З НОТАРІУСОМ 
ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО 
НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ

29 вересня 2022 року за сприяння завідувачки кафедри 
теорії держави і права, доцента Марини Олашин, до-
цента кафедри теорії держави і права Дениса Попова та 
доцента кафедри цивільного і господарського права та 
процесу Софії Фіцик запрошено до зустрічі із студента-
ми спеціальності “Право” нотаріуса Львівського місько-
го нотаріального округу Галину Мартинишин. 

Студенти отримали цінний досвід багаторічного прак-
тика,  знання про нотаріат, зокрема, про особливості но-
таріальної роботи в умовах воєнного стану, про переваги 
та недоліки даної професії а також про цікаві та особливі 
(курйозні) інсайти. 

СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ 
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ 

ВІЙСЬКОВІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІЗИТ У ГУ ДПС
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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БРЕЙНСТОРМІНГ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ

28 листопада 2022 року в рамках 
співпраці Центру підтримки підпри-
ємництва Львівської міської ради та 
університету, під керівництвом доц. 
Ольги Гирки розпочато тиждень біз-
нес-грою для студентів факультету 
товарознавства, управління та сфе-
ри обслуговування.

Учасники опанували принципи по-
будови і функціонування малого, се-
реднього і великого бізнесу, загальну 
структури великих бізнес-моделей, 
цілей і завдань бізнесу, через призму 
управління активами, ліквідністю, 
правового регулювання та кредитно-
фінансових взаємин.

ЕКСПОРТ ДО ЄС: ВИМОГИ
ДО ВИРОБНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

МИТНА СПРАВА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИМИТНА СПРАВА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
Студенти спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяль-

ність”  разом з викладачами кафедри товарознавства, митної справи та 
управління якістю відвідали Відділ митного оформлення № 1 “Муроване” 
митного терміналу “Львів − Північний” Львівської митниці.

За ініціативи доцента Ольги Гирки та за участі завідувача кафедри, гаранта 
освітньо-професійної програми Галини Шестопал і доцента Михайла Бодака 
відбулася навчально-практична екскурсія для здобувачів першого (бакалаврсько-
го) рівня, за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та експертиза в 
митній справі”, які набули спеціальних (фахових) компетентностей з дисципліни 
“Митна справа”.

Майбутні фахівці “проінспектували”, як працює програмне забезпечення ав-
томатизованої системи митного оформлення “Інспектор”; “пройшли” зону  мит-
ного контролю; “перевірили” склад тимчасового зберігання товарів; навчилися 
оформляти митні декларації; були долучені до митного огляду вантажів.

ВІДВІДИНИ МИТНОГО ПОСТА “МУРОВАНЕ”

ЛЕКЦІЯ
ВІД ПРАЦІВНИКІВ
АТ “ОТП БАНК”

8 листопада 2022 року для здобува- 
чів вищої освіти спеціальності “Фі-
нанси, банківська справа та страху-
вання” відбулася лекція з дисципліни 
“Банківська система” із залученням 
працівників АТ “ОТП Банк”: регіональ-
ного HR business partner С. М. Шабан 
та начальника управління корпора-
тивних продажів Південної регіональ-
ної дирекції Є. М. Позднякова.

Банкіри окреслили сучасне обслу-
говування в банках за умов воєнного 
стану, механізми формування банків-
ських фінансових ресурсів та переваги 
системи дистанційного обслуговуван-
ня клієнтів банку. Під час спілкування 
з представниками банківської устано-
ви здобувачі вищої освіти отримали 
відповіді на питання щодо позиції АТ 
“ОТП Банк” на ринку банківських про-
дуктів і послуг, порядку формування і 
реалізації кредитної та депозитної по-
літики банку в умовах воєнного стану. 

Захід відбувся на запрошення про-
фесора Н. М. Рущишин.

10 листопада 2022 року доцент ка-
федри товарознавства, митної спра-
ви та управління якістю Ольга Гирка 
і доцент кафедри харчових техноло-
гій Оксана Давидович взяли участь у 
тренінгу за підтримки Центру під-
приємства у Львівській міській раді. 

У темі тренінгу висвітлено акту-
альні питання сьогодення: нормативні 
вимоги до продукції в Україні та ЄС; 
реєстрація потужностей виробника у 
Держпродспоживслужбі; впроваджен-
ня системи НАССР на виробництвах; 
процедура Оцінки відповідності про-
дукції вимогам ЄС.

25 жовтня здобувачі вищої освіти 
ОПП “Фіскальне та митне адміні-
стрування” разом із гарантом та 
представниками робочої групи освіт-
ньої програми, доцентами кафедри 
фінансів, економічної безпеки, бан-
ківської справи та страхового бізне-
су Мединською Т. В., Власюк Н. І. та 
Андрейків Т. Я. відвідали відділ мит-
ного оформлення “Муроване” – один з 
найсучасніших в системі Держмит-
служби України.

Майбутні фахівці з фіскального та 
митного адміністрування мали змогу 
ознайомитися процесом ведення зо-
внішньоекономічної діяльності. Зо-
крема, студентам продемонстрували, 
як відбувається митне оформлення, 

огляд вантажів і транспортних засобів, 
як працюють системи електронного 
декларування та управління ризиками 
АСАУР, як надаються послуги за прин-
ципом “Єдиного вікна”. 

Захід проведено в рамках Меморан-
думу про співпрацю між Львівською 
митницею та університетом

МИТНА СПРАВА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
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СПІВПРАЦЯ З ЦЕНТРОМ ПІДТРИМКИ СПІВПРАЦЯ З ЦЕНТРОМ ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛЬВІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИМІСЬКОЇ РАДИ
У рамках співпраці з Центром підтримки підприєм-

ництва Львівської міської ради та за організації доцента 
кафедри товарознавства, митної справи та управління 
якістю Ольги Гирки завершилося “Студентське підпри-
ємництво” для студентів університету спеціальності 
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Студенти отримали теоретичні знання та практичні на-
вички щодо створення унікальної торгової пропозиції біз-
несу; зрозуміли як просувати бізнес в онлайн / офлайн фор-
мах; навчилися аналізувати рекламу, ринок та конкурентів; 
засвоїли засоби ефективної комунікації з клієнтами.

Студенти завершили навчання представленням власних 
проєктів та отриманням відповідних Сертифікатів.

СТУДЕНТСЬКА ПРАКТИКА У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ

15 - 30 грудня 2022 року здобувачі зі спеціальності “Під-
приємництво, торгівля та біржова діяльність” прохо-
дили практику у Спеціалізованій лабораторії з питань 
експертизи та досліджень Держмитслужби України.

Начальник Львівського відділу експертиз та досліджень 
(СЛЕД) Держмитслужби України Ігор Зарічний ознайомив 
здобувачів з особливостями функціонування акредитованої 
відповідно до вимог ISO 17025 лабораторії та порядком 
оформлення митних документів.

Студенти мали можливість відчути себе “експертом” під 
час встановлення відповідності товару заявленому коду 
УКТЗД, а також у проведенні експертних досліджень това-
рів переданих на експертизу.

Слід відзначити, що під час практики закріпили теоре-
тичні знання, набули відповідних компетентностей, а також 
удосконалили свої практичні навички та вміння за освіт-
ньо-професійною програмою “Товарознавство та експерти-
за в митній справі”.

