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ОСВІТУ І НАУКУ НЕ МОЖНА СТАВИТИ
НА ПАУЗУ, НАВІТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ
З публікації “Освiту i науку не можна ставити

на паузу, навiть в умовах вiйни”
Гезета “Вісті…” COOP Україна № 11–12 (1552–1553)

– Петре Олексійовичу, як Ви дізналися про війну? Як 
почалося для Вас цьогорічне 24 лютого?

– Дуже добре пам’ятаю той день. Пів на сьому ранку 
зателефонували знайомі зі Львова і кажуть: “Війна почала-
ся, Харків бомблять…”. Важко було сприймати цю новину, 
звичайно. Пригадую, що випив поспіхом кави, включив 
телевізор, переглянув деякі інформаційні канали і поїхав 
в університет, працювати. Навіть пам’ятаю, про що думав 
тим ранком, що треба бути готовим швидко реагувати на 
рішення уряду і відповідно до них приймати накази по уні-
верситету.  

– Серед працівників не було паніки?
– Ні, паніки не було, був відчай, але тривав він недовго. 

Одразу в університеті ми сформували відповідний штаб і 
провели перше засідання, за результатами якого по універ-
ситету були видані необхідні накази про створення штабу 
із надзвичайних ситуацій, про організацію освітнього про-
цесу та деякі інші,  і почалася робота відповідно до умов 
воєнного стану. Відбувалася координація дій і з боку вла-
ди, тож ми, як і вся країна, вирішували проблеми по мірі 
їх виникнення. 

Хочу відзначити ще один момент. День єднання, який 
Президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лю-
того, став, на мій погляд, вкрай необхідним тоді кроком для 
попередження панічних настроїв і страху серед людей на 
порозі реальної біди. Розуміння того, що ми всі єдині (а гур-
том і росію легше бити!), неабияк допомогло нам вистоя-
ти у перші дні повномасштабного наступу ворожих військ, 
більше того – дати їм гідну відсіч. 

– У чому полягає робота штабу із надзвичайних 
ситуацій?

– Він вирішував і вирішує питання життєдіяльності 
університету та проблеми людей, пов’язаних із ним. На-
прикінці лютого якраз мали завершитися довгі канікули 
через локдаун і початися заняття в очному форматі, тож 
наші студенти, які проживають в усіх областях країни, вже 
потроху поверталися до гуртожитків. З початком же війни 
університет оголосив про готовність прийняти не тільки 
всіх своїх студентів із місць активних бойових дій та їхніх 
родичів, а й інших переселенців. От саме їхньою реєстра-
цією, облаштуванням побуту і харчуванням штаб і займа-
ється фактично з 25 лютого, причому цілодобово. 

– Які корективи внесла війна в освітній процес?
– До дистанційного навчання нам не звикати. Найбіль-

шою проблемою було зв’язатися із тими студентами, які не 
встигли виїхати з “гарячих” областей. Коли їм це вдалося, 
то питання вирішилося, нині ми на зв’язку навіть із тими, 
хто перебуває за кордоном. 

Стосовно онлайн навчання, яке за рекомендацією 
Міносвіти, після двотижневих канікул, мало розпочатися 
по всій Україні 14 березня, ми провели опитування серед 
близько 900 студентів. І студенти, і їхні батьки  висло-

вилися за відтермінування занять на тиждень. Студрада 
університету на основі цього опитування надала адміні-
страції відповідні рекомендації і вже наш штаб остаточно 
ухвалив рішення про початок освітнього процесу в ЛТЕУ 
з 21 березня. Тобто для нас найважливішою була, є і буде 
думка наших студентів щодо будь-яких питань, які вини-
кають під час їх навчання. Цього не змогла змінити навіть 
війна.

– Що стосується переселенців, які проживають 
у гуртожитках університету, чи швидко вдало-
ся їх забезпечити всім необхідним і хто вам у цьому 
допомагав? 

– Активний потік людей, які шукали прихисток у Льво-
ві, почався 28 лютого. Одні заселялися в університетські 
гуртожитки надовго, інші приїжджали на кілька днів і по-
тім виїжджали. Нам довелось зіштовхнутися з низкою по-
бутових проблем, приміром, де взяти постільну білизну та 
продукти для великої кількості людей, бо було й таке, що 
за добу приймали 80 осіб. У перші дні намагалися забез-
печити людей всім необхідним з власних резервів, а потім 
звернулися до волонтерів та наших випускників, які нині 
мають свій бізнес, відповідно й можливість допомогти. Та-
кож ми звернулись з листами до польських університетів 
із проханням підставити нам плече у цій життєво важливій 
справі. Всі швидко підключилися і постачання необхідних 
речей, ліків та продуктів поступово налагодилося. 

– Відомо, що університет співпрацює в цьому напрямі 
з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Як вини-
кла ідея звернутися до нього і чим саме він допомагає?

– Я дуже уважно читав публікації на сайті Укркоопспіл-
ки, зокрема про підтримку нашої системи європейськими 
кооперативами. Та остаточне рішення звернутися до цієї 
організації по допомогу сформувалося після розмови із 
Головою Правління Укркоопспілки Іллею Гороховським, 
коли він повідомив, що чимало кооперативів Європи на-
правляли свої кошти на рахунки Червоного Хреста, які 
пішли загалом на всю Україну, а не конкретно об’єктам 

У перші місяці війни заклади громадського харчу-
вання університету здійснювали приготування їжі, а 
викладачі та співробітники доставляли у місця дис-
локації переселенців зі сходу України

25 лютого 2022 року на засіданні вченої ради одно-
голосно прийнято рішення про перерахування три-
денної заробітної плати працівників університету 
(близько 500 тис. грн) на спеціальний рахунок для 
збору коштів на підтримку Збройних сил України
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споживчої кооперації. Ми написали листа до цієї міжна-
родної організації із проханням надати ЛТЕУ адресну фі-
нансову допомогу, оскільки чималу суму власних коштів 
університету довелось витратити на потреби вимушених 
переселенців. У відповідь отримали відмову, мовляв, 
гроші вони не перераховують, але можуть надати іншу 
допомогу, зокрема у листі йшлося про ковдри, подушки, 
постільну білизну, рушники… Ми погодились на цю про-
позицію і незабаром отримали все обіцяне. Співпраця ще 
триває, ми періодично звертаємось із конкретними питан-
нями стосовно тих чи інших речей, яких потребують наші 
переселенці, і Червоний Хрест все це нам надсилає. 

– А чого найбільше нині не вистачає мешканцям уні-
верситетських гуртожитків?

– На сьогодні таких гострих потреб у них немає. Були 
запити на певні продукти напередодні Великодня, але за-
вдяки співпраці зі львівськими ресторанами і волонтер-
ськими організаціями ми все необхідне дістали. Так само і 
з одягом, зокрема дитячим. Люди ж тікали з-під обстрілів 
у чому були, тобто у зимових речах. Але волонтери Львова 
і про це подумали і швидко організували пункти зі збору 
одягу та взуття для вимушених переселенців. 

– Після звільнення частини України від окупантів чи 
не почався масовий від’їзд біженців із університетських 
гуртожитків?

– Виїхали люди з Чернігівщини, бо, як вони сказали, 
вже час садити картоплю. Та на їхні місця приїхали сім’ї із 
Сєвєродонецька, Краматорська… Тобто про масовий від-
тік біженців поки що не йдеться.

– Нині заклади освіти із заходу країни допомагають 
закладам освіти із зон активних бойових дій, зокрема 
надають свої площі. ЛТЕУ має такий досвід?

– Так. Ми розмістили у головному корпусі сервери Ма-
ріупольського державного університету, з яких на даний 
час ведеться дистанційне навчання їхніх студентів і здій-
снюється управління фінансово-господарською діяльніс-
тю університету. Їх техобслуговування взяли на себе наші 
працівники. 

Аналогічно співпрацюємо і з Донецьким університетом 
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (розташо-
ваний нині у м. Кривий Ріг). Але надаємо йому площі не 
під техніку, а для зберігання архіву. 

– Чи не переводилися до вас студенти із інших уні-
верситетів? 

