
Основні заходи кафедри обліку, контролю аналізу та оподаткування  

у 2022 році 

1. Особливості розрахункових операцій у діяльності суб’єктів підприємництва 

20 та 25 січня 2022 року доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Р. А. 

Марценюк на базі туристичного центру «Yellbee» (м. Львів) провів для суб’єктів 

господарювання – туристичних агентів семінар на тему «Касовий апарат (РРО/ПРРО) у 

туристичного агента в 2022 році: які можливі варіанти виходу?» 

2. Захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» 

8 - 10 лютого 2022 року в університеті успішно відбувся захист кваліфікаційних робіт 

здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» денної та заочної 

форм навчання. 

3. Відбулася нарада з питань акредитації освітньо-наукових програм 

31 березня 2022 року в університеті відбулася нарада з питань акредитації освітньо-

наукових програм «Економіка», «Облік і оподаткування» та «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», яку провів ректор університету, професор П. О. Куцик. 

4. Щодо оподаткування суб’єктів господарювання у період військового стану 

 28 квітня 2022 року доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Р.А. 

Марценюк взяв участь у вебінарі на тему «Актуальні питання у сфері податків у час 

воєнного стану», організованого Техноцентром Маяк, який провела керівник компанії 

«Люкс бухгалтерія» Христина Лисканич. 

5. Обговорення освітньо-наукової програми “Облік і оподаткування” з аспірантами та 

випускниками аспірантури 

http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/osoblivosti-rozrakhunkovikh-operacii-u-dijalnosti-sub/
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/zakhist-kvalifikaciinikh-robit-zi-specialnosti-oblik-1/?L=330&cHash=5e390bb42b3724678474fce03ac3e547
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/v-universiteti-vidbulas-narada-z-pitan-akreditaciji/?L=478&cHash=e896b0ca584fdfec0f20bf1033d4de84
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/shchodo-opodatkuvannja-subjektiv-gospodarjuvannja-u-period/?L=478&cHash=4f28d643b4f15af7fac0c028b58f0c32
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/obgovorennja-osvitno-naukovoji-programi-oblik-i-opod-1/?L=478&cHash=3c390a327e4e3bf11cd93655e132afb5
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/obgovorennja-osvitno-naukovoji-programi-oblik-i-opod-1/?L=478&cHash=3c390a327e4e3bf11cd93655e132afb5


17 травня 2022 року в онлайн-режимі відбулося обговорення освітньо-наукової програми 

“Облік і оподаткування” (2022 р.) з випускниками аспірантури кафедри обліку, контролю, 

аналізу та оподаткування і здобувачами, які зараз навчаються в університеті для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності “Облік і оподаткування”. 

6. Облік, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах відновлення економіки 

України 

20 травня 2022 року викладачі кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування доц. 

Чабанюк О.М., доц. Чік М.Ю. та ст. викл. Попітіч Т.В. взяли участь у роботі круглого 

столу на тему «Облік, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах відновлення 

економіки України», організатором якого виступила кафедра податкового менеджменту та 

фінансового моніторингу Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана. 

7. Обговорення освітньо-наукової програми “Облік і оподаткування” з науково-

педагогічними працівниками університету 

25 травня 2022 року в онлайн-режимі відбулося обговорення освітньо-наукової програми 

“Облік і оподаткування” з науково-педагогічними працівниками університету, які 

забезпечують викладання навчальних дисциплін для здобувачів ступеня доктора філософії 

зі спеціальності “Облік і оподаткування”. 

8. Податки на війні: які основні зміни відбулися у роботі податківців 

31 травня 2022 року здобувачі вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування» (ОПП «Фіскальне та митне адміністрування») та спеціальності «Облік і 

оподаткування» взяли участь у вебінарі «Податки на війні: які основні зміни відбулися у 

роботі податківців?», організованому ДПС України та Радою бізнес-омбудсмена. 

9. Секційне засідання "Бухгалтерський облік, аудит, аналіз та оподаткування" 

http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/oblik-opodatkuvannja-ta-finansovii-monitoring-v-umova/?L=478&cHash=62ef8f9605120d037574e8208d39836e
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/oblik-opodatkuvannja-ta-finansovii-monitoring-v-umova/?L=478&cHash=62ef8f9605120d037574e8208d39836e
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/obgovorennja-osvitno-naukovoji-programi-oblik-i-opod/?L=478&cHash=e0bb9c5c1b1b55d6f8a8927834a959
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/obgovorennja-osvitno-naukovoji-programi-oblik-i-opod/?L=478&cHash=e0bb9c5c1b1b55d6f8a8927834a959
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/podatki-na-viini-jaki-osnovni-zmini-vidbulisja-u-roboti/?L=478&cHash=435c97801cd40b6a3ee3265870a25f98
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/sekciine-zasidannja-bukhgalterskii-oblik-audit-anali/?L=478&cHash=454d733f289cb11b6b440559e248723e


1 червня 2022 року відбулося засідання секції " Бухгалтерський облік, аудит, аналіз та 

оподаткування", у якому прийняли участь викладачі й аспіранти кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування. 

