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Передмова
У відповідності до Програми діяльності, колектив Університету в
поточному навчальному році проводив свою діяльність. Цей рік для
Університету відзначився окремими вагомими подіями.
По-перше: головною подією для трудового колективу навчального
закладу стала зміна статусу та назви Львівської комерційної академії на
Львівський торговельно-економічний університет відповідно до Постанови
правління Укоопспілки № 95 від 24.12.2015 р. та листа Міністерства освіти і
науки України № 1/11-3984 від 25.03.2016 р. і державної реєстрації в ЄДР від
15.04.2016 р.
По-друге: вступна кампанія 2016 року відбувалася в умовах функціонування
Єдиної державної електронної бази з питань освіти, коли абітурієнти могли
подавати документи для вступу на навчання на основі повної загальної
середньої освіти лише в електронній формі. До Університету у 2016 році
проводився набір для здобуття ступеня бакалавра за 14 спеціальностями у
розрізі 36 спеціалізацій; для здобуття ступеня магістра – за 10 спеціальностями
у розрізі 29 спеціалізацій; для здобуття освітнього рівня спеціаліста – за 7
спеціальностями у розрізі 7 спеціалізацій.
По-третє: у 2015-2016 навчальному році відповідно до Закону України
“Про вищу освіту” в Університеті розроблено та запроваджено новітні освітні
програми з підготовки фахівців, основними елементами яких є: утвердження
академічної автономії Університету щодо змісту програм підготовки фахівців;
остаточна відмова від “процесного” підходу в програмах підготовки та
формування їх винятково на засадах компетентнісного підходу (через опис
результатів навчання); встановлення виняткового права студента особисто
визначати значну частину програми своєї підготовки.
По-четверте: удосконалене й оновлене методичне забезпечення з
практикування магістрів. Воно розроблене за концепцією, яка відображає реалії
розвитку освіти та її орієнтування на соціально-особистісні й професійні
компетенції, вимоги роботодавців до випускників, насамперед у підвищеній
практичній підготовці. У концепції конкретизовано практикування не
абстрактно за спеціальністю, а з навчальними дисциплінами, які передують
практиці.
По-п’яте: процес ліцензування у 2015-2016 навчальному році вперше
здійснювався за новими Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 р. № 1187, якими було запроваджено ряд суттєвих нововведень.
Вперше проведено ліцензування 9 наукових спеціальностей освітньо-наукового
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рівня доктор філософії (третього рівня вищої освіти): 051 “Економіка”, 056
“Міжнародні економічні відносини”, 071 “Облік і оподаткування”, 072
“Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент”, 075
“Маркетинг”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 181
“Харчові технології”, 182 “Технології легкої промисловості”.
Кафедрами, деканатами, Інститутом економіки та фінансів, ректоратом і
відділом методичного забезпечення та акредитації за тісної співпраці з іншими
структурними підрозділами та фахівцями Університету повторно акредитовано:
напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент”; спеціальності 8.03060101
“Менеджмент організацій і адміністрування” (за видами економічної
діяльності) та 8.03050801 “Фінанси і кредит” (за спеціалізованими програмами);
вперше акредитовано бакалаврів напряму підготовки 6.051701 “Харчові
технології та інженерія”. Ліцензовано бакалаврську програму за спеціальністю
183 “Технології захисту навколишнього середовища”.
По-шосте: наукова робота професорсько-викладацького складу та
аспірантів Університету здійснювалася у відповідності з перспективним планом
наукової діяльності на 2011-2020 рр. та програмами розвитку наукових шкіл,
що функціонують у структурних підрозділах Університету. За звітний період
науково-педагогічними працівниками захищено 5 докторських дисертацій та 28
кандидатських дисертацій викладачами й аспірантами університету.
Стажування за кордоном пройшло дев’ять викладачів Університету. За
результатами ІІІ конкурсу проекту “Розширення можливостей Erasmus Mundus
у сфері освіти (EMBER)” програми Erasmus Mundus, учасником консорціуму
якого є Львівський торговельно-економічний університет, двоє аспірантів стали
переможцями та отримали стипендії для річного навчання в іноземних ВНЗ.
П’ять наукових видань Університету успішно пройшли державну
перереєстрацію в Міністерстві юстиції України.
По-сьоме: у звітному 2015-2016 навчальному році студентська наукова
творчість розвивалася за такими напрямами: підготовка наукових студентських
робіт для участі в роботі конференцій різного рівня, конкурсах дипломних,
наукових і рекламних робіт, олімпіадах, конкурсах бізнес-проектів, проведення
засідань наукових гуртків. Студентами Університету отримано дипломи за
перемогу на Всеукраїнських студентських конкурсах наукових і дипломних
робіт зі спеціальностей: “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”; “Економіка та
управління підприємствами”; у галузі науки “Підприємництво, торгівля, біржова
діяльність”; Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальностей “Облік і
аудит”; “Товарознавство харчових продуктів та комерційна діяльність”;
“Менеджмент”; “Маркетинг”; “Правознавство”; “Фінанси і кредит”, “Банківська
справа”, “Товарознавство непродовольчих товарів та комерційна діяльність”,
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“Готельно-ресторанна справа”. За результатами цих здобутків 14 студентів
Університету отримали від Міністерства освіти і науки України дипломи І-ІІІ
ступенів.
По-восьме: у 2015-2016 навчальному році Львівський торговельноекономічний університет активно працював у напрямках інтенсифікації
міжнародного академічного співробітництва. Найбільшого прогресу було
досягнуто у відносинах з польськими, болгарськими, білоруськими партнерами.
У звітний період Університет здійснював активне співробітництво із
зарубіжними вищими навчальними закладами, як на двосторонній основі, так і
на багатосторонньому рівні.
По-дев’яте: у поточному році введено в дію сучасні 401 (вул. У.
Самчука, 9) і 502 (вул. Бр. Тершаківців, 2а) аудиторії, які обладнані
комп’ютерною технікою та інтерактивними дошками; 5 аудиторій (вул. ТуганБарановського, 10 і вул. У. Самчука, 9) обладнані стаціонарною
мультимедійною технікою. 304 і 305 аудиторії в навчальному корпусі на вул. У.
Самчука, 9 обладнані під навчальні лабораторії для “Харчові технології” і
“Готельно-ресторанна справа”. Усі спеціально обладнані аудиторії підключені
до Єдиної системи тестувань Університету та мережі Інтернет.
Повністю функціонує центр дистанційної освіти в якому сформована база
дистанційних навчальних курсів.
По-десяте: Виховна робота зі студентами в звітному періоді
здійснювалася у напрямі активного використання як традиційних, так і
інноваційних підходів. Зокрема, це налагодження співпраці з органами
студентського самоврядування, підтримка ініціативи і творчості студентів,
створення сприятливого мікроклімату в студентському середовищі, поєднання
виховної, навчальної та наукової роботи, залучення студентів до пізнавальних і
культурно-просвітницьких заходів, участь студентів Університету у
міжнародних програмах мобільності.
Повний аналіз діяльності Університету у 2015-2016 навчальному році
подано у розділах звіту, що дає підстави окреслити завдання діяльності
Університету на наступний навчальний рік.
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1. Вступна кампанія
Важливою умовою забезпечення стабільної діяльності Університету є
здійснення достатнього набору студентів. Це створює можливості зростання
ресурсного забезпечення навчального процесу, широкого впровадження у
нього новітніх технологій, глибокої перебудови організації навчання студентів,
що гарантує надання сучасної якісної освітянської послуги.
З метою покращення показників набору були розроблені “Програма
Львівської комерційної академії щодо комплектування контингенту студентів у
2015-2017 роках”, затверджена 15 жовтня 2014 року та схвалена Вченою радою,
і “Заходи із проведення профорієнтаційної роботи й організації набору
студентів у 2016 році”, затверджені наказом ректора № 210/01 від 15 жовтня
2015 року.
На виконання цих заходів у 2015-2016 навчальному році були спрямовані
зусилля ректорату, приймальної комісії, директорів інститутів, деканів
факультетів, завідувачів кафедр та інших структурних підрозділів
Університету. В Інституті економіки та фінансів і на факультетах за
спеціальностями за пропозицією кафедр та адміністрацій інститутів і
факультетів були створені профорієнтаційні групи з викладачів і студентів
Університету (наказ ректора від 16 жовтня 2015 р. № 490/03), які інформували
випускників загальноосвітніх і професійно-технічних закладів, вищих
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації про діяльність інститутів та
факультетів Університету, студентське життя, можливості реалізації
студентами своїх творчих задумів, здійснення науково-практичних ідей і
досягнення найкращих результатів із обраного фаху.
Удосконалено та розширено форму співпраці із загальноосвітніми
навчальними закладами та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації щодо проведення
професійної орієнтації, а саме:
 створені профорієнтаційні групи викладачів та студентів Університету
з метою популяризації навчання на факультетах і переваг навчального процесу
шляхом застосування інтерактивних методик, завдяки яким проведена
агітаційна робота у школах та коледжах Західного регіону України відповідно
до затвердженого графіку виїзних агітаційних груп;
 покращено агітаційні матеріали для потенційних абітурієнтів
Університету на основі вимог Закону України “Про вищу освіту” та правил
прийому до Львівського торговельно-економічного університету;
 оновлена інформація на сайті про Університет, інститути, факультети,
кафедри та інші структурні підрозділи (у тому числі на англійській мові), про їх
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діяльність, про події з університетського та студентського життя з одночасним
висвітленням цієї інформації в університетському часописі “Студентський
меридіан”;
 розміщено рекламно-інформаційні матеріали для потенційних
абітурієнтів на радіо (ФМ Галичина, Радіо Люкс та ін.), у місцевих і районних
газетах, вісниках, ТОВ “Епіцентр К”, ТОВ ТВК “Львівхолод” та ін.;
 створено та розміщено на місцевих телеканалах і на сайті Університету
рекламні відеоролики про Університет, інститути та факультети, напрями і
спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців, дозвілля студентів,
працевлаштування та кар’єрний ріст випускників;
 створено електронні презентації про напрями підготовки і
спеціальності та розміщено їх на електронних сторінках кафедр і в соціальних
мережах;
 відбувалося залучення учнів шкіл і коледжів до спільних науковопрактичних проектів та семінарів (конференцій, круглих столів, олімпіад,
ярмарок, спартакіад тощо).
Проте, як підтвердила вступна компанія 2016 року, робота інститутів,
факультетів та інших структурних підрозділів Університету щодо проведення
профорієнтації є недостатньою і вимагає подальшої активізації.
Прийом на навчання до Львівського торговельно-економічного
університету здійснювався для підготовки фахівців із вищою освітою за
ступенями бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
за новими спеціальностями (спеціалізаціями) згідно з Переліком галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року
№ 266. До Університету в 2016 році проводився набір для здобуття ступеня
бакалавра за 14 спеціальностями у розрізі 36 спеціалізацій; для здобуття
ступеня магістра – за 10 спеціальностями у розрізі 29 спеціалізацій; для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – за 7 спеціальностями у
розрізі 7 спеціалізацій.
Вступна кампанія 2016 року, як і в попередні роки, відбувалася в умовах
функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, коли
абітурієнти могли подавати документи для вступу на навчання на основі повної
загальної середньої освіти лише в електронній формі.
Щодо самої вступної компанії, то в Університеті було забезпечено
максимальну відкритість та прозорість при проведенні прийому документів і
зарахуванні на навчання. Всі необхідні інформаційні матеріали були розміщені
в інформаційно-пошуковій системі “Конкурс”, на інформаційних стендах
приймальної комісії та веб-сайті Університету. Також приймальна комісія
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своєчасно подавала всю необхідну інформацію до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Зарахування абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра на базі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра здійснювалося за
результатами іспитів, які проводилися в Університеті у формі тестування з
фахових дисциплін, а для спеціалістів і магістрів – додатково з іноземної мови
із застосуванням відповідних вагових коефіцієнтів.
У 2016 році за період прийому документів було подано абітурієнтами
4968 заяв, що на 264 заяви менше, ніж у попередньому році, у тому числі:
 для здобуття ступеня бакалавра подано 3895 заяв, з них: на денну
форму навчання – 3169 заяв, на заочну – 726 заяв;
 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 139 заяв, із
них: на денну форму навчання – 37 заяв, на заочну – 102 заяви;
 для здобуття ступеня магістра подано 882 заяви, з них: на денну форму
навчання – 420 заяв, на заочну – 462 заяви;
 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста в Інституті
післядипломної освіти вступниками було подано 52 заяви.
З 3169 заяв, поданих для вступу на денну форму навчання для здобуття
ступеня бакалавра, 2993 були в електронній формі, що складає 95%.
До Університету в 2016 році зараховано на навчання:
 для здобуття ступеня бакалавра 795 студентів, у тому числі: денна
форма навчання – 371 особа (повний термін навчання – 280 осіб (у т.ч. 5
іноземних громадян), скорочений термін навчання – 91 особа); заочна – 424
особи (повний термін навчання – 25 осіб (у т.ч. 2 іноземних громадян),
скорочений термін навчання – 399 осіб);
 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 56 студентів:
денна форма навчання – 6 осіб; заочна – 50 осіб;
 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста в Інституті
післядипломної освіти – 48 осіб;
 для здобуття ступеня магістра 472 студенти: денна форма навчання –
219 осіб; заочна – 253 особи.
Всього зараховано студентами Університету 1371 особу (28% від
кількості поданих заяв). Загальний обсяг студентів, зарахованих на навчання у
2016 році, порівняно з 2015 роком зменшився на 292 особи.
За результатами конкурсного відбору абітурієнтів на основі повної
загальної середньої освіти, які подавали сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання, до Університету зараховано на денну форму 280 студентів, або
76,3 % від загальної кількості зарахованих бакалаврів на денну форму
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навчання, а на заочну – 25 студентів (у тому числі 2 іноземці за результатами
складання вступних іспитів), або 5,9% від загальної кількості зарахованих
бакалаврів на заочну форму навчання. Тобто у порівнянні з попереднім 2015
роком, коли у числі зарахованих на денну форму для здобуття ступеня
бакалавра більше 52 % складали випускники коледжів, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, у 2016 році відбулася знову
переорієнтація набору на випускників шкіл.
60% студентів, які поступили в Університет на основі повної загальної
середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра на денній формі навчання,
складають випускники шкіл м. Львова (31,4%) і Львівської області (28,6%).
Натомість 38,2% – це випускники системи повної загальної середньої освіти з
інших областей і 1,8% – іноземці. Слід зазначити, що відсоток студентів, які
здобули повну загальну середню освіту в інших областях України, у 2016 році у
порівнянні з попереднім збільшився на 9% (на 43 особи), що свідчить про
відновлення популярності Університету в межах України.
Основну частку студентів скороченого терміну денної форми навчання у
2016 році забезпечили випускники Львівського кооперативного коледжу
економіки і права – 37 осіб, або 40,7%, Рівненського кооперативного
економіко-правового коледжу – 9 осіб, або 9,9%, Тернопільського
кооперативного торговельно-економічного коледжу – 6 осіб, або 6,6%,
Луцького кооперативного коледжу – 3 особи, або 3,3% від кількості студентів
цієї категорії. Разом із кооперативних коледжів на скорочений термін денної
форми навчання поступило 64 студенти, або 70,3%, а з коледжів не системи
споживчої кооперації – 27 осіб, або 29,7%, зокрема з технічного коледжу НУ
“Львівська політехніка” і Тернопільського коледжу харчових технологій і
торгівлі – по 5 осіб, або по 5,5%, інші коледжі – по 1-2 особи.
Найбільшу питому вагу серед студентів скороченого терміну заочної
форми навчання у 2016 році складають випускники Рівненського
кооперативного економіко-правового коледжу – 107 осіб, або 26,8%,
Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу – 93 особи,
або 23,3%, Львівського кооперативного коледжу економіки і права – 54 особи,
або 13,6%, Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ – 48 осіб, або 12%, ІваноФранківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу ім. С. Граната
– 29 осіб, або 7,3%, Тернопільського кооперативного торговельно-економічного
коледжу – 20 осіб, або 5% від кількості студентів цієї категорії. Разом із
кооперативних коледжів на скорочений термін заочної форми навчання
поступив 351 студент, або 88%, а з коледжів не системи споживчої кооперації –
48 осіб, або 12%.
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Вступна компанія 2016 року засвідчила, що виконання заходів із
комплектування контингенту студентів, відкриття нових спеціальностей та
спеціалізацій і налагоджена ефективна співпраця Університету з
кооперативними коледжами дозволили Університету забезпечити в цілому
належні результати набору студентів на денну форму навчання для здобуття
ступеня бакалавра в умовах зменшення кількості вступників-абітурієнтів в
Україні у 2016 році порівняно з 2015 роком.
Щодо набору на заочну форму навчання та для здобуття ступеня
“магістр” і освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, то набір здійснено на
відповідному рівні, але із зменшенням загальних показників прийому в
порівнянні з попереднім роком.
Враховуючи тенденції, які характеризують вступні компанії останніх
років, у вересні поточного року детально проаналізовано підсумки набору до
Університету в 2016 році та розглянуто дане питання на засіданні Вченої ради
Університету з метою вироблення нової стратегії набору в 2017 році,
відповідальність за який покладено на інститути, факультети і кафедри
(особливо керівників підрозділів) та кожного викладача Університету.
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2. Організація та зміст освітнього процесу
Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” невід’ємними рисами
вищого навчального закладу є здійснення освітньої діяльності за відповідними
рівнями Національної рамки кваліфікацій України, провадження наукової,
науково-технічної, інноваційної й методичної діяльності.
Основною метою освітньої діяльності Університету є підготовка
висококваліфікованих і конкурентоспроможних (на національному та
міжнародному ринку праці) кадрів для наукових та освітніх установ, органів
державної влади й управління, підприємств всіх форм власності за всіма
рівнями вищої освіти (доктор наук, доктор філософії, магістр, бакалавр) та в
усіх сферах освіти, формування інтелектуальної еліти України, утвердження
національних, культурних і загальнолюдських цінностей.
У 2015-2016 навчальному році відповідно до Закону України “Про вищу
освіту” в Університеті розроблено та запроваджено новітні освітні програми з
підготовки фахівців, основними елементами яких є:
- утвердження академічної автономії Університету щодо змісту програм
підготовки фахівців;
- остаточна відмова від “процесного” підходу в програмах підготовки та
формування їх винятково на засадах компетентнісного підходу (через опис
результатів навчання);
- встановлення виняткового права студента особисто визначати велику
частину програми своєї підготовки.
Взятий Університетом курс на рівноправне входження до світового та
європейського освітнього простору, поступове виконання завдань із
забезпечення конкурентоспроможності та лідерського статусу Університету в
підготовці кадрів завдяки високій гарантованій якості, особистому
професіоналізму та науковому авторитету викладачів і наданню максимально
широкого спектра освітніх послуг дозволили нам створити гідну базу для
впровадження вимог чинного законодавства про вищу освіту. Це особливо
актуально також у зв’язку з виникненням нових зовнішніх загроз успішній
діяльності Університету та посиленням впливу існуючих негативних чинників,
серед яких:
- зростання суспільно-політичних ризиків на рівні держави та негативні
тенденції розвитку економіки;
- особливості демографічної ситуації в Україні та погіршення якості
підготовки учнів у середній загальноосвітній школі;
- надмірна пропозиція та недобросовісна конкуренція на ринку освітніх
12