ЗАНЯТТЯ НА БАЗІ ЛЬВІВСЬКОГОЗАНЯТТЯ НА БАЗІ ЛЬВІВСЬКОГО
НАУКОВО ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУНАУКОВО ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ

СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗСУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
26 вересня 2022 року доцент кафедри обліку, контр-

олю, аналізу та оподаткування Одарка Чабанюк у рам-
ках виконання договору про співпрацю з Львівським 
науково-дослідним інститутом судових експертиз Мі-
ністерства Юстиції України провела виїзне практич-
не заняття зі студентами спеціальності “Право” з 
дисципліни “Судова бухгалтерська експертиза”. 

На занятті заслухано доповідь завідувача лабораторії 
товарознавчих та економічних досліджень Остапа Кудла-
того (випускник університету) та завідувачки лабораторії 
почеркознавчих досліджень Олени Савчук про практичні 
аспекти проведення експертних досліджень та особли-
вості їх застосування у судовій практиці. 

ЗУСТРІЧ ІЗ СПОРТИВНОЮ ЖУРНАЛІСТКОЮ
26 вересня 2022 року студенти кафедри маркетингу спеціальності “Жур-

налістика” (ОПП “Реклама в бізнесі”) зустрілися з відомою спортивною 
журналісткою Аллою Васьковською.

Спікерка поділилася власними знаннями та досягненнями у журналістиці, зо-
крема, розказала про розвиток та сьогодення спортивних ЗМІ,  досвідом у ство-
ренні досконалого інтерв’ю та реалії, з якими стикається сучасний репортер у 
спорті.

Cлід відзначити, що Алла Васьковська у 2020 році визнана найкращою спор-
тивною репортеркою країни Асоціацією спортивних журналістів України, до-
свід роботи якої пов’язаний із провідними західними медіа України: “24 канал”, 
“ПравдаТУТ” та “Перший Західний”.

СПІВПРАЦЯ З ЦЕНТРОМ ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛЬВІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАНЯТТЯ НА БАЗІ ЛЬВІВСЬКОГО
НАУКОВО ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ

СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
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ТУРИЗМ ТА ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ 
УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ Й МОЖЛИВОСТІ 
10 листопада 2022 року для студентів спеціальнос-

тей “Готельно-ресторанна справа” і “Туризм” прове-
дено зустріч з керівницею гуманітарного проєкту, екс-
директоркою з маркетингу і продажу готельної мережі 
Premier Валерією Секіcовою. 

Гостя поділилася своїми думками та спостереженнями 
щодо сучасного розвитку туристичної галузі України та 
якою буде її траєкторія розвитку. 

ЯК ВІДКРИТИ БІЗНЕС?
ЩО ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО ЗНАТИ
27 вересня 2022 року Навчально-консалтинговий 

центр “Finance Group” провів практикум для студентів 
університету на тему “Як відкрити бізнес? Що для цьо-
го потрібно знати”. Участь у заході взяли здобувачі ви-
щої освіти зі спеціальностей “Облік і оподаткування”, 
“Фінанси, банківська справа та страхування”, “Готель-
но-ресторанна справа” та “Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність”.

Спікер заходу – доцент кафедри обліку, контролю, аналі-
зу та оподаткування Роман Марценюк.

На заході спікер ознайомив з організаційно-правовою 
формою господарювання суб’єктів підприємництва, вка-
завши їх переваги те недоліки; розповів, як правильно ви-
бирати види економічної діяльності; детально зупинився 
на системах оподаткування для юридичних осіб та ФОПів, 

СТВОРЕНО НАВЧАЛЬНО КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР “FINANCE GROUP”

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ОПОДАТКУВАННЯ ТА ВАЛЮТНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ

22 листопада 2022 року ректор університету, про-
фесор П.О. Куцик у межах “Школи експортера” провів 
практикум на тему “Особливості оподаткування та ва-
лютне регулювання експорту”

Організатори та партери “Школи експортера” – сектор з 
питань підтримки експорту департаменту економічної по-
літики Львівської ОВА, за підтримки Програма розвитку 
ООН, Львівської торгово-промислової палати та Асоціації 
Професійних Митних Посередників.

На практикумі професор П.О. Куцик розповів про опо-
даткування операцій експортних операцій та регулювання 
надходження валютних коштів  від нерезидентів. Також, 
Петро Олексійович розповів присутнім про проблемні ас-
пекти експортерів в умовах воєнного стану.

5 вересня 2022 року на виконання 
ухвали вченої ради від 31 серпня 2022 
року, наказом № 260/01 ректор уні-
верситету, професор П.О. Куцик ввів 
в дію Положення про Навчально-кон-
салтинговий центр “Finance Group” 
кафедри обліку, контролю, аналізу та 
оподаткування ЛТЕУ.

Центр створюється як важлива фор-
ма співпраці у сфері неформальної 
освіти закладу вищої освіти з фахівця-
ми-практиками з досвідом у сфері біз-
несу з питань бухгалтерського обліку, 
аудиту та оподаткування.

Основна мета діяльності – прове-
дення семінарів та практикумів для 
здобувачів вищої освіти університету 
на актуальні питання у сфері бізнесу, 
бухгалтерського обліку, оподаткування 
та внутрішнього контролю діяльності 
суб’єктів господарювання/

Здобувачам і всім зацікавленим осо-
бам пропонуватимуться курси з інфор-
маційно-облікового забезпечення ді-
яльності суб’єктів господарювання за 
тими чи іншими бізнес-процесами.

Керівником НКЦ “Finance Group” 
став доцент Роман Марценюк.

з врахуванням податкового навантаження на загальній та 
спрощеній системі оподаткування.

Крім того, доцент Р. А. Марценюк розповів присутнім 
про основні помилки, яких припускаються на практиці 
власники бізнесу, а також на що потрібно звертати увагу, 
щоб уникати штрафів від контролюючих органів.

https://financegroup.lviv.ua
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УЧАСТЬ У ФОРУМІ 
КРЕАТИВНОЇ ОСВІТИ

15 та 16 листопада 2022 року за-
відувач кафедри цивільного і госпо-
дарського права та процесу, доц. 
Христина Горецька взяла участь 
у форумі креативної освіти, стар-
тапів та студентського підпри-
ємництва Creative Spark: Renovate 
Ukraine. 

Захід проведено за підтримки Tech 
Startup School, British Council, Kingston 
University London, НУ “Львівська по-
літехніка” та інших освітніх партнерів. 

Учасники та понад 50 спікерів зі 
сфери стартапів та підприємництва, 
представників інноваційних платформ, 
тренерів і викладачів міжнародних та 
вітчизняних вишів дискутували про 
неформальну, дуальну, креативну та 
бізнес-освіту в закладах вищої освіти.

УЧАСТЬ У ТРЕНІНГУ 
З ГРАНТОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ

12 жовтня 2022 року професор ка-
федри менеджменту Ірена Свидрук 
взяла участь у тренінгу “Підготовка 
проєктних пропозицій для участі в 
національних, регіональних та між-
народних грантових програмах”. 

Захід реалізований в межах Про-
єкту “Підтримка підприємців і життє-
забезпечення”, який фінансується та 
впроваджується Програмою розвитку 
ООН (ПРООН) в Україні у співпраці 
з Львівською та Івано-Франківською 
міськими радами та організований “Ін-
вест офісом”.