10.  В  Університеті пройдуть Дні науки 

01-02 червня 2022 року в Університеті відбудуться Дні науки в рамках відзначення яких 

відбудеться цілий ряд урочистих заходів та наукових конференцій різного рівня у яких 

візьмуть участь не тільки викладачі та здобувачі вищої освіти нашого Університету, але й 

науковці інших закладів вищої освіти України та інших країн. 

11. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і 

оподаткування 

2 червня 2022 року на базі університету відбулася XVIІ всеукраїнська науково-практична 

конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених на тему «Бухгалтерський облік, 

аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку», організатором 

якого виступила кафедра обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського 

торговельно-економічного університету. 

12.Лекція від практика-стейкхолдера – випускника університету 

6 червня 2022 року в рамках вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» (лектор: доцент 

кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Чабанюк О.М.) студентам 

бакалаврату спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Товарознавство та 

експертиза у митній справі», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» була 

прочитана лекція випускником університету, практиком-стейкхолдером, завідувачем 

лабораторії товарознавчих та економічних досліджень Львівського науково-дослідного 

інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Остапом Мирославовичем 

Кудлатим. 

13. Університет долучається до міжнародного проєкту 

http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/archive/2022/may/select_category/2%2C5%2C24%2C25/?L=478&cHash=30881d667d814dab00881beafdd1b1bd
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/problemi-ta-perspektivi-rozvitku-bukhgalterskogo-obl/?L=478&cHash=d763f1b69ae04e510e4423e80a9f2054
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/problemi-ta-perspektivi-rozvitku-bukhgalterskogo-obl/?L=478&cHash=d763f1b69ae04e510e4423e80a9f2054
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/lekcija-vid-praktika-steikkholdera-vipusknika-univer/?L=478&cHash=2d61f429441b6b1a25efcc179321eb52
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/universitet-doluchajetsja-do-mizhnarodnogo-projektu/?L=478&cHash=36efa581801a7b810e39c3a0c91cf444


В межах співпраці із закладами вищої освіти університет долучається до міжнародного 

проєкту (Україна, Польща) за темою "Дослідження рівня підготовки студентів як 

потенційних працівників на ринку праці в епоху Індустрії 4.0". 

14. Підвищення професійної компетентності викладачів: співпраця університетів 

Угода про співробітництво між кооперативними закладами вищої освіти - Львівським 

торговельно-економічним університетом та ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет 

економіки і торгівлі” - передбачає впровадження у освітній процес передового науково-

професійного досвіду, проходження викладачами університетів стажування задля 

підвищення професійної компетентності. 

15. Університет – Сертифікований центр навчання MASTER:Бухгалтерія 

Університет підписав договір про співпрацю з ТОВ «МАСТЕР:СТРІМ», який передбачає 

співробітництво сторін з метою розширення та поглиблення змісту їх наукової, освітньої 

та практичної діяльності, а також забезпечення Закладу для проведення кваліфікованого 

навчання студентів (учнів) методичну, консультаційну та інформаційну підтримку по 

комп’ютерній програмі-платформі MASTER. 

16. Захист звітів з педагогічної практики аспірантами спеціальності “Облік і 

оподаткування” 

20 червня 2022 року на засіданні кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування 

відбувся захист звітів з педагогічної практики та обговорення проведених відкритих 

лекційних і практичних занять здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня 

спеціальності “Облік і оподаткування” освітньо-наукової програми “Облік і 

оподаткування”. 

17. Участь у Другому всеукраїнському форумі судових експертів 

http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/pidvishchennja-profesiinoji-kompetentnosti-vikladachiv-sp/?L=478&cHash=7398b7506f3b56f31ef1944927479b83
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/universitet-sertifikovanii-centr-navchannja-masterbukhg/?L=478&cHash=73da9ddd3d2a76534a3fbf3deef3542d
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/zakhist-zvitiv-z-pedagogichnoji-praktiki-aspirantami-sp/?L=478&cHash=52bab1fa93d7e435394b3679c9a47850
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/zakhist-zvitiv-z-pedagogichnoji-praktiki-aspirantami-sp/?L=478&cHash=52bab1fa93d7e435394b3679c9a47850
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/uchast-u-drugomu-vseukrajinskomu-forumi-sudovikh-ekspe/?L=478&cHash=0eb0fc95469e7fcff61271e911cd4785


17 червня 2022 року доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Чабанюк 

О. М., в рамках виконання угоди про співпрацю університету з Львівським науково-

дослідним інститутом судових експертиз, взяла участь у Другому всеукраїнському форумі 

судових експертів. 

18. Здобувачі опановували навички фінансових розрахунків та фінансового планування 

Студенти освітніх програм «Фінанси, банківська справа та страхування», «Фіскальне та 

митне адміністрування», «Облік і оподаткування», «Обліково-правове забезпечення 

управління бізнесом» протягом ІІ семестру 2022 року опановували навички фінансових 

розрахунків та фінансового планування. 