– Були відповідні заяви, але поки що ми відмовилися від 
такої практики. Хай вже ці діти довчаться рік у своїх за-
кладах освіти, а потім життя покаже. Ми не хочемо нажи-
ватися на чужій біді, маю на увазі наших партнерів – уні-
верситети із окупованих територій та ті, що перебувають 
під обстрілами або зазнали значних руйнувань. Ситуація 
змінюється щодня, всі сподіваємося на якнайшвидшу пе-
ремогу, тож переманювати до себе студентів із інших за-
кладів не маємо наміру. Віримо, що дуже скоро нормаль-
ний освітній процес у країні відновиться.

Університет за участі координаційного центру – 
Сихівської районної адміністрації Львівської міської 
ради надає прихисток у студентських гуртожитках 
вимушено переміщеним особам зі складу жінок, дітей 
та людей похилого віку

Тимчасово проживає у студентських гуртожитках 
465 осіб

На базі студентських гуртожитків університет при-
ймає й поселяє студентів і їх батьків та рідних, які ви-
їзжають зі східних регіонів України, де ведуться ак-
тивні бойові дії

Станом на кінець червня тимчасовим прихистком 
у студентських гуртожитках скористалися близько 
7000 переміщених осіб

– Чи можете Ви вже зараз сказати, які проблеми 
постануть перед університетом після нашої перемоги?

– Головна проблема – це психологічний стан наших лю-
дей, причому це буде загальнонаціональна проблема. Саме 
тому в університеті активно працює психологиня, яка на-
дає необхідну допомогу і студентам, і викладачам, і пере-
селенцям. 

Друга проблема – невідомо, в якому стані буде еконо-
міка України і як швидко зможемо її відновити, зупинити 
інфляцію. Тому хтозна, чи будуть у людей кошти, щоб пла-
тити за навчання своїх дітей. 

– Чи маєте якісь плани на найближче майбутнє? 
– Плани у нас незмінні – вчити дітей, займатися наукою 

і допомагати людям, вимушеним залишити свої домівки. 
Працюємо над трьома монографіями. Наприкінці травня – 
початку червня має відбутися великий захід “День науки 
в університеті”, в рамках якого запланована конференція,  
сподіваємося, що зможемо провести її очно. 

Освіту і науку не можна ставити на паузу, навіть в 
умовах війни треба намагатися розвиватися. А щоб наша 
розумна і прогресивна молодь могла якнайшвидше долу-
читися до відбудови економіки держави, ми відправили в 
Міносвіти листа з пропозицією дозволити дітям, які закін-
чили коледжі, вступати одразу на третій курс університетів 
(нині вони можуть розраховувати тільки на другий курс). 
Бо війна закінчиться і виникне потреба у великій кількості 
фахівців із різних галузей, щоб відновлювати країну.

День вишиванки в університеті, який відзначено 19 травня 2022 рокуДень вишиванки в університеті, який відзначено 19 травня 2022 рокуДень вишиванки в університеті, який відзначено 19 травня 2022 року
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ВИПУСК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

30 червня 2022 року в актовій залі університету відбу-
лися урочистості з нагоди вручення дипломів бакалавра 
студентам закладу. Дипломованими фахівцями стали 
майже 550 випускників університету денної та заочної 
форм навчання. Слід відзначити, що в історії універси-
тету це вже не перший випуск фахівців в період війни, 
оскільки заклад функціонував і у Першу та у Другу світо-
ві війни.

Урочистості розпочалися з вітального слова ректора уні-
верситету, проф. П. О. Куцика. У виступі Петро Олексійо-
вич подякував бакалаврам за проведені в університетських 
стінах роки, побажав наполегливості у досягненні наступ-
них цілей, творчих успіхів та висловив сподівання на скору 
зустріч в магістратурі.

Ректором виголошено імена 31 студента, а також випус-
кників-бакалаврів, які у лавах ЗСУ зараз захищають Укра-
їну. Очільник університету відзначив, що на даному етапі 
невідома точна кількість випускників, які боронять нашу 

18 лютого 2022 року в актовій залі університету від-
булися урочистості з нагоди випуску здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної 
форм навчання.

Урочистості розпочалося з благословення молодих фа-
хівців та всіх присутніх капеланом університету, отцем 
Романом (Довганем). З вітальним і напутнім словом до 
випускників звернувся ректор університету, професор 
П. О. Куцик, висловивши впевненість у перспективності 
обраних ними спеціальностей в умовах реалій сучасної 
економіки, а також побажання щодо здійснення професій-
них задумів, реалізації творчих планів та кар’єрного схо-
дження, миру достатку та сімейного благополуччя. 

Поздоровлення випускникам 2022 року від студентів мо-
лодших курсів виголосив заступник голови Студентської 
ради університету Андрій Бондаренко.

Декани факультетів: доцент В. В. Гаврилишин, профе-
сор Ю. В. Полякова, професор О. С. Котуха і директор Ін-
ституту, доцент Т. О. Герасименко привітали своїх студен-
тів з успішним захистом кваліфікаційних робіт, побажали 
їм творчої фахової наснаги, перспектив у здобутті кар’єри 

та виголосили наказ ректора “Про завершення навчання”.
Слова радості та щирої подяки до керівництва вишу, ви-

кладачів, батьків та колег виголосили випускники Олена 
Стецюк, Альона Чебан і Василь Яремко.

Музичним дарунком випускникам прозвучали вокальні 
композиції у виконанні Роксолани Олеш, Юлії Ягельниць-
кої та Максима Корчинського.

Завершилося свято спільним фотографуванням з викла-
дачами, батьками й друзями та підкиданням магістерських 
головних уборів!

Слід відзначити, що урочистий захід відбувся з дотри-
манням усіх вимог адаптивного карантину.

землю, в тому числі скільки їх загинуло. Проте, наголосив, 
що університет докладе максимум зусиль для того щоб ді-
знатися всіх свої випускників, які захищають рідну землю. 
Пам’ять студентів та випускників університету, які загину-
ли у боях вшановано хвилиною мовчання.

Крім того, під час виступу Петро Олексійович відзна-
чив, що цьогорічне проведення підсумкової атестації здо-
бувачів вищої освіти ступеня “бакалавр” мала свої осо-
бливості, оскільки студенти виходили на zoom-зв’язок і 
з країн Європи та США, а також з тимчасово-окупованих 
територій: Херсона та Херсонської області, Мелітополя і 
Бердянська тощо. 

Директор Інституту економіки та фінансів, доц. Т. О. Ге-
расименко, декан факультету товарознавства, управління та 
сфери обслуговування, доц. В. В. Гаврилишин, декан фа-
культету міжнародних економічних відносин та інформа-
ційних технологій, проф. Ю. В. Полякова та заступник де-
кана юридичного факультету, доц. М. І. Голинська зачитали 
накази ректора про присвоєння випускникам кваліфікації 
бакалавра. Після зачитування наказу вони щиро привіта-
ли своїх колишніх студентів із успішним завершенням на-
вчання, побажавши їм мотивації моделювати своє майбуття 
і перспектив кар’єрного зростання.

Серед випускників бакалаврату є воїни Збройних 
сил України: 
Дмитро Усік (диплом з відзнакою) і Андрій Коваль 

(диплом з відзнакою) (ОПП “Товарознавство та екс-
пертиза в митній справі”); Василь Шпік і Микола 
Нараєвський (ОПП “Облік і оподаткування”); Богдан 
Росоловський (ОПП “Міжнародні економічні відноси-
ни”); Євген Кичан та Ілля Марчук (ОПП “Підприєм-
ництво, торгівля та біржова діяльність”).
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УЧАСТЬ У ЗАСІДАННЯХ ГЕНЕРАЛЬНІ АСАМБЛЕЇ:
CCW, ICA ТА EURO COOP

19-21 червня 2022 року Голова Правління Укркоопспілки Ілля Леонідович 
Гороховський разом з доцентом кафедри теорії держави та права Голин-
ською М. І. відвідали Севілью (Іспанія), де взяли участь у засіданнях Гене-
ральні Асамблеї: CCW, ICA та EURO COOP.

Поїздка мала багато цілей, серед яких однією з найважливіших – донести до 
світової кооперативної спільноти інформації про війну в Україні, про те, як важ-
ливо усіма можливими способами допомагати Україні та пам’ятати, що ми сьо-
годні боремося за цивілізацію та життя в цивілізованому світі.