послуг на території України;
- зростання доступності якісної вищої освіти за межами України;
скорочення попиту на деякі спеціальності;
- на даний час недостатня реальна інтеграція Університету до світового
освітньо-наукового простору, потреба у розвитку матеріально-технічної бази до
рівня провідних університетів, зменшення частки прикладних досліджень.
Наразі актуальним є детальний аналіз стану справ в Університеті з огляду
на нові виклики та визначення першочергових заходів в освітній і методичній
діяльності.
Забезпечення якості вищої освіти в Університеті є багатоплановим
процесом, який базується на принципах системності, постійного вдосконалення
освітніх програм з метою підвищення їх якості; стимулювання інновацій.
Складовими такого процесу є наявність необхідних ресурсів (кадрових,
навчально-методичних, наукових, інформаційних, фінансових, матеріальних
тощо). З цією метою в Університеті введено в дію Положення про систему
забезпечення якості вищої освіти у Львівському торговельно-економічному
університеті, в якому визначено внутрішню систему забезпечення якості вищої
освіти в Університеті з метою виконання вимог Закону щодо щорічного
оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників
Університету. Введено в дію Положення про рейтингове оцінювання діяльності
професорсько-викладацького складу Львівського торговельно-економічного
університету. Результати таких оцінювань щорічно будуть оприлюднюватися
на офіційному веб-сайті Університету.
У звітному навчальному році в Університеті здійснювалися заходи з
оцінювання та контролю, а саме:
– поточні й підсумкові (семестрові) оцінювання знань студентів згідно з
навчальними планами та робочими програмами;
– контрольні роботи з контролю залишкових знань, які проводилися при
підготовці акредитаційних справ;
– ректорські контрольні роботи;
– підсумкове оцінювання випускників екзаменаційною комісією на
екзаменах і захисті кваліфікаційних робіт;
– опитування студентів щодо якості організації освітнього процесу.
Постійна увага приділяється здійсненню моніторингу академічних
досягнень студентів. Результати літньої екзаменаційної сесії 2015-2016
навчального року свідчать про наступне: абсолютна успішність склала 98,6 %,
показники якості знань залишилися стабільними – у межах від 53 % до 69 %.
З метою перевірки, оцінки й аналізу залишкових знань студентів та
відповідно до наказів ректора № 287/01 від 30 грудня 2015 року та № 76/01 від
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15 березня 2016 року в квітні поточного року були проведені ректорські
контрольні роботи зі студентами 2-4 курсів усіх напрямів підготовки денної
форми навчання та проаналізовано результати їх виконання. Загалом аналіз
результатів засвоєння навчального матеріалу дисциплін, за якими проводилися
ректорські контрольні, свідчить, що студенти продемонстрували достатній
рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки. Результати
ректорських контрольних робіт були обговорені на засіданнях вчених рад
інституту, факультетів, засіданнях кафедр і прийняті відповідні рішення щодо
покращення освітньої діяльності в Університеті, які сприятимуть підвищенню
рівня успішності студентів.
Так, з метою перевірки рівня залишкових знань студентів освітнього
рівня “магістр” із 2016-2017 навчального року, відповідно до наказу № 156/01
від 22 червня 2016 року, започатковано проведення ректорських контрольних
робіт для студентів освітнього рівня “магістр” другого року навчання.
Колектив Університету постійно працює над підвищенням рівня якості
надання освітніх послуг, що відображається у рейтингу “ТОП 200 України”,
відповідно до якого Університет у 2016 році втримав позиції попереднього року
і посідає 60 місце та 4 серед ВНЗ Львова.
Суттєву роль у поліпшенні освітнього процесу, викладанні дисциплін
відіграють інновації, технічні засоби навчання, тому комп’ютеризація та
інформатизація освітнього процесу залишається пріоритетним напрямом
розвитку Університету. Для належного забезпечення організації освітнього
процесу та роботи структурних підрозділів нараховується близько 500 одиниць
сучасної комп’ютерної техніки з доступом до Інтернету.
Підтримується функціонування волоконно-оптичної інфраструктури в
Університеті:
– належно інфраструктуру до міжміських швидкісних каналів мережі
УРАН, для взаємного обміну інформацією в Україні;
– покращено доступ до наукових мереж світу, зокрема до
Пан’європейської науково-освітньої мережі GÉANT (об’єднує понад 3500
навчальних закладів в Європі (30 країн);
– збільшено швидкість з’єднання навчальних корпусів Університету в
локальну мережу Інтранет;
– усі комп’ютери на кафедрах, деканатах, інститутах, а також по всіх
підрозділах Університету забезпечено стабільною швидкістю Інтернету
(загальна швидкість Інтернету становить 1 Гбіт за секунду);
– в Університеті при випускових кафедрах функціонують 11
комп’ютерних аудиторій, 7 комп’ютерних аудиторій загального користування,
2 електронні бібліотечні читальні зали;
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– лекційні аудиторії 121, 122, 212 головного корпусу, а також аудиторії
502 (вул. Бр. Тершаківців, 2а), 401 (вул. У. Самчука, 9) обладнані
інтерактивними дошками;
– функціонують начальні аудиторії 120 (вул. Туган-Барановського, 10),
501 (вул. У. Самчука, 9), оснащені плазмовим екраном;
– усі спеціально обладнані аудиторії підключені до єдиної системи
тестувань Університету;
– протягом звітного періоду продовжувалася робота над оновленням
програмного забезпечення;
– суттєво оновлено сайт Університету, проведена робота над перекладом
офіційного сайту на англійську мову;
– функціонує Центр дистанційних технологій навчання ННІІ (ауд. 120);
– продовжено роботу над формуванням інформаційної бази дипломних
робіт ЛТЕУ;
– усі дипломні роботи студентів Університету проходять перевірку з
використанням ліцензійної програми антиплагіат з метою встановлення їх
оригінальності та відсутності запозичень;
– доступ до електронної бібліотеки Університету забезпечено всім
коледжам навчально-наукового комплексу “Академія” (Мукачівському,
Рівненському, Луцькому, Тернопільському, Івано-Франківському);
– підтримується функціонування методичного комплексу, який включає в
себе віртуальний компакт-диск із матеріалами навчальної дисципліни (робоча
програма, тематичний план, лекційний курс, практичні (семінарські) завдання,
питання для самоконтролю, тести тощо).
Протягом навчального року в комп’ютерних навчальних класах було
проведено 1310 лекцій, 2642 години тестувань. Усі кафедри Університету
забезпечені програмними продуктами і ситуаційними завданнями.
У читальному залі ЛТЕУ функціонує 20 автоматизованих робочих місць,
де електронною бібліотекою у 2015-2016 навчальному році скористалося понад
10000 читачів.
Важливою складовою системи підготовки висококваліфікованих фахівців
в Університеті, яка формує професійні компетентності, є практична підготовка
студентів.
Організація та проведення практики студентів ЛТЕУ здійснюється на
основі:
- Положення про проведення практики студентів вищих закладів освіти
України (наказ Міністерства освіти і науки України № 93 від 8 квітня 1993
року);
- Положення про проведення практики студентів вищих навчальних
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закладів Укоопспілки (постанова сьомих зборів Ради Укоопспілки
шістнадцятого скликання від 23 квітня 1998 р.);
- Положення про організацію освітнього процесу у Львівському
торговельно-економічному університеті;
- Положення про організацію і проведення практики студентів
Львівського торговельно-економічного університету;
- Положення про бази виробничої практики студентів ЛТЕУ;
- навчальних планів спеціальностей;
- Програм практики відповідних спеціальностей та напрямів підготовки.
Практика проводиться з метою поглиблення практичних навичок
студентів, опрацювання ними прийомів і методів виконання організаційних,
розпорядчих і аналітичних функцій (робіт) у структурних підрозділах, посади
яких заміщаються фахівцями даної спеціальності, а також з метою збору
матеріалів для виконання магістерської, випускової роботи та складання
державного іспиту зі спеціальності.
Згідно з графіком навчального процесу студенти ЛТЕУ проходять 81
практику, у тому числі денної форми навчання 50: виробничих – 44;
переддипломних – 6 і заочної форми навчання – 31 виробничих. Тривалість
практики складає 2-10 тижнів для студентів 1-4 курсу освітнього рівня
“бакалавр” та 4-6 тижнів для студентів освітніх рівнів “спеціаліст” та “магістр”.
У 2015-2016 навчальному році магістерська практика на всіх спеціальностях
була поділена на етапи (по 2-3 тижні після кожного семестру).
Всього за 2015-2016 навчальний рік в Університеті проходив практику
1281 студент: денної форми навчання – 697 студентів (з них освітнього рівня
“бакалавр” – 375, освітнього рівня “спеціаліст” – 3, освітнього рівня “магістр”
– 319), заочної форми навчання – 584 студенти (з них бакалаврів – 157,
спеціалістів – 44, магістрів – 383).
У червні-серпні 2016 р. 39 студентів Університету різних спеціальностей
проходили позакредитну практику в Республіці Польща на одному з
найбільших санаторно-курортних комплексів країни Health Resort & Medical
SPA Panorama Morska.
Загальне керівництво практикою здійснює відділ методичного
забезпечення та акредитації, зокрема керівник виробничої практики.
Безпосереднє керівництво певними різновидами практики покладено на
відповідні кафедри. Всі види практик забезпечені відповідними нормативними
та методичними матеріалами (положеннями та програмами).
Перелік основних баз виробничої практики, з якими укладено
довгострокові угоди, наведено в табл. 2.1.
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Таблиця 2.1
Перелік баз практики, з якими укладено довгострокові угоди
№
з/п

Найменування бази для проходження
практики

Інформація про наявність угод про
проходження практик (№, дата,
строк дії)

1

ТзОВ “Хліб-Трейд”

№ 289/020-14 від 12.06.2015 р., строк
дії – 31.12.2020 р.

2

Центр математичного моделювання Інституту
прикладних проблем механіки та математики
ім. Я.С. Підстригача

№ 142/020-14 від 25.12.2014 р., строк
дії – до 31.12.2020 р.

3

ТзОВ ТВК “Львівхолод”

4

ТОВ “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ Україна”

5

ТОВ “ПАККО Холдинг”

6

Виноградівська універсальна товарна біржа

7

ТзОВ “Епіцентр К”

8

ТОВ “Агат Косметика”

9

Адвокатське об’єднання “Павленко і партнери”

10

Львівське відділення № 5 ПАТ “UNIVERSAL
BANK”

11

Львівська обласна дирекція №1 АБ “Укргазбанк”

12

АТ “ОТП Банк”

13

ТОВ “ОВБ Алфінанц Україна”

14

ПАТ КБ “Приватбанк”

15

ВАТ “Туристична фірма “Львів-Супутник”

16

Територіальне управління державної судової
адміністрації України у Львівській області
Львівська міська рада

17
18

ТзОВ “АЙПІЄ-Л”

20
21

ТзОВ “Наталія – 18”

22

Червоноградська філія ДП
“Львівстандартметрологія”
Львівська регіональна державна лабораторія
ветеринарної медицини
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ГНК “Гетьман”

№ 2274/020-14 від 12.01.2009. строк
дії – до 31.12.2019 р.
№ 02/020-14 від 1.09.2009 р.; строк
дії – до 31.12.2019 р.
№ 04/020-14 від 1.09.2011 р.; строк дії
– до 31.12.2017 р.
№ 1/020-14 від 3.07.2012 р.; строк дії
– до 31.12.2017 р.
№ 78/020-14 від 6.12.2014 р.; строк
дії – до 31.12.2016 р.
№ 246/020-14 від 20.12.2013 р. строк
дії – до 31.12.2020 р.
№2 від 5.06.2013 р., строк дії до
31.12.2018 р.
№140/020-14 від 21.01.2014 р. строк
дії – до 1.01.2016 р. пролонгація
№3/020-14 від 30.10.2014 р., строк дії
до 31.12.2017 р.
№ 245/020-14 від 04.11.2014 р. строк
дії до 31.12.2015 р. пролонгація
№ 213/020-14 від 26.03.2014 р., строк
дії до 31.12.2019 р.
№ 5/020-14 від 10.09.2014 р., строк дії
до 31.12.19 р.
№ 580/020-14 від 31.12.2010 р. строк
дії до 31.12.2019 р.
№ 195/020-14 від 27.03.2014 р., строк
дії до 31.12.2019 р.
№ 94/020-14 від 27.09.2013 р.
від 4.11.2013 р., строк дії до
31.12.2016 р.
№ 579/020-14 від 31.12.2010 р.
№577/020-14 від 31.12.2010 р., строк
дії до 31.12.2018 р.
№ 57/020-14 від 21.12.2011 р., строк
дії до 31.12.2016 р.
№ 718/020-14 від 4.01.2010 р., строк
дії до 31.12.2020 р.
№ 21 від 29.10.2014 р., строк дії до
31.12.2017 р.

24

ПАТ ТГК “Дністер”

25

Територіальний орган Держспоживстандарту у
Львівській області – Управління у справах
захисту прав споживачів

№ 03/020-14 від 01.10.2009 р., строк
дії до 31.12.2018 р.

26

ТзОВ "Юридична компанія "Партнер"

№ 545/020-14 строк дії до 31.12.2018
р.
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У звітному році студенти Університету проходили он-лайн практику в
ПриватБанку. Цей вид практики дозволяє студентам-практикантам виконувати
завдання з практики не відвідуючи установи банку. Крім того, кращі
практиканти були внесені в єдину базу вакансій ПриватБанку та на перспективу
можуть претендувати на працевлаштування.
Для студентів напрямів підготовки “Харчові технології та інженерія”,
“Готельно-ресторанна справа” укладено угоду про співпрацю з рестораном
ТзОВ “В. Піано-Україна”, м. Львів, угода № 195/020-14 від 14.04.2016 р., якою
передбачено оплату студентам практики, працевлаштування студентів та
проведення майстер-класів для студентів, а також із готелем “Світязь” – філією
Приватного акціонерного товариства “Волиньтурист”, м. Луцьк (угода
№ 244/020-14 від 1.06.2016 р.) та з готельно-ресторанним комплексом ТОВ
“Рейкарц Хотел менеджмент”, м. Львів (угода № 3/020-14 від 10.09.2015 р.)
Також укладено угоди з підприємствами: АТ Корпорація “ЕнергоресурсІнвест” (угода № 187/020-14 від 8.04.2016р.), Державне підприємство “Інженерний
центр “Львівантикор” НАН України (угода № 188/020-14 від 8.04.2016 р.),
Підприємство “Аргентум” ГО “Науково-дослідне об’єднання” (угода № 189/02014 від 8.04.2016 р.), Комунальне підприємство “Адміністративно-технічне
управління” (угода №191/020-14 від 8.04.2016 р.).
Удосконалене й оновлене методичне забезпечення з практикування
магістрів. Воно розроблене за концепцією, яка відображає реалії розвитку
освіти та її орієнтування на соціально-особистісні й професійні компетенції,
вимоги роботодавців до випускників, насамперед у підвищеній практичній
підготовці. У концепції конкретизовано практикування не абстрактно за
спеціальністю, а з навчальними дисциплінами, які передують практиці. Йдеться
про конкретні функції, види робіт (аналітичні, експертні оцінки, управлінські
рішення, прогнози, проекти макро- і мікрорівня, регіонального, національного
масштабу), які належить виконувати магістру за місцем праці.
Питання практики як однієї зі складових освітнього процесу в
Університеті завжди є в центрі уваги всіх підрозділів та на контролі ректорату.
Класична тріада наука – практика – студент дає відповідний результат:
високопрофесійного випускника, який на ринку праці може сміливо
витримувати конкуренцію в отриманні свого першого робочого місця за фахом.
Однією з важливих ланок освітньої діяльності в Університеті є
підсумкова атестація випускників усіх рівнів. Атестація здійснюється
екзаменаційними комісіями після завершення навчання на відповідному
освітньому рівні з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої
підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. Екзаменаційна
комісія здійснює перевірку рівня науково-теоретичної та практичної підготовки
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випускників, вирішує
питання про
присвоєння їм
відповідного
кваліфікаційного рівня, видачі документа про освіту, опрацьовує пропозиції
щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки фахівців в
Університеті. У звітному навчальному році екзаменаційними комісіями на всіх
формах навчання було проведено підсумкову атестацію 1372 студентів, у тому
числі:
– денна форма навчання – 513 осіб, з них: 364 – бакалаври, 72 – спеціалістів,
127 – магістрів. Диплом із відзнакою отримали 67 осіб, що складає 13,0 %;
– заочна форма навчання – 859 осіб, з них: 451 – бакалавр, 79 –спеціалістів,
329 – магістрів. Диплом з відзнакою отримали 102 особи, що складає 11,9 %.
Засідання екзаменаційних комісій проводилися відповідно до діючих
нормативних документів і графіку роботи ЕК. Адміністрацією інститутів,
деканатами, випусковими кафедрами, навчальним відділом виконана значна
робота щодо організації засідань ЕК, підвищення якості підготовки здобувачів
вищої освіти всіх освітніх рівнів й усіх форм навчання. На достатньо високому
рівні проведено попередній захист дипломних робіт.
Головами екзаменаційних комісій зазначено, що випускники всіх освітніх
рівнів та форм навчання показали досить високий показник якісної успішності
як при складанні іспитів (89,1 %, що на 0,7 % вище у порівнянні з минулим
роком), так і захисті дипломних робіт (90,2 %). Сформовані питання у білетах і
тестах, розрахунково-аналітичні завдання відповідають сучасним вимогам.
Тематика дипломних робіт спрямована на потреби сучасної економіки.
Дипломні роботи виконані на високому науково-практичному рівні, охоплюють
різні об’єкти дослідження, містять економіко-математичні розрахунки та
моделі, які базуються на достатньо широкій часовій інформаційній базі,
розширену наукову полеміку теоретичного характеру з вивченням власної
точки зору, мають пошуковий характер, елементи наукової новизни та
зорієнтовані на отримання економічного ефекту від впровадження результатів
дослідження. Частина дипломних робіт виконана студентами на замовлення
підприємств і організацій різних форм власності та системи споживчої
кооперації України, ряд дипломних робіт рекомендовані до впровадження, а
результати досліджень окремих робіт вже впроваджені, що підтверджується
відповідними довідками (актами) про впровадження.
Важливим етапом освітнього процесу є працевлаштування випускників.
Так, у поточному навчальному році на підприємства різних форм власності й
установи працевлаштовано 65 випускників денної форми навчання освітніх
рівнів “спеціаліст” і “магістр”, або 44 %, а 84 особи, або 56 % отримали вільне
працевлаштування.
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3. Ліцензійно-акредитаційна та навчально-методична робота
Розширення сфер напрямів діяльності Університету, які підлягають
акредитації, з одного боку, та динамічні, підвищені вимоги до змісту
акредитаційних робіт Міністерства освіти і науки України, з другого, поставили перед ректоратом низку завдань:
 об’єднання зусиль структурних підрозділів (випускових кафедр,
відділів методичного забезпечення та акредитації, наукового, навчального,
кадрів та ін.) у підготовчих і завершальних ліцензійно-акредитаційних роботах;
 забезпечення високої корпоративної культури оперативного виконання
ліцензійно-акредитаційних робіт, коли кожен відповідає за загальний кінцевий
результат;
 виконання всіх робіт без права на помилку, оскільки завдяки
електронній базі міністерства підлягали контролю вся без виключення
інформація і хід акредитації й ліцензування.
З усіма цими завданнями ректорат, інститут, факультети і кафедри,
структурні підрозділи успішно справилися. Це дозволило продовжити роботу і
зберегти позитивну динаміку в ліцензуванні та акредитації спеціальностей.
У 2015-2016 навчальному році на кафедрі природничих наук та захисту
навколишнього середовища було ліцензовано нову для Університету
спеціальність 183 “Технології захисту навколишнього середовища”.
Важливе завдання ректорату і структурних підрозділів Університету інтенсифікувати зусилля в профорієнтаційній роботі і не тільки збільшувати
набір, а й добиватися покращення якісного складу абітурієнтів.
Проведення ліцензування та акредитації у 2015-2016 навчальному році
було справжнім випробуванням для кафедр і структурних підрозділів
Університету, які стикалися з низкою проблем, котрі були пов’язані з тим, що
процес ліцензування здійснювався за новими Ліцензійними умовами,
затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015
р. № 1187, а акредитації – згідно з Державними вимогами до акредитації,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 13
червня 2012 р. № 689 і Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 24 грудня
2003 р. № 847.
Новими Ліцензійними умовами, затвердженими Постановою Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, було запроваджено ряд
нововведень, які вимагали точності й своєчасності:
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 подання в електронному вигляді даних і відомостей про кадрове та
матеріально-технічне забезпечення Університету до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти до подання заяви;
 оприлюднення на офіційному веб-сайті Університету інформації про
навчально-методичне та інформаційне забезпечення до подання заяви;
 створення робочої (проектної) групи з науково-педагогічних працівників
у складі кафедри, відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти за певною
спеціальністю, на чолі з керівником проектної групи (гарантом освітньої
програми) і забезпечення їх відповідності новим кадровим вимогам;
 забезпечення відповідності рівня наукової та професійної активності
кожного з науково-педагогічних працівників, які здійснюватимуть підготовку
здобувачів вищої освіти, кадровим вимогам шляхом виконання за останні п’ять
років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток додатку 12
Ліцензійних умов (підпункти 1-16 – при підготовці бакалаврів і магістрів, 1-12
– докторів філософії);
 забезпечення відповідності новим технологічним вимогам щодо
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
 розробка проектними групами освітньої (освітньо-професійної або
освітньо-наукової) програми підготовки здобувачів вищої освіти, навчального
плану та пояснювальної записки до нього, які відповідають новим вимогам.
Кафедрам потрібно особливу увагу звернути на те, що з 1 вересня 2017 р.
до всіх науково-педагогічних працівників Університету будуть ставитися нові
кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти, передбачені Ліцензійними умовами, затвердженими Постановою
КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (додаток 12), а рівень наукової та
професійної активності кожного з науково-педагогічних працівників
приводитися у відповідність цим вимогам.
Основне навантаження з проведення ліцензування та акредитації
спеціальностей в Університеті припадає на працівників випускових кафедр, що
здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти, постійно та безпосередньо
займаються ліцензуванням, акредитацією та відділу методичного забезпечення і
акредитації, зокрема провідного фахівця Колесник Л. В., яка надає
інформаційну, методичну та практичну допомогу в проведенні ліцензування та
акредитації спеціальностей.
У 2015-2016 навчальному році проведено такі роботи:
 повторно акредитовано: бакалаврів напряму підготовки 6.030601
“Менеджмент”; магістрів спеціальностей 8.03060101 “Менеджмент організацій