19. Обговорення проєкту освітньо-наукової програми "Облік і оподаткування" з 

представниками освітянської спільноти 

22 червня 2022 року відбулася онлайн-зустріч з обговорення проєкту освітньо-наукової 

програми "Облік і оподаткування" для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, 

розробленого робочою групою кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування 

університету, з представниками освітянської спільноти. 

20. Обговорення проєкту освітньо-наукової програми "Облік і оподаткування" зі 

стейкхолдерами 

22 червня 2022 року відбулася онлайн-зустріч з обговорення проєкту освітньо-наукової 

програми "Облік і оподаткування" для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, 

розробленого робочою групою кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування 

університету зі стейкхолдерами. 

21. Обговорення змісту і порядку застосування методичних рекомендацій з визначення 

шкоди та збитків, завданих агропідприємствам війною 

http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zdobuvachi-opanovuvali-navichki-finansovikh-rozrakhunkiv/?L=1&cHash=09604bdefe0a8ddebb8477c6305e3376
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/obgovorennja-projektu-osvitno-naukovoji-programi-oblik-1/?L=1&cHash=2a58298f4605dcf1a2ee550f5678a94d
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/obgovorennja-projektu-osvitno-naukovoji-programi-oblik-1/?L=1&cHash=2a58298f4605dcf1a2ee550f5678a94d
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/obgovorennja-projektu-osvitno-naukovoji-programi-oblik/?L=1&cHash=36d7559e01a3d03672b6b7f738850a68
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/obgovorennja-projektu-osvitno-naukovoji-programi-oblik/?L=1&cHash=36d7559e01a3d03672b6b7f738850a68
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/obgovorennja-zmistu-i-porjadku-zastosuvannja-metodichnikh/?L=1&cHash=1eb1f2bf952590a991c3122bbce27f97
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/obgovorennja-zmistu-i-porjadku-zastosuvannja-metodichnikh/?L=1&cHash=1eb1f2bf952590a991c3122bbce27f97


22 червня 2022 року доцент кафедри облік, контролю, аналізу та оподаткування Одарка 

Чабанюк в рамках підвищення кваліфікації взяла участь у роботі круглого столу 

«Обговорення змісту і порядку застосування методичних рекомендацій з визначення 

шкоди та збитків, завданих агропідприємствам війною». 

23. Обговорення питань щодо аудиту фінансової звітності та аудиторської діяльності 

21 червня 2022 року доценти кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Одарка 

Чабанюк та Катерина Кузьмінська в рамках підвищення кваліфікації взяли участь у роботі 

заходу, який проведений Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

(ОСНАД) спільно з Аудиторською палатою України. 

24. Вдосконалення викладацької майстерності 

Доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Одарка Чабанюк в рамках 

підвищення кваліфікації успішно пройшла курс професійного розвитку педагогічних 

працівників на тему "Вдосконалення викладацької майстерності", який був проведений 

ЛНУ ім. І. Франка. 

25. Підсумкова атестація зі спеціальності «Облік і оподаткування» 

27 червня 2022 року в університеті завершилася підсумкова атестація здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності «Облік і оподаткування». 

26. Щодо функціонування аудиторських, консалтингових та бухгалтерських компаній в 

сучасному середовищі 

30 червня 2022 року доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Руслан 

Бойко в рамках підвищення кваліфікації взяв участь у роботі круглого столу 

"Функціонування аудиторських, консалтингових, бухгалтерських компаній в сучасному 

середовищі. Обмін досвідом. Погляд у майбутнє", який проведений Професійною 

організацією аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД. 

27. Урочистості з нагоди випуску бакалаврів 

http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/obgovorennja-pitan-shchodo-auditu-finansovoji-zvitnosti-t/?L=1&cHash=97d1899ec55e1f420fdeda7f7e3d55cf
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/vdoskonalennja-vikladackoji-maisternosti-1/?L=478&cHash=2e787243922065f60654fd674f78c24a
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/pidsumkova-atestacija-zi-specialnosti-oblik-i-opodat/?L=478&cHash=86f50b3881e1b85362bdba6bd5091788
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/shchodo-funkcionuvannja-auditorskikh-konsaltingovikh-ta-b/?L=478&cHash=771bc0a258330f86afd1f5433000bb9c
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/shchodo-funkcionuvannja-auditorskikh-konsaltingovikh-ta-b/?L=478&cHash=771bc0a258330f86afd1f5433000bb9c
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/urochistosti-z-nagodi-vipusku-bakalavriv-2/?L=478&cHash=07638b104c96ed24a0a6fd19a338526f


30 червня 2022 року в актовій залі університету відбулися урочистості з нагоди вручення 

дипломів бакалавра студентам Інституту економіки та фінансів, факультету товаро-

знавства, управління і сфери обслуговування, факультету міжнародних економічних від-

носин та інформаційних технологій, а також юридичного факультету. Дипломованими 

фахівцями стали майже 550 випускників університету денної та заочної форм навчання. 

Слід відзначити, що в історії університету це вже не перший випуск фахівців в період 

війни, оскільки заклад функціонував і у Першу та у Другу світові війни. 