Варто відмітити, що виступ мав неймовірний фідбек. Про підтримку України 
висловлювались члени кооперації з багатьох країн світу!

ЗАПОЧАТКОВАНО СПІВПРАЦЮ З ГС ВВЦО “БОЙОВЕ БРАТЕРСТВО УКРАЇНИ”

ОНОВЛЕНО ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ З ХКТЕІ
28 червня 2022 року ректор, професор П. О. Куцик провів зустріч з 

т.в.о. ректора Хмельницького кооперативного торговельно-економічного ін-
ституту, професором Ю. В. Телячим, який завітав до університету з робо-
чим візитом.

В межах зустрічі сторони обговорили напрями подальшої співпраці між уні-
верситетом та інститутом у навчальній, навчально-методичній, науково-дослід-
ній та виховній роботі, а також питання обміну досвідом з метою поліпшення 
якості підготовки здобувачів вищої освіти.

За результатами зустрічі, сторонами підписано оновлений договір про співп-
рацю між Львівським торговельно-економічним університетом та Хмельниць-
ким кооперативним торговельно-економічним інститутом.

28 червня 2022 року в університет завітала делегація 
ГС ВВЦО “Бойове Братерство України” (всеукраїнська 
спілка воїнів, безпосередніх учасників російсько-україн-
ської війни: бойових офіцерів, солдатів, добровольців, 
волонтерів і капеланів, які мають прагнення та честь 
бути відданими Україні та служити інтересам її наро-
ду) на чолі з її президентом П. І. Жебрівським.

В межах візиту відбулася зустріч ректора, професора 
П. О. Куцика з представниками делегації. Петро Олексійо-
вич ознайомив присутніх з історією найстарішого торго-
вельно-економічного закладу вищої освіти України та Цен-
тральної й Східної Європи, а також розповів про активну 
громадсько-суспільну позицію закладу та його представни-
ків у боротьбі за незалежність України впродовж своєї 206 
річної історії. 

На зустрічі сторони обговорили питання волонтерської 
діяльності університету у співпраці з ГС ВВЦО “Бойове 
Братерство України”, а також залучення до співпраці ви-
кладачів та студентів закладу.

Результатом зустрічі стало підписання меморандуму про 
співпрацю щодо реалізації проектів ГС ВВЦО “Бойове Бра-
терство України”.

УНІВЕРСИТЕТ  СЕРТИФІКОВАНИЙ ЦЕНТР НАВЧАННЯ

Університет підписав договір про співпрацю з 
ТОВ “МАСТЕР:СТРІМ”, який передбачає співробітни-
цтво сторін з метою розширення та поглиблення зміс-
ту їх наукової, освітньої та практичної діяльності, а 
також забезпечення Закладу для проведення кваліфіко-
ваного навчання студентів (учнів) методичну, консуль-
таційну та інформаційну підтримку по комп’ютерній 
програмі-платформі MASTER.

Підписаний договір покликаний об’єднати зусилля в на-

вчанні і поширенні в закладі освіти інформації про україн-
ські інноваційні IT рішення та розробки, а також сприяти 
поліпшенню якості викладання, підвищення рівня науково-
методичного забезпечення освітнього процесу, удоскона-
лення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів шляхом застосування в своїй методич-
ній та освітній діяльності комп’ютерної програми-плат-
форми MASTER.

Першим етапом співпраці є отримання ліцензійного про-
грамного забезпечення MASTER:Бухгалтерія для навчаль-
них цілей, що дасть змогу кваліфіковано навчати студентів 
з даною програмою.

Координатор від університету за реалізацію даного до-
говору – доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та опо-
даткування Марценюк Роман Анатолійович.
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ВІЗИТ ДО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ВРОЦЛАВІ

ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПОЛЬСЬКИХ СТУДЕНТІВ
20 квітня 2022 року в межах програми Еразмус+ відбулася онлайн-лекція 

на тему “Ukrainian journalism 2022: martial law” (“Українська журналістика 
2022: воєнний стан”) доцента кафедри маркетингу Мар’яни Коник для сту-
дентів Інституту журналістики, медіа та соціальних комунікацій Папсько-
го університету Івана Павла II у Кракові.

Лекторка наголосила, що 24 лютого для кожного українця – це початок 
нового життя. Життя тривоги, страху, ненависті і ще більшого патріотичного 
спалаху. А для українських ЗМІ – це чиста сторінка, на якій вони вже сьогодні 
пишуть  про це, і творять новий етап: глобальне протистояння російській про-
паганді, дезінформації, фейкам.

Також лекторка відповіла на питання, ким сьогодні є український і російський 
журналіст, воїн, громадянин? Якою інформацією вони думають, і яку спожива-
ють? І якою українська журналістика вже більше ніколи не буде?

У лекції також представлено матеріал про діяльність світових медіа у довоєн-
ній та воєнній Україні, а також доробок відомих воєнних журналістів. 

ЛЕКЦІЯ ВІД PROF.
UPJPII DR. HAB.

JOANNA MYSONA BYRSKA 
19 травня 2022 року в університеті 

в режимі онлайн відбулася лекція на 
тему “Бізнес-етика в економіці”, яку 
провела  Prof. UPJPII Dr. Hab. Joanna 
Mysona Byrska для здобувачів вищої 
освіти третього освітньо-наукового 
рівня (доктора філософії) та студен-
тів магістратури.

Лектором на занятті розглянуто пи-
тання бізнес-етики в економіці та її 
зв’язок з біткоїнами та блокчейном.

10-13 травня 2022 року делегація університету у скла-
ді директора Центру міжнародної освіти та співпраці 
Т. М. Штанько, професора кафедри економіки В. І. Куцик 
та доцента цієї ж кафедри О. О. Перепьолкіної відвідали 
Економічний Університет у Вроцлаві в рамках проєкту 
академічної мобільності Erasmus+.

Відповідно до програми перебування учасники про-
йшли різноманітні тренінги та воркшопи. Окрім цього 
відбулася зустріч з ректором приймаючого університету, 
проф. Анджеєм Калєтою, проректором з питань акреди-
тації та міжнародних зв’язків, проф. Богуславою Дреліч 
Скульською та університетським координатором програми 
Erasmus+ Івоною Пжелєнською. Під час зустрічі обговори-
ли поточну ситуацію в Україні, проблеми до яких призвела 
війна з агресором, принципи та способи  проведення занять 
зі студентами в умовах війни, а також плани щодо активі-
зації наукової та дослідницької діяльності у післявоєнний 

період, досягнуто домовленості про конкретні напрями 
спільних наукових досліджень.

За результатами стажування учасники отримали Серти-
фікати.

ЛЕКЦІЯ ТА ПРАКТИКУМ ВІД ЗАСНОВНИЦІ 
РЕКРУТИНГОВОГО АГЕНСТВА 

13 червня 2022 року студентам спеціальності “Менеджмент” прочитано 
лекцію та проведено практикум випускницею університету, засновницею 
рекрутингового агентства “owLaba”, незалежним фінансовим консультантом 
Наталією Лабою.

Під час лекції студенти ознайомили-
ся з результатами моніторингу ринку 
праці та його особливостями у військо-
вий час, із передумовами та характе-
ристиками документів, необхідних 
для працевлаштування. Було оглянуто 
можливу та бажану поведінкову ак-
тивність всіх учасників ринку праці та 
особливості організації набору та від-
бору персоналу в Західному регіоні.

У другій частині зустрічі відбувся 
практикум для студентів, де Н. Лаба 
ділилася порадами для оптимізації 
процесу пошуку вакансій, системою 
визначення пріоритетності “власного 
ресурсу на ринку праці”. 

Після закінчення практикуму від-
булося жваве обговорення та блок “пи-
тання-відповіді”.
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23-27 травня 2022 року делегація університету у скла-
ді начальника Центру міжнародної освіти та співпра-
ці Тетяни Штанько, декана факультету міжнародних 
економічних відносин та інформаційних технологій, 
професора Юлії Полякової та фахівця Центру міжна-
родної освіти та співпраці Тетяни Глущенко відвідали 
Університет імені Яна Павла ІІ у місті Кракові в межах 
реалізації Проекту академічної мобільності Erasmus+. 

Візит передбачав наукове та адміністративне стажуван-
ня, ознайомлення із матеріально-технічною базою закладу 
вищої освіти, досягнення домовленостей про напрями по-
дальшого співробітництва. 