21

і адміністрування” (за видами економічної діяльності) та 8.03050801 “Фінанси і
кредит” (за спеціалізованими програмами);
 вперше акредитовано бакалаврів напряму підготовки 6.051701 “Харчові
технології та інженерія”;
 ліцензовано бакалаврську програму за спеціальністю 183 “Технології
захисту навколишнього середовища”.
У цьому році вперше було ліцензовано 9 спеціальностей освітнього рівня
“доктор філософії” (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Перелік ліцензованих в Університеті освітньо-наукових спеціальностей
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Код та найменування спеціальності
051 “Економіка”
056 “Міжнародні економічні відносини”
071 “Облік і оподаткування”
072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
073 “Менеджмент”
075 “Маркетинг”
076 “Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність”
181 “Харчові технології”
182 “Технологія легкої промисловості”

Гарант освітньо-наукової програми
підготовки доктора філософії
д.е.н., проф. Г. І. Башнянин
д.е.н., проф. В. О. Шевчук
д.е.н., проф. К. І. Редченко
д.е.н., проф. Т. Г. Васильців
д.е.н., проф. Б. М. Мізюк
д.е.н., проф. Ю. А. Дайновський
д.е.н., проф. В. В. Апопій
д.т.н., проф. І. В. Сирохман
д.т.н., проф. Б. Д. Семак

Інформацію про кількість ліцензійних спеціальностей за аналізований
період 2010-2016 років подано на рис. 3.1, акредитованих спеціальностей – на
рис. 3.2.
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магістр

доктор філософії

Рис. 3.1. Динаміка ліцензування спеціальностей в Університеті
у 2010/2011–2015/2016 навчальних роках
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Рис. 3.2. Динаміка акредитації спеціальностей в Університеті
у 2010/2011–2015/2016 навчальних роках
Актуальними залишаються необхідність оновлення наукових досліджень,
пошук цікавих, практично орієнтованих освітніх програм, максимально
наближених до стандартів європейської освіти із збереженням кращих
вітчизняних традицій та напрацювань науково-педагогічних працівників
Університету.
У процесі формування акредитаційних і ліцензійних справ особлива увага
приділялася науково-методичному доробку науково-педагогічних працівників
(наявність підручників, навчальних посібників, монографій, наукових
публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз,
зокрема Scopus або Web of Science, Core Collection, рекомендованих МОН та у
наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України з
тематики дисциплін, які викладаються), підвищенню кваліфікації кожні п’ять
років.
Випусковими кафедрами, факультетами, Інститутом економіки та
фінансів та структурними підрозділами Університету виконана значна робота з
акредитації й ліцензування. Однак введення нових переліків спеціальностей,
зміна правил ліцензування вимагає здійснення повної ревізії програм
підготовки і приведення їх у відповідність до нових вимог.
У наступному 2016-2017 навчальному році завершуються терміни
акредитації бакалаврів з напряму підготовки 6.030203 “Міжнародні економічні
відносини”, магістрів зі спеціальності 8.03020301 “Міжнародні економічні
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відносини”. Планується первинна акредитація магістрів із спеціальності
8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою”.
Із набуттям чинності норм нового Закону про вищу освіту, а саме тих
його положень, що пов’язані із забезпеченням якості вищої освіти, робота з
ліцензування й акредитації набуває більшого й відповідальнішого значення.
Робота професорсько-викладацького складу над підготовкою та
виданням навчальної літератури
Означений напрям визначальний в освітній діяльності Університету в
поточному періоді, і його вагомість зростатиме й надалі. Цьому сприяє:
 практика функціонування найуспішніших університетів, коли
користування навчальною літературою, виданою в інших вишах, не вважається
прийнятною. Втрачається стиль вишу як суб’єкта ринку освітніх послуг, а
також оперативність;
 ознака вищого професійного рівня професорсько-викладацького складу
за умови видання власних методичних розробок, особливо навчальних книг,
підручників, посібників тощо;
 вимога економії фінансових ресурсів, витрат на придбання навчальної
літератури на стороні;
 зростання критерію рівня забезпечення освітнього процесу
методичною літературою при виборі вишу абітурієнтами. Переглядаючи в
мережі Інтернет інформацію, наприклад про ДК, підручники, посібники тощо,
вони приймають аргументовані рішення;
 зручність, індивідуальне користування методичною літературою
студентами у зв’язку з високою оснащеністю комп’ютерною технікою.
Науково-педагогічні працівники Університету впродовж останнього
десятиліття утримують високі позиції в регіоні й країні щодо розробки і
видання власної навчально-методичної літератури та виконують норми,
зафіксовані в акредитаційних вимогах МОН України. Підготовка рукопису
підручника, посібника в Університеті додає автору престижності. Динаміка
видання навчально-методичної літератури професорсько-викладацьким
складом Університету у 2005-2015 рр. представлена на рис. 3.3.
МОН України відмінило надання грифу посібникам і підручникам для
вищих навчальних закладів. Відповідно до чинного законодавства гриф або
рекомендація до друку надається тільки вченими радами Університету
відповідно до розробленого в Університеті положення “Про надання грифу
підручникам і навчальним посібникам у Львівському торговельноекономічному університеті”.
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Друк. арк., позицій
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Рис. 3.3. Динаміка видання навчально-методичної літератури професорськовикладацьким складом Університету у 2005-2015 роках
Динаміка видання підручників і навчальних посібників професорськовикладацьким складом Університету у 2005-2015 рр. представлена на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Динаміка видання підручників і навчальних посібників професорськовикладацьким складом Університету в 2005-2015 рр.
Видання підручників і навчальних посібників професорсько-викладацьким
складом Університету в 2015 календарному році відображено у табл. 3.2.
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Таблиця 3.2
Видання підручників і навчальних посібників професорськовикладацьким складом Університету в 2015 році
№
Автори
з/п
1. За ред. О.Б. Жихор, О.І. Барановського
(Васильців Т.Г., Лупак Р.Л. - тема 8)
2.
Рудавська Г.Б., Демкевич Л.І.
3.
4.
5.
6.

Сирохман І.В., Лозова Т.М.,
Давидович О.Я., Калимон М.-М. В.
Тімченко О.П., Сисилюк Я.Г., Козій І.В.,
Тімченко Т.В. Дубик В.Я., Пігош М.А.
Лисак В.М., Козій І.В., Тімченко О.П.,
Сисилюк Я.Г., Пігош М.А.
Копилюк О.І., Ногінова Н.М.,
Музичка О.М., Кульчицька Н.С.

7.

Вовчак О.Д., Чікіта І.Б.

8.

Ощипок І.М., Пономарьов П.Х., Філь М.І.

9.

Ощипок І.М., Пономарьов П.Х.

10.
Лозовицький С.П.
11.

Щур Б.В., Федоров М.П.

12. Федоров М.П.
13.
Сосніна О.В.
14. Сосніна О.В.
15.
Антонюк Я.М., Шиндировський І.М.
16.

Кендус О.З., Клок В.І.

17.

Гелей С.Д., Рутар С.М.

18.

Полякова Ю.В., Макогін З.Я.

19. Чуй І.Р., Сороківська М.В.
20.
Сороківська М.В., Андрейків Т.Я.
21.

Черкасова С.В.

22. Куцик П.О., Васильців Т.Г.,
Сороківський В.М., Сороківська М.В.
23.

Мицак О.В., Чуй І.Р.

Назва
Економічна безпека: підручник
(ГРИФ МОН)
Мікробіологія: підручник
(ГРИФ МОН)
Управління якістю: навчальний
посібник
Філософія: навчальний посібник
Українська мова (за професійним
спрямуванням): навчальний посібник
Фінансовий менеджмент у банку:
навчальний посібник
Методика викладання дисциплін з
економіки: навчальний посібник
Кухні народів світу: навчальний
посібник (ГРИФ МОН)
Барна справа: навчальний посібник
(ГРИФ МОН)
Внутрішній аудит: теоретичні основи,
організація та методика: навчальний
посібник
Захист прав особи в кримінальному
провадженні: навчальний посібник
Кримінологія: навчальний посібник
Проблеми кваліфікації та запобігання
господарських злочинів: навчальний
посібник
Кримінальне право (Загальна частина)
Організація виставкової діяльності:
навчальний посібник (ГРИФ МОН)
Історія української культури:
навчальний посібник
Політологія: навчальний посібник,
9-е видання
Міжнародний інноваційний
менеджмент: навчальний посібник
Фінанси: навчальний посібник
Фінанси підприємств: навчальний
посібник
Ринок цінних паперів та фондова
біржа: навчальний посібник
Страховий менеджмент: навчальний
посібник
Фінансовий менеджмент у малому
бізнесі: навчальний посібник
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Продовж. табл. 3.2
24. Куцик П.О., Сороківський В.М.,
Фінансова математика: навчальний
Черкасова С.В., Сороківська М.В.
посібник
25. Кісілевич О.В., Сороківський В.М., Можи- Теорія ймовірностей та математична
ровська З.Г., Пенцак О.С., Стефаняк В.І.
статистика: навчальний посібник
26.
Маркетинг промислового підприємства
Бойчук І.В.
: навчальний посібник
27.
Маркетингова політика розподілу:
Сухорська У.Р.
навчальний посібник (ГРИФ МОН)
28.
Стратегічний маркетинг: навчальний
Басій Н.Ф.
посібник
29.
Застосування сучасних оздоровчих
Іваночко В.В., Завійська В.М.,
технологій у навчально-виховному
Дмитренко Л.В.
процесі фізичного виховання:
навчальний посібник
30.
Англійська мова. Сучасна граматика:
Дубравська Д.М., Ванівська О.І.
навчальний посібник. ч. 2
31.
Чеська мова для початківців:
Кость С.
навчальний посібник
32.
Ділова іноземна мова: Бізнес-курс
Ковалик Н.В., Ванівська О.І.
англійської мови: навчальний
посібник
33.
Бухгалтерський облік: навчальний
Куцик П.О., Чабанюк О.М., Макарук Ф.Ф.
посібник
34.
Облік зовнішньоекономічної
Рудницький В.С., Бачинський В.І.,
діяльності: навчальний посібник
Хомедюк В.О., Боровик О.М.
(ГРИФ МОН)
35.
Фінансовий облік 1: навчальний
Куцик П.О.
посібник
36.
Політична економія: навчальний
Томашик Л.С., Сухий О.О. та ін.
посібник
37. Башнянин Г.І., Шевчик Б.М.,
Сучасні економічні теорії: навчальний
Миронов Ю.Б.
посібник (ГРИФ МОН)
38.
Інтелектуальна власність: навчальний
Васильців Т.Г., Апопій В.В., Лупак Р.Л.
посібник
39.
Економіка торговельного
Заярна Н.М.
підприємства: навчальний посібник
40.
Теорія держави і права: навчальний
Передрієнко В.О., Санагурська Г.М.
посібник
41.
Історія держави і права зарубіжних
Вдовичин І.Я.
країн: навчальний посібник
42.
Матеріалознавство та основи
Полікарпов І.С., Уська А.М. та ін.
технологій виробництва товарів:
навчальний посібник
43. Ніколайчук Л.Г., Демидчук Л.Б.
Патентознавство: навчальний посібник
44.
Міжнародне приватне право:
Котуха О.С., Чабан О.М.
навчальний посібник
45.
Екологічне право України: навчальний
Ратушна Б.П., Рабінович А.В.
посібник
46.
Цивільний процес: навчальний
Ратушна Б.П.
посібник
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Продовж. табл. 3.2
47. Канцір В.С., Олашин М.М.,
Ратушна Б.П., Фігель Ю.О.
48.
Щур Б.В.
49. Скоробогатий Я.П., Садницька Т.Р.,
Василечко В.О., Породко І.Г.
50.
Гвоздьова Є.В., Гірник М.О.
51.

Сирохман І.В., Філь М.І.,
Калимон М.-М.В.

Теорія доказів: навчальний посібник
Особливості методики розслідування
господарських злочинів: навчальний
посібник
Цивільний захист: навчальний
посібник
Дискретна математика: навчальний
посібник
Технологія приготування страв і
харчових продуктів із риби і
морепродуктів: навчальний посібник

Для того щоб повсякденно підтверджувати високий рівень Університету,
серед завдань перед професорсько-викладацьким складом є:
- необхідність забезпечення студентів підручниками і посібниками з
кожної навчальної дисципліни, передусім авторства викладачів Університету,
створить відповідний імідж Університету серед студентства;
- виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів
освіти, затверджених Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187, якими
передбачені певні показники для визначення рівня наукової та професійної
активності науково-педагогічного (наукового) працівника. Читання лекцій,
проведення практичних, семінарських і лабораторних занять, здійснення
наукового керівництва курсовими, дипломними роботами (проектами),
дисертаційними
дослідженнями
науково-педагогічними
(науковими)
працівниками, рівень наукової та професійної активності кожного з яких
засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов,
зазначених у пункті 5 приміток. Однією з цих умов є наявність виданих
навчальних посібників/посібників для самостійної роботи студентів і
дистанційного навчання / конспектів лекцій / практикумів / методичних
вказівок / рекомендацій – загальною кількістю три найменування.
Слід зауважити, що видавництво Університету активізувало свою роботу і
тепер видання здійснюються у максимально стислі терміни (за умови
невідкладного виконання викладачами кафедр після редакційних робіт). Як
приклад, оперативне видання програм практик для освітнього рівня магістра
(термін – 10 робочих днів).
Проблемним залишається питання виконання кафедрами плану видання.
Стан виконання за 2015 рік та І півріччя 2016 р. подано у табл. 3.3 і табл. 3.4.
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Таблиця 3.3
Інформація про подання рукописів навчально-методичної літератури у
відділ методичного забезпечення й акредитації кафедрами Університету,
запланованих Видавництвом ЛТЕУ у 2015 р. та у І-у півріччі 2016 р.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

5

42

7

2

28

1 пос.
1 підр.

9
23
19
12

2
1
9
6

22
4
47
50

4
13
6
7

0
0
3
3

0
0
50
43

1 мет.
2 мет.

4

1

25

2

0

0

2

0

0

0

0

0

5

1

20

4

0

0

10
3
7

3
0
1

30
0
14

1
4
6

1
0
2

100
0
25

5

1

20

4

1

0

2
5
12
8

0
1
7
0

0
20
58
0

3
1
0
0

1
0
0
0

33
0
0
0

1 мет.

6

0

0

5

1

0

3 мет.

4

0

0

0

0

0

3 мет.

7

0

0

1

0

0

11

6

54

6

6

100

2

0

0

3

0

0

9

4

44

2

1

50

5
9
3
7
1
2
204

1
3
0
2
0
2
56

25
33
0
29
0
100

0
0
2
0
1
0
82

0
0
0
0
1
0
22

0
0
0
0
100
0

Подано поза
планом

Подано поза
планом

9
10
11
12

% виконання
плану

7
8

Подано

6

12

І півріччя 2016 р.

План на
2016 р.

2
3
4
5

Фінансово-економічної безпеки
та банківського бізнесу
Аудиту, аналізу та оподаткування
Бухгалтерського обліку
Фінансів, кредиту та страхування
Економіки
Теоретичної та прикладної
економіки
Фізичного виховання та спорту
Вищої математики, економетрії і
статистики
Менеджменту
ПЗІ
ІС у менеджменті
Економічного прогнозування і
ризику
Маркетингу
Іноземних мов
МЕВ
КД і підприємництва
Митного та тарифного
регулювання
Товарознавства і технологій
виробництва харчових продуктів
Товарознавства непродтоварів
Природничих наук та захисту
навколишнього середовища
Романо-германських мов
Харчових технологій та готельноресторанного бізнесу
Теорії держави і права
Господарського права та процесу
Кримінального права та процесу
Цивільного права і процесу
Філософії і культури
Історії і політології
ВСЬОГО (одиниць)

% виконання
плану

1

Кафедра

Подано

№
з/п

План на
2015 р.

2015 рік

1 пос
2

2
1

1 пос

1

3 пос
2

13

2 мет.

14

29

Таблиця 3.4
Інформація про подання рукописів навчальних посібників, підручників у
відділ методичного забезпечення й акредитації кафедрами Університету,
запланованих Видавництвом ЛТЕУ у 2015 р. та у І-у півріччі 2016 р.