ЧОМУ Я ОБРАВ МАРКЕТИНГ?
25 жовтня 2022 року з нагоди 

святкування веукраїнського дня 
маркетолога відбулася зустріч 
стейкхолдерів освітньої програми 
“Маркетинг” із студентами-першо-
курсниками, в межах якої проведено 
конкурс презентацій на тему “Чому 
я обрав/ обрала маркетинг?”, за під-
сумками якого визначені переможці.

Зовнішніми стейкхолдерами ОПП 
стали випускники спеціальності “Мар-
кетинг” різних років, а саме: заступ-
ник директора з торгівлі автомобілями 
торгово-сервісного підприємства ТОВ 
“Радар-сервіс” Іван Галущак (2010 рік 
випуску); керівник відділу продаж За-
хідно-української рекламної компанії 
“Арт-Пром” Ольга Медведко (2009 
рік випуску); приватний підприємець, 
власник салону меблів і гуртової тор-
гівлі ортопедичними матрацами Лев 
Тарба (2019 рік випуску).

Гості розповіли першокурсникам 
про свій шлях вибору спеціальності 
та корисність отриманих знань і на-
виків навчання в ЛТЕУ за підсумками 
власного практичного досвіду. Єдиним 
завданням від них стало побажання 
першокурсникам добре навчатися, 

щоб здобути якісну підготовку та стати 
висококласними фахівцями, здатними 
відновити економіку України в най-
ближчому часі.

За підсумками другого етапу пред-
ставлення студентами власних пре-
зентацій визначені переможці: І місце 
– Рібун Андрій; ІІ місце – Козяр Ірина 
і Кушней Анна; ІІІ місце – Войціхов-
ська Аліна, Загородна Дарія і Кравцов 
Олександр.

Окремо відзначена робота студент-
ки Сливчук Олександри, яка підготува-
ла тематичний вірш і представила його 
на розгляд комісії. 

Всі переможці відзначені стейкхол-
дерами пам‘ятними подарунками – 
фірмовими блокнотами, ручками та 
календарями від їхніх підприємств.

курсу вищої освіти другого (магістер-
ського) рівня ОПП Право та усіх заці-
кавлених осіб, відбулась зустріч із ви-
пускником ЛТЕУ адвокатом Тарасом 
Сенівим, партнером Адвокатської 
компанії “Прокопишин і Партнери”. 

Під час зустрічі Тарас Сенів поді-
лився досвідом щодо захисту бізнесу 
та відповідних посадових осіб від кри-
мінального переслідування зі сторони 
правоохоронних органів. Презентував 
детальний аналіз успішно завершеної 
справи свого клієнта у ЄСПЛ. 

Науковці, здобувачі вищої освіти 
та практики обговорили особливості 
сучасних правових євроінтеграційних 
процесів та важливість адаптації чин-
ного законодавства України до євро-
пейських норм на основі практичного 
кейсу.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСЬКОГО 
КОНКУРСУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

На базі Державного торговельно-економічного універ-
ситету відбувся Х ювілейний всеукраїнський студент-
ський конкурс торговельної реклами у якому взяли участь 
462 роботи, серед яких проєкти здобувачів вищої освіти 
21 університету та 2 міжнародних закладів, 6 коледжів 
та юніорів, представників шкіл, гімназій та ліцеїв.

За результатами конкурсу, І місце у номінації “Відеоре-
клама” здобув студент університету спеціальності “Марке-
тинг” Владислав Бугара (відеоробота “Icoola – реінкарнація 
айфонів” (науковий керівник: доцент кафедри маркетингу 
Балук Надія Романівна). 

ЗУСТРІЧЗУСТРІЧ
З ВИПУСКНИКОМЗ ВИПУСКНИКОМ
19 жовтня 2022 року за ініціативи 

завідувача кафедри теорії держави 
і права, доц. Олашин М.М. в межах 
міжкафедрального науково-прак-
тичного заходу спільно з кафедрою 
цивільного і господарського права 
та процесу за участі проф. Коту-
хи О. С., доц. Горецької Х. В., доц. 
Гентоша Р. Є., здобувачів першого 

ЗУСТРІЧ
З ВИПУСКНИКОМ
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СТУДЕНТИ В ГОСТЯХ У ДІТЕЙ 
САНАТОРНОЇ ШКОЛИ ІНТЕРНАТ
10 листопада 2022 року представники студентської 

ради факультету товарознавства, управління та сфери 
обслуговування відвідала дітей Львівської загальноосвіт-
ньої санаторної школи №1 І-ІІІ ст. імені Б.-І. Антонича. 

Студентами всіх груп факультету було зібрано благодійні 
донати, за які було придбано вдосталь розвиваючих настіль-
них ігор та солодощів для дітей багатьох класів цієї школи. 
Також, молодь факультету подарувала малечі показ муль-
тфільму “Звірополіс” та незабутні години спілкування. 

Усі емоції від зустрічі з дітьми – не можна передати сло-
вами.

РЕСТОРАН ЯК ЕФЕКТИВНО ФУНКЦІОНУЮЧИЙ БІЗНЕС ПІД ЧАС ВІЙНИ

ЗАНЯТТЯ У РЕСТОРАНІ “UTATI”

18 жовтня 2022 року з дисципліни “Кухні народів сві-
ту” старшим викладачем кафедри туризму та готель-
но-ресторанної справи Полотай Богданою проведено 
виїзне заняття в ресторані “Utati” для студентів ОПП 
“Готельно-ресторанна справа” на тему: “Характерис-
тика національних страв і способів приготування їжі 
для країн Центральної, Західної і Північної Азії”.

Студенти мали змогу спостерігати за приготуванням 
страв азійської кухні, зокрема рамену та десертів. Адже 
кухня у даному закладі відкрита і кожен охочий може по-
спостерігати за творінням шедеврів знаменитого в Украї-
ні шеф-кухаря, учасника “МастерШеф. Професіонали”-2 
Олександра Цвігуна.

АКЦІЮ “ПОВЕРТАЙТЕСЬ
З ПЕРЕМОГОЮ  НЕ ПОДОРОЖУЄМО 

БЕЗ ВАС…” ЗАВЕРШЕНО!
26-30 вересня 2022 року з нагоди Всесвітнього дня ту-

ризму, студенти спеціальностей “Туризм” та “Готель-
но-ресторанна справа” під керівництвом викладачів 
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ви-
пікали печиво для воїнів Збройних сил України. Участь 
у акції взяли всі здобувачі названих програм, руками яких 
приготовано більше 3500 рогаликів з ружі та сплетено 
понад 150 патріотичних браслетів.

Втім, головне не кількість, а відчуття з яким все роби-
лося. Кожен, хто долучився, вкладали у вироби свою під-
тримку, переживання і надію на перемогу.

Акцію відвідала кореспондентка газети “Високий за-
мок” Марія Доротич, яка особисто відчула атмосферу, в 
якій відбувався процес приготування, поспілкувалася зі 
студентами, покуштувала печиво.

Все виготовлене і зроблене студентами – а це понад 150 
коробок, передано представнику 103-ї окремої бригади сил 
територіальної оборони Збройних сил України для достав-
лення подарунків на передову.