У межах візиту професор Ю. В. Полякова прочитала 
цикл лекцій для студентів, які навчаються в Університеті 
імені Івана Павла за програмою Erasmus+, з тематики роз-
роблення і використання традиційних та інноваційних ко-
мунікаційних інструментів у міжнародній журналістиці. 

УЧАСТЬ У НАУКОВОМУ 
ФОРУМІ У ФРАНЦІЇ

20-24 червня 2022 року доцент ка-
федри вищої математики та кіль-
кісних методів Зоряна Новосад взяла 
участь в 44-му Літньому Симпозіумі 
з Дійсного Аналізу, який відбувся у 
двох університетах: Ecole Normale 
Supérieure і Université Paris-Saclay 
(м. Париж, Франція).

На науковому форумі викладач уні-
верситету виступила з доповіддю на 
тему “Топологічно транзитивні опера-
тори на несепарабельному просторі”.

УЧАСТЬ У ЗУСТРІЧІ З КООПЕРАТОРАМИ 
ПОЛЬЩІ, ІНДІЇ ТА ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ

9 травня 2022 року за сприяння Національної кооперативної ради Респу-
бліки Польща (Krajowa Rada Spółdzielcza) відбулася зустріч делегації Укркооп-
спілки (СООР Україна) у складі Голови Правління І. Л. Гороховського та голови 
Наукового товариства молодих вчених університету, доцента М. І. Голин-
ської з представниками Індії (Indian farmers fertilizer cooperative limited) та 
Південної Кореї (NACF (National Agricultural Cooperative Federation).  

На зустрічі обговорено ряд важливих питань щодо підтримки та допомоги СООР 
України, налагодження співпраці та майбутнього партнерства.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ ERASMUS+

ПРО ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЖУРНАЛІСТИКУ 
ПІД ЧАС ВІЙНИ, І НЕ ТІЛЬКИ...

23 травня 2022 року студенти спеціальності “Журналістика” мали змо-
гу поспілкуватися з журналісткою, ведучою програм “Добрий ранок” на 
“UA:Львів” , “Головне” на “Еспресо”, а сьогодні “Народне Толк-Шоу” на теле-
каналі “НТА” та ведучою радіо “Вголос” Наталкою Кухтою.

Під час зустрічі говорили про спе-
цифіку роботи ведучої, про виклики 
сьогодення, зокрема, реалії воєнного 
стану, які сьогодні стоять перед жур-
налістами, і чи змінила ця війна жур-
налістів, про функціонування тради-
ційних медіа, про роботу редакції з 
авторами-ведучими, та як такий “дует” 
впливає на успіх програм, бути / не 
бути традиційним медіа, якщо є 
інтернет-ЗМІ. 

Спікерка надала кілька важливих 
порад для початківців-журналістів, зо-
крема, приділяти велику увагу само-
розвитку в цій професії, а також поді-
лилася навичками та знаннями щодо 
роботи ведучої, як на телебаченні, так 
і на радіо. 

Крім того, Наталка Кухта відповіла 
на питання студентів та поділилася зі 
студентами найбільш цікавими, яскра-
вими, клопіткими моментами без гри-
фу “секретно” з тв- та радіобуднів.
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ДНІ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІ
1 червня 2022 року в університеті відбулася міжна-

родна науково-практична конференція на тему “сучасні 
напрями розвитку економіки, підприємництва, техно-
логій та їх правового забезпечення”, у якій взяли участь 
науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої осві-
ти університету, а також учасники з 52 вітчизняних 
та зарубіжних закладів вищої освіти та міжнародних і 
всеукраїнських наукових й освітніх центрів. Учасниками 
конференції загалом було подано до друку 350 тез.

Співорганізатори конференції – Міністерство освіти 
і науки України, ДНУ “Інститут модернізації змісту осві-
ти”, Центральна спілка споживчих товариств України, 
Львівський торговельно-економічний університет, Коо-
перативно-торговий університет Молдови, Варшавський 
університет природничих наук ‒ SGGW, Ченстоховський 
технологічний університет, Південно-східний науковий 
інститут у Перемишлі, Львівський науково-дослідний 
експертно- криміналістичний центр МВС України, Пол-
тавський університет економіки і торгівлі, Одеський наці-
ональний економічний університет, Хмельницький коопе-
ративний торговельно-економічний інститут, Вінницький 
кооперативний інститут.

Відкрив науковий форум вітальним словом ректор, 
проф. Куцик П. О., який наголосив на важливості наукових 
досліджень, незважаючи на військовий стан в Україні. Та-
кож ректор  привітав присутніх зі святом наук та закликав 
доповідачів та учасників до плідної наукової дискусії.

На пленарному засіданні виступили: проф. Куцик П. О. 
з темою “Міграційний капітал у геоекономічній системі 
України”; проф. Дайновський Ю. А. з темою “Готовність 
українських споживачів до участі у цифрових маркетинго-
вих комунікаціях”; проф. Шевчик Б. М. з темою “Нооеко-
номіка: простір свободи ремесла і межі влади інтелекту”; 
проф. Медвідь А. Б. з темою “Щодо кола суб’єктів яким 
гарантоване право на судову перевірку правомірності по-
збавлення їх свободи закріплених у конституції України та 
європейській конвенції з прав людини; доц. Басій Н. Ф. з 
темою “Рекламні заходи формування іміджу ЛТЕУ”; доц. 
Безрученков Ю. В. з темою “Управління проєктами в рес-
торанному бізнесі”; доц. Франів І. А.  з темою “Шляхи роз-
витку біоекономіки: кластерний підхід”

Після завершення пленарного засідання учасники кон-
ференції продовжили свою роботу у секціях.

2 червня 2022 року на базі університету відбулася на-
укова конференція студентів на тему “Сучасні напрями 
розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх 
правового забезпечення”. Учасниками конференції пода-
но до друку 284 тези.

Співорганізатори – Міністерство освіти і науки України,  
ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”,  Центральна 
спілка споживчих товариств України, Львівський торго-
вельно-економічний університет, Одеський національний 
економічний університет, Державний університет телеко-
мунікацій, Національний університет харчових технологій, 
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний 
інститут.

Відкрили пленарне засідання вітальним словом ректор 
університету, професор П. О. Куцик та проректор з наукової 
роботи, професор Б. Б. Семак.

Модератори пленарного засідання – доц. Мединсь-
ка Т. В., доц. Донцова І. В.,  доц. Олашин М. М. та старший 
викладач Степанов А. В.

На пленарному засіданні обговорено актуальні питання 
обліку, фінансів, маркетингу, міжнародних відносин, під-
приємництва, торгівлі та сфери обслуговування, а також 
безпеки та якості харчових продуктів і правового забезпе-
чення діяльності підприємств.

Після завершення пленарного засідання учасники кон-
ференції продовжили свою роботу у секціях.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, 

КОНТРОЛЮ І ОПОДАТКУВАННЯКОНТРОЛЮ І ОПОДАТКУВАННЯ

2 червня 2022 року на базі університету відбулася XVIІ всеукраїнська науко-
во-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. Участь у конференції взяли 107 здобувачів вищої освіти.

Співорганізатори наукового форуму – Міністерство освіти і науки України, 
Інститут модернізації змісту освіти, Полтавський університет економіки і торгів-
лі, Національна академія статистики, обліку та аудиту, Державний університет 
“Житомирська політехніка”, Одеський національний економічний університет, 
Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу.

Робота конференції проходила за такими тематичними напрямами: проблеми 
теорії і практики бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних процесів; тео-
рія, методика та організація економічного аналізу в умовах глобалізації; стан і на-
прями розвитку контролю в умовах інтеграції національної економіки; проблеми 
теорії та практики оподаткування; проблеми економіки на мікро- і макрорівнях 
в сучасних умовах. 