Фінансово-економічної безпеки та
банківського бізнесу
2 Аудиту, аналізу та оподаткування
3 Бухгалтерського обліку
4 Фінансів, кредиту та страхування
5 Економіки
6 Теоретичної та прикладної економіки
7 Фізичного виховання та спорту
8 Вищої математики, економетрії і статистики
9 Менеджменту
10 ПЗІ
11 ІС у менеджменті
12 Економічного прогнозування і ризику
13 Маркетингу
14 Іноземних мов
15 МЕВ
16 КД і підприємництва
17 Митного та тарифного регулювання
18 Товарознавства і технологій виробн.
харчових продуктів
19 Товарознавства непродтоварів
20 Природничих наук та захисту
навколишнього середовища
21 Романо-германських мов
22 Харчових техн. та готельно-ресторанного
бізнесу
23 Теорії держави і права
24 Господарського права та процесу
25 Кримінального права та процесу
26 Цивільного права і процесу
27 Філософії і культури
28 Історії і політології
ВСЬОГО (одиниць)
* 1 підручник
1

2
2*
9
6*
1
3
1
4
2
2
3
1

1 пос.
1 підр.

2
1

Подано поза
планом

Подано

2

План
на І півріччя
2016 р.

6

І півріччя 2016 р.
Подано поза
планом

Кафедра

Подано

№
з/п

План на
2015 р.

2015 рік

2*

4
2

1

1

1

1

1

1
1

1

1

2

3
1

3*
3

1

1
1
4
9
3
5
1
2
76

1
3
3
1
2
19

5

1

1

12

3

2
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Продовжувалася робота з удосконалення електронної бібліотеки. Так, у
пункті 6 додатку 14 до “Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти”, затверджених Постановою КМУ від 30 грудня 2015р. № 1187,
забезпеченістю навчальними матеріалами вважається наявність підручників,
навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно з переліком
рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на п’ять осіб
фактичного контингенту студентів та заявленого додаткового ліцензованого
обсягу в разі розширення провадження освітньої діяльності або їх наявність в
електронній формі (у локальному чи віддаленому доступі) для необмеженої
кількості користувачів з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну
власність. Для вибіркових навчальних дисциплін дозволяється використання
навчальних матеріалів лише в електронній формі.
Тому питання наповнення електронної бібліотеки необхідною
літературою в період певних труднощів, що виникають із виданням друкованої
навчальної літератури, є актуальне як ніколи. Стан наповнення електронної
бібліотеки навчальними матеріалами відображено у табл. 3.5.
Таблиця 3.5
Наявність в електронній бібліотеці навчальних матеріалів за видами
станом на 1 липня 2015 р. і 1 липня 2016 р.
Вид навчальної літератури
Підручники
Навчальні посібники
Конспекти лекцій
Тести
Завдання та методичні вказівки для СРС
Завдання та методичні вказівки для контрольних
робіт
Завдання та методичні вказівки для лабораторних
занять
Завдання та методичні вказівки для практичних
занять
Завдання та методичні вказівки для семінарських
занять
Методичні вказівки до дипломних (магістерських)
робіт
Методичні вказівки до курсових робіт
Програми практик
Допоміжний матеріал
Навчально-методичні комплекси
Робочі навчальні програми
Новинки видавництв України
Монографії
ВСЬОГО

Кількість
на 1.07.15р. на 1.07.16р.
14
15
263
286
418
418
247
249
512
513
335
341

Відсотків
107,1
108,7
100,0
100,8
100,2
101,8

100

101

101,0

199

199

100,0

55

55

100,0

30

30

100,0

40
37
254
238
563
4
16
3325

40
51
265
249
563
4
17
3396

100,0
137,8
104,3
104,6
100,0
100,0
106,2
102,1
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Стан розроблення та адаптації дистанційних курсів в освітній процес
протягом звітного навчального року відображено на рис. 3.5 та у розрізі кафедр
станом на 30 червня 2016 р. – у табл. 3.6.

Рис. 3.5. Інформація про розроблення та адаптацію дистанційних курсів
протягом 2015-2016 навчального року
В Університеті була продовжена робота науково-педагогічного семінару.
18 лютого 2016 р. відбувся науково-педагогічний семінар із питань практики
“Нові підходи до практики за магістерськими програмами та їх методичне
забезпечення”.
Відбувся обмін досвідом практикування студентів, розглянуто пропозиції,
зауваження кафедр щодо організації практичної підготовки магістрів, структури і
змісту програм практик. Окреслено нові підходи до проходження практики за
магістерськими програмами та їх методичного забезпечення.
В Університеті продовжується практика проведення загальноуніверситетських
відкритих лекцій. У 2015-2016 навчальному році їх провели досвідчені лектори:
 професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів к.т.н., проф.
Беднарчук М. С. для студентів четвертого курсу напряму підготовки 6.030510
“Товарознавство і торговельне підприємництво” з дисципліни “Товарознавство
взуття, хутра і культтоварів” на тему “Гумове, полімерне і валяне взуття” (26
жовтня 2015 р.);
 завідувач кафедри фінансів, кредиту і оподаткування д.е.н., проф.
Васильців Т. Г. для студентів спеціальності 8.18010014 “Управління фінансовоекономічною безпекою” з дисципліни “Теорія безпеки соціальних систем” на тему
“Система управління економічною безпекою підприємства” (11 грудня 2015 р.);
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Таблиця 3.6
Інформація про роботу кафедр Університету над дистанційними курсами
станом на 30 червня 2016 року

Інститут економіки та фінансів
1. Фінансово-економічної безпеки та
17
6
1
банківського бізнесу
2. Аудиту, аналізу та оподаткування
4
15
3
3. Бухгалтерського обліку
8
2
3
4. Фінансів, кредиту та страхування
27
5
1
5. Економіки
25
0
7
6. Теоретичної та прикладної економіки
22
0
6
7. Фізичного виховання та спорту
1
0
0
Всього
104
28
21
Факультет міжнародних економічних відносин
8. Вищої математики, економетрії і статистики
7
0
4
9. Програмних засобів інформатики
2
0
1
10. Маркетингу
16
17
2
11. Інформаційних систем у менеджменті
47
1
4
12. Економічного прогнозування і ризику
8
2
2
13. Міжнародних економічних відносин
20
9
0
14. Іноземних мов
12
0
3
Всього
112
29
16
Товарознавчо-комерційний факультет
15. Менеджменту
20
3
13
16. Харчових технологій та готельно9
4
1
ресторанного бізнесу
17. Комерційної діяльності і підприємництва
19
10
6
18. Митного та технічного регулювання
7
0
11
19. Товарознавства і технологій виробництва
25
3
1
харчових продуктів
20. Товарознавства непродтоварів
9
8
1
21. Природничих наук та захисту
12
11
3
навколишнього середовища
22. Романо-германських мов
5
3
6
Всього
106
42
42
Юридичний факультет
23. Цивільного права і процесу
19
0
3
24. Теорії держави і права
16
0
7
25. Історії і політології
8
0
2
26. Філософії і культури
9
0
4
27. Господарського права та процесу
13
0
6
28. Кримінального права та процесу
13
0
5
Всього
78
0
27
РАЗОМ
400
99
106

не поданих до
Центру ДТН

не завершених
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викладачем

не адаптованих
в Центрі ДТН
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Назва кафедри

адаптованих

Кількість дистанційних курсів

0

3
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13
8
0
0
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0
1
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5
3
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1
8
0
0
0
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0
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3

0

5

13

1
1

0
6

0

0

1

0

3

0

3
17

1
20

0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
3
0
3
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 професор кафедри товарознавства і технологій виробництва харчових
продуктів д.т.н., проф. Лозова Т. М. для студентів третього курсу напряму
підготовки 6.030510 “Товарознавство і торговельне підприємництво” з навчальної
дисципліни: “Товарознавство продовольчих товарів. Кондитерські товари” на
тему: “Товарознавчі аспекти формування споживних властивостей, асортименту і
якості печива” (13 листопада 2015 р.);
 завідувач кафедри аудиту д.е.н., проф. Редченко К. І. для студентів
спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” із навчальної дисципліни
“Управлінський контроль” на тему: “Менеджмент і контроль. Зміст
управлінського контролю” (09 грудня 2015 р.);
 завідувач кафедри цивільного права та процесу к.ю.н., доц. Федик Є. І.
для студентів другого курсу спеціальності 6.030401 “Правознавство” з навчальної
дисципліни “Цивільне право” на тему: “Договір у системі зобов’язальних
правовідносин. Принципи його правового регулювання” (1 червня 2016 р.).
У 2015-2016 навчальному році Університет продовжив один із напрямів
профорієнтаційної
роботи,
рекламних
заходів
щодо
підвищення
конкурентоспроможності вузу на ринку освітніх послуг – участь у виставках
навчальних закладів, з цією метою Університет взяв участь у масовому заході
“Фестиваль освіти дорослих та ярмарок вакансій”, який відбувся 10 жовтня 2015 р.
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4. Наукова діяльність та розвиток кадрового потенціалу
Наукова робота професорсько-викладацького складу та аспірантів
Університету здійснювалася у відповідності з перспективним планом наукової
діяльності на 2011-2020 рр. та програмами розвитку наукових шкіл, що
функціонують у структурних підрозділах Університету (Інститут економіки та
фінансів, факультети: міжнародних економічних відносин, товарознавчокомерційний та юридичний).
Основні результати наукової роботи за звітний період є такими:
1) захищено п’ять докторських дисертацій (Н. Г. Міценко за спеціальністю
08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” на тему: “Формування
локальних інтегрованих систем за участю підприємств споживчої кооперації”;
Л. М. Коваль за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним
господарством” на тему: “Управління ресурсними ринками в аграрному секторі
національної економіки”; О. С. Вербова за спеціальністю 08.00.01 “Економічна
теорія та історія економічної думки” на тему: “Інституційне поле національного
господарського руху в Західній Україні (1848-1944 рр.)”; М. Ю. Барна за
спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”
на тему: “Концептуально-методологічні підходи до трансформації системи
внутрішньої торгівлі в сучасних умовах”; Т. М. Лозова за спеціальністю 05.18.15
“Товарознавство харчових продуктів” на тему: “Наукове обґрунтування і
практичні аспекти формування споживних властивостей та зберігання
борошняних кондитерських виробів з антиоксидантним статусом”) та 28
кандидатських дисертацій;
2) студентами Університету отримано дванадцять дипломів І, ІІ та ІІІ
ступеня за перемогу на Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах
наукових і дипломних робіт, що засвідчує вдосконалення стилю та поліпшення
організації студентської наукової роботи, підвищення її результативності;
3) у стажуваннях за кордоном взяли участь дев’ять викладачів Університету,
серед яких: д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних
відносин В. О. Шевчук в Університеті “Politechnika Krakowska” (м. Краків,
Республіка Польща), к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Н. І. Черкас в University of Redlands (Каліфорнія, США.), д.е.н. професор кафедри
міжнародних економічних відносин Л. А. Яремко у Лодзькому університеті
(Польща); к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої математики, економетрії і статистики
Боднар Р. Д. у Європейському університеті Віадріна (Франкфурт-на-Одері,
Німеччина); старший викладач кафедри фізичного виховання В. В. Кріпчак в
Академії гімнастики “Rising Stars” University of Redlands (Каліфорнія, США);
к.е.н., доцент кафедри маркетингу І. В. Бойчук в Академічному товаристві Міхала
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Балудянського (м. Братислава, Словаччина), к.т.н., доцент кафедри товарознавства
непродовольчих товарів Н. І. Попович в Інституті шкіряної промисловості (м.
Лодзь, Республіка Польща); к.ю.н., старший викладач кафедри цивільного права
та процесу Х. В. Горецька у Пан’європейському університеті (м. Братислава,
Словацька республіка); к.е.н., доцент кафедри маркетингу І. В. Бойчук у
Празькому інституті підвищення кваліфікації (м. Прага, Чехія); к.ю.н., доцент
кафедри теорії держави і права А. Б. Медвідь у Школі Американського права
(Юридичний коледж ІІТ Chicago-Kent Іллінойського технологічного інституту,
США);
4) за результатами ІІІ конкурсу проекту “Розширення можливостей
Erasmus Mundus у сфері освіти (EMBER)” програми Erasmus Mundus,
учасником консорціуму якого є Львівський торговельно-економічний
університет, двоє аспірантів Університету стали переможцями та отримали
стипендії для річного навчання у закордонних ВНЗ:

Лега Олег (спеціальність “Світове господарство і міжнародні
економічні відносини”, науковий керівник - проф. В.О. Шевчук) - Вільнюський
університет (Литва);

Черевата Роксолана (спеціальність “Гроші, фінанси і кредит”, науковий
керівник - доц. Т. В. Мединська) – Лодзький університет (Польща);
5) к.ф.-м.н., доц. завідувач кафедри ПЗІ А. В. Костенко отримав свідоцтво
№ 63470 про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму
“Геоінформаційна система “Ареали рослин України” і свідоцтво № 58281 про
реєстрацію авторського права на базу даних “Довідник назв рослин України”;
6) налагоджено регулярне та оперативне розміщення на інтернет-сторінці
Університету матеріалів про наукові здобутки вчених, діяльність наукових шкіл
та проведені наукові заходи.
7) у зв’язку із зміною найменування вузу усі п’ять наукових видань
Університету успішно пройшли державну перереєстрацію в Міністерстві
юстиції України.
Водночас потребують більшої уваги та вирішення такі проблеми:
 підвищення якості публікацій у Вісниках університету, оскільки
науковий рівень окремих із них залишається низьким;
 збільшення кількості наукових публікацій у виданнях, що внесені до
наукометричних баз, від яких залежить формування рейтингу вузу, в першу
чергу Scopus та Web of Science;
 відсутність звітів про виконання НДР вченими Університету, не кажучи
про масштабні презентації завершених робіт;
 невирішеними до кінця залишаються проблеми проведення кафедрами
та факультетами параметричної оцінки академічного доробку вчених
36

Університету в розрізі професорсько-викладацького складу випускових кафедр;
 не реалізовується система сприяння Асоціації випускників ЛТЕУ для
стимулювання студентської наукової творчості;
 не вдалося провести конкурс на кращу одноосібну статтю молодого
вченого Університету віком до 35 років у загальноукраїнському або
зарубіжному журналі;
 вчені Університету не повністю використовують можливості зарубіжних
наукових стажувань і грантових програм для запозичення досвіду та
опанування новаторських підходів до наукової роботи;
 бажає кращого рівень підготовки студентських наукових досліджень, що
вимагає більшої особистої відповідальності наукових керівників чи
консультантів.
Станом на 01 липня 2016 р. вченими Університету виконувалося 49
науково-дослідних тем. Даний показник у 2013 р. становив 62 теми, в 2014 р. –
59, а в 2015 р. – 50 (рис. 4.1). У 2015-2016 навчальному році кількість тем із
державною реєстрацією становила 29 тем. Виконанням науково-дослідних
робіт із державною реєстрацією у 2015-2016 навчальному році було охоплено
більше половини кафедр Університету.

Рис. 4.1. Кількість виконуваних науково-дослідних тем викладачами кафедр
Університету протягом 2005-2015 років і 2015-2016 навчального року
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За результатами виконання НДР у 2015-2016 навчальному році:
а) опубліковано 380 наукових статей у загальноукраїнських журналах і 63 –
у зарубіжних виданнях;
б) матеріали наукових досліджень використовувалися при підготовці
засідань круглих столів, а також підготовці лекцій та проведенні практичних і
семінарських занять;
в) за тематикою науково-дослідних робіт Університету в 2015-2016
навчальному році захищено 33 дисертаційні роботи, з них:
 5 докторських дисертацій (Н. Г. Міценко, О. С. Вербова, Л. М. Коваль, М.
Ю. Барна, Т. М. Лозова);
 28 кандидатських дисертацій. Аспірантами і здобувачами Інституту
економіки та фінансів захищено 18 кандидатських дисертацій, у тому числі на
кафедрі аудиту, аналізу та оподаткування  дві (Т. М. Мельник, Т. Р. Хом'як);
бухгалтерського обліку  шість (Н. С. Хаймьонова, Ф. Ф. Макарук, Л. В. Бурдейна,
Л. П. Рибакова, О. П. Сашко, О. М. Домбик); економіки  вісім (О. В. Федик,
Н. М. Градюк, І. О. Орлик, Н. М. Хижа, Н. Р. Гураль, О. Я. Мандрик, М. В. Цап,
Г. В. Іванченко); теоретичної та прикладної економіки  одну (Ю. Б. Миронов);
фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу  одну (Л. М. Надієвець).
Одну дисертацію захищено здобувачем кафедри міжнародних економічних
відносин факультету міжнародних економічних відносин (Ганський В. О.). Вісім
дисертацій захищено аспірантами та здобувачами кафедр товарознавчокомерційного факультету: комерційної діяльності і підприємництва  дві
(Н. М. Андріїв, І. А. Дмитренко); митного та технічного регулювання  одну
(М. Н. Коваль); товарознавства непродовольчих товарів  три (Н. В. Лисенко,
О. В. Шунькіна, І. Л. Найвер); товарознавства і технологій виробництва
харчових продуктів  дві (І. В. Пахомова, А. С. Ткаченко). Одну дисертацію
захищено викладачем кафедри господарського права та процесу юридичного
факультету (Я. І. Музика).
Необхідно продовжити роботу над тим, щоб виконання кожного етапу
досліджень та завершення науково-дослідних робіт не лише документувалося
відповідним чином, але й отримувало належний академічний резонанс і
завершувалося підготовкою колективних монографій. Також доречно
організовувати загальноуніверситетські презентації та обговорення завершених
НДР, із запрошенням вчених інших вузів та академічних установ Західного
наукового центру.
Послідовне виконання власних НДР, що відображають профіль кафедри,
повинно сприяти розвитку наукових шкіл і слугувати елементом інтеграції
наукової та педагогічної діяльності. Також необхідно знайти оптимальний
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баланс між участю окремих вчених у кафедральних дослідженнях та роботах на
замовлення сторонніх академічних і неакадемічних установ. Попри існуючі
можливості, поки що немає вагомих прикладів подібної співпраці в межах
навчально-методичного комплексу “Економосвіта”, до якого входить
Університет, що важливо з погляду тіснішої інтеграції наукових досліджень та
навчального процесу.
У 2015-2016 навчальному році в Університеті тривав процес
організаційного зміцнення існуючих наукових шкіл.
Робота з аспірантами і докторантами – це один із найбільш об’єктивних
показників організації наукової роботи, академічного рівня досягнутих
результатів, але насамперед – якості освітнього процесу, оскільки є його
логічним продовженням.
У звітному навчальному році контингент аспірантів та здобувачів в
Університеті через об’єктивні причини зменшився (рис. 4.2). У 2015-2016 н. р.
порівняно з 2015 р. їх кількість зменшилася на 34 особи.

Рис. 4.2. Загальна кількість аспірантів і здобувачів Університету протягом
2005-2015 років і 2015-2016 навчального року
Важливе значення для подальшого розвитку наукової діяльності в
Університеті та підвищення ефективності роботи аспірантури/докторантури
мало функціонування трьох спеціалізованих вчених рад:
 Д 35.840.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора і кандидата наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління
39

національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності);
 К 35.840.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та
аудит (за видами економічної діяльності);
 К 35.840.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата наук за спеціальностями 05.18.08 – товарознавство непродовольчих
товарів і 05.18.15 товарознавство харчових продуктів.
Інформація про захист кандидатських і докторських дисертацій
аспірантами і докторантами протягом 2005-перше півріччя 2016 року подана
на рис. 4.3. За останні п’ять років вченими Університету було захищено більше
докторських дисертацій, ніж за попередній період 2005-2010 рр.