28 листопада 2022 року гарантами ОПП “Харчо-
ві технології” доц. Палько Н. С. і ОПП “Технологія та 
організація ресторанного бізнесу” доц. Давидович О. Я. 
організовано зустріч студентів з директором рестора-
ну “Kilinski” Наталією Ярославівною Мудь, за сприян-
ня президента Львівської торгово-промислової палати 
Дмитра Дмитровича Афтанаса.

Відкрив зустріч вітальним словом президент Львівської 
торгово-промислової палати Дмитро Афтанас, У виступі він  
окреслив основну мету та функції ТПП і поділився планами 
заходів на майбутнє. Представник Молодіжного комітету 
ЛТПП Софія Сосновська ознайомила студентів із діяльністю 
комітету та внесла пропозиції співпраці з молоддю ЛТЕУ. 

Далі зустріч пройшла у цікавому форматі спілкування 
Наталії Мудь із студентами, які на поставлені запитання 

отримали вичерпні відповіді. Обговорювалася тема “Рес-
торан як ефективно функціонуючий бізнес під час війни”.
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НАУКОВИЙ ПОГЛЯД НА ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ 
АСОРТИМЕНТОМ, ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕКОЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

ЛЕКЦІЯ ОДНОГО З КРАЩИХ ЕКОНОМІСТІВ СВІТУ

ЩОДО ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ,
АНАЛІЗУ Й ОПОДАТКУВАННЯ

10 листопада 2022 року з нагоди міжнародного дня 
бухгалтера в університеті відбулося засідання “кругло-
го столу” на тему “Сучасні тенденції розвитку обліку, 
контролю, аналізу й оподаткування та їх вплив на фор-
мування фахівця з обліку і оподаткування”, організато-
ром якого виступила кафедра обліку, контролю, аналізу 
та оподаткування.

На засіданні учасники круглого столу заслухали і обго-
ворили наукові доповіді: “Напрями трансформації профе-

сії бухгалтера в умовах сьогодення” (Р. М. Воронко, завід-
увач кафедри, професор); “Сучасний підхід до підготовки 
фахівців з обліку, аналізу, контролю та оподаткування” 
(П. О. Куцик, професор, сертифікований аудитор); “Роз-
виток системи оподаткування та її вплив на формування 
сучасного фахівця спеціальності “Облік і оподаткування””  
(Р. В. Бойко, доцент, сертифікований аудитор); “Аудитор-
ська професія: в які знання варто інвестувати в 2022 році?”  
(К. І. Редченко, професор, консультант в області страте-
гічного менеджменту, професійний проєктний менеджер 
(IPMA, level C); Як співіснують МСФЗ і НП(С)БО в Укра-
їні (М. Ю. Чік, доцент, сертифікований аудитор); “Облік і 
оподаткування торговельного посередництва: що потрібно 
знати бухгалтеру” (Р. А. Марценюк, доцент, консультант з 
обліку та оподаткування).

У роботі наукового форуму взяли: к.е.н., доцент, Ге-
неральний директор-Голова Правлiння ПАТ “ІСКРА” 
М. А. Костів; к.е.н., консультант з інформатизації управлін-
ня та диджиталізації обліку ТОВ Торговий Дім “Галицька 
свіжина” Ф. Ф. Макарук.

8 грудня 2022 року на базі універси-
тету відбулася X міжнародна науко-
во-практична конференція на тему 
“Інновації в управлінні асортимен-
том, якістю та безпекою товарів і 
послуг”, яка організована професор-
сько-викладацьким складом факуль-
тету товарознавства, управління 
та сфери обслуговування.

У роботі конференції, яка прохо-
дила у дистанцій формі взяли участь 
представники більше 15 закладів осві-
ти і науки і науки з України та Поль-
щі, де її учасниками були 18 докторів 
наук і професорів, 44 кандидати наук 
і доценти, викладачі, аспіранти, сту-
денти освітніх ступенів бакалавр та 
магістр, які представили 91 наукову 
публікацію.

Науковий форум відбувся за напрямками: товарознавство: асортимент, управ-
ління якістю та безпечністю товарів і послуг; актуальні проблеми митного контр-
олю та оформлення товарів при переміщенні через митний кордон України; ін-
новаційні технології та якість продукції харчових виробництв і ресторанного 
господарства; інноваційний менеджмент організацій: проблеми та перспективи 
розвитку; актуальні проблеми та перспективи розвитку індустрії гостинності; су-
часні технології торгівлі і підприємництва.

8 грудня 2022 року на платформі Ukraine Global Fаculty відбулася онлайн-
лекція одного з кращих світових економістів Еріка Райнерта “How economic 
activities differ: international trade as a source of underdevelopment”. 

Лекцію прослухали здобувачі вищої освіти другого (магістерського) та третьо-
го (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти університету, які проводять власні 
наукові дослідження в сфері економіки і для яких були цікавими неординарні 
думки та міркування відомого економіста.

Для відома:
Ерік Райнерт – норвезький економіст, відомий дослідник економіки розвитку 

та економічної історії, автор книги “Як багаті країни розбагатіли ... і чому бідні 
країни залишаються бідними”, яка, за версією Всесвітнього економічного фору-
му, входить до ТОП-100 книжок, які найбільш вплинули на економіку світу за 
останні 100 років.

НАУКА
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ЛОГІСТИКА В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ: НАУКОВЕ ОБГОВОРЕННЯ

ПРОФЕСОР УНІВЕРСИТЕТУ  ДІЙСНИЙ ЧЛЕН НТШ

ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: НАУКОВИЙ ПОГЛЯД МОЛОДИХ УЧЕНИХ

25 листопада 2022 року в університеті в онлайн-
режимі відбулося засідання “круглого столу” на тему 
“Логістика в умовах економіки воєнного часу”, присвя-
чений Всеукраїнському дню логіста, який організувала 
кафедра підприємництва, торгівлі та логістики. В на-
уковому заході взяли участь викладачі університету, 
аспіранти, зовнішні стейкхолдери – провідні фахівці 
підприємств сфери логістики  Західного регіону Укра-
їни, а також члени студентських наукових гуртків 
кафедри підприємництва, торгівлі та логістики і ка-
федри економіки.

Мета заходу – популяризація знань про логістику, як одну 
з перспективних сфер господарської діяльності, обговорен-
ня здобувачами вищої освіти і науковцями університету 
результатів їх досліджень щодо сучасних трендів розвитку 
логістики, розширення співпраці з зовнішніми стейкхолде-
рами – провідними фахівцями професійної спільноти. 

Учасники круглого столу заслухали та обговорили ґрун-
товні наукові доповіді доцента кафедри підприємництва, 
торгівлі та логістики, О. І. Шалеви “Адаптація логістики 

вітчизняного ритейлу до умов воєнного періоду”, завід-
увача цієї ж кафедри, проф. І. П. Міщука “Центральна 
фігура сфери логістики”, студентки спеціальності “Під-
приємництво, торгівля та біржова діяльність” Р. А. Олеш 
“Аутсорсинг як пріоритетний чинник розвитку логістич-
ної діяльності в умовах воєнного часу”. Проблеми і тренди 
розвитку сфери логістики з позицій практиків, а також їх 
погляди на шляхи подолання труднощів і загроз в умовах 
війни знайшли своє відображення в доповідях “Сучасні 
виклики і методи їх вирішення в транспортній логістиці” 
(Пізнак О. С., директор ТОВ “Комфортранс”; Саврук В. В., 
директор ТОВ “Сервіс Доставка”; Чудійович Т. В., нач. 
відділу логістики ТОВ “Комфортранс”), “Логістика змі-
нює тренди та інструментарій управління” (Коляда Х., 
нач. відділу палетних перевезень ТОВ “Транс-Сервіс-1”; 
Кравців Ю., менеджер-управитель з транспортно-експе-
диційної діяльності ТОВ “Транс-Сервіс-1”), “Логістика і 
внутрішня торгівля в умовах війни” (Янішевська Ю. С., 
директор ТОВ “Мізол”; Слабінога Ю. Б., начальник відді-
лу транспортної логістики ТОВ “Мізол”). 