28. Наради з питань проходження практики зі студентами спеціальності «Облік і 

оподаткування» 

1 липня 2022 року у форматі ZOOM-конференцій відбулися виробничі наради з питань 

проходження практики зі здобувачами вищої освіти 2 і 3 курсів ступеня бакалавра денної 

та заочної форм здобуття освіти спеціальності «Облік і оподаткування». На нараді були 

присутні керівники практики - викладачі кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування. 

29. Участь у IFRSForum Ukraine-2022 

12-15 липня 2022 року доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Руслан 

Бойко в рамках підвищення кваліфікації прийняв участь у роботі щорічної онлайн-події - 

IFRSForum Ukraine-2022, що організована Федерацією професійних бухгалтерів та 

аудиторів України та присвячена професійному святу "Дню Бухгалтера та Аудитора". 

30. Українсько-польський дослідницький проєкт 

В межах Угоди про академічний обмін між Львівським торговельно-економічним 

університетом та Вроцлавським економічним університетом розпочато виконання 

спільного дослідницького проєкту "Сучасні тренди розвитку економіки і торгівлі Польщі 

та України". 

31. Стажування студентів у Болгарії 

http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/naradi-z-pitan-prokhodzhennja-praktiki-zi-studentami-sp/?L=478&cHash=cc8e60a674dc50a44fd5dabd2f25e2ee
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/naradi-z-pitan-prokhodzhennja-praktiki-zi-studentami-sp/?L=478&cHash=cc8e60a674dc50a44fd5dabd2f25e2ee
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/uchast-u-ifrsforum-ukraine-2022/?L=478&cHash=8715bd8fd7085532d15387cc1368676d
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/ukrajinsko-polskii-doslidnickii-projek/?L=478&cHash=994aab4ed7c2ad087a6ef750eacb6ccd
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/stazhuvannja-studentiv-u-bolgariji/?L=478&cHash=86deb73e2e4573be11e445f94ec80051


У період літніх канікул студенти університету: Смялко Діана (спеціальність «Міжнародні 

економічні відносини»), Вікторія Стремедлівська, Соломія Голдак (спеціальність 

«Фінанси, банківська справа та страхування» та Ангеліна Гринюк (спеціальність «Облік і 

оподаткування») перебуватимуть на практиці на базі готельно-розважального комплексу 

«Laguna beach» (Болгарія). 

32. Відгуки про навчання в університеті студентів спеціальності "Облік і оподаткування" 

Презентація спеціальності 

33. Створено Навчально-консалтинговий центр “Finance Group” 

5 вересня 2022 року на виконання ухвали вченої ради університету від 31 серпня 2022 

року, наказом № 260/01 ректор університету, професор П.О. Куцик ввів в дію Положення 

про Навчально-консалтинговий центр “Finance Group” кафедри обліку, контролю, аналізу 

та оподаткування ЛТЕУ. 

34. Лекція від фахівця Пенсійного Фонду України 

15 вересня 2022 року відбулася лекція із залученням головного спеціаліста відділу 

обслуговування громадян № 10 (сервісного центру) Головного управління Пенсійного 

Фонду України у Львівській області Лесі Петрівни Косминки із дисципліни “Соціальне 

страхування” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 курсу 

спеціальностей: “Фінанси, банківська справа та страхування”, “Облік і оподаткування”, 

“Економіка”. 

35. Зустріч викладачів кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування зі студентами 

першого курсу 

17 вересня 2022 року після завершення урочистої посвяти у першокурсники відбулася 

святкова зустріч-знайомство першокурсників спеціальності "Облік і оподаткування" з 

професорсько-викладацьким складом кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування. 

36. Зустріч здобувачів вищої освіти з дирекцією Інституту економіки та фінансів 

http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/vidguki-pro-navchannja-v-universiteti-studentiv-special/?L=478&cHash=67669e89edd1d71c63aa5ee41dc857c6
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/stvoreno-navchalno-konsaltingovii-centr-finance-group/?L=1&cHash=8c8829848034f2dc45afd305f60128cd
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/lekcija-vid-fakhivcja-pensiinogo-fondu-ukrajini/?L=1&cHash=0f7dc79e8f57737a8261341541621ad3
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zustrich-vikladachiv-kafedri-obliku-kontrolju-analizu-t-1/?L=1&cHash=79c5c3f20c213dddc42a1cbd32ef26b1
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zustrich-vikladachiv-kafedri-obliku-kontrolju-analizu-t-1/?L=1&cHash=79c5c3f20c213dddc42a1cbd32ef26b1
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zustrich-zdobuvachiv-vishchoji-osviti-z-direkcijeju-institutu/?L=1&cHash=b4c5a2789f1ab6f1b238eaf179dd6b82


17 вересня 2022 року після завершення урочистої посвяти у студенти відбулася зустріч 

здобувачів вищої освіти 1 курсу спеціальностей “Фінанси, банківська справа та 

страхування”, "Облік і оподаткування" та "Економіка" з дирекцією Інституту економіки та 

фінансів і професорсько-викладацьким складом випускових кафедр. 