Рис. 4.3. Захист кандидатських і докторських дисертацій в Університеті
протягом 2005-2015 років і 2015-2016 навчального року
На кафедрах Університету активно проводиться робота по підвищенню
ефективності наукових досліджень аспірантів і молодих вчених. Підвищенню
ефективності роботи аспірантури сприятиме:
 проведення спеціальних семінарів і майстер-класів провідних
професорів Університету з аспірантами перших курсів навчання із питань
організації та методики роботи над дисертацією;
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 акцентування науковими керівниками та завідувачами кафедр уваги
аспірантів, докторантів і молодих вчених на необхідності розміщення
результатів їх наукової діяльності у виданнях, що входять до провідних
світових наукометричних баз;
 підвищеної уваги заслуговує розширення використання новітнього
програмного забезпечення та інформаційних технологій у наукових
дослідженнях.
За підсумками 2015-2016 навчального року викладачами Університету
опубліковано 33 монографії, 380 статей в загальноукраїнських журналах (з них
323 статті  фахові) і 63 публікації у зарубіжних виданнях. Відповідні показники
можна порівняти з відповідними даними за 2015 р.: монографій – 19, статей у
загальноукраїнських журналах – 414, зарубіжних публікацій –51 (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Загальна кількість монографій, статей у загальноукраїнських журналах
і зарубіжних виданнях, опублікованих викладачами Університету
за 2015 календарний і 2015-2016 навчальний роки
Підвищена результативність щодо публікацій у загальноукраїнських та
зарубіжних виданнях засвідчує усвідомлення викладачами Університету
важливості даного показника у формуванні рейтингових позицій вузу. Разом з
тим, це не повинно відволікати від того факту, що залишається недостатньою
кількість публікацій на одного працівника.
У звітному 2015-2016 навчальному році науковцями ЛТЕУ опубліковано
29 монографій, що значно перевищує показник попередніх років (2015 – 19;
2014 – 17; 2013 – 13) (рис. 4.5).
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Рис. 4.5. Кількість монографій, опублікованих вченими Університету
за 2009-2015 роки і 2015-2016 навчальний рік
Поступово зменшується кількість монографій, що не містять глибокого
аналізу поставлених дослідницьких проблем і не становлять предметного
інтересу в загальноукраїнському масштабі.
У 2015-2016 н. р. вченими Університету в загальноукраїнських журналах
було опубліковано 380 наукових статей, у 2015 р. даний показник становив 414
публікацій. У звітному навчальному році збільшилася кількість публікацій за
кордоном (в 2015-2016 н. р. опубліковано 63 праць за кордоном, а у 2015 р. – 51).
З-поміж вітчизняних журналів найбільшою популярністю користуються:
“Вісник НБУ”, “Бізнес Інформ”, “Облік і фінанси”, “Бухгалтерський облік і
аудит”, “Технологічний аудит та резерви виробництва”, “Проблеми економіки”,
“Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України”, “Проблеми і
перспективи розвитку підприємництва”, “Перехідні економічні системи”,
“Системний аналіз економічних систем”, “Актуальні проблеми економіки”,
“Економіка України”, “Європейські перспективи”, “Економічний форум”,
“Митна справа”, “Право України”, “Наше право”.
З метою сприяння науковим дослідженням на кооперативну тематику та
застосуванню на практиці результатів, одержаних викладачами у ході вивчення
проблем вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху, на кафедрах
ведеться наступна робота:
 ефективне використання наукового потенціалу науковців кафедр для
організації наукових досліджень проблем вітчизняного та зарубіжного
кооперативного руху;
 підвищення якості підготовки молодих фахівців шляхом активного
використання у навчальному процесі результатів наукових досліджень на
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кооперативну тематику, широкого залучення студентів до їх виконання,
формування наукової школи з проблем кооперації;
 участь вчених у вирішенні соціально-економічних проблем на основі
пропозицій до національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих,
регіональних та міжвузівських науково-технічних програм;
 експертна оцінка дисертаційних робіт, рецензування монографій,
статей, які мають кооперативну проблематику;
 розвиток взаємовигідних міжнародних зв’язків щодо досліджень
розвитку кооперативного руху;
 виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та
захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-практичною
інформацією, технологіями, спільне опублікування наукових статей,
монографій, проведення виставок-ярмарків, які мають кооперативну тематику;
 проведення науково-методичних, науково-практичних конференцій,
семінарів, тренінгів, виставок, презентацій, засідань круглих столів на
кооперативну тематику;
 залучення до науково-практичної кооперативної діяльності талановитої
студентської молоді до участі в університетських, всеукраїнських та
міжнародних студентських олімпіадах, конкурсах, виставках;
 співпраця зі всіма зацікавленими у поширенні кооперативних знань і
досвіду особами та організаціями (кооперативними організаціями, дорадчими
службами, спілками та асоціаціями підприємців тощо).
У звітному навчальному році в межах договору про наукову співпрацю з
Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації
(Республіка Білорусь) вченими Університету проф. Семаком Б. Б., проф.
Васильцівим Т. Г., доц. Семівим С. Р. та доц. Трут О. О. виконувалося спільне
наукове дослідження на тему “Споживча кооперація країн пострадянського
простору: стан, проблеми, перспективи розвитку”. Результати дослідження
були оформлені у формі звіту та надіслані білоруським партнерам.
Загалом у 2015-2016 навчальному році працівниками Університету
підготовлено 16 публікацій на кооперативну тематику.
За звітний період вчені Університету зробили 291 доповідь на понад 200
всеукраїнських та міжнародних конференціях. У 2015/16 н. р. на закордонних
конференціях було зроблено 11 доповідей у Республіці Польща, Чехії,
Болгарії, Словаччині, США, Росії, Румунії, Литві, Великобританії, Молдові та
українських у містах Вінниця, Запоріжжя, Київ, Івано-Франківськ, Житомир,
Луцьк, Львів, Кіровоград, Одеса, Полтава, Суми, Кривий Ріг, Тернопіль,
Харків, Чернівці та ін.
У стінах Університету за звітний навчальний рік успішно проведено 15
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конференцій, а саме: Міжнародну науково-практичну конференцію “Розвиток
національної економіки України: нові реалії і можливості в умовах
започаткування змін” (кафедра економіки, 21 жовтня 2015 року), 3-ю
Міжнародну
науково-практичну
конференцію “Проблеми
формування
асортименту, якості і екологічної безпечності товарів” (12 листопада 2015 р.), 5у Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Фінансово-економічний
розвиток України в умовах трансформаційних перетворень” (Інститут
економіки та фінансів, 20 листопада 2015 р.), 6-у Всеукраїнську науковопрактичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасний
стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України”
(кафедра фінансів і кредиту та Регіональний філіал Національного інституту
стратегічних
досліджень,
25
листопада
2015
р.),
Інтернетконференцію “Особливості формування міжнародних економічних відносин в
умовах дестабілізації міжнародної системи” (кафедра міжнародних
економічних відносин, 15 грудня 2015 р.), Науково-практичну інтернетконференцію “Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в
умовах євроінтеграційних процесів” (кафедра фінансів і кредиту, 20 лютого
2015 року), Міжнародну науково-практичну конференцію “Глобалізаційні
процеси в розвитку національних економік” (Інститут економіки та фінансів, 31
березня 2016 р.), Підсумкову конференцію за результатами 3-ї Обласної
учнівської олімпіади з основ економіки (кафедра економіки, 7 квітня 2016 р.),
Всеукраїнську наукову конференцію для студентів вищих навчальних закладів
України І–ІІ рівнів акредитації “Стан і перспективи розвитку бухгалтерського
обліку, аналізу і контролю в умовах трансформації національної економіки”
(кафедра бухгалтерського обліку, 21-22 квітня 2016 р.), 11-у Всеукраїнську
науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених “Стан
та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах
трансформації національної економіки” (Інститут економіки та фінансів,
кафедра бухгалтерського обліку, 21-22 квітня 2016 р.), щорічну наукову
конференцію професорсько-викладацького складу і аспірантів Університету
“Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”
(13-14 травня 2016 року), 1-у Всеукраїнську науково-практичну Інтернетконференцію викладачів, аспірантів та студентів “Тенденції та перспективи
розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і
загроз” (20 травня 2016 р.), 13-у науково-практичну конференцію студентів
вищих навчальних закладів Укркоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на
ефективність діяльності підприємств” (2 червня 2016 р.).
Головним завданням залишається збільшення публікацій у престижних
українських та зарубіжних виданнях. Враховуючи нові вимоги до формування
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рейтингу вузів України, потрібно працювати над збільшенням кількості
публікацій, що мають відповідний статус у наукометричних базах Scopus, Web
of Science та ряді інших і котрі інтенсивно цитуються вітчизняними та
зарубіжними вченими. Необхідно звернути увагу на підготовку публікацій
відповідного рівня у виданнях, що зареєстровані в міжнародних базах даних.
У звітному 2015-2016 навчальному році студентська наукова творчість
розвивалася за традиційними напрямами: підготовка наукових студентських
робіт для участі в роботі конференцій різного рівня, конкурсах дипломних,
наукових і рекламних робіт, олімпіадах, конкурсах бізнес-проектів, проведення
засідань наукових гуртків. При підготовці наукових робіт студентів
враховувалася їх прив’язка до проблематики виконуваних курсових і
дипломних робіт.
Найвагомішими стали такі досягнення студентів Університету:
 Ткачук Р. О. (ІЕтаФ) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт зі спеціальності “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”
– науковий керівник проф. Куцик П. О. (м. Київ, 23 березня 2016 р.);
 Ціцяла А. С. (ІЕтаФ) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт у галузі науки “Економіка та управління
підприємствами” – науковий керівник доц. Лупак Р. Л. (м. Київ, 24-25 березня
2016 р.);
 Лебединець А. І. (ТКФ) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт у галузі науки “Підприємництво, торгівля, біржова
діяльність” – науковий керівник проф. Міщук І. П. (м. Житомир, 06 червня 2016 р.);
 Якубич Е. В. (ІЕтаФ) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській
олімпіаді зі спеціальності “Облік і аудит” (м. Тернопіль, 11-13 травня 2016 р.);
 Поліщук С. В. (ТКФ) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській
олімпіаді зі спеціальності “Товарознавство харчових продуктів та комерційна
діяльність” (м. Київ, 20-22 квітня 2016 р.);
 Бондарчук А. С. (ТКФ) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській
олімпіаді зі спеціальності “Менеджмент” (м. Полтава, 7-8 квітня 2016 р.);
 Король М. І. (МЕВ) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській
олімпіаді зі спеціальності “Маркетинг” (м. Київ, 14-15 квітня 2016 р.);
 Ганущак О. І. (ЮФ) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській
олімпіаді зі спеціальності “Правознавство” (м. Івано-Франківськ, 18-21 квітня 2016 р.);
 Лужецька І. В. (ЮФ) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській
олімпіаді зі спеціальності “Правознавство” (м. Івано-Франківськ, 18-21 квітня 2016 р.);
 Кривецький В. Р. (ЮФ) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській
олімпіаді зі спеціальності “Правознавство” (м. Івано-Франківськ, 18-21 квітня 2016 р.);
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 Шарова А. Р. (ІЕтаФ) – диплом за ґрунтовне прикладне дослідження на
Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт – науковий керівник проф. Міценко Н.
Г. (м. Харків, 14-15 квітня 2016 р.);
 Зюзіна О. О. (ІЕтаФ) – диплом за ґрунтовне теоретичне дослідження на
Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт – науковий керівник проф. Гринкевич
С. С. (м. Харків, 14-15 квітня 2016 р.);
 Семенюк Л. В. (ЮФ) – грамота на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт зі спеціальності “Адміністративне право та адміністративний
процес, фінансове право” (м. Ірпінь, 16 березня 2016 р.);
 Дзем’юк В. І. (ІЕтаФ) – грамота на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі
спеціальності “Фінанси і кредит” (м. Ірпінь, 6-8 квітня 2016 р.);
 Чуйка М. І. та Тріль А. М. (ІЕтаФ) – грамоти на Всеукраїнській
студентській олімпіаді зі спеціальності “Банківська справа” (м. Харків, 13-15 квітня
2016 р.);
 Шкробинець Я. І. та Ткаченко О. Г. (ТКФ) – грамоти на Всеукраїнській
студентській олімпіаді зі спеціальності “Товарознавство непродовольчих товарів та
комерційна діяльність” (м. Київ, 20-22 квітня 2016 р.);
 Самчук А. С. (ТКФ) – грамота на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі
спеціальності “Товарознавство харчових продуктів та комерційна діяльність”
(м. Київ, 20-22 квітня 2016 р.);
 Ільницька О. (ТКФ) – грамота на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі
спеціальності “Готельно-ресторанна справа” (м. Одеса, 14-15 квітня 2016 р.);
 Мельничук І. Ю. (МЕВ) – диплом ІІІ ступеня на конкурсі рекламних робіт
“Ми за українські товари!”;
 Арзуманян Д., Пироговська Л., Ядзвінська А., Федусевич Д., Мацелко В.,
Курило Ю., Гупайло А., Бєлкіна В., Стецюк К., Джигалюк А. (МЕВ) – іменні
дипломи на конкурсі рекламних робіт “Ми за українські товари!” (м. Харків).
З метою розвитку в Університеті студентської наукової творчості за
звітний період проведено низку організаційних заходів. Найголовніші з них:
 читання лекцій професором Наньянгського університету м. Сінгапур,
директором консалтингової компанії GL Training and Consultacy Singapore Гері
Літом;
 круглий стіл на тему: “Чи стануть місцеві вибори 2015 року
зародженням демократичної і ефективної політики?”;
 круглий стіл з нагоди Дня прав людини;
 лекція заступника Голови Національного банку України Дмитра
Сологуба на тему: “Монетарна політика НБУ: від теорії до практики”;
 круглий стіл на тему: “Політологічні проблеми посткомуністичної
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трансформації: від олігархату до розвиненої політичної демократії в Україні”;
 круглий стіл на тему “Суворі уроки Чорнобиля”;
 публічна зустріч викладачів, студентів і гостей із відомим українським
економістом, політологом та громадським діячем Олегом Соскіним на
тему: “Народний капіталізм: економічна модель для України – єдина
альтернатива кланово-олігархічній державі”.
Упродовж звітного періоду студенти Університету брали участь у низці
міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференцій
та наукових семінарів, форумах.
За результатами студентської наукової роботи протягом останніх років
можна зробити наступні зауваження: а) не завжди науковою роботою охоплено
студентів, які мають для цього належний потенціал; б) викладачі недостатньо
пропагують переваги участі студентів у наукових дослідженнях; в) не завжди
під час дослідження використовується практичний матеріал; д) у наукових
економічних дослідженнях недостатнім є використання методів математичного
моделювання.
Не використовуються повною мірою можливості Студентського Вісника
ЛТЕУ: статті надходять нерегулярно, бажає кращого їхній академічний рівень,
не простежується бажання наукових консультантів, з числа досвідчених
викладачів, створити спільними зусиллями своєрідну “вітрину” власної
науково-педагогічної діяльності.
Пропозиції щодо покращення студентської наукової роботи можна
узагальнити:
 розробка цікавої, сучасної тематики робіт;
 підвищення мотивації студентів шляхом виставлення викладачами
додаткових балів із дисциплін, у межах яких студентами проводилися наукові
дослідження;
 пришвидшення редакційного циклу під час випуску Студентського
Вісника ЛТЕУ (водночас необхідно визнати, що це значною мірою залежить від
комплектації статей та їхнього академічного рівня, який у багатьох випадках
бажає кращого).
Певною мірою розвиток студентської наукової діяльності стримується
обмеженими можливостями її фінансування, хоча в Університеті не було
випадків відмови від фінансування участі у престижних заходах
загальноукраїнського значення. Водночас необхідно визнати недостатню
активність студентського активу Університету щодо співпраці з СНТ
найпотужніших вузів міста Львова та розвитку студентської наукової творчості
за допомогою існуючих можливостей міжнародної співпраці в межах
міжнародних студентських організацій та фондів.
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До викладацького складу Університету станом на 1 липня 2016 р. входило
248 працівників (рис. 4.6), у тому числі 164 кандидати наук, 29 докторів наук,
136 осіб зі званням доцента і 34 – професора.