20 жовтня 2022 року на базі універ-
ситету (у режимі офлайн і онлайн) 
відбулася ІІ Міжнародна науково-
практична конференція здобувачів 
вищої освіти та молодих учених на 
тему “Актуальні проблеми розвитку 
фінансово-економічної системи: прі-
оритети та перспективи”, організо-
вана кафедрою фінансів, економічної 
безпеки, банківської справи та стра-
хового бізнесу. 

Співорганізатори заходу: Націо-
нальна академія статистики, обліку та 
аудиту; Державна установа “Інститут 
регіональних досліджень ім. М. І. До-
лішнього НАН України”; Львівський 
національний університет ім. Івана 
Франка, факультет управління та бізне-
су; Державний біотехнологічний уні-
верситет; Прикарпатський національ-
ний університет ім. Василя Стефаника; 
Ужгородський національний універси-

тет, Мукачівський державний універ-
ситет, Вища школа управління та бан-
ківської справи в м. Познань (Польща); 
Жешовський університет, Польща; 
Державний вищий професійно-техніч-
ний коледж імені проф. С. Тарновсько-
го (м. Тарнобжег, Польща).

На пленарному засіданні виступили 
представники наукової спільноти, мо-
лоді учені та здобувачі вищої освіти.

У роботі конференції в онлайн ре-
жимі прийняли участь понад 57 осіб, в 
тому числі здобувачі вищої освіти, ас-
піранти та молоді учені із закладів ви-
щої освіти та наукових установ України 
й зарубіжжя, зокрема із Львова, Києва, 
Дніпра, Ірпеня, Івано-Франківська, Рів-
ного, Полтави, Мукачева, Ужгорода, 
Чернівців, Харкова, Острога, Жешова, 
Познаня, Тарнобжега та Стамбула.

10 грудня 2022 року відбулися загальні звітні збори 
Наукового товариства імені Шевченка у якому взяли 
участь викладачі університету.

На засіданні відбулася урочиста подія - професору кафе-
дри міжнародних економічних відносин Сергію Романови-
чу Семіву урочисто  вручено диплом і посвідчення дійсно-
го члена Наукового товариства ім. Шевченка.

Проф. Семів С. Р. починаючи з 2017 р. приймає активну 
участь у роботі відродженої Економічної комісії Наукового 
товариства імені Шевченка (голова економічної комісії – 
ректор університету, проф. Куцик П. О.). 

У 2019 р. Семів С. Р. став секретарем Економічної комі-
сії НТШ. Брав активну участь в організації численних на-
укових, просвітницьких та культурних заходів НТШ.

НАУКА
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УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ ПОЛЬСЬКО АМЕРИКАНСЬКОГО ФОНДУ СВОБОДИ

ПРЕДСТАВНИЦТВО У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЄКТІ

УЧАСНИК ПРОЄКТУ ENTREPRENEUR

1-10 грудня 2022 року студентка спеціальності 
“Туризм” Марта Лосик взяла участь у програмі 
Польсько-американського фонду свободи, яку реалізує 
Фонд “Лідери змін” у співпраці з Фондом “Боруссія” 
Study Tours to Poland (STP).

Програма STP для студентів є однією з перших цикліч-
них польських освітніх програм, спрямованих до студент-
ської молоді зі Східної Європи. В рамках програми учас-
никам було представлено різні аспектів життя у Польщі, 
механізми системних змін і модернізації, а також досвід 
присутності в європейських структурах. Важливим акцен-
том Програми було знайомство з неурядовим сектором та 
різними формами громадянської активності.

Програма візиту складалася з зустрічей з лідерами пу-
блічного життя в Польщі, з представниками наукових се-
редовищ, керівниками вищих навчальних закладів, ви-
кладачами і студентами, а також знайомства з формами 
громадської активності студентів; презентації інновацій в 
бізнесі і економічній активності; презентації неурядових 
організацій, їх місця в суспільстві, діалогу з владою різних 
рівнів та діяльності на благо розвитку місцевих спільнот; 
візитів в редакціях засобів масової інформації, зустрічей з 
журналістами; пізнавання культури та історії Польщі; про-
ведення інтеграційних і освітніх воркшопів, що спричиня-
ються до розвитку нових навичок.

Директор Центру міжнародної освіти та співпраці 
Тетяна Штанько та декан факультету міжнародних 
економічних відносин та інформаційних технологій, 
професор Юлія Полякова взяли участь у засіданні робочої 
групи із реалізації міжнародного проєкту Entrepreneurial 
Preparation for Notable and Engaging Universities (Під-
готовка до підприємницької діяльності для відомих та 
привабливих університетів), який спрямований на під-
тримку європейських університетів у їх розвитку у на-
прямку інноваційності та підприємництва. Засідання 
відбулося на базі Університету Сілезії в місті Катовіце 
(Республіка Польща).  

Мета проєкту – розвиток  компетенцій майбутнього для 
формування нового покоління студентів-підприємців та  ін-
новаторів. Для цього утворений міжнародний консорціум, 
учасником якого став Львівський торговельно-економічний 
університет. 

Проєкт передбачає реалізацію низки заходів, тренінгів, 
навчальних програм щодо навчання інноваціям та підпри-
ємництву студентів і співробітників.

Координатором проєкту є Університет Сілезії в місті
Катовіце (Польща),  серед учасників – університети Греції, 
Швеції, Кіпру, Литви, Іспанії та Бельгії.

У жовтні 2022 року університет завдяки співпраці з 
Сілезьким університетом в Катовіце (Республіка Поль-
ща) долучився до реалізації проєкту ENTREPRENEUR 
(повна назва Entrepreneurial Preparation for Notable and 
Engaging Universities – Підготовка до підприємницької 
діяльності для відомих та привабливих університетів), 
фінансованого Європейським Інститутом інновацій та 
технологій. 

Проєкт спрямований на підтримку європейських універ-
ситетів у їх становленні в напрямку інноваційності та під-
приємництва. 

Мета проєкту – розвиток  компетенцій майбутнього для 
формування нового покоління студентів-підприємців і та 

новаторів, що передбачає реалізацію низки заходів, тренін-
гів, навчальних програм щодо навчання інноваціям та під-
приємництву студентів і співробітників.

Для цього утворений міжнародний консорціум, до 
складу якого увійшли Сілезький університет у Катовіце 
(Республіка Польща) – координатор проєкту, Універси-
тет Вітауто Діджойо  (Литовська Республіка), Навчальна 
фабрика-центр компетенції Astiki mi kerdoscopics etaireia 
(Грецька Республіка), Університет Кастилья-ла-манча (Ко-
ролівство Іспанія), Університет Мелардален (Королівство 
Швеція),  Вільний університет Брюсселя (Королівство 
Бельгія), фірма GrantXpert (Республіка Кіпр) та Львівський 
торговельно-економічний університет.