37. Заняття на базі Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз 

26 вересня 2022 року доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Одарка 

Чабанюк у рамках виконання договору про співпрацю з Львівським науково-дослідним 

інститутом судових експертиз Міністерства Юстиції України провела виїзне практичне 

заняття зі студентами ОПП «Облік та оподаткування» та спеціальності «Право». 

38. Засідання студентського наукового гуртка «Обліково-аналітичне та контрольне 

забезпечення управління суб’єктами бізнесу» 

21 вересня 2022 року в університеті відбулося організаційне засідання студентського 

наукового гуртка «Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення управління 

суб’єктами бізнесу» за сприяння керівника гуртка, доцента кафедри обліку, аналізу, 

контролю та оподаткування Чабанюк О. М. 

39. Запрошуємо студентів на практикум «Як відкрити бізнес? Що для цього потрібно 

знати» 

27 вересня 2022 року о 16 годині в аудиторії 205 (вул. Туган-Барановського, 10) 

відбудеться практикум для студентів університету на тему «Як відкрити бізнес? Що для 

цього потрібно знати». 

40. Звітують здобувачі наукового ступеня доктора філософії спеціальності "Облік і 

оподаткування" 

29 вересня 2022 року відбулося засідання кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування, на якому було заслухано звіти здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти спеціальності "Облік і оподаткування" про роботу за навчальний рік. 

41. Про актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану 

http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zanjattja-na-bazi-lvivskogo-naukovo-doslidnogo-instit/?L=1&cHash=30650ba75e9a4824e6c35cc14eec9261
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zasidannja-studentskogo-naukovogo-gurtka-oblikovo-a-2/?L=1&cHash=71d786de60384a2b7b852b2ff6752f97
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zasidannja-studentskogo-naukovogo-gurtka-oblikovo-a-2/?L=1&cHash=71d786de60384a2b7b852b2ff6752f97
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zaproshujemo-studentiv-na-praktikum-jak-vidkriti-biznes/?L=1&cHash=8e092efded980e7783ceffb346a8ddc6
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zaproshujemo-studentiv-na-praktikum-jak-vidkriti-biznes/?L=1&cHash=8e092efded980e7783ceffb346a8ddc6
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zvitujut-zdobuvachi-naukovogo-stupenja-doktora-filosof/?L=1&cHash=893efc1598b685ff6ef65531ad890c06
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zvitujut-zdobuvachi-naukovogo-stupenja-doktora-filosof/?L=1&cHash=893efc1598b685ff6ef65531ad890c06
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/pro-aktualni-pitannja-sudovo-ekspertnoji-dijalnosti-v/?L=1&cHash=ecc03f60fcfc4711d91348cddbf28a0f


28 вересня 2022 року доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Одарка 

Чабанюк, в рамках укладеної угоди про співпрацю з Львівським науково-дослідним 

інститутом судових експертиз Міністерства юстиції Украйни, взяла участь у 

всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання судово-експертної 

діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період». 

42. Обговорення ОПП "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі здобувачами 

27 вересня 2022 року в університеті відбулася зустріч викладачів кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування, зокрема гаранта ОПП "Облік і оподаткування", проф. 

Головацької С.І. та доц. Марценюка Р.А. зі здобувачами вищої освіти спеціальності "Облік 

і оподаткування". 

43. Учасники практикуму «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 цього потрібно знати». 

Участь у заході взяли здобувачі вищої освіти зі спеціальностей «Облік і оподаткування», 

«Фінанси, банківська справа та страхування», «Готельно-ресторанна справа» та 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

44. Участь у міжнародній науково-практичній конференції 

5 жовтня 2022 року на базі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України відбулася IV міжнародна науково-практична конференція 

«Стратегія інноваційного розвитку аграрних формувань України: аналітико-прогнозний 

аспект», у якій взяв участь ректор університету, професор П.О. Куцик. 

45. Щодо механізмів комерціалізації інтелектуальної власності 

http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/obgovorennja-opp-oblik-i-opodatkuvannja-pershogo-bakal/?L=1&cHash=94f7661893f16df2a20fe78b800cb815
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/obgovorennja-opp-oblik-i-opodatkuvannja-pershogo-bakal/?L=1&cHash=94f7661893f16df2a20fe78b800cb815
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/uchasniki-praktikumu-jak-vidkriti-biznes-shcho-dlja-cogo/?L=1&cHash=f899335aa6c881bde5ef99f26e0709f2
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/uchast-u-mizhnarodnii-naukovo-praktichnii-konferenciji-18/?L=1&cHash=f4b5cf73bf2088066608207990deda91
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/shchodo-mekhanizmiv-komercializaciji-intelektualnoji-vlas/?L=1&cHash=cc7813598c329a03b1b191b9a97da5ac


4 жовтня 2022 року доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Одарка 

Чабанюк взяла участь вебінарі з курсу «Трансформація науки в бізнес: можливості для 

комерціалізації» на тему «Поняття та механізм комерціалізації інтелектуальної власності в 

праві України» (Спікер – Олександр Давидюк, Керуючий АБ «БІЗНЕС АДВАЙЗЕР»). 