З нагоди відзначення Днів науки в 
Університеті та у зв’язку з вагомими 
досягненнями вчених університету у на-
уковій та науково-педагогічній роботі

Нагороджено Почесною грамотою 
університету:
– першого проректора, професора ка-
федри туризму та готельно-ресторанної 
справи Барну М. Ю. ‒ за наукове кон-
сультування докторанта університету 
Барана Р. Я., який захистив дисертацію 
та здобув науковий ступінь доктора 
економічних наук за спеціальністю – 
08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами (за видами економічної ді-
яльності);
– професора кафедри фінансів, еконо-
мічної безпеки, банківської справи та 
страхового бізнесу Васильціва Т. Г. ‒ за 
наукове консультування докторанта Уні-
верситету Мульської О. П., яка захистила 
дисертацію та здобула науковий ступінь 
доктора економічних наук за спеціаль-
ністю – 08.00.03 – економіка та управ-
ління національним господарством;
– завідувача кафедри менеджменту, 
професора Трут О. О. – за наукове керів-
ництво аспірантом Університету Ляшук 
К. П., яка захистила дисертацію та здо-
була науковий ступінь кандидата еконо-
мічних наук за спеціальністю – 08.00.04 
– економіка та управління підприємства-
ми (за видами економічної діяльності);
– професора кафедри економіки Лупа-
ка Р. Л. – за підготовку здобувача на-
укового ступеня доктора філософії Полі-
щука В. В.;
– професора кафедри економіки 
Куцик В. І. – за підготовку здобувача 
наукового ступеня доктора філософії 
Злидник М. І.;
– завідувача кафедри обліку, контролю, 
аналізу та оподаткування, професора 
Воронка Р. М. ‒ за підготовку здобува-
ча наукового ступеня доктора філософії 
Бурдик О. Ю.
Нагороджено Грамотою університету:
декана міжнародних економічних від-
носин та інформаційних технологій, 
професора кафедри міжнародних еко-
номічних відносин Полякову Ю. В. ‒ за 
керівництво проектом, який здобув пе-
ремогу (перше місце) у конкурсі соці-
альної студентської реклами “Пандеміч-
но: яка вона карантинна свідомість”;
доцента кафедри маркетингу Ба-
лук Н. Р. ‒ за керівництво студентами, 
які здобули перемогу у Всеукраїнсько-
му студентському конкурсі соціальної 
реклами (Відеоробота “Пристебнись! 
Обери життя!”) (диплом ІІ ступеня) та у 
Всеукраїнському студентському конкур-
сі торговельної реклами (Відеоробота 
“Майбутнє планети – вибір кожного!”) 
(диплом ІІІ ступеня).

НАУКОВЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА НАУКОВЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА 
ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

25 січня 2022 року на базі університету відбулася II міжнародна науково-
практична конференція молодих вчених і студентів “Проблеми та перспек-
тиви розвитку бізнесу в Україні”, ініціаторами проведення якої виступили 
кафедра економіки та кафедра підприємництва, торгівлі та логістики, а 
також Студентське наукове товариство ім. М. Туган-Барановського та На-
укове товариство молодих вчених університету. 

Співорганізатори конференції – Кооперативно-торговий університет Молдо-
ви, Хмельницький національний університет, Університет ім. Альфреда Нобеля, 
Одеський національний економічний університет, Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний інститут, Вінницький кооперативний інститут, Луць-
кий кооперативний фаховий коледж ЛТЕУ, Львівський кооперативний фаховий 
коледж економіки і права, Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу, 
Рівненський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж, Тернопіль-
ський кооперативний фаховий коледж, Чернівецький кооперативний фаховий 
коледж економіки і права

На конференцію представили тези понад 200 здобувачів вищої освіти та молодих 
вчених з 16 університетів, 3 інститутів й 12 коледжів України, Молдови та Латвії. 

У зв’язку із пандемією конференція проходила у змішаному режимі з дотри-
манням усіх карантинних норм. 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, 

КОНТРОЛЮ І ОПОДАТКУВАННЯ

НАУКОВЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА 
ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
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СЕМІНАР
ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНТІВ

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 семі-
нар на тему “Касовий апарат (РРО/ПРРО) у туристич-
ного агента в 2022 році: які можливі варіанти виходу?”

На форумі спікер розповів про: особливості розрахун-
кових операцій у туристичного агента; за якими розрахун-
ковими операціями потрібно мати касовий апарат; відпо-
відальність суб’єкта підприємництва  за транзакції без 
фіскалізації. 

ПОДАТКИ НА ВІЙНІ:
ЯКІ ОСНОВНІ ЗМІНИ ВІДБУЛИСЯ

ТРЕНІНГ ІЗ МАРКЕТИНГУ
ДЛЯ ПРАКТИКІВ

26-27 травня доцент кафедри маркетингу Інна Во-
лодимирівна Бойчук провела тренінг на тему “Марке-
тингові інструменти в умовах сучасного ринку” для про-
відних фахівців ТОВ “Радар-сервіс”, який є офіційним 
дилером автомобілів “КІА”.

Під час тренінгу лектором представлено актуальну для 
працівників підприємства тематику, яка охоплювала такі 
блоки: напрями адаптації маркетингової діяльності до умов 
сьогодення; формування стратегій маркетингу з врахуван-
ням специфіки клієнтів; зміна маркетингових комунікацій 
для впливу на цільову аудиторію.

Крім того, на семінарі розглянуто особливості застосу-
вання ПРРО у практичній діяльності суб’єкта господарю-
вання.

Загалом, у семінарі взяли участь майже 50 туристичних 
агентів з Львівщини та сусідніх областей.

31 травня 2022 року здобувачі вищої освіти спеціаль-
ності “Фінанси, банківська справа та страхування” 
та спеціальності “Облік і оподаткування” під керівни-
цтвом викладачів кафедри фінансів, економічної безпе-
ки, банківської справи та страхового бізнесу доцентів 
Мединської Т. В і Андрейків Т. Я. взяли участь у вебінарі 
“Податки на війні: які основні зміни відбулися у роботі 
податківців?”, організованому ДПС України та Радою 
бізнес-омбудсмена.

Керівники структурних підрозділів ДПС України розпо-
віли про особливості ведення бізнесу в режимі воєнного 
стану, запровадження мораторію на податкові перевірки, 
податкові нюанси відновлення втрачених (знищених) до-
кументів під час війни.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ
У період з 23 травня по 10 червня 2022 року викладачі 

університету пройшли підвищення кваліфікації 
у Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та 
перепідготовки спеціалістів на базі Полтавського уні-
верситету економіки і торгівлі та отримали Свідоцтва 
про підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації проходили: проф. Куцик П. О., 
проф. Воронко Р. М., проф. Редченко К. І., проф. Ба чинсь-
кий В. І., проф. Міценко Н. Г., проф. Лупак Р. Л., проф. Шев-
чик Б. М., проф. Ковтун О. І., проф. Полякова Ю. В., 
проф. Аніловська Г. Я., проф. Лозова Т. М., проф. Мі-
щук І. П., проф. Франів І. А. 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

У 2021-2022 навчальному році на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеці-
альностей представниками університету підготовлено 42 наукові роботи. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 508 від 31.05.2022 р., у зв’язку із відміною ІІ туру Всеукра-
їнського конкурсу студентських наукових робіт нагороджено Дипломами університету І, ІІ та ІІІ ступенів  студентів наукові 
роботи котрих були відібрані для участі у ІІ турі Конкурсу.

Ректорат та науковий відділ університету вдячний здобувачам вищої освіти та науковим керівникам за підготовку на-
укових робіт.

Вітаємо переможців першого туру конкурсу студентських наукових робіт  та бажаємо не зупинятися на досягнутому. 
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27 травня 2022 року у межах ро-
боти Науково-практичного центру 
дослідження та захисту прав люди-
ни ЛТЕУ відбулася лекція у форма-
ті он-лайн к.ю.н., члена Ради суддів 
України, судді-спікера Львівського 
окружного адміністративного суду 
О. М. Сасевича на тему “Актуальні 
аспекти здійснення адміністратив-
ного судочинства в Україні”.

Під час заходу Олександром Михай-
ловичем висвітлено актуальну пробле-
матику щодо побудови системи адмі-
ністративного судочинства та органів 
судового самоврядування, проаналі-

7 червня 2022 року у межах робо-
ти Науково-практичного центру 
дослідження та захисту прав лю-
дини ЛТЕУ відбулася відкрита лек-

ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ СБУ ПІД ЧАС
РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

ПРО АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

ЛЕКЦІЯ ВІД ЛАУРЕАТА
НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ 

З ЕКОНОМІКИ

10 травня 2022 року студенти 
університету мали можливість за-
вершити вивчення курсу “Соціальна 
відповідальність”, відвідавши лек-
цію “Corporate Social Responsibility” 
британського економіста, Олівера 
Харта – лауреата Нобелівської премії 
з економіки 2016 року разом з фінським 
дослідником Бенгтом Гольстремом “за 
внесок у розвиток теорії контрактів”.