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ
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УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ САМІТІ 
7-9 грудня 2022 року доцент кафедри маркетингу 

Бойчук І. В. взяла участь у саміті “СВІТ ЗА УКРАЇНУ”, 
який проходив три дні на G2A Arena у Жешуві (Поль-
ща). Саміт передбачав об’єднання світу для створення 
кращих економічних, соціальних і гуманітарних рішень 
з метою надання допомоги українцям.

Зважаючи на динамічну зміну ситуації в Україні, пред-
ставники міжнародних і неурядових організацій, науковці 
та політики зустрілися і провели цікаві дискусії щодо на-
прямів подолання майбутніх викликів. Саміт виконував 
саме цю функцію, оскільки професіонали з різних сфер 
мали можливість зустрітися і поділитися ідеями та досві-
дом під час круглих столів, презентацій, воркшопів, пане-
лей та інших супутніх заходів. Ідея Саміту W4UA полягає 
в тому, щоб створити форум для міжсекторального діалогу 
та налагодження контактів.

Організатор Саміту W4UA – W4UA Foundation. Статут-
ними цілями Фонду є об’єднання та підтримка зусиль не-
урядових організацій, муніципальних установ, бізнесу та 
приватних осіб на благо українського народу. Фонд також 
підтримує ініціативи з прав людини, громадянське суспіль-
ство та цінності, які є основою для Європейського Союзу. 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ 
ТИЖНІ ERASMUS В РУМУНІЇТИЖНІ ERASMUS В РУМУНІЇ

24-28 жовтня 2022 року представники університету 
взяли участь у “Міжнародному тижні Erasmus”, при-
свяченому “Інтернаціоналізації вищої освіти у 2022-
2023 роках й далі – Україна у фокусі”. Захід проведено 
офісом Erasmus+ Відділу міжнародних зав’язків  Захід-
ного університету Тімішоара в Румунії за участю колег з  
університетів-партнерів Erasmus+ в Україні.

Учасниками стали 27 представників адміністрації та 
академічної спільноти одинадцяти університетів України. 
Університет представляли директор Центру міжнародної 
освіти та співпраці Штанько Тетяна та доцент кафедри 
фінансів, економічної безпеки, банківської справи та стра-
хового бізнесу, гарант освітньої програми “Фінанси, бан-
ківська справа та страхування” першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти Чуй Ірина. 

Учасники прослухали краш-курс з вивчення румунської 
мови, взяли участь у воркшопах, присвячених викликам та 
можливостям під час кризи, та семінарах з інтернаціона-
лізація вищої освіти, а також у серії інформативних сесій 
від експертів Національного агентства Еразмус+ в Румунії 
щодо перспектив співпраці Румунії та України, ознайоми-
лися з позитивними практиками застосування case study, 
job shadowing, virtual, blended, physical studies. 

Крім того, представники університетів презентували 
свої міжнародні проекти, ділилися досвідом викладання 
в умовах воєнного стану, провели зустрічі із керівниками 
підрозділів університету Тімішоари.

Також, учасникам презентовано можливості міжнарод-
ної мобільності в нових програмах Еразмус, ініціативи 
Європейських університетів та особливо переосмислення 
міжнародних відносин у сучасних умовах.

НАЛАГОДЖЕНО СПІВПРАЦЮ
З УНІВЕРСИТЕТОМ БАРСЕЛОНИ
24-27 жовтня 2022 року на базі Університету Барсе-

лони (Іспанія) відбувся міжнародний Конгрес, присвя-
чений війні в Україні, ключовими темами якого стали 
правові питання захисту прав людини та стану еконо-
міки і можливостей її відновлення в Україні після за-
вершення війни.

Під час Конгресу представниками Університету приділе-
но особливу увагу щодо продовження підтримки української 
освіти та розвитку зв’язків з закладами вищої освіти України. 

Завдяки професору факультету міжнародного приватно-
го права Університету Барселони Ользі Тильчик, було при-
ділено особливу увагу питанню можливості налагодження 
співпраці між Університетом Барселони та закладами ви-
щої освіти України, зокрема, Львівським торговельно-еко-
номічним університетом.

20 жовтня 2022 року в університеті відбулося вручен-
ня пам’ятних подарунків від програми House of Europe, 
що фінансується Європейським Союзом та Британ-
ським консульством для здобувачів вищої освіти – учас-
ників програми “Студентської Академічної Мобільнос-
ті (САМ) Україна” спеціальностей “Фінанси, банківська 
справа та страхування” та “Облік та оподаткування”.

Ректор, проф. П. О. Куцик разом з директором Центру 
міжнародної освіти та співпраці університету Т. М. Штань-
ко урочисто вручили подарунки студентам.

ПОДАРУНКИ ВІД ПРОГРАМИ
HOUSE OF EUROPE

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ 
ТИЖНІ ERASMUS В РУМУНІЇ
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ЛЕКЦІЯ ВІД ФАХІВЦЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ЗАНЯТТЯ ВІД ЗАСНОВНИЦІ РЕКРУТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ЛЕКЦІЯ ВІД ПРАКТИКА: ЗЕМЛЯ ЯК ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА

ЗАНЯТТЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ СПІВЗАСНОВНИКА
КРАФТОВОЇ ПЕКАРНІ “ТАТОВА ПЕКАРНЯ”

9 листопада 2022 року для здобувачів вищої освіти 
спеціальностей “Економіка”,  “Фінанси, банківська 
справа та страхування”, “Облік і оподаткування” від-
булася лекція з дисципліни “Мікроекономіка” на тему 
“Ринок факторів виробництва”, яку провела спеціаліст 
відділу землеустрою міської агломерації департаменту 
містобудування Львівської міської ради Дмитрук Н. Р.

Під час лекції висвітлено особливості землі як економіч-
ного ресурсу та чинники, які впливають на попит на землю, 
а також розглянуті практичні питання щодо виплати оренд-
ної плати та розірвання договору оренди. Дмитрук Н. Р. 
зацікавила розповіддю про продаж землі за електронними 
аукціонами в системі “Прозорро. Продажі”. 

Здобувачі мали можливість отримати інформацію про 
землю як фактор виробництва та розвиток ринку землі в 
умовах воєнного стану.

2 листопада 2022 року відбулася гостьова лекція з 
дисципліни “Інвестування” із залученням співзасновни-
ка Крафтової пекарні “Татова пекарня” Мар’яни Бори-
сівни Хомишин (випускниці ЛТЕУ спеціальності “Бан-
ківська справа” 2003 р.) для студентів спеціальностей: 
“Фінанси, банківська справа та страхування”;  “Облік 
і оподаткування”; “Економіка” та “Міжнародні еконо-
мічні відносини”. 

Під час лекції здобувачі вищої освіти отримали відповіді 
на питання щодо започаткування бізнесу, складання інвес-
тиційного проекту, бізнес-плану та особливостей інвести-
ційної діяльності в умовах воєнного стану.

Захід відбувся на запрошення професора кафедри фінан-
сів, економічної безпеки, банківської справи та страхового 
бізнесу Н. М. Рущишин.