46. Участь в онлайн-форумі академічної доброчесності 

4 жовтня 2022 року гарант ОПП “Облік і оподаткування”, професор кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування Головацька С.І. та здобувачі вищої освіти 

спеціальності “Облік і оподаткування” Вергун Віра, Гринюк Ангеліна і Ділай Марія взяли 

участь в онлайн-форумі академічної доброчесності. 

47. Перша зустріч з першокурсниками аспірантури 

12 жовтня 2022 року відбулася традиційна зустріч здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти першого року навчання з керівництвом університету, 

науково-педагогічними працівниками та представниками різних підрозділів закладу, що 

забезпечують належну підготовку докторів філософії. 

48. Щодо трансформації науки в бізнесі 

18 жовтня 2022 року доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Одарка 

Чабанюк взяла участь вебінарах курсу «Трансформація науки в бізнесі: можливості для 

комерціалізації». 

49. Проведення заняття від випускника університету 

25 жовтня 2022 року за сприяння доцента кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування Одарки Чабанюк для проведення лекції для студентів спеціальності 

«Журналістика» в рамках вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» був 

запрошений випускник університету Петро Друль. 

50. Участь у міжнародній науково-практичній конференції 

http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/uchast-v-onlain-forumi-akademichnoji-dobrochesnosti/?L=1&cHash=a74b0c8ea3189fce9272509c768ca699
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/persha-zustrich-z-pershokursnikami-aspiranturi/?L=1&cHash=c1acb17e5b3d0070c56e98148d0508c3
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/shchodo-transformaciji-nauki-v-biznesi/?L=1&cHash=ab250e983bf7f789dac622f487819641
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/provedennja-zanjattja-vid-vipusknika-universitetu/?L=1&cHash=172e9c3b05544cdf3fc0f1f9dc2b468b
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/uchast-u-mizhnarodnii-naukovo-praktichnii-konferenciji-20/?L=1&cHash=cef2188ad836674110feeb6e4c54382b


28 жовтня 2022 року на базі Інституту економіки і менеджменту НУ «Львівська 

Політехніка» відбулася V міжнародна науково-практична конференція «Обліково-

аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» у якій взяли участь 

представники кафедри обліку, контролю, аналізу і оподаткування: професор П.О. Куцик, 

професор Р.М. Воронко, професор В.І. Бачинський, доцент Р.В. Бойко, доцент 

О.Ю.Бурдик та доцент О.М. Чабанюк. 

51. Засідання наукового гуртка “Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення 

управління суб’єктами бізнесу” 

26 жовтня 2022 року у режимі zоom-конференції відбулося засідання наукового гуртка 

“Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення управління суб’єктами бізнесу”. За 

сприяння доцента кафедри контролю, аналізу та оподаткування Одарки Чабанюк у 

засіданні взяла участь к.е.н., кар'єрна радниця Хабу “Вона” у Львові, який реалізується 

Фондом ООН у галузі народонаселення Сокіл Яна Сергіївна. 

52. Відкрита загальноінституцька лекція 

1 листопада 2022 року доцентом кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування К. І. 

Кузьмінською проведено загальноінституцьку відкриту лекцію на тему “Облік витрат та 

калькулювання собівартості продукції” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності “Облік і оподаткування” (ОПП “Облік і оподаткування”) з 

навчальної дисципліни “Облік у прикладних програмних рішеннях”. 

53. Засідання «круглого столу» з нагоди Міжнародного дня бухгалтера 

10 листопада 2022 року з нагоди Міжнародного дня бухгалтера у 314 ауд в 14.00 

відбудеться засідання «круглого столу» на тему “Сучасні тенденції розвитку обліку, 

контролю, аналізу й оподаткування та їх вплив на формування фахівця з обліку і 

оподаткування”. 

54. Участь у роботі конференції реальних професій 

7 листопада 2022 року учасники гуртка «Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення 

управління суб’єктами бізнесу» за сприяння керівника гуртка, доцента кафедри обліку, 

http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zasidannja-naukovogo-gurtka-oblikovo-analitichne-ta-k/?L=1&cHash=c0a80ee0b44e4b82de4f9c961264b76f
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zasidannja-naukovogo-gurtka-oblikovo-analitichne-ta-k/?L=1&cHash=c0a80ee0b44e4b82de4f9c961264b76f
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/vidkrita-zagalnoinstitucka-lekcija/?L=1&cHash=96a544eb5c5d4d82a87bb5ef38cd6f51
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zasidannja-kruglogo-stolu-z-nagodi-mizhnarodnogo-dnja/?L=1&cHash=15ed0d41e43f81c26d168034eda810ba
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/uchast-u-roboti-konferenciji-realnikh-profesii/?L=1&cHash=278540f6279c9b946704b52245704209


аналізу, контролю та оподаткування Одарки Чабанюк взяли участь у роботі першої 

всеукраїнської конференції реальних професій для Junior-iв та кандидатів з досвідом 

роботи під назвою "UGEN Non Academy Audit", в режимі Zoom-конференції 

55. Щодо тенденцій розвитку обліку, контролю, аналізу й оподаткування 

10 листопада 2022 року з нагоди міжнародного дня бухгалтера в університеті відбулося 

засідання «круглого столу» на тему “Сучасні тенденції розвитку обліку, контролю, аналізу 

й оподаткування та їх вплив на формування фахівця з обліку і оподаткування”, 

організатором якого виступила кафедра обліку, контролю, аналізу та оподаткування. 