Рис. 4.6. Динаміка показника кількості викладацького складу Університету
у 2005-2016 роках
Метою підвищення кваліфікації викладачів є вдосконалення професійної
підготовки шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і
навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах
їх спеціальності.
Викладачі Університету повинні не рідше одного разу в п’ять років
підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження семінарів, стажування в
науково-дослідних установах, а також у процесі виконання дисертаційних
робіт. Заслуговує на увагу, що викладачі Університету під час проходження
стажування встановлюють перспективні довгострокові контакти з
комерційними підприємствами та сприяють забезпеченню місцем проходження
практики студентів Університету. Разом з тим, результати дослідження та
пропозиції, сформовані на основі вивчення інформації досліджуваних
підприємств, повинні використовуватися у навчальному процесі та підготовці
науково-методичного забезпечення.
Загалом за 2015-2016 навчальний рік підвищили кваліфікацію 34
працівника, з них 24 шляхом проходження стажування в таких наукових
установах: Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський
національний університет імені Івана Франка, Львівський регіональний
інститут державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України, ТзОВ “Віра”, Львівський державний університет
внутрішніх справ, Луцький національний технічний університет, Львівський
навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”,
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Тернопільський національний економічний університет, Регіональний філіал
Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, Львівська
регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини.
Дієві резерви для поліпшення наукової роботи в Університеті
простежуються за такими важливими напрямами:
1. Збільшення рейтингових публікацій у виданнях наукометричних
баз Scopus та Web of Science передусім очікуються від вчених найвищої
кваліфікації – докторів наук і професорів, а також доцентів зі стажем роботи
понад 10 років, оскільки є одним із ключових оціночних параметрів при
складанні консолідованого рейтингу вузів України, котрий формується з
рейтингу Scopus, рейтингу “ТОП-200 Україна” та рейтингу “Вебометрикс”. У
рейтингу Scopus – результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються
на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження
цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його
працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці Scopus вищі
навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним
показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань
цих публікацій. У рейтингу “ТОП-200 Україна” діяльність вищих навчальних
закладів оцінюється за допомогою агрегованого показника (інтегрального
індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%),
експертної оцінки якості підготовки випускників ВНЗ представниками
роботодавців та академічного співтовариства (15%), а також з використанням
міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%). Міжнародний
рейтинг “Вебометрикс” – ураховує кількість проіндексованих пошуковими
системами сторінок сайту вузу, зовнішні посилання на нього, цитованість
ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів (іншими словами,
змістовну та інформаційну активність сайту навчального закладу). Рейтинг
“Вебометрикс” публікується двічі на рік. За таких умов виглядає доцільним
практикувати врахування інтенсивності публікацій та результатів підвищення
кваліфікації при проходженні чергової атестації науково-педагогічних
працівників.
2. Презентації монографій та завершених НДР повинні слугувати
підвищенню якості монографічних досліджень, які не можуть обмежуватися
форматом дисертаційного дослідження, а повинні відображати значно більший
внесок у вивчення науково-академічної проблематики. Від монографій
колективного характеру (за результатами виконаної НДР) природно очікувати
підвищення ступеня фундаментальності проведених досліджень та отримання
належного всеукраїнського резонансу. Ще одним напрямом активізації
монографічних досліджень слід вважати співпрацю вчених Університету з
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дослідниками інших наукових установ, а передусім закладами навчальнометодичного комплексу “Економосвіта”. Ключовим фактором також стає
підвищення вимог до виконання НДР та постійне звітування про їх виконання.
3. Гранти на стажування. Вченими Університету не повністю
використовуються можливості наукових стажувань та грантових програм для
запозичення новаторських підходів до наукової роботи, підготовки статей у
наукові видання, що відповідають власним науковим інтересам і відображають
передові позиції установи, де відбувається стажування. Доцільно для кожної
випускової кафедри здійснити підготовку щонайменше однієї заявки на
отримання особистого або колективного гранту на проведення наукових
досліджень від українських та міжнародних організацій і фондів.
4. Збільшення кількості досліджень на кооперативну тематику доречно
реалізувати за допомогою постійно діючого загальноуніверситетського
семінару з актуальних проблем вітчизняної та зарубіжної кооперації під егідою
Центру кооперативних досліджень (доц. Семів С. Р.). До роботи таких
семінарів доречно активніше залучати також викладачів та студентів коледжів
системи споживчої кооперації.
5. Підвищення якості підготовки науково-педагогічних кадрів в
аспірантурі. Оскільки проблема розширення кадрового резерву докторів
філософії та докторів наук із профілюючих спеціальностей залишається
актуальною, доцільно практикувати заходи, що покликані підвищувати
ефективність роботи аспірантури та докторантури. Важливо формувати
реалістичний план-графік завершення дисертаційних робіт і постійно його
оновлювати. Не менш важливо забезпечити більш відповідальне ставлення як
аспірантів, так і їх керівників до вибору тем дисертаційних досліджень.
6. З метою активізації студентської наукової діяльності, що має вагоме
значення для підвищення якості навчального процесу, необхідно:
а) підвищити рівень підготовки студентських публікацій для
Студентського Вісника, а передусім  для збірника “Перехідні економічні
системи” (обидва видання мають бути в електронному доступі на інтернетсторінці Університету);
б) забезпечити виконання прийнятих рішень вченої ради щодо
індивідуальних звітів провідних вчених про участь у підготовці учасників
всеукраїнських олімпіад, студентських конкурсних робіт, публікацій тощо.
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5. Міжнародна діяльність
У 2015-2016 навчальному році Львівський торговельно-економічний
університет активно працював у напрямках інтенсифікації міжнародного
академічного співробітництва. Найбільшого прогресу було досягнуто у
відносинах із польськими, болгарськими, білоруськими партнерами. У звітний
період Університет здійснював активне співробітництво із зарубіжними
вищими навчальними закладами, як на двосторонній основі, так і на
багатосторонньому рівні. Продовжувалася співпраця інституту і факультетів
Університету із зарубіжними партнерами у різних напрямах міжнародної
співпраці в освітньо-науковій сфері.
На виконання завдань інтеграції у міжнародний освітній простір одним із
пріоритетних напрямів визначено реалізацію освітніх проектів, фінансованих
Європейським Союзом. У звітному періоді Університет був учасником
консорціумів трьох проектів, зокрема у 2015 році закінчився термін реалізації
проекту “Лідерство та управління змінами у вищій освіті (La MANCHE)”
(530621-TEMPUS-1-2012-1-BG-TEMPUS-JPGR програми TEMPUS IV).
Консорціум проекту La MANCHE складався з 29 установ – 23 ВНЗ з регіону
Східного добросусідства, п’ять ВНЗ з Європи та одна комерційна компанія з
Великої Британії. Консорціум охоплював десять країн: п’ять країн-партнерів з
регіону Східного добросусідства – Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та
Україна та п’ять країн Європейського союзу – Болгарія, Франція, Греція,
Португалія та Велика Британія.
Загальна мета проекту, що полягала у сприянні модернізації вищої освіти
з розвитку управлінського потенціалу ВНЗ країн-партнерів і початку тривалого
діалогу про реформи між відповідними зацікавленими групами, досягнута.
У процесі реалізації проекту здійснено такі основні заходи:
- самооцінка і зовнішній аналіз лідерських та управлінських навичок і
моделей у ВНЗ країн-партнерів;
- зміцнення ролі закладів вищої освіти у суспільстві в перехідній стадії:
поглиблений звіт із процесів модернізації у вищій освіті у країнах-партнерах і
їх вплив на ВНЗ;
- розроблення Довідника з інноваційних європейських практик
управління у вищій освіті;
- заходи, спрямовані на створення потенціалу, включаючи розробку
програми та рекомендаційних матеріалів із лідерства й управління змінами;
- підготовка тренерів із лідерства та управління змінами у вищій освіті,
організація місцевих тренінгів у ВНЗ країн-партнерів;
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- сприяння транснаціональному співробітництву лідерів вищої освіти
Європи та країн-партнерів та інших ключових зацікавлених сторін у вищій
освіті через віртуальний науково-дослідний центр;
- розробка стратегії лідерства та управління змінами у вищій освіті у
регіоні Східного добросусідства (Стратегія La MANCHE).
У межах проекту стажувалися за кордоном студенти та викладачі
Університету, проводилися тренінги для студентів, викладачів і персоналу; на
базі Університету відбулася національна конференція за результатами
реалізації проекту за участю європейських координаторів, представників
українських вищих навчальних закладів – учасників консорціуму, національних
експертів з питань вищої освіти, керівництва Національного ERASMUS+ офісу
в Україні, зарубіжних партнерів та інших зацікавлених осіб.
У межах реалізації проекту Темпус № 530621-TEMPUS-1-2012-BGTEMPUS-JPGR La MANCHE: Leading and Managing Change in Higher Education
(Ла МАНШ: Лідерство та управління змінами у сфері вищої освіти)
представники Університету Т. М. Штанько та Ю. В. Полякова взяли участь у
роботі завершальної партнерської зустрічі, що відбувалася в Педагогічному
університеті м. Горі (Грузія). Ю. В. Полякова представила доповідь на тему:
“Досвід Львівської комерційної академії у розповсюдженні результатів проекту
Ла МАНШ”, у якому розкрила позитивний досвід навчального закладу у
напрямі поширення інформації про проект, його результати, досягнення та
вплив на діяльність нашого навчального закладу.
Третій рік реалізується проект Розширення освітніх Можливостей
програми Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Broadening Educational
Oppotunities), спрямований на розширення співпраці та мобільності у сфері
вищої освіти, підвищення якості європейської вищої освіти та сприяння діалогу
і розуміння між людьми та культурами, сприяння розвитку людських ресурсів і
міжнародного потенціалу співробітництва вищих навчальних закладів у третіх
країнах за рахунок збільшення мобільності між Європейським Союзом і цими
країнами. EMBER – це проект, який був розроблений з метою забезпечення
можливостей освіти для бакалаврів, магістрів, докторантів, постдокторантів, а
також викладацького складу та адміністративного персоналу.
У межах цього проекту п’ятеро студентів (троє магістрів та двоє
бакалаврів) отримали стипендії на річне навчання в європейських університетах
(Malmö University Швеція, Tallinn University of Technology Естонія, University of
Lodz Польща), один працівник – на тримісячне та один викладач - на
десятимісячне стажування у Польщі (University of Lodz Польща), двоє
аспірантів - на річне навчання (Vilnius University Литва, University of Lodz
Польща). Всі витрати на мобільність покриваються коштами проекту.
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Продовжувалася реалізація проекту “Формування антикорупційної
поведінки та соціальна відповідальність як механізм протидії корупції”,
фінансованого зареєстрованою у Великобританії міжнародною організацією
Interprity Action, основною діяльністю якої є просвітницька робота, спрямована
на втілення норм сумлінності в життя суспільства і навчання громадян
відповідних знань, що дозволяє їм вимагати сумлінності у своєму соціальному
середовищі, що є превентивним механізмом проти проявів корупції у житті
суспільства. У межах цього проекту передбачається запровадження аналогічної
дисципліни для факультативного вивчення студентами Університету.
У 2015-2016 навчальному році Європейською комісією Університетові
надано фінансування в межах двох проектів реформованої програми
ERASMUS+, які стосуються розширення мобільності викладачів, персоналу та
студентів із Університетом Дебрецена (Угорщина) та Університетом
менеджменту у Варні (Болгарія).
У межах програми Erasmus+ студентка II курсу юридичного факультету
Маріанна Войтович навчалася протягом шести місяців в Університеті
Дебрецену (Угорщина), який є одним із найстаріших і найвідоміших
університетів країни.
На базі кампусу в місті Добрич (Болгарія) Варненського Університету
менеджменту за програмою студентського обміну Ерасмус+ навчалася
студентка факультету міжнародних економічних відносин Надія Гавриляк, яка
стала учасницею програми разом із студентами з понад десяти країн Європи та
Азії. У наступному навчальному році очікується приїзд представників
партнерських ВНЗ, які будуть стажуватись у ЛТЕУ.
Співробітники відділу міжнародних зв’язків систематично інформують
підрозділи Університету про нові можливості для співпраці у сфері вищої
освіти, сприяють поданню заявок для участі у конкурсах на отримання грантів
освітніх програм ЄС, супроводжують подальшу реалізацію міжнародних
проектів у межах Університету.
Зокрема, у березні 2016 р. для студентів проведено Інформаційний день
програми Європейського Союзу Еразмус+. Постійно відбуваються заходи і
презентації в межах освітніх програм ЄС, таких як “Темпус”, “Еразмус
Мундус” тощо.
На розгляд Європейської комісії подано чотири нових проекти, рішення
за яким будуть прийняті на початку 2016/2017 навчального року. Протягом
2015/2016 н.р. продовжувалася робота з пошуку донорських організацій та
фондів, написання нових та реалізації діючих проектів.
Другий рік поспіль згідно з угодою з Healt Resort & Medical SPA
Panorama Morska (Республіка Польща) та Програмою позакредитної практики
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45 студентів Університету спеціальностей “Міжнародні економічні відносини”,
“Товарознавство і торгівельне підприємництво”, “Готельно-ресторанна справа”,
“Правознавство”, “Облік і аудит”, “Товарознавство і комерційна діяльність”,
“Товарознавство та експертиза у митній справі”, “Експертиза товарів і послуг”,
“Готельна і ресторанна справа”, “Менеджмент організацій і адміністрування”
проходили практику протягом трьох місяців, після успішного завершення якої
отримали міжнародні сертифікати.
Необхідною є активізація партнерських угод із іншими університетами,
розширення спектра спільних досліджень і, відповідно, публікацій в іноземних
виданнях для зміцнення наукового іміджу та цитування, оскільки
найголовнішим “промоутером” України в Європі залишається Польща, одним
із найголовніших напрямів співробітництва є зміцнення міжнародних зв’язків з
польськими вищими навчальними закладами та надання їм нового, системного,
багатовимірного характеру та виходу на новий рівень міжнародного
академічного партнерства.
Так, у звітному періоді на підставі діючих угод продовжено налагоджену
співпрацю між Університетом і зарубіжними вищими навчальними закладами й
укладено нові угоди щодо міжнародного співробітництва.
У квітні 2016 року була підписана угода про співпрацю в освітній та
науковій діяльності між ЛТЕУ та Технологічним університетом у м.
Ченстохові. Крім того, досягнуто окремих домовленостей щодо розвитку
спільних проектів із факультетом менеджменту, інститутом фінансів,
банківської справи та бухгалтерського обліку, кафедрою економетрії і
статистики зазначеного університету.
У 2016 році проведений аналіз стану виконання договору про співпрацю в
освітній і науковій діяльності між Університетом і Економічним університетом
в Кракові та підписано документ, що засвідчує пролонгування його дії, а також
визначено напрями подальшої співпраці, зокрема з колективами кафедр
бухгалтерського обліку і статистики.
У межах Міжнародного проекту співпраці між ЛТЕУ та Інститутом
шкіряної промисловості у м. Лодзь (Республіка Польща) у 2016 році підписано
угоду між Університетом та Інститутом шкіряної промисловості. Підписання
такої угоди дасть можливість здійснювати обмін науковими публікаціями
вчених ЛТЕУ та Інститутом шкіряної промисловості; ознайомлюватися з
напрямами наукових досліджень Інституту шкіряної промисловості та
проводити лабораторні дослідження взуття та взуттєвих матеріалів вченими та
аспірантами ЛТЕУ в Інституті шкіряної промисловості; брати участь у науковоорганізаційних заходах, проектах Інституту шкіряної промисловості; вивчати
досвід викладання результатів наукових досліджень вчених Інституту шкіряної
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промисловості у вишах Польщі. За результатами підписання угоди доцент
кафедри товарознавства непродовольчих товарів Н. Попович пройшла
стажування в Інституті шкіряної промисловості та отримала відповідний
сертифікат.
Крім того, розпочато співпрацю з Гомельським технологічним коледжем
(Республіка Білорусь). У межах цих угод відбувається тісна співпраця в
організації й проведенні конференцій, обмін інформацією, науково-дослідними
та навчальними матеріалами; проводиться обмін студентів, аспірантів,
викладачів та співробітників; проводяться зустрічі, симпозіуми, круглі столи.
Як і в попередні роки, студенти ЛТЕУ навчалися на магістерських
програмах у навчальних закладах за кордоном, брали участь у програмах
семестрового обміну, подвійного дипломування та стипендіальній програмі
“Польський Еразмус для України”.
Відповідно до угоди про співробітництво між Університетом та
Економічним університетом у Вроцлаві (Республіка Польща) з початку ІІ
семестру 2015-2016 навчального року студенти Юліан Коваль, Роман Труш,
Софія Дзюба (спеціальність “Міжнародні економічні відносини”) та Валерія
Шиліна (спеціальність “Готельна та ресторанна справа”) паралельно навчались
і у Вроцлавському економічному університеті.
Активізувалися програми закордонних стажувань викладачів, молоді
вчені та аспіранти отримали стипендії за різними програмами, крім цього,
науковці беруть участь у конференціях та різноманітних програмах досліджень
у США, Угорщині, Великій Британії, Португалії, Австрії, Німеччині, Польщі,
Білорусі, Румунії, Болгарії, Словаччині тощо.
Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Черкас Н. І. в
вересні-жовтні 2015 р. у межах програми Foreign Exchange Visitor підвищувала
кваліфікацію в Департаменті Бізнесу Університету Редландса (США), була
учасником конференцій, семінарів та викладала предмети International Business
для студентів програми BSB і Global Business.
Розпочато плідну співпрацю з Білоруським торговельно-економічним
університетом споживчої кооперації (м. Гомель), група українських студентів
навчалася за дистанційною формою за спеціальністю “Менеджмент” з
використанням комп’ютерних мереж Університету.
Розгорнуто масштабну роботу з набору іноземних студентів для навчання
в Університеті. Внаслідок активного пошуку та сприяння Українського
державного центру міжнародної освіти укладено п’ять угод із посередницькими
фірмами, що займаються набором іноземців. Передбачається, що іноземні
студенти навчатимуться на англомовній програмі за спеціальністю
“Міжнародні економічні відносини”, ті, що володіють українською мовою, - за
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всіма бажаними спеціальностями у групах з україномовними студентами та на
підготовчих курсах мовної підготовки для іноземних громадян. З цією метою
розроблено освітні програми, навчальні плани підготовки іноземних студентів
та проводиться їх поступова адаптація в освітній процес.
На партнерських безоплатних засадах продовжується обмін
можливостями публікацій, зокрема праці науковців Університету були
надруковані у виданнях Лодзького університету (Польща), Єреванського
державного університету (Вірменія), Університету менеджменту у Варні
(Болгарія) та ін.
Співпраця з Генеральними, почесними консульствами та міжнародними
організаціями, акредитованими в Україні, забезпечується шляхом періодичних
контактів і діалогу. Зокрема, за звітний період відбулися зустрічі ректора з
почесними консулами різних країн, аташе з питань університетського і
наукового співробітництва посольства Франції в Україні Сільвеном Ріголле,
координатором програм Campus France в Україні Ольгою Дорош.
Студенти та викладачі Університету взяли участь у бізнес-семінарі:
“Бізнес в Ізраїлі”, який організував Ізраїльський культурний центр при
посольстві Ізраїлю в Україні на базі Почесного Консульства Держави Ізраїль у
Західному регіоні України. У межах роботи семінару доктор економіки та хімії,
виконавчий директор Ariel Venture Academy, міжнародний бізнес-директор,