15 вересня 2022 року відбулася лекція із залученням го-
ловного спеціаліста відділу обслуговування громадян № 
10 (сервісного центру) Головного управління Пенсійного 
Фонду України у Львівській області Лесі Петрівни Кос-
минки із дисципліни “Соціальне страхування” для здо-
бувачів вищої освіти спеціальностей: “Фінанси, банків-
ська справа та страхування”, “Облік і оподаткування”, 
“Економіка”. 

Фахівець допомогла здобувачам вищої освіти поглибити 
знання з пенсійного забезпечення громадян України, по-
рядку обчислення та призначення пенсій за віком, по інва-
лідності, в разі втрати годувальника та за вислугу років. 

Гостьова лекція відбулася на запрошення професора ка-
федри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та 
страхового бізнесу Н. М. Рущишин.

20 вересня 2022 року в університеті відбулося занят-
тя з дисципліни “Управління персоналом” для сту-
дентів ОПП “Менеджмент”, яке провела випускниця 
університету, засновниця рекрутингового агентства 
Наталія Лаба.

На занятті розкрито зміст кадрової політики та кадрової 
стратегії організації, їх особливості в умовах сьогодення. 

Практичні завдання у вигляді кейсів дозволили сфор-
мувати у майбутніх менеджерів знання щодо розроблення 
кадрової політики та формування кадрової стратегії орга-
нізації. 
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НЕТВОРКІНГ: АНАЛІТИКА І МАРКЕТИНГ
25 листопада 2022 року студенти спеціальностей “Маркетинг” і “Журна-

лістика” взяли участь у зустрічі з регіональним маркетологом-аналітиком 
ТОВ “ЕПІЦЕНТР К” Оленою Галанкіною. Модераторами зустрічі виступи-
ли викладачі кафедри маркетингу Вовчанська Ольга Михайлівна, Балук Надія 
Романівна і Бойчук Інна Володимирівна. 

Під час інтенсивного обміну актуальною інформацією з практикуючим мар-
кетологом і викладачі, і здобувачі отримали багато цінних порад щодо методи-
ки проведення маркетингових досліджень та здійснення аналітичних операцій 
в маркетинговій діяльності на прикладі одного з національних лідерів ритейлу.

ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ
У ПИВОВАРНІ “ПРАВДА”У ПИВОВАРНІ “ПРАВДА”

3 жовтня 2022 року викладачі кафедри харчових тех-
нологій доц. Палько Н. С. і доц. Давидович О. Я. провели 
виїзне заняття у пивоварні “Правда” з дисципліни “Тех-
нологія і теоретичні основи харчових виробництв” із 
студентами спеціальності “Харчові технології”. 

Головний технолог Ігор Чертов ознайомив майбутніх фа-
хівців із особливостями пивоваріння. Він акцентував увагу 
студентів на вимогах до сировини, поетапному технологіч-
ному процесі приготування пива різних видів і сортів, озна-
йомив із обладнанням та роботою виробничої лабораторії. 

На завершення, студенти активно задавали питання і 
провели дегустацію пива. 

УЧАСТЬ У STARTUP CAMPUS У ЛЬВОВІ
21 вересня 2022 року студентки спеціальності “Підприємництво, тор-

гівля та біржова діяльність” Роксолана Олеш та Юлія Ягельницька разом з 
викладачем кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, лектором дис-
ципліни “Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами” 
проф. І. А. Франівим взяли участь в конференції для університетської стар-
тап-спільноти в Україні, яка відбулася у Львові.

Startup Campus проходив у межах ініціативи YEP “Підприємницький уні-
верситет”, що реалізовується спільно з Міністерством цифрової трансформації 
України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєк-
том Дія.Бізнес, Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та 
спорту України, Ukrainian Startup Fund, Genesis за підтримки Програми USAID 
“Конкурентоспроможна економіка України”.

ПОКАЗОВЕ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ
26 грудня 2022 року в університеті відбулося показове су-

дове засідання з розгляду адміністративної справи за попе-
редньо опрацьованою фабулою, в оновленій навчальній ау-
диторії юридичного факультету “Зала судових засідань”. 

Участь прийняли здобувачі вищої освіти спеціальності 
“Право”, декан юридичного факультету, проф. О. С. Котуха, 
завідувачка кафедри теорії держави і права, доц. М. М. Ола-
шин, доцент кафедри цивільного і господарського права та 
процесу Г. Я. Оверко та суддя адміністративного окружно-
го суду Львівської області Н. М. Грень. 

Під час показового засідання студенти показали високий 
рівень знань процесуального права, закріпили на практиці 
здобуті теоретичні знання та отримали фахові поради від 
професійної судді.

УЧАСТЬ У КОНСОРЦІУМІ В ШВЕЦІЇ
19-21 жовтня 2022 року в межах реалізації проєкту 

ENTREPRENEUR (повна назва Entrepreneurial Preparation 
for Notable and Engaging Universities) представник універ-
ситету – голова Наукового товариства молодих вчених, 
заступник декана юридичного факультету, член робо-
чої групи з реалізації проєкту, доц. М. І. Голинська взяла 
участь у зустрічі консорціуму, що відбувся в Університе-
ті Мелардален (м. Вастерос, Швеція). 

Учасники зустрічі обговорили поточні організаційні за-
ходи, узгодили дискусійні питання та ознайомилися з діяль-
ністю та навчальним процесом в Університеті Мелардален.

ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ
У ПИВОВАРНІ “ПРАВДА”
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УЧАСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЄКТІ “BUSINESS PODCASTS 2022”
Доценти кафедри товарознавства, митної справи та 

управління якістю Ольга Гирка, Інна Донцова, Михай-
ло Бодак та студенти ОПП “Міжнародна економіка”, 
“Бізнес економіка” взяли участь в Освітньому онлайн 
проекті “BUSINESS PODCASTS 2022” від компанії “Епі-
центр К” (5 тижнів). Секретами успіху ділилися про-
відні фахівці CEO, директори напрямів, HRD, керівники 
T&D та L&D спрямування, бізнес-тренери.

Теми проєкту: освіта для бізнесу, інновації, онлайн-тор-
гівля в період війни, ринок праці у післявоєнний період, 
сервіс, як основа сучасного бізнесу; робота з постачальни-
ками та відкриття нових локацій у військовий час; програ-
ми лояльності; ІТ-рішення для бізнесу.

За результатами участі у заході викладачами успішно 
складено тестування й отримано Сертифікати.

СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ
25 жовтня 2022 року студенти спеціальностей “Журна-

лістика” та “Маркетинг” були присутні на лекції від Комі-
сії з журналістської етики на тему “Суспільний інтерес у 
сучасній українській журналістиці”. 

Спікерка зустрічі - журналістка, генеральна продюсерка ін-
формаційного мовлення Суспільного, співзасновниця “Лабора-
торії журналістики суспільного інтересу” Ангеліна Карякіна. 

Модератор – голова Комісії з журналістської етики Андрій 
Куликов.

Спікерка розповідала про те, як функціонувало одне з голо-
вних ЗМІ країни, Суспільний мовник, у перші дні війни. Також 
студенти дізналися про “суспільний інтерес” у сучасній україн-
ській журналістиці та про важливість дотримання медійниками 
етики і стандартів професії під час, зокрема, дії воєнного стану 
в Україні.

ВІДВІДИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

ЗАНЯТТЯ У “ESCAPE QUEST LVIV”
19 вересня 2022 року на базі “Escape Quest LVIV” проведено виїзне заняття 

доцентом кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Іриною Тучков-
ською з дисципліни “Організація анімаційної діяльності” для студентів ОПП 
“Туризм” на тему “Анімаційні послуги як засіб задоволення потреб туристів”. 