56. Бізнес очима власника: From Start-up to IPO 

17 листопада 2022 року учасники гуртка «Обліково-аналітичне та контрольне 

забезпечення управління суб’єктами бізнесу» за сприяння керівника гуртка, доцента 

кафедри обліку, аналізу, контролю та оподаткування Одарки Чабанюк долучилися до 

Щорічного курсу лекцій для українських студентів. 

57. Виклики та перспективи підготовки здобувачів за спеціальністю «Облік і 

оподаткування» 

17 листопада 2022 року на базі національного університету біоресурсів і 

природокористування України в онлайн-режимі відбулося засідання всеукраїнського 

«круглого столу» на тему «Підготовка здобувачів за спеціальністю «Облік і 

оподаткування»: виклики та перспективи». Львівський торговельно-економічний 

університет виступив співорганізатором заходу. 

58. Обліково-фінансова наука і практика: пріоритети розвитку та місія у воєнний час 

16 листопада 2022 року на базі Інституту обліку і фінансів Національної академії аграрних 

наук України відбулася ХІІІ міжнародна науково-практична конференція на тему 

«Обліково-фінансова наука і практика: пріоритети розвитку та місія у воєнний час». 

59. Трансформація науки в бізнес: можливості для комерціалізації 

http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/shchodo-tendencii-rozvitku-obliku-kontrolju-analizu-i-op/?L=1&cHash=a1143943febf3dd4498ece7e85b53916
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/biznes-ochima-vlasnika-from-start-up-to-ipo/?L=1&cHash=489661c65a398dd1adbc12b7ddc70ca4
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/vikliki-ta-perspektivi-pidgotovki-zdobuvachiv-za-speci/?L=1&cHash=144d256324c01aeb3b534b0ec127599f
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/vikliki-ta-perspektivi-pidgotovki-zdobuvachiv-za-speci/?L=1&cHash=144d256324c01aeb3b534b0ec127599f
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/oblikovo-finansova-nauka-i-praktika-prioriteti-rozvi/?L=1&cHash=1c5936b8433c0931509a9f6627cefadc
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/transformacija-nauki-v-biznes-mozhlivosti-dlja-komercia/?L=1&cHash=0fbd6b754b4d1feb48576deb236fe186


4 жовтня - 15 листопада 2022 року доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування Одарка Чабанюк взяла участь у програмі вебінарів в Державній науковій 

установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» - УкрІНТЕІ з 

курсу з підвищення кваліфікації «Трансформація науки в бізнес: можливості для 

комерціалізації». 

60. Експертиза особливостей європейських юрисдикцій для релокації українського 

бізнесу 

23 листопада 2022 року за сприяння завідувача кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування, проф. Воронка Р. М. та доц. цієї ж кафедри Чабанюк О. М. студенти 

спеціальності «Право» у рамках вивчення навчальної дисципліни «Судова бухгалтерська 

експертиза» взяли участь у вебінарі на тему: «Експертиза особливостей європейських 

юрисдикцій для релокації українського бізнесу», що проводився Незалежним інститутом 

судових експертиз та Адвокатським об’єднанням «Принцип». 

61. Щодо особливостей оподаткування та валютного регулювання експорту 

22 листопада 2022 року ректор університету, професор П.О. Куцик у межах «Школи 

експортера» провів практикум на тему «Особливості оподаткування та валютне 

регулювання експорту» 

62. Запрошуємо відвідати загальноуніверситетську лекцію 

24 листопада 2022 року в університеті в режимі онлайн (1 пара, початок о 9.00 год.) 

відбудеться загальноуніверситетська відкрита лекція доцента кафедри обліку, контролю, 

аналізу та оподаткування Герасименко Тамари Олегівни з дисципліни “Аналіз 

господарської діяльності” на тему “Аналіз фінансової стійкості підприємства” для 

студентів курсу спеціальностей “Облік і оподаткування”, “Фінанси, банківська справа та 

страхування” та “Економіка”. 

63. Обговорення тем дисертаційних робіт здобувачів ступеня доктора філософії за ОНП 

«Облік і оподаткування» 

http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/ekspertiza-osoblivostei-jevropeiskikh-jurisdikcii-dlja/?L=1&cHash=ea59d7a8fd3ce2d81d79005062705dfb
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/ekspertiza-osoblivostei-jevropeiskikh-jurisdikcii-dlja/?L=1&cHash=ea59d7a8fd3ce2d81d79005062705dfb
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/shchodo-osoblivostei-opodatkuvannja-ta-valjutnogo-reguljuv/?L=1&cHash=c82b9ca85273e5a1640aed5cc8260043
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zaproshujemo-vidvidati-zagalnouniversitetsku-lekciju/?L=1&cHash=40544e7fa5397ff982906d4ccc9aa79a
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/obgovorennja-tem-disertaciinikh-robit-zdobuvachiv-stupe-1/?L=1&cHash=7f1d54f9b9de75d03423c87d51896fc0
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/obgovorennja-tem-disertaciinikh-robit-zdobuvachiv-stupe-1/?L=1&cHash=7f1d54f9b9de75d03423c87d51896fc0


25 листопада 2022 року на розширеному засіданні кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування відбулося обговорення тем дисертаційних досліджень здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП «Облік і оподаткування» 2022 року набору. 