автор програм з розвитку креативності та підприємництва, експерт-консультант
державних і приватних організацій у сфері інвестування та патентування
Елеонора Школьнік та адвокат, бакалавр права і магістр з управління бізнесом
Академічного Коледжу Кіріят-Оно Борис Ханукаєв ознайомили учасників
семінару з економікою Ізраїлю. Учасники семінару отримали сертифікати, що
підтверджують участь у цьому заході.
Для студентів Університету лекції читали представники іноземних
наукових шкіл. Зокрема, відбулися відкриті лекції Гері Літа – професора
Наньянгського університету м. Сінгапур, директора консалтингової компанії
GL Training and Consultacy Singapore на тему “Глобалізація та досвід
Сінгапуру” та “Від країни “третього світу” – до країни-лідера”.
Для учасників студентського наукового товариства університету лекцію
на тему “Злиття та поглинання компаній на світовому ринку” (“Mergers and
Acquisitions, M&A”) читав Рудольф Кітц (Австрія), магістр права Віденського
університету, практикуючий бізнесмен, член ради директорів ICT Center AG
Zürich.
Міністерство закордонних справ Республіки Польща в межах програми
Польська допомога 2015 у співпраці з Товариством “Інтеграція Європа – Схід”
(м. Кельце, Польща), Хмельницьким національним університетом,
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Хмельницьким регіональним центром з інвестицій та розвитку, УкраїнськоПольським Центром Європейської інтеграції (м. Хмельницький, Україна)
проводили навчання та стажування на тему “Екологічні інновації для бізнесу”,
участь у яких брала д.т.н., професор кафедри товарознавства непродовольчих
товарів Пелик Л. В.
Важливими питаннями на сьогоднішній день є формування міжнародної
співпраці у межах територій, організаційно-фінансове забезпечення та система
управління міжнародною діяльністю територій в Європі та Україні,
встановлення схеми дослідження транскордонного регіону, аспекти оцінки
ефективності співпраці, а також особливості формування регіональної політики
розвитку транскордонного співробітництва. В червні 2016 року у Верховній
Раді України відбулися парламентські слухання на тему “Транскордонне
співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України”, участь у яких
взяли ректор проф. Куцик П. О., перший проректор проф. Барна М. Ю. та
начальник відділу міжнародних зв’язків ЛТЕУ Штанько Т. М.
16-19 червня 2016 року відбулася Генеральна асамблея Euro Coop, що
проводилася у Роттердамі та Амстердамі (Королівство Нідерландів), у якій
взяли участь учасники з 27 країн Європи. У складі української делегації, яку
очолював Голова Укоопспілки І. Гороховський, була професор кафедри
міжнародних економічних відносин М. Флейчук. Під час Асамблеї
обговорювалися нагальні питання розвитку споживчої кооперації у Європі
загалом та на рівні національних спілок. Була проведена низка презентацій
кращого досвіду запровадження новітніх технологій у споживчій кооперації.
Отже, 2015-2016 навчальний рік став непростим для міжнародного
співробітництва Університету, як і для усієї України – з огляду на нові виклики,
які отримала наша держава. У той самий час отримані результати виявилися
набагато більш вагомими, ніж очікувалося.
Необхідною для Університету є практика зміни стратегії підписання
міжуніверситетських угод. Угода повинна підписуватися лише за умови
наявності конкретної співпраці, відповідальної особи з факультету або
інституту. Угоди мають діяти та приносити віддачу, а наявність великої
кількості не підкріплених відповідним контентом угод не можна вважати
ефективною. Відділ міжнародних зв’язків проводить оцінювання ефективності
дії таких угод і намагається підвищувати рівень їх віддачі.
Спостерігалася зростаюча зацікавленість наших студентів в участі у
міжнародних освітніх проектах. Пояснюється даний факт беззаперечною
перспективою євроінтеграції та необхідністю отримання міжнародного рівня
освіти.
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У контексті інтернаціоналізації освіти Університету, викладання курсів
англійською мовою, участі викладачів і науковців у міжнародних програмах і
публікації статей у закордонних виданнях значущим здобутком вбачається
підвищення ефективності співробітництва з Британською Радою, яка здійснює
низку проектів щодо підвищення рівня володіння англійською мовою
співробітників, а також запроваджує програми з підвищення якості
адміністративної та комерційної роботи в університетах.
Загальною ознакою цього року став перехід у більшості напрямів
міжнародного співробітництва від суто представницької та рамкової активності
до конкретних форм роботи.
Таким чином, отримані позитивні результати міжнародного
співробітництва за звітний рік можемо занести до загального доробку
Університету, а те, що не вдалося, спонукатиме до більш копіткої роботи та
стане фундаментом для отримання нових здобутків у наступному році.
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6. Діяльність у гуманітарній сфері та виховання студентів
Виховна робота в Університеті базується на нормативних і методичних
документах, що визначають концепції, проблеми та перспективи управління
виховним процесом у вищих навчальних закладах. Дана робота ґрунтується на
системному аналізі характеристик кожного студента, рівня його
інтелектуального, морального, фізичного розвитку, нахилів, інтересів і потреб,
а також наявних умов, що визначають виховний процес. Ця робота носить
безперервний характер, здійснюється протягом навчального та позанавчального
(вільного) спілкування викладачів і студентів, організації групових,
факультетських і університетських заходів.
Важливими завданнями професорсько-викладацького колективу є
формування у студентів конкурентоспроможної особи, створення умов для
самовизначення, самовиховання та самореалізації особистості – носія
етнонаціональних,
полікультурних,
толерантних,
громадянських,
загальнолюдських цінностей.
Виховна робота зі студентами в звітному періоді здійснювалася у
напрямі активного використання як традиційних, так і інноваційних підходів.
Зокрема, це налагодження співпраці з органами студентського самоврядування,
підтримка ініціативи і творчості студентів, створення сприятливого
мікроклімату в студентському середовищі, поєднання виховної, навчальної та
наукової роботи, залучення студентів до пізнавальних і культурнопросвітницьких заходів, участь студентів Університету в міжнародних
програмах мобільності.
У навчально-виховному процесі велика увага приділяється національнопатріотичному вихованню студентів, яка забезпечується викладанням
гуманітарних дисциплін, проведенням різноманітних заходів, спрямованих на
виховання національного патріотичного духу студентів, громадянської позиції
та національної гідності. Проблеми національно-патріотичного виховання
студентів систематично обговорювались на засіданнях кафедр, вчених радах
Університету та структурних підрозділів.
10-13 вересня 2015 р. у Львові відбувся XXII-ий Міжнародний книжковий
“Форум видавців у Львові”, в якому взяли участь 258 видавничих і
книготорговельних структур, на якому відбулось 682 заходи. 11 вересня 2015
року студенти відвідали книжковий Форум, в межах якого мали змогу бути
присутніми на презентаціях нових шедеврів сучасної літератури,
поспілкуватися з авторами і, звичайно, придбати необхідні книги. Приємною
несподіванкою для них стала зустріч з українським дисидентом, політиком,
громадським діячем Левком Лук’яненком, а також із академіком Національної
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академії наук України Романом Дяківим – випускником нашого навчального
закладу 1967 року.
11 вересня 2015 р. першокурсники напрямів підготовки “Туризм” і
“Менеджмент” разом зі своїми кураторами взяли участь в оглядовій екскурсії
по місті Львів, яку провів випускник спеціальності “Менеджмент організацій”
Ерік Ільніцький.
16 вересня 2015 р. студенти юридичного факультету відвідали
гарнізонний храм Св. Петра і Павла, де ознайомилися з його підземеллями,
історією побудови, відвідали верхні галереї. Наступного дня, 17 вересня,
студенти Інституту економіки та фінансів взяли участь (вшосте) у зустрічі
учасників табору “Канікули з Богом” біля храму о. Варицького, організованого
центром студентського капеланства.
29 вересня 2015 р. студенти 193 гр. юридичного факультету під
керівництвом куратора групи доц. Марини Олашин здійснили екскурсію
історичними місцями м. Львова. Екскурсовод – студентка 5-го курсу Аліна
Покотило, розповіла про єврейське гетто, вірменський квартал, цікаві та
пізнавальні історії про древні храми Львова та площу Ринок. Студенти
побували в підземеллі костелу Єзуїтів, почули містичну легенду про монахапривида, який продав свою душу дияволу, та намагалися віднайти його у
підземеллі Львова. 30 вересня 2015 року студенти відвідали Львівську
національну галерею мистецтв імені Бориса Возницького – один із найбільших
художніх музеїв України.
2 жовтня 2015 р. студенти товарознавчо-комерційного факультету
напрямів підготовки “Туризм” і “Готельно-ресторанна справа” здійснили
туристичний похід по Національному природному парку “Сколівські Бескиди”,
присвячений Міжнародному дню туризму. У цей день студенти ознайомилися
зі станом та перспективами розвитку туристичної галузі регіону та здійснили
піший перехід по трекінговому маршруту місто Сколе – водоспад Кам’янка –
Мертве (Журавлине) озеро та у зворотному напрямку.
Низку цікавих заходів професійного спрямування провели викладачі
юридичного факультету. Так, 7-9 жовтня 2015 р. у межах святкування Дня
юриста викладачами всіх кафедр було організовано та проведено зустрічі
студентів із працівниками судових, правоохоронних органів, випускниками та
представниками різних сфер юриспруденції.
Значну увагу в навчально-виховному процесі Університету приділялося
профорієнтаційній роботі, вихованню любові до обраної професії. Так, 10
жовтня 2015 р. студенти ІЕФ взяли участь у фестивалі освітніх послуг для
дорослих і ярмарку вакансій, у межах якого відбулися день відкритих дверей,
презентація послуг служби зайнятості. Ярмарок проводився у Палаці Мистецтв.
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Того ж дня відбулося урочисте засідання клубу маркетолога, в якому взяли
участь студенти вишу. Проводилися вікторина і конкурси з маркетингової
тематики, презентація нових видань із маркетингу.
13 жовтня 2015 р. в головному корпусі відбулося засідання круглого
столу на тему “Чи стануть місцеві вибори 2015 року зародженням
демократичної і ефективної політики?”, організованого кафедрою історії і
політології. Захід відбувся за участю кандидата на посаду міського голови м.
Львова Анатолія Країнського. Відкриваючи засідання, проректор з навчальновиховної роботи, професор С. Гелей відзначив, що демократична політика на
рівні органів місцевого самоврядування може настати лише за умови
комплексного проведення інституційних реформ, забезпечення повного
публічного конкурентного доступу до підготовки, ухвалення та реалізації
рішень місцевої влади і формування управлінських кадрів.
З доповідями-презентаціями виступили студенти 3 курсу юридичного
факультету – І. Козак, П. Литвин, О. Мотринець, Н. Верещиця, Р. Комнатний,
І. Новосад та студенти 2 курсу факультету міжнародних економічних відносин
– О. Макаренко, К. Пурська. Доповідачі акцентували увагу на проблемах, які
стосуються аналізу переваг та недоліків чинного виборчого законодавства,
перспектив розвитку місцевих громад в умовах децентралізації, виборчих
програм кандидатів на посаду міського голови м. Львова, вияву тенденцій
трансформації олігархічної політики у демократичну. А. Країнський ознайомив
присутніх з основними тезами своєї передвиборної програми, в якій основний
акцент був зроблений на створення механізмів подолання корупційних схем.
15 жовтня 2015 р. в університеті відбулося чергове засідання економічної
комісії Наукового товариства імені Тараса Шевченка, на якому розглянуто
економічні аспекти імплементації стандартів НАТО в Україні. Основним
доповідачем виступила професор кафедри міжнародних економічних відносин
Марія Флейчук, яка наголосила на сучасних процесах розбудови інституційних
основ економічної співпраці України з країнами НАТО. В обговоренні доповіді
взяли участь професори Б. Семак, С. Гринкевич та доцент О. Сухий. Вони
зазначили, що економічна співпраця України з НАТО є багатогранною й
заслуговує ширшого інформування українського суспільства. Серед інших
важливих економічних наслідків взаємодії з Альянсом – позитивний вплив
двосторонніх відносин із залучення іноземного капіталу в Україну.
16 жовтня 2015 р. відбулася зустріч народних депутатів України Мустафи
Найєма та Оксани Юринець із викладачами і студентами університету та
Львівського кооперативного коледжу економіки і права Навчально-наукового
комплексу “Академія”. Відомий журналіст, а віднедавна політик Мустафа
Найєм відповів на запитання учасників зустрічі. Відбулася гостра дискусія з
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актуальних політичних та економічних проблем сьогодення України, а також
шляхів подальшого розвитку нашої держави в умовах зовнішньої воєнної
агресії.
17-18 жовтня 2015 р. студенти юридичного факультету за сприяння
Студентської ради здійснили туристично-екскурсійну поїздку мальовничими
стежками Закарпаття. Побачили гірський водопад Шипіт, який чарував своїм
спокоєм, прихованою силою та осіннім падолистом; побували на озері
Синевир, яке, хоч і обміліло, та своєю красою зачарувало всіх, відвідали музей
Старе Село у с. Колочава.
У жовтні студенти першого курсу разом з доц. Олександрою Кендус
провели екскурсію центральною частиною міста Львова, під час якої мали
змогу переглянути архітектуру доби Ренесансу та Бароко, побувавши у Руській
церкві, каплиці Трьох Святителів та каплиці Боїмів, побачили світську забудову
Площі Ринок з її перлинами: Чорною Кам’яницею, будинком і вежею Корнякта.
10 листопада 2015 р. доцент кафедри цивільного права та процесу
Б. Ратушна та доцент кафедри господарського права та процесу А. Рабінович
разом зі студентами четвертого курсу юридичного факультету відвідали
Апеляційний суд Львівської області. Студенти були присутні на засіданні
палати апеляційного суду та мали змогу безпосередньо ознайомитись із
практичним правосуддям у цивільних справах.
11 листопада 2015 року в актовій залі відбулася студентська конференція,
на якій було обрано Студентську раду академії в такому складі: Макаренко
Марк, Ібрагімова Анжеліка, Семерак Тетяна, Позняк Олександр, Шиліна
Валерія, Поліщук Світлана, Заставний Сильвестер, Лисенко Марія, Ковальська
Інна, Костюк Тетяна, Строгова Анастасія, Войтович Мар’яна, Томашук Ян,
Ревко Софія, Рурка Андрій, Мисько Лідія, Кравець Олександр, Богдан Степан,
Медвідь Ангеліна. Головою Студентської ради академії обрано Сильвестра
Заставного. Крім того, на зборах обрано членів Громадської ради у
Студентський парламент Львівщини, що діє при Львівській обласній раді
(Шиліна Валерія, Позняк Олександр, Семенюк Лідія та Якубич Евеліна).
У межах святкування Дня академії Студентська рада організувала
“Козацькі розваги”, що відбулися у спортивному залі. Учасниками дійства
стали команди Академії та Львівського державного університету з безпеки
життєдіяльності. Конкурс складав дев’ять випробувань: козацький спів,
вершники, козацька логіка, боротьба на руках (армреслінг), стрибки у мішках,
збий москаля, перетягування канату, вікторина на знання історії козацтва та
битва патріотів. Учасники та глядачі конкурсу мали можливість скуштувати
козацький куліш, який варили студенти, а також переглянути виступи
переможців конкурсу “Алло, ми таланти”.
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12 листопада в актовій залі відбулася зустріч викладачів, студентів і
співробітників навчального закладу з міським головою м. Львова Андрієм
Садовим. Мер відзначив, що наш навчальний заклад – це не лише провідний
навчальний заклад Львова, України, а й виш, який для його родини є рідним,
оскільки у ньому навчалися його батько та сестра.
Він розповів про новий етап співпраці вишу з Львівською міською радою
щодо стажування студентів в органах місцевого самоврядування, що дало
можливість отримати перші практичні навички, а в подальшому робоче місце.
Андрій Іванович акцентував також увагу на стратегічних пріоритетах,
реалізація яких має забезпечити Львову статус справжнього європейського
міста, зокрема вирішення таких питань як: забезпечення ефективності міського
транспорту, будівництва паркінгів, посилення архітектурного контролю, який
перебуватиме в компетенції міської влади. У виступі багато уваги приділялося
проблемам налагодження співпраці міської влади з громадськістю. Міському
голові було поставлено ряд запитань, що стосувалися діяльності фракції
“Самопоміч” у Верховній Раді України, позиції щодо земельної реформи,
приватизації підприємств державного сектора, децентралізації, якості
депутатського корпусу фракції “Самопоміч”. Йшлося також про співпрацю
міського голови і партії “Самопоміч” із колективом нашого навчального
закладу.
18 листопада 2015 р. на запрошення кафедри цивільного права та процесу
доцент кафедри конституційного права Львівського національного
університету ім. Івана Франка І. Заяць розповів студентам про правові вимоги
щодо процедури внесення змін до Конституції України, основи сучасного
праворозуміння, новітніх досягнень вітчизняної науки конституційного права,
його найновіших джерел та аналізу положень Конституції й законів України.
19 листопада 2015 р. в актовій залі академії відбулася урочиста зустріч із
нагоди 75 річниці з дня заснування Інституту економіки та фінансів. Директор
Інституту, доцент Т. Герасименко привітала студентів і професорськовикладацький колектив із ювілейною датою та закликала примножувати славні
традиції Інституту. Присутні були ознайомлені з основними історичними
віхами й навчально-науковими досягненнями студентів та викладачів ІЕФ.
Ректор професор П. Куцик у вітальному слові відзначив, що Інститут є одним із
найважливіших структурних підрозділів навчального закладу, який підготував
десятки тисяч висококваліфікованих фахівців у сфері економіки та фінансів.
19 листопада 2015 р. під керівництвом доцента кафедри філософії і
культури Віри Лисак студенти 2 і 3 курсів взяли участь у перегляді п’єси
сучасного українського драматурга Тетяни Іващенко “Любов на замовлення” на
Камерній сцені театру ім. М. Заньковецької.
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23 листопада 2015 р. в актовій залі відбувся мітинг-реквієм, присвячений
жертвам Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Зі вступним словом про
найбільший геноцид українського народу виступив професор С. Гелей.
Письменник, журналіст, видавець, громадський діяч Ярослав Сватко у своєму
виступі відзначив, що для нас наука голодомору важлива тим, щоби подібні
речі не повторилися у майбутньому. Завідувач кафедри історії і політології,
доцент Юрій Михальський зробив історичний екскурс у ті трагічні та водночас
героїчні події, що пережила українська нація у міжвоєнний період. На мітингу
виступили поетеса Лариса Косановська та студентка товарознавчокомерційного факультету Валерія Шиліна. Капелан академії о. Роман Довгань
відправив панахиду за невинно убієнними під час голодомору 1932-1933 рр.
Присутні запалили свічки у пам’ять про мільйонні жертви кричущого злочину
сталінського тоталітарного режиму.
Того ж дня вшанували жертви Голодомору 1932-1933 рр. студенти та
викладачі юридичного факультету. Перед студентами виступив професор
кафедри теорії держави і права Ігор Вдовичин, згадавши сумні сторінки нашої
історії, закликавши вчитися на історичних помилках та усвідомлювати
відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Також вшанували пам’ять жертв
голодомору 1932-1933 рр. студенти товарознавчо-комерційного факультету.
Короткий екскурс в історію тогочасних трагічних подій зробили заступник
декана факультету, доцент Олег Микитин, Заслужений юрист України, доцент
Михайло Мацько та учасник АТО, студент академії Олександр Саричев.
Зазначимо, що 14 жовтня 2015 року громадським об’єднанням “Штаб
національного спротиву” та Всеукраїнським об’єднанням “Країна” О. Саричеву
вручено орден “За оборону рідної Держави”.
25 листопада 2015 р. доцент кафедри теорії держави і права Ю. Фігель
разом із студентами 3-го курсу юридичного факультету провели круглий стіл
на тему “Правові аспекти дотримання принципу територіальної цілісності та
непорушності кордонів у міжнародному праві”. Захід присвячений проблемам,
пов’язаним із анексією Російською Федерацією Криму та воєнними діями на
Сході України. Йшлося про зміцнення національної безпеки нашої держави
шляхом належного забезпечення виконання принципів територіальної
цілісності та непорушності кордонів. 26 листопада того ж року ст. викладач
кафедри цивільного права та процесу С. Граб та ст. викладач кафедри
господарського права та процесу Я. Музика разом зі студентами 4 курсу
відвідали Національний академічний український драматичний театр ім. Марії
Заньковецької. Студенти ознайомилися з творчістю Федора Стригуна та
побачили мистецтво акторської гри народних артистів України.
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30 листопада студенти Університету зустрілися з магістром права