Лекція організована у рамках бла-
годійного проєкту “Лекції майбутньо-
го” – циклу лекцій від Нобелівських 
лауреатів здобувачам освіти та освітя-
нам України.

В режимі ZOOM-конференції понад 
70 слухачів з усієї України отримали 
глибокі враження від думок вченого 
щодо: соціальної відповідальності як 
відносної переваги суб’єктів бізне-
су; ролі працівників та акціонерів у 
формуванні соціально відповідальної 
поведінки суб’єктів бізнесу; впливу 
соціальної відповідальності на інвес-
тиційну привабливість компаній.

зовано окремі новели Кодексу адміні-
стративного судочинства України та 
цікаві приклади судової практики. 

ція Старшого слідчого в особливо 
важливих справах слідчого відділу 
Управління Служби Безпеки України 
у Львівській області підполковника 
юстиції у відставці, адвоката Гала-
джуна Ростислава Мироновича на 
тему “Актуальні аспекти діяльнос-
ті Служби безпеки України під час 
режиму воєнного стану”.

Під час заходу було висвітлено ак-
туальну проблематику щодо особли-
востей нормативно-правового регу-
лювння, завдань та функцій, а також 
практичної діяльності Служби Безпеки 
України, зокрема, під час режиму воєн-
ного стану в Україні.

УЧАСТЬ У БЛАГОДІЙНОМУ МАЙСТЕР КЛАС ВІД HECTOR JIMENEZ BRAVO
29 травня 2022 року викладачі кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи у спеціалізованій навчальній 
лабораторії університету взяли участь в онлайн благодійно-
му майстер-класі від Hector Jimenez-Bravo “Подякуй близь-
ким” за сприянням  Фрекен БОК (побутові товари), де готу-
вали вже національну страву – паляницю з полуницею.

Зареєстровані учасники отримали необхідні продукти для 
приготування разом з Ектором. 

Слід відзначити, що після ефіру учасники з нетерпінням че-
катимуть розіграшу з подарунками.

МОЖЛИВІСТЬ ПОГЛИБЛЕННЯ SOFT SKILLS
26 травня 2022 року молоді науковці університету: к.е.н. Градюк Наталя, к.е.н. Кузьма Христина, 

к.т.н. Ланиця Ірина, к.е.н. Осінська Оксана отримали сертифікати про успішне завершення навчання “Академічна 
доброчесність: онлайн-курс для викладачів” на платформі Prometeus.
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПРАВА: 
ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

28 квітня 2022 року в університеті відбулося засідан-
ня круглого столу на тему “Розвиток економіки, під-
приємництва та права: виклики сьогодення”, організа-
тором якого виступило Наукове товариство молодих 
вчених університету.

Відкрили засідання вітальним словом ректор, 
проф. Куцик П. О. та проректор з наукової роботи, проф. Се-
мак Б. Б. У своїх виступах доповідачі підкреслили важливу 
роль молодих вчених у розвитку сучасної науки, наголоси-
ли на актуальності тематики заходу.

На форумі виступили доповідачі. Зокрема, аспірант 
спеціальності “Облік та оподаткування” Грищенко Остап 
Володимирович з дослідженням на тему “Підготовка та ау-
дит консолідованої фінансової звітності: теорія, методика, 
організація”. У доповіді окреслено основні теоретичні та 
методологічні аспекти підготовки консолідованої фінансо-
вої звітності, охарактеризовано засади її якісного аудиту.

Аспірантка спеціальності “Економіка” Трофименко 
Катерина Володимирівна представила доповідь на тему 
“Пріоритети політики диверсифікації діяльності в умовах 
сьогодення”. В доповіді розкрито принципові аспекти ви-
значення стратегії диверсифікації, роль материнського біз-

несу, стратегічні альтернативи ухвалення рішень, особли-
вості вертикальної та горизонтальної диверсифікації.

Доцент кафедри товарознавства, митної справи та управ-
ління якістю Попович Наталія Ігорівна представила допо-
відь на тему “Використання матеріалів у контексті холістич-
ної концепції взуття”. У доповіді наводилася характеристика 
досліджуваних зразків, висвітлювалася проблематика міні-
мізації навантаження на навколишнє середовище.

У доповіді к.е.н., старшого викладача кафедри економіки 
Петрук Інни Павлівни “Антикризове управління регіональ-
ним розвитком” здійснено обґрунтування концептуальної 
моделі антикризового управління регіональним розвитком, 
презентовано алгоритм формування ефективної системи 
антикризового управління регіональною економікою у кон-
курентному середовищі.

У доповіді доцента кафедри теорії держави і права Голин-
ської Мар’яни Ігорівни на тему “Топ-10 навичок фахівця-
юриста” охарактеризовано ключові навички, якими повинні 
володіти сучасні фахівці, в тому числі й фахівці-юристи, 
окрему увагу присвячено поняттю емоційного інтелекту. 

Презентовані доповідачами результати досліджень жва-
во обговорювалися учасниками круглого столу, стали під-
ґрунтям для плідної наукової дискусії.

З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

РОЗПОЧАТО НАУКОВЕ 
СТАЖУВАННЯ У ПОЛЬЩІ
8 червня 2022 року викладачі університету 

взяли участь у засіданні першого наукового се-
мінару спільно з науковцями Інституту еко-
номіки і фінансів Варшавського університету 
природничих наук (SGGW) – одного з найбіль-
ших закладів вищої освіти Республіки Польща.

Наукове стажування для викладачів органі-
зовано та започатковано спільними зусиллями 
першого проректора, професора М. Ю. Бар-
ни та директора Інституту економіки і фінансів 
Варшавського університету природничих наук 
(SGGW), професора М. Мацейчака. 

Учасники семінару домовилися про виконан-
ня спільних наукових робіт, котрі мають науково-
практичне значення для українсько-польського 
співробітництва у різних галузях знань.

ІСТОРІЇ УСПІХУ ВІД ВЛАСНИКІВ БІЗНЕСУ
20 травня 2022 року викладачі та студенти університету спе-

ціальностей “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 
та “Економіка” взяли участь у зустрічі на тему “Відкритий про-
стір “СТАРТАП: підготовка до злету”. Загалом участь у форумі 
взяли понад 50 науковців, практиків, студентів та аспірантів різ-
них країн (України, США, Швеції, Великої Британії).

Історії успіху прозвучали від засновників компаній Tech Magic, 
inDest, Euristiq, Tikithai.

На заході презентовано п’ять стартапів, які креативні студенти роз-
робляли в рамках курсу “Стартап: підготовка до злету”.

Студенти та учасники зустрі-
чі отримали цінні поради від 
тих, хто перетворив свій стартап 
у прибутковий високотехноло-
гічний бізнес, який забезпечує 
робочими місцями сотні фахів-
ців різних галузей в Україні та за 
кордоном.
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ЛАУРЕАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ДИПЛОМНИХ РОБІТ ІЗ МАРКЕТИНГУ

30 червня 2022 року підведено підсумки VІ Всеукраїнського конкурсу ди-
пломних робіт студентів-випускників за спеціальністю “Маркетинг” закла-
дів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Конкурс проходив на базі кафедри маркетингу і торговельного підприємни-
цтва Хмельницького НУ під егідою Міністерства освіти і науки України та за 
сприяння Української Асоціації Маркетингу. Загалом у конкурсі взяли участь 
представники 26 провідних ЗВО України, від яких на розгляд журі було подано 
134 роботи. Журі конкурсу засвідчило високий фаховий рівень виконання робіт 
майбутніми маркетологами, актуальність і практичну спрямованість кваліфіка-
ційних робіт, а також якісне оприлюднення їх результатів.