64. Засідання наукового гуртка “Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення 

управління суб’єктами бізнесу” 

30 листопада 2022 року за сприяння керівника гуртка, доцента Одарки Чабанюк відбулося 

розширене засідання наукового гуртка “Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення 

управління суб’єктами бізнесу”, у якому взяли участь викладачі кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування, а також студенти спеціальності «Облік і 

оподаткування». 

65. Міжнародні стандарти фінансової звітності: огляд основних вимог та практика 

застосування 

18 - 30 листопада 2022 року доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування 

Руслан Бойко взяв участь у програмі вебінарів, що проводились Дочірнім підприємством 

«Статус центр» Вищого навчального закладу післядипломної освіти «Статус» з курсу з 

підвищення кваліфікації за напрямом «Міжнародні стандарти фінансової звітності». 

66. Участь у міжнародній науково-практичній конференції 

8 грудня 2022 року на базі Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана відбулася VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Облік, 

аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін» у 

якій взяли участь ректор університету, професор П.О. Куцик та доцент кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування О.М. Чабанюк. 

67. Участь у заході від Аудиторської палати України та Федерації професійних 

бухгалтерів і аудиторів України 

http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zasidannja-naukovogo-gurtka-oblikovo-analitichne-ta-k-1/?L=1&cHash=e8a34ddde6642fe54765f0fa49c7c0c0
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/zasidannja-naukovogo-gurtka-oblikovo-analitichne-ta-k-1/?L=1&cHash=e8a34ddde6642fe54765f0fa49c7c0c0
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/mizhnarodni-standarti-finansovoji-zvitnosti-ogljad-osno/?L=1&cHash=f75b458a96c8b585d98d75e28eb77799
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/mizhnarodni-standarti-finansovoji-zvitnosti-ogljad-osno/?L=1&cHash=f75b458a96c8b585d98d75e28eb77799
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/uchast-u-mizhnarodnii-naukovo-praktichnii-konferenciji-21/?L=1&cHash=3f6f24a081e43668579c199285121bfa
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/uchast-u-zakhodi-vid-auditorskoji-palati-ukrajini-ta-fed/?L=1&cHash=1d1e0062bc27dfac70efc503bcb01ab4
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/uchast-u-zakhodi-vid-auditorskoji-palati-ukrajini-ta-fed/?L=1&cHash=1d1e0062bc27dfac70efc503bcb01ab4


14-15 грудня 2022 року доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування О.М. 

Чабанюк у межах підвищення кваліфікації взяла участь у веб-конференції «ISQM 2022: 

міжнародні стандарти з управління якістю», організованої Аудиторською палатою 

України спільно з Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України при підтримці 

Проєкту ЄС «Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності 

та аудиту в Україні». 

68. Наукова співпраця університетів: гостьова лекція професора Олівера Гассмана 

13 грудня 2022 року викладачі кафедри економіки й кафедри підприємництва, торгівлі та 

логістики, аспіранти, а також студенти спеціальностей "Економіка", "Облік і 

оподаткування", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" побували на гостьовій 

лекції професора Санкт-Галленського Університету (Швейцарія) Олівера Гассмана – 

автора The Business Model Navigator. 

69. Профорієнтаційна зустріч в НВК «Любинцівський ЗНЗ І-ІІІ ступенів ДНЗ» 

27 січня 2023 року під керівництвом доцента кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування Одарки Чабанюк студентка університету Юлія Пристай провела 

профорієнтаційну зустріч в НВК «Любинцівський ЗНЗ І-ІІІ ступенів ДНЗ». 

70. Підвищення кваліфікації у Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої 

освіти 

20-21 грудня 2022 року професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, 

завідувач відділу моніторингу якості освіти та акредитації Любов Гнатівна Медвідь 

пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої 

освіти “Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм 

вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та 

компетентностей здобувачів вищої освіти” у Науково-методичному центрі вищої та 

фахової передвищої освіти МОН України. 

http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/naukova-spivpracja-universitetiv-gostova-lekcija-prof/?L=1&cHash=562d5f10069fa7061d9f8ef2fe7c9673
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/proforijentaciina-zustrich-v-nvk-ljubincivskii-znz-i-i/?L=1&cHash=2c4f7b5ceb6eea1d67ea06e030d2eea6
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/pidvishchennja-kvalifikaciji-u-naukovo-metodichnomu-centri/?L=1&cHash=b4363716c62459ba1faa9481ba73e5b4
http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/pidvishchennja-kvalifikaciji-u-naukovo-metodichnomu-centri/?L=1&cHash=b4363716c62459ba1faa9481ba73e5b4