Під час заняття студенти мали можливість побувати у таких тематичних квест-
кімнатах: “КОД ДА ВІНЧІ” - секретний код приховано в роботах Леонардо да 
Вінчі... Чи вдасться вам віднайти ключ до найвеличнішої таємниці людства? 
“ШЕРЛОК” - іноді щоб розплутати справу, навіть неперевершеному Шерлоку 
необхідно звернути свій погляд у себе самого. Особливо, коли в найбільш невда-
лий момент, розслідування пішло шкереберть. 

На основі побаченого, студенти обмінялися здобутим досвідом та засвоїли 
знання щодо створення індивідуальної анімаційної програми.

У рамках святкування дня Юриста, студенти спе-
ціальності “Право” разом із кураторами проф. Коту-
хою О. С., доц. Фіцик С. О. та доц. Стецик Б. В. відвідали 
Львівську національну наукову бібліотеку імені Василя 
Стефаника. 

Студентам проведено екскурсію, на якій вони дізналися 
про існування трьох науково-дослідних інститутів: Науко-
во-дослідний інститут пресознавства, Інститут досліджень 
бібліотечних мистецьких ресурсів та Інститут сучасних ін-
формаційно-бібліотечних технологій. 

Цікавою інформацією для студенті виявилося те, що уні-
версальними інформаційними ресурсами Бібліотеки корис-
тується близько 200 тис. користувачів, яким щорічно вида-
ється до 800 тис. документів.
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НАБЛИЖАЄМО ПЕРЕМОГУ РАЗОМ!

ВОЛОНТЕРСЬКА ПІДТРИМКА БЛАГОДІЙНОЇ ПОДІЇ
“УСІ МИ РОДОМ ІЗ ДИТИНСТВА”

СТУДЕНТИ ДОЛУЧИЛИСЯ
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО РЕКОРДУ
УКРАЇНИ “ВЕЛИКА СІТКА”

3-4 вересня 2022 року на базі “Культурно-мистецький 
центр “Львівський палац мистецтв” Львівської облас-
ної ради відбулася загальноміська акція “Велика сітка”, 
у якому взяли участь понад 20 студентів університету, 
які стали активними співучасниками національного ре-
корду України. 

14 листопада 2022 року на площі Митній у Львові, 
під відкритим небом відбувся майстер-клас із виготов-
лення окопних свічок – незамінних помічників наших 
військових.

З ініціативи “Солідарної молоді Львівщини” та доцента 
кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи 
та страхового бізнесу Т. В. Мединської до волонтерського 

заходу долучився професорсько-викладацький склад кафе-
дри, гаранти освітніх програм, куратори та здобувачі ви-
щої освіти спеціальності “Фінанси, банківська справа та 
страхування” ОПП “Фіскальне та митне адміністрування” і 
ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Учасники акції навчилися та зробили чимало пальни-
ків, котрі відправляться на передову та допоможуть воїнам 
Збройних Сил України пришвидшити перемогу України 
над російськими загарбниками.

20 листопада 2022 року студенти спеціальності 
“Маркетинг” і “Журналістика” стали волонтерами від 
ГО “Всесвіт з Україною” на грандіозному святі до Між-
народного дня дитини, де відбулась цікава презентація 
книжки юної письменниці і талановитої особистості 
Олі Вовк “Літанка.”

Благодійна подія “Усі ми родом із дитинства” проходила 
у Premier Hotel Dnister. Організатором волонтерської під-
тримки виступила доцент кафедри маркетингу Інна Воло-
димирівна Бойчук.

У святі взяли участь багато відомих львів’ян - письмен-
ники, критики, співаки, актори, ведучі, а також творчі дитя-
чі колективи. Корисним для студентів було набуття досвіду 
комунікаційної взаємодії з різними віковими категоріями 
запрошених і гостей свята. 

ЗНАЙОМСТВО З ДІЯЛЬНІСТЮ ЗНАЙОМСТВО З ДІЯЛЬНІСТЮ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

7 вересня 2022 року під керівництвом доцента кафедри 
обліку, контролю, аналізу та оподаткування Чабанюк О. М. 
студенти спеціальності “Журналістика” в рамках вивчен-
ня дисципліни “Бухгалтерський облік” зустрілися з керівни-
цтвом Громадської організації “ВОНА ХАБ ЛЬВІВ”, зокре-
ма, з випускницею ЛТЕУ Катериною Похилюк. 

Під час заняття  студентів ознайомлено з роботою хабу, 
особливостями обліку та оподаткування у громадських ор-
ганізаціях.

ЗНАЙОМСТВО З ДІЯЛЬНІСТЮ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
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ПЕРЕМОЖНИЦЯ МІЖНАРОДНОГО 
ТУРНІРУ МАZOWIA MASTER CUP!

21-23 жовтня 2022 року в місті Цеханув (Республі-
ка Польща) відбувся міжнародний турнір з Тхеквондо  
Маzowia master cup.

За результатами змагань студентка університету спеці-
альності “Економіка”, володарка чорного поясу з таеквондо 
Ірина Муха виборола золото у спарингу та бронзу у спец-
техніці.

СТУДЕНТКА 
КАНДИДАТ У МАЙСТРИ 
СПОРТУ З КІКБОКСИНГУ!

1 - 4 грудня 2022 року в м. Києві від-
бувся чемпіонат України з кікбоксин-
гу, у якому взяла участь студентка 
університету спеціальності “Еконо-
міка” Ірина Муха.

Ірина взяла участь в двох програ-
мах змагань та завоювала золоті медалі 
Чемпіонату. 

Крім того, за результатами змагань 
Ірині присвоєно звання кандидата у 
майстри спорту з кікбоксингу.

ВОЛОНТЕРСЬКА УЧАСТЬ 
СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

18 грудня 2022 року студенти ОПП “Готельно-рес-
торанної справи” Юрій Боньцюнь, Роман Гоголевський 
взяли волонтерську участь у тандемній скандинавській 
ходьбі з незрячими людьми.

Під час змагань студенти проявили себе позитивно та 
активно і були наголоджені медалями за ІІ і ІІІ місце за 
сприянням Міністерства молоді та спорту України та Все-
українського центру фізичного здоров’я населення “Спорт 
для всіх”.

ВІДВІДИНИ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ 

26 жовтня 2022 року за ініціа-
тиви викладача кафедри харчових 
технологій, доц. Бужанської М. В. 
для здобувачів вищої освіти I кур-
су першого (бакалаврського) рівня 
спеціальностей “Облік і оподатку-
вання”, “Фінанси, банківська справа 
та страхування”, “Економіка” про-
ведено семінарське заняття типу 
семінар-екскурсія у “Музей історії 
медицини Галичини імені Мар’яна 
Панчишина”.

Здобувачі вищої освіти ознайоми-
лися з життям і діяльністю галицьких 
лікарів,  отримали можливість оцінити 
проблеми безпеки життя та здоров’я. 

На завершення заходу, доц. Бужан-
ська М. В. відзначила, що успіхи ме-
дицини наших днів були б неможливі 
без титанічних зусиль незліченних 
поколінь медиків, що крок за кроком 
протягом віків долали людські недуги, 
набуваючи безцінного практичного та 
теоретичного досвіду.