За підсумками оцінювання актуальності та рівня виконання, практичної  спря-
мованості робіт і їх маркетингового наповнення згідно рішення конкурсної комі-
сії відзначено відразу дві кваліфікаційні роботи, подані від університету:

- Дипломом ІІ-го ступеня – магістр Максим Юришинець із дипломною робо-
тою на тему “Оптимізація складових мікросередовища діяльності підприємства” 
(науковий керівник: професор Дайновський Ю. А.);

- Дипломом ІІІ-го ступеня – магістрантка Регіна Бар із кваліфікаційною ро-
ботою на тему “Обґрунтування елементів системи маркетингової діяльності під-
приємства” (науковий керівник: доцент Бойчук І. В.).

ЗДОБУВАЧІ ОПАНОВУВАЛИ НАВИЧКИ ФІНАНСОВИХ 
РОЗРАХУНКІВ ТА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Студенти освітніх програм 
“Фінанси, банківська справа та 
страхування”, “Фіскальне та митне 
адміністрування”, “Облік і оподат-
кування”, “Обліково-правове забезпе-
чення управління бізнесом” протягом 
ІІ семестру 2022 року опановували 
навички фінансових розрахунків та 
фінансового планування.

Завдяки соціальному інноваційному 
проєкту “Освітній хаб міста Києва”, 
платформі онлайн курсів Prometheus 
та студії онлайн освіти EdEra, студен-
ти мали можливість освоїти додаткові 
знання та набути практичних нави-
чок, пов’язаних із вивченням ними 
професійно орієнтованих дисциплін 
“Фінанси”, “Фінансовий облік”, 
“Фінанси підприємств”, “Бюджетна 
система”, “Інвестування”.

Пройшовши теоретичне навчання, 
виконавши тестові та розрахункові за-
вдання, студенти отримали відповідні 
сертифікати:

Особиста фінансова грамотність – 
Муравська Анастасія, Бартко Марія.

Бюджетний процес – основи – 
Коваль Ростислав, Козак Анастасія, 
Лукашенко Павлина.

Бюджетний процес – основи – Козак 
Анастасія.

Складання прогнозу місцевого 
бюджету: теорія і практичні аспек-
ти – Лукашенко Павлина, Коваль Рос-
тислав, Бурдан Діана, Голдак Соломія, 
Хаховська Анастасія, Козак Анастасія.

Основи фінансів та інвестицій – 
Мельниченко Любов, Кричковська 
Надія, Вергун Віра, Маланюк Ірина, 
Гринюк Ангеліна, Проказюк Мар’яна.

Бухгалтерський облік для початків-
ців – Мельниченко Любов.

Фінансовий менеджмент – Козак 
Анастасія, Голдак Соломія, Хаховська 
Анастасія, Лукашенко Павлина, Ко-
валь Ростислав, Бурдан Діана, Мала-
нюк Ірина, Проказюк Мар’яна.

Сформовані практичні навички ста-

нуть корисними для поглиблення про-
фесійних компететностей здобувачів, 
набуття ними лідерських якостей і ко-
мунікаційних здібностей, а також для 
побудови успішної кар’єри, відкриття 
власної справи, саморозвитку і само-
вдосконалення.

ОБРАНО НОВОГО ГОЛОВУ НАУКОВОГО 
ТОВАРИСТВА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

28 квітня 2022 року в університеті відбулися Загальні збори Наукового то-
вариства молодих вчених.  

Розпочалися збори зі звіту доц. Перепьолкіної О. О. та підведенням підсумків 
свого перебування на посаді голови товариства. За результатами заслуханої ін-
формації присутні позитивно оцінили результати діяльності Товариства під голо-
вуванням Олени Олександрівни та подякували їй за плідну роботу. 

Після затвердження звіту, для обрання на посаду голови наукового товариства 
молодих вчених запропоновано кандидатуру доц. Голинської М. І., яку шляхом 
відкритого голосування підтримано одноголосно. 

На завершення зборів, присутні привітали Мар’яну Ігорівну та побажали їй 
подальших наукових успіхів.

З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ
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ДЕНЬ СКОРБОТИ І ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ, 
ЯКІ ЗАГИНУЛИ В РОСІЙСЬКО УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ

16 червня 2022 року в актовій залі університету відбуло-
ся урочисте вшанування пам’яті полеглих воїнів у росій-
сько-українській війні  2022 року, на якому були присутні 
викладачі університету, студенти та численні гості.

Відкрив захід вступним словом проректор з навчально-
виховної роботи університету, проф. Гелей С. Д. У виступі 
Степан Дмитрович відзначив: “росія протягом всього свого 
існування вела загарбницьку політику проти України. Між 
двома країнами існують суттєві відмінності у всіх сферах 
життя: в культурі, традиціях, суспільній свідомості. Протя-
гом всієї історії взаємин двох народів, росіяни намагалися 
знищити все українське і продовжують це робити. Сьогодні 
ми маємо об’єднатися у нашій боротьбі проти ворога, бо 
Україна лише у своїй єдності зможе зруйнувати російські 
загарбницькі наміри”. 

Капелан університету о. Роман (Довгань) провів спільну 
молитву за полеглих українських героїв і закликав присутніх 
вірити, молитися і всіляко підтримувати Збройні сили України.

Декан факультету міжнародних економічних відносин 
та інформаційних технологій, проф. Полякова Ю. В. по-
ділилась спогадами про студентське життя випускника 
факультету Юрія Чернікова, який героїчно загинув від 
кулі російського окупанта, та закликала присутніх завжди 
пам’ятати подвиг наших героїв. Учасники зібрання у знак 
скорботи вшанували полеглих українських воїнів хвили-
ною мовчання.

Народний депутат України VIII скликання, громадсько-
політичний діяч Оксана Юринець наголосила, що ми сьо-
годні захищаємо не лише рідну землю, але й європейські 
та цивілізаційні цінності. І нині будь-яка діяльність на під-
тримку України є вкрай важливою. Українці є сміливою та 
мужньою нацією і ми це сьогодні доводимо всьому світові.  

Випускник ЛТЕУ – відомий український кобзар 
Ярослав Крисько вразив присутніх своїм високим вико-
навським мистецтвом. Він виконав українські пісні: “Руже 
слічная, Діва Чистая”, “Гімн Війська Запорожського”, 
“Кант до Святого Миколая”. 

Перед присутніми виступила член громадської організа-
ції мешканців Маріуполя “Хочу додому” Анастасія Куценко.  
Після її виступу, ректор університету проф. Петро  Куцик 
та голова Наукового товариства імені Шевченка, академік 
НАН України Роман Кушнір вручили Анастасії Куценко 
книги. У своїй промові академік Роман Кушнір наголосив, 
що сьогодні наукова спільнота всього світу підтримує Укра-
їну. І нам потрібно вірити в нашу перемогу, український на-
род, Збройні сили України, українську науку та освіту.

Зі сцени до присутніх звернувся випускник ЛТЕУ, до-
цент НУ “Львівська політехніка” Олександр Горбач, який з 
перших днів війни разом з сином приєднався до Збройних 
сил України. На його переконання, бойовий дух наших за-
хисників не залишає сумнівів у нашій перемозі.

Після того, на сцені виступив поет, публіцист, член 
Наукового товариства ім. Шевченка, д.і.н., Петро 
Шкраб’юк, який наголосив, що в українців героїзм закла-
дений на генетичному рівні і тому в нас сьогодні є лише 
один шлях – шлях перемоги над російським окупантом. 
П. Шкраб’юк прочитав для присутніх свої останні вірші, 
присвячені героїчному супротиву російській орді.

Присутні отримали можливість прослухати чудовий 
мелодійний спів лауреата і переможця вітчизняних та між-
народних конкурсів вокалістів Юстину Кіт, яка виконала 
пісню “Повертайся живим”.

Усіх присутніх не залишила байдужими доповідь док-
тора філологічних наук, заслуженого професора ЛНУ ім. 
І. Франка, члена Наукового товариства ім. Шевченка Ва-
силя Лизанчука, який виступив на сцені разом зі своїми 
учнями – студентами факультету журналістики Анастасією 
Доскоч та Вікторією Кульженко. Доповідачі на основі при-
кладів з історії та власного життя продемонстрували, що 
українці та росіяни мають різний менталітет, культуру і не 
є братніми народами.

Піснею на слова Т. Шевченка “Гомоніла Україна” роз-
почав концертну програму колектив університету, лауреат 
міжнародних та національних конкурсів ансамбль банду-
ристок “Галичанка” (художній керівник: Руслана Дробот, 
концертмейстер: Мирослава Медвецька). У майстерному 
ліричному виконанні прозвучали пісні “Мчать наші коза-
ки” та “Україно, ти моя молитва”. 

