
11 липня 2016 р. відбулася зустріч випускників спец. «Економіка 

підприємства» 2005 року випуску. Колишні студенти з приємністю згадували 

студентські роки, улюблених викладачів, яскраві моменти навчального 

процесу. 

О. Марусяк, бухгалтер ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод 

«Оскар»: Студентські роки - найкраще, що може бути в житті людини. Дякую 

Вам за навчання життю. Бажаю ЛТЕУ розвитку, стабільності, нових здобутків. 

Сприятиму налагодженню зв’язків та організації бази практики ЛТЕУ на ПрАТ 

«Моршинський завод мінеральних вод «Оскар». 

О. Пукач, бухгалтер Львівського Поштамту ЦПЗ №1: На спомин 

приходять тільки хороші, веселі моменти. Велика подяка всім викладачам 

кафедри економіки! 

В. Микульчин, керівник відділення ПАТ «ВТБ банк»: Студентські роки 

запам’ятались як одні з найкращих моїх днів. Кваліфіковані викладачі заклали 

фундамент знань, що допомагає організувати життя. Саме тут знайшов 

хороших і щирих друзів. П’ять років навчання минули на одному подиху, а це 

свідчить про те, що я навчався у правильному вищому навчальному закладі. 

Ю. Шаркова, головний спеціаліст відділу приватизації об’єктів РВ ФДМУ 

по Львівській області: За час навчання є багато позитивних спогадів. Я рада, що 

навчалась саме тут, саме з цими людьми і часто згадую наші студентські роки. 

В. Тимошенко, менеджер з компенсації та пільг АТ «Галичфарм»: 

Найяскравіші спогади пов’язані зі здачею екзаменів, дуже подобалося здавати 

«автоматом». З кожним семестром починалася нова сторінка життя. Якщо була 

б можливість все повторити, повторила б, нічого не змінюючи. Всім студентам 

бажаю відноситися до навчання відповідально, займатися саморозвитком та 

постійно вдосконалюватися. Бажаю натхнення і успіху викладачам у їх 

нелегкій справі! 

М. Стецишин, головний бухгалтер ТОВ «Сігма-інжиніринг»: Дуже 

приємне відчуття знову тут побувати! Цінуймо такі моменти життя! Згадати 

можу те, як ми ксерили шпаргалки, вирізали абзаци, клеїли і перексерювали: 



тоді зовсім мало було техніки і комп’ютерів. Рада, що у нинішніх студентів 

таких проблем вже немає, все комп’ютеризовано і зручно!!! Бажаю всім 

здоров’я, добра, процвітання, успіхів! 

У. Сорока, головний економіст відділу супроводу кредитних операцій 

ПАТ «Банк Січ»: Згадуючи навчання, спливають в пам’яті тільки найкращі, 

найтепліші, веселі спогади. Це був період, коли кожен день було щось нове і 

цікаве. Дуже рада, що відбулась наша зустріч. Бажаю всім викладачам та 

студентам здоров’я, гарного настрою та натхнення! 

 

 
 

 