Всіх присутніх зачарував своїм співом та вразив висо-
ким виконавським мистецтвом колишній соліст Народної 
хорової капели “Мрія”, заслужений артист України Воло-
димир Кудовба, який виконав пісні на слова Ігора Білозіра 
“Світлиця” та “Від Бога наша пісня, наша мова”.

Ректор університету, професор П. О. Куцик проінфор-
мував присутніх про підтримку, яку надає наша універси-
тетська спільнота Збройним силам України та вимушено 
переміщеним громадянам. Як зазначив ректор, студенти та 
викладачі нашого навчального закладу протягом всієї його 
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РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
13 червня 2022 року за ініціативи Студентського самоврядування та під-

тримки ректорату університету відправлено гуманітарну допомогу нашим 
студентам-захисникам на фронт. 

Зокрема, 808-й окремий полк спеціальної підтримки 1 понтонно-мостовий ба-
тальйон, 2 понтонно-мостова рота, 2 взвод отримає: 4 бронижелета, 78 аптечок 
наповнених найнеобхіднішими засобами для першої допомоги при пораненні, а 
також 32 турнікети та знеболюючі в ампулах іспанського виробництва.

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ 45 ПРОФЕСОРІВ, 
РОЗСТРІЛЯНИХ У ЛИПНІ 1941 ГО РОКУ

4 липня 2022 року ректор університету, професор П. О. Куцик та прорек-
тор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак з нагоди 81 річниці із дня загибелі 
вшанували львівських професорів, загиблих у липні 1941 року, що відбулося 
біля пам’ятника на Вулецьких пагорбах.

Учасники вшанували пам’ять розстріляної інтелігенції хвилиною мовчання 
та поклали квіти до пам’ятника. Опісля, відбувся чин панахиди. Участь у скор-
ботних заходах взяли керівники та представники львівських і польських вишів, 
Львівської ОВА, Львівської міської та обласної рад, польських громадських орга-
нізацій, представники адміністрацій міст Катовіце та Вроцлава, Генеральна кон-
сулка Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкєвіч.
Для відома: у ніч з 3 на 4 липня 1941 року, кілька днів потому, як німецькі 

гітлерівські та радянські війська увійшли до Львова, представники гестапо 
арештували 45 польських професорів в тому числі професорів, ректорів Акаде-
мії закордонної торгівлі (нині – Львівського торговельно-економічного універси-
тету) Генрика Коровича та Станіслава Рузевича. 
Опісля арештованих розстріляли на Вулецьких пагорбах у Львові (місцевість 

на перетині сучасних вулиць Академіка Сахарова та Тадеуша Бой-Желенського).

історії існування завжди воювали за 
Україну. І сьогодні 31 наших студентів 
денної та заочної форм навчання, а та-
кож аспіранти, пішли добровольцями 
на фронт, щоби боронити рідну землю 
від ворога. Серед наших випускників є 
і бійці легендарного полку “Азов”, які 
героїчно боронили Маріуполь. Серед 
них – наш герой, заступник командира 
полку “Азов” Святослав Паламар (по-
зивний “Калина”), який є випускником 
2008 року. Нашим важливим досяг-
ненням є те, що у стінах університету 
завжди творився патріотичний дух і 
ми і надалі маємо його підтримувати. 
Також очільник університету наголо-
сив, що серед добровольців студентка 
бакалаврату другого року навчання 
спеціальності “Журналістика” Руслана 
Брикайло, 

Петро Олексійович з сумом повідо-
мив, що університетська родина має 
втрати на фронті: у лавах Збройних 
Сил України героїчно загинув студент 
першого курсу спеціальності “Журна-
лістика” Максим Василишин.

Під час проведення Дня скорботи 
представники Студентської ради (голо-
ва Любов Мельниченко) організували 
збір коштів для забезпечення військо-
вого спорядження для студентів уні-
верситету, які добровольцями пішли 
на фронт захищати Батьківщину від 
російських агресорів.

Продовжила концертну програму 
Народна хорова капела “Мрія” (ху-
дожній керівник та головний диригент 
Василь Долішний, хормейстер – Окса-
на Долішна), у виконанні якої зворуш-
ливо прозвучали пісні “Повіяв вітер 
степовий”, “Зродились ми великої го-
дини”, “Батько наш – Бандера” та “Не 
пора”. Спільно з капелою бандуристок 
“Галичанка” була виконана пісня “Ой у 
лузі червона калина”.

Далі випускниця магістерської про-
грами спеціальності “Міжнародні еко-
номічні відносини”, а нині – працівник 
ІТ-компанії Софія Яремко, прочита-
ла для присутніх свій вірш “Героям 
України”.

На завершення заходу прорек-
тор університету, член Наукового 
товариства ім. Шевченка, професор 
Б. Б. Семак виголосив для присутніх 
“Звернення Наукового товариства ім. 
Шевченка та Львівського торговельно-
економічного університету до наукової 
спільноти України щодо російської 
агресії”.

Завершився захід, присвячений Дню 
скорботи і вшанування пам’яті героїв 
війни з російським агресором, спіль-
ним виконанням пісні-молитви “Боже 
великий, єдиний”.
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17 лютого 2022 року завідувач кафедри фізичного вихо-
вання та спорту, доцент Блащак І. М. взяв участь у засі-
данні круглого столу на тему “Розширення спортивних 
горизонтів”, яке проводилося в рамках Всеукраїнського 
проєкту “Змінимо країну разом” за участю представни-
ків Львівської та Дніпровської областей.

Відкрив засідання вітальним словом голова Комітету з фі-
зичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки Укра-
їни Вадим Стеценко. З доповідями виступили представники 
професорсько-викладацького складу закладів Львівщини.

Крім того, учасники форуму ознайомилися зі спортив-
ним потенціалом Львівських закладів вищої освіти.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВІДКРИТОГО КУБКУ ЄВРОПИ
АЕТF З ТХЕКВОНДО

6-10 червня 2022 року  студентка спеціальності “Економіка” Ірина 
Муха у складі Збірної України взяла участь у Відкритому Кубку Європи 
АЕТF з Тхеквондо, що відбувся в місті Софія (Болгарія).

Володарка чорного пояса, кандидат в майстри спорту, чемпіонка України 
Ірина Муха виборола бронзову медаль в індивідуальному спарингу!

Крім того, Ірина завоювала Золоту медаль у складі юніорської збірної дів-
чат в командному спарингу.

За результатами змагань, збірна України зайняла ІІІ загальнокомандне місце!

РОЗШИРЕННЯ СПОРТИВНИХ ГОРИЗОНТІВ

СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ
У БОЛГАРІЇ

У період літніх канікул студенти університету: 
Смялко Діана (спеціальність “Міжнародні економічні 
відносини”), Вікторія Стремедлівська, Соломія Голдак  
(спеціальність “Фінанси, банківська справа та стра-
хування” та Ангеліна Гринюк (спеціальність “Облік і 
оподаткування”) перебуватимуть на практиці на базі 
готельно-розважального комплексу “Laguna beach” 
(Болгарія).

Студенти матимуть можливість  попрацювати на підпри-
ємстві в нових, можливо, незвичних і цікавих для себе умо-
вах, розширити свій світогляд, познайомитися з культурою, 
побутом та звичаями місцевого населення. Це дасть змогу 
порівняти методи господарювання в Україні та у Болгарії, 
отримати нові навички та безцінний професійний досвід, для 
того щоб використати його у власній професійній діяльності. 

ЯК ЗНАЙТИ РОБОТУ СВОЄЇ МРІЇ
30 червня 2022 року делегація Торговельної мережі 

“Сільпо” завітала до університету з практичним семі-
наром щодо працевлаштування “Як знайти роботу своєї 
мрії” для випускників-спеціальності “Менеджмент”.

Під час семінару менеджери з персоналу ТК “Сільпо” 
Бержик Ліліана, Годованюк Жанна, Волошко Марта 
детально розповили про можливості початку кар’єри, 
практичні поради та правила складання резюме.

Завершився захід діалогом представників компанії 
з викладачами та студентами університету.