Віденського університету (Австрія) Рудольфом Кітцем, практикуючим
бізнесменом, членом ради директорів ІСТ Center AG Zürich, який прочитав
лекцію на тему “Злиття та поглинання компаній на світовому ринку”.
3 грудня 2015 р. студенти товарознавчо-комерційного факультету взяли
участь у семінарі-тренінгу, організованому начальником управління з питань
комунікацій та організаційного забезпечення Львівської торгово-промислової
палати Юрієм Буликом. Під час тренінгу студенти ознайомилися з сучасними
тенденціями на ринку праці, виконали низку тестів, пов’язаних із професійною
самооцінкою.
3 грудня 2015 р. куратор 191 групи, старший викладач кафедри
кримінального права та процесу Б. Скибіцький разом зі студентами відвідав
музей “Арсенал”, де вони ознайомилися з різними видами та історією зброї.
Відомо, що найдавніший міський арсенал 1430 р. примуровано до Низького
муру, а після пожежі 1527 р. арсенал розібрали і до 1556 р. нову одноярусну
будівлю прибудували до Високого муру Львова. Також 3 грудня викладачами
кафедри господарського права та процесу доц. Т. Волинець і доц. Г. Голуб та за
участі студентів юридичного факультету проведено круглий стіл “Правовий
аналіз податкового законодавства”. Студенти обговорили ряд питань, що
стосуються внесених змін до Податкового кодексу України, та зробили
порівняльну характеристику податкового законодавства України з податковим
законодавством країн Європейського Союзу.
З 3 грудня 2015 р. на товарознавчо-комерційному факультеті працювала
“фабрика” з виготовлення новорічних іграшок, якими на новорічно-різдвяні
свята був прикрашений факультет, а 15 грудня проводилися Андріївські
вечорниці. В студентській їдальні студенти разом із викладачами ворожили на
ім’я своєї майбутньої половинки, дізнавалися, чи буде їх сімейне життя в
достатку, що віщує новий рік та хто першою з дівчат вийде заміж. Проводилося
багато веселих конкурсів, одним із яких було найоригінальніше зав’язування
хустки. Всіх гостей частували варениками, які власноруч приготували
студентки факультету, узваром та смачними тортами.
9 грудня 2015 р. відбулася екскурсія студентів товарознавчокомерційного факультету до гіпермаркету “Епіцентр К”. Учасники екскурсії
вивчили історію створення ТОВ “Епіцентр К”, дізналися про діючу систему
професійної підготовки персоналу, спостерігали робочу атмосферу
гіпермаркету, відвідали торгові відділи та ознайомилися з асортиментом
товарів, спрямованим на задоволення широкого спектра потреб споживачів.
Велику зацікавленість студентів викликав куток Нового Року, в якому було
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представлено надзвичайно багато новорічних подарунків, ялинкових прикрас,
карнавальних костюмів.
11 грудня 2015 року голова Студентської ради Сильвестер Заставний взяв
участь у всеукраїнському студентському форумі на тему “Студентське
самоврядування: проблеми та перспективи”, що відбувся на базі Харківського
національного університету міського господарства імені О. Бекетова.
Організатори заходу – Українська асоціація студентського самоврядування
спільно з Харківською обласною студентською радою та Студентським сенатом
Харківського національного університету міського господарства імені
О. Бекетова, за підтримки Харківської міської ради та Харківської обласної
державної адміністрації. Під час заходів для студентів проведено низку
тренінгів та лекцій на тему діяльності органів студентського самоврядування,
про побудову команди та взаємодію з адміністрацією навчального закладу.
Також обговорено основні положення ЗУ “Про вищу освіту” та актуальні
проблеми студентського самоврядування. Зокрема, розглядалися проблеми
фінансування та порядок організації студентського самоврядування.
11-13 грудня 2015 р. 9 викладачів та 29 студентів товарознавчокомерційного факультету взяли участь у бізнес-семінарі на тему “Бізнес в
Ізраїлі”, організованому Ізраїльським культурним центром при посольстві
Ізраїлю в Україні на базі Почесного Консульства Держави Ізраїль у Західному
регіоні України.
17 грудня 2015 р. з нагоди дня Святого Миколая Студентська рада
юридичного факультету здійснила поїздку в спеціальну школу-інтернат міста
Добромиль (Старосамбірський район Львівської області), де навчаються 110
неповносправних дітей. Студенти Маріанна Войтович, Анастасія Городецька та
Ярослав Лаба привезли найнеобхідніші речі: одяг, канцелярські товари,
шкільне приладдя та дитячі книги. В свою чергу, дітки розповідали студентам
віршики та із захопленням показували свій інтернат. Слід відзначити, що
напередодні студентський актив провів на факультеті акцію зі збору дитячих
речей для школи-інтернату.
У січні 2016 р. викладачі та студенти взяли участь у вечорі “Академія
колядує”.
10 березня 2016 р. доцентом кафедри цивільного права та процесу
О. Чабан проведено круглий стіл із залученням представника міського відділу
РАЦС у м. Львові Т. Коржа. Обговорено особливості застосування сімейного
законодавства в Україні та порядок і підстави укладення шлюбного договору.
Декан юридичного факультету доц. О. Котуха і ст. викл. С. Граб організували
зустріч студентів із керівником апарату Франківського районного суду м.
Львова С. Лабою.
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10 березня 2016 р. у Львові відзначили День першого публічного
виконання Державного гімну України. Разом із студентською молоддю міста,
громадськими організаціями та об’єднаннями студенти нашого вузу разом з
ректором долучилися до цього заходу і зі всіма виконали гімн України на
центральній площі міста Львова.
14 березня 2016 р. в актовій залі відбулася урочиста академія, присвячена
202-річниці з дня народження Тараса Шевченка. Розпочався захід вступним
словом проректора з навчально-виховної роботи, який у своєму виступі
відзначив, що сьогодні ми зібралися в цій урочистій залі для того, щоб ще раз
звірити свої погляди і дії з геніальними думками Тараса Шевченка. Професор
С. Гелей наголосив, що кожне Шевченкове слово є актуальне сьогодні. А
“Заповіт” Кобзаря – це символ незламного духу, вікової боротьби за
незалежність нашої держави.
Слово про Тараса Шевченка виголосив проректор Львівського
національного університету ім. Івана Франка, д. філол. н., професор Ярослав
Герасим. У виконанні народного артиста України, лауреата Національної премії
ім. Тараса Шевченка Богдана Козака прозвучала поема “І мертвим, і живим, і
ненародженим землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє”.
Артист Львівського академічного театру імені Леся Курбаса Ярослав
Федорчук декламував вірш “Холодний яр”. Концертну програму продовжив
Львівський камерний оркестр “Аніма” (художні керівники: Павло Гриньо та
Вадим Бриж).
Студенти читали вірші Т. Шевченка. Свою сценічну майстерність
продемонстрували Софія Кондрич – “Якби ви знали, паничі...” та Андріяна
Ядзвінська – уривок із поеми “Кавказ”. Завершальним акордом концерту став
виступ Народної хорової капели “Мрія” (художній керівник та диригент Василь Долішний) та Народної капели бандуристок “Галичанка” (художній
керівник - Руслана Дробот).
З 7 квітня на товарознавчо-комерційному факультеті розпочалася
підготовка до Великодніх свят. Доцент кафедри товарознавства
непродовольчих товарів Л. Демидчук провела серію майстер-класів із
виготовлення великодніх прикрас. У межах заходів 18 квітня 2016 року
майстриня народного мистецтва Ірена Демидчук (“Арт комора”) провела
навчання з виготовлення великодніх писанок, а 21 квітня студенти прикрасили
навчальний корпус (вул. У. Самчука, 9) власноруч виготовленими великодніми
прикрасами.
7 квітня 2016 р. в академії відбулася підсумкова конференція за
результатами 3-ї Обласної учнівської олімпіади з основ економіки, де
організатором стала кафедра економіки спільно з Департаментом освіти та
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науки Львівської обласної державної адміністрації. З вітальним словом
виступив проректор з наукової роботи професор Б. Семак, який побажав
учасникам конференції успіхів у подальшій науковій та творчій діяльності.
Директор Інституту економіки та фінансів, доцент Т. Герасименко, завідувач
кафедри економіки, професор С. Гринкевич наголосили на ефективності таких
заходів для визначення цілей майбутніх абітурієнтів і перспективі навчання у
виші.
8 квітня 2016 р. викладачі кафедри філософії та культури разом зі
студентами юридичного факультету відвідали виставку художніх полотен
львівського імпресіоніста Івана Труша “Поет кольору та Сонця” відділу
Національного музею ім. А. Шептицького у Львові, а 14 квітня 2016 року
відвідали прем’єрну виставу “Святомиколаївський вечір” за мотивами твору
Романа Горака на Камерній сцені академічного театру ім. М. Заньковецької.
15 квітня в Університеті проведено “День кар’єри”, у межах якого
випускники та студенти-старшокурсники мали можливість поспілкуватися з
роботодавцями – колишніми випускниками вишу, взяти участь у конкурсах на
отримання роботи або пройти співбесіду.
15 квітня 2016 р. на товарознавчо-комерційному факультеті відбувся
історико-політологічний аналіз сучасних відносин із “братнім” сусідом у межах
науково-практичного студентського семінару на тему “Цивілізаційний підхід до
аналізу російсько-українського конфлікту”, що проведено спільно з
викладачами кафедри історії та політології. Учасники заходу відзначили, що
українсько-російські відносини були складними протягом століть. Починаючи з
середини ХVІІ століття, правляча верхівка Росії постійно зазіхала на українські
території, систематично втручалася у державотворчі процеси української нації.
Студентські дослідження у вигляді доповідей-презентацій опубліковані в
соціальній мережі Google+.
Також 19 квітня 2016 р. на товарознавчо-комерційному факультеті був
проведений бізнес-тренінг на тему: “Як влаштуватися на роботу”. Тренінг
проводив випускник спеціальності “Менеджмент організацій” Олег Солодяк –
автор більше десяти тренінгових програм для навчання персоналу call-центрів,
Інтернет-магазинів, телекомунікаційних компаній.
21 квітня 2016 р. в Університеті відбулося засідання круглого столу на
тему “Політологічні проблеми посткомуністичної трансформації: від олігархату
до розвиненої політичної демократії в Україні” за участю викладачів кафедри
історії та політології й студентів Університету. У вступному слові було
наголошено
на
важливості
узагальнення
позитивного
досвіду
посткомуністичних країн, що стали членами ЄС. Висвітлення даної тематики у
форматі масової комунікації є актуальним з точки зору формування
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громадянської свідомості. З доповідями-презентаціями виступили студенти
факультету міжнародних економічних відносин: Д. Арзуманян, А. Джигалюк,
І. Мельничук, Л. Пироговська, К. Стецюк та А. Ядзвінська. Вони розкрили
теоретичні аспекти, що стосуються узагальнення трансформаційного досвіду
України крізь призму сучасних парадигм розвитку, факторів становлення
демократичної партійної системи в Україні, вдосконалення законодавства у
сфері реформування вищої освіти, проблем та перспектив виходу українських
підприємств на ринки ЄС. Дискусія учасників форуму розгорнулася навколо
таких питань: “Чи можливий демонтаж олігархату у післяреволюційний
період?”; “Які реформи мають бути пріоритетними, щоб здійснити перехід до
політичної демократії?”.
26 квітня 2016 р. в Університеті відбулося засідання круглого столу на
тему “Суворі уроки Чорнобиля”, який організовано професорськовикладацьким складом кафедри історії та політології Університету і Наукове
товариство ім. Т. Шевченка. На засіданні виступив завідувач відділу етнології
сучасності Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
д.істор.н. Ярослав Тарас, який впродовж 10 років у складі історикоетнографічної експедиції вивчав гуманітарні наслідки Чорнобильської
катастрофи у зоні відчуження. Д.мед.н., професор Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького Борис Білинський наголосив
на тому, що науково досліджувати наслідки Чорнобильської аварії на здоров’я
людини надзвичайно складно, оскільки керівництво СРСР зробило все
можливе, щоб цей аспект трагедії приховати. Науковець відзначив, що від
радіації розвивається як гостра променева хвороба, що може призвести до
смерті, так і хронічна променева хвороба, яка є не менш небезпечна. Адже вона
активізує зміни на молекулярно-генетичному рівні й викликає захворювання
раку, який може розпочати розвиватися навіть через 10-15 років після
опромінення.
Своїми роздумами про Чорнобильську трагедію поділився з присутніми
д.істор.н., провідний спеціаліст Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України, член Спілки письменників України, поет Петро Шкраб’юк. Він
зазначив, що Чорнобиль розбудив Україну і через 5 років вона виборола
незалежність і закликав студентську молодь знати та пам’ятати історію, берегти
Україну та її народ. Наприкінці Петро Шкраб’юк прочитав авторський вірш
“Услід за Сюсюрою”. Завершилося засідання круглого столу доповіддю
доцента кафедри історії і політології Університету Степана Рутара, який
зосередив свою увагу на соціально-політичному та моральному аспекті
Чорнобиля.
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26 квітня експерт з комунікації, керівник прес-служби ПАТ “Кредобанк”,
викладач Національної школи суддів України Віктор Гальчинський прочитав
лекцію для студентів 3-5 курсів юридичного факультету.
27 квітня 2016 р. на товарознавчо-комерційному факультеті відкрилася
фотовиставка, присвячена перейменуванню Alma Mater: “Університетська
весна: Пробудження”. Одночасно в їдальні факультету ініціативні студенти
влаштували Великодній ярмарок в українських традиціях, який порадував
відвідувачів багатим асортиментом.
На прохання громадських активістів м. Бахмут Університет організував
поїздку групи вчених і митців для здійснення волонтерської просвітницької
місії (з 6 до 10 травня 2016 року). Діяльність волонтерської групи включала два
напрямки: культурно-просвітницький, який представляли народна капела
бандуристок “Галичанка”, літератори Ігор Гургула і Петро Шкраб’юк – та
науково-просвітницький – культуролог Всеволод Іськів, доцент Степан Рутар
та професор Марія Флейчук. Така акція виявилася вкрай необхідною з точки
зору моральної підтримки ЗСУ, надання наукової та методичної допомоги в
організації політико-виховної та психологічної роботи з особовим складом
нашої армії, а також налагодження відкритої автентичної комунікації між
громадськими організаціями Донбасу та Львова.
Учасники акції виступили з концертами та доповідями-презентаціями
серед підрозділів Бердичівської артилерійської бригади № 26, мотопіхотної
бригади № 54, окремого мотопіхотного батальйону № 12, Хмельницького
спецназу та мешканцями міста. Під час зустрічей та концертів військовим було
передано святкові паски та листівки-привітання від студентів, а також
літературу для бібліотеки громадської організації “Бахмут український” та
бібліотек військових частин.
Пісні у виконанні “Галичанки” підносили світлий і радісний настрій у
воїнів, навіювали високі почуття патріотизму, усвідомлення спільної
відповідальності армії і суспільства за захист державного суверенітету та
європейського майбутнього України. У виступах літераторів прозвучали вірші
про героїчне минуле українського січового стрілецтва та воїнів УПА,
цивілізаційне значення військової місії на Донбасі, спрямованої на захист не
тільки державного суверенітету України, а й цінностей інститутів вільного
світу.
Професор Марія Флейчук розкрила переваги ресурсного та інноваційнотехнологічного потенціалу України в разі швидкої радикальної зміни існуючої
економічної моделі. Вона дала обґрунтовану відповідь на питання щодо
перспектив
економічного
зростання
макроекономічної
стабільності,
справедливого тарифоутворення та деолігархізації економіки.
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Доцент Степан Рутар, стимулюючи дискусію серед офіцерів і солдатів,
наголосив, що Україна внаслідок Революції Гідності та російсько-української
війни на Донбасі отримала унікальний шанс змінити траєкторію свого
багатовікового підневільного розвитку і стати на шлях розбудови вільного та
справедливого суспільства в сім’ї європейських народів. Цей успіх буде
залежати від нашої спільної перемоги на двох фронтах: із російським
імперіалізмом та українською олігархією.
У межах місії відбувся круглий стіл із питань координації громадської
роботи щодо вирішення нинішніх нагальних проблем, які постають перед
державою та суспільством. У дискусійному форматі були порушені такі
питання, як забезпечення фінансування українських шкіл, налагодження
допомоги ЗСУ в організації політико-виховної та психологічної роботи з
особовим складом, усунення недоліків у нормативно-правовій базі щодо
ефективного лікування військових, критеріїв підбору на контрактну службу,
стратегічного планування політико-виховних та культурно-просвітницьких
заходів. Були також розглянуті питання щодо налагодження електронного
формату співпраці між громадськими організаціями Донбасу та Львова у сфері
розробки політико-правових, економічних рекомендацій для здійснення
ефективного громадського контролю над владними національними та
місцевими інститутами.
16 травня 2016 року в актовій залі Університету відбулася урочиста
академія, присвячена Дню матері. Професор С. Гелей наголосив, що тема
материнства в українській історії, літературі, мистецтві, культурі загалом –
одвічна, вона глибоко пов’язана з історією країни, яка пережила світові й
локальні війни, голодомори та репресії. Концерт розпочато виступом лауреата
всеукраїнських і міжнародних конкурсів народної капели бандуристок
“Галичанка”. Милозвучно лунала музика студентів Університету: Максима
Амеліна, Олега Кобрина, Руслани Мацелюх, Анни-Христини Відута, Юрія
Батенчука та Альбіни Кондрич. Студентка Вікторія Долматова продекламувала
глибоку поетичну медитацію “На місячній доріжці”. Захоплено звучала скрипка
Владислава Куцика, учня 6 класу Класичної гімназії при ЛНУ ім. І. Франка
(акомпаніатор – Марія Чопаковська), а Анастасія Чубінська, учениця 7 класу
середньої загальноосвітньої школи № 90 міста Львова, подивувала всіх
недитячим артистизмом і талановитим голосом, музичними композиціями про
батьків. Завершила концерт лауреат міжнародних і національних конкурсів
хорової музики, університетська народна хорова капела “Мрія”.
18 травня 2016 р. студенти та викладачі товарознавчо-комерційного
факультету
вшанували
хвилиною
мовчання
жертв
депортації
кримськотатарського народу. Під час заходу було згадано про трагічні події, що
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відбувалися у період 18-20 травня 1944 року. Викладачі розповіли студентам
про злочинну акцію, сплановану керівною верхівкою колишнього СРСР і
здійснену радянськими каральними органами, що призвела до масових
людських жертв і завдала непоправної шкоди кримськотатарському народу.
19 травня 2016 р. на товарознавчо-комерційному факультеті відкрилася
виставка робіт викладачів, студентів і працівників факультету “Український
етнічний бренд – вишивка”. Активну участь у виставці взяли всі працівники
факультету, проте вагомий внесок у представлену експозицію зробили доцент
кафедри товарознавства непродовольчих товарів Л. Демидчук, доцент кафедри
товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів Н. Палько та
асистент Р. Бойдуник, доценти кафедри харчових технологій та готельноресторанного бізнесу Н. Петришин, Р. Бліщ, Л. Багрій, доцент кафедри
інформаційних систем у менеджменті О. Гудзовата, провідний фахівець
навчально-наукового інформаційного інституту Г. Стахів, фахівець деканату
М. Дідух. Усі представлені на виставці роботи присвячені українським
традиціям, звичаям, національному колориту, кожна з них створювала
атмосферу спокою, гармонії, доброти та душевного тепла. В такій атмосфері і
перебували гості, які завітали на виставку.
19 травня 2016 р. начальник відділу прокуратури Львівської області,
радник юстиції Володимир Чип поділився зі студентами
юридичного
факультету своїм баченням розвитку та реформування прокуратури, розказав
про практичне застосування чинного Кримінального процесуального кодексу та
відповів на запитання студентів.
19 травня 2016 р. першокурсники напряму підготовки “Туризм” разом зі
ст. викл. М. Гонською відвідали туристичну фірму “Туристичний альманах” з
метою отримання практичного досвіду. Під час навчальної екскурсії менеджер
турфірми Мар’яна Кузик поділилася професійним досвідом і навиками роботи
на ринку туристичних послуг.
26 травня 2016 р. у залі засідань Університету відбулася зустріч
студентів, професорсько-викладацького колективу та громадських діячів міста
Львова з упорядником першого повного Шевченкового поетичного спадку,
доцентом кафедри українознавства філософського факультету Харківського
Національного університету ім. В. Каразіна Миколою Зубковим. Доцент
М. Г. Зубков відзначив, що до 200-річного Шевченкового ювілею вийшов
друком унікальний “Кобзар”, якому передували п’ять видань уже відомого
загалові “Забороненого Кобзаря”. Тривала праця з розпорошеними по
діаспорних часописах публікаціями, архівними матеріалами й копіткий
текстологічний аналіз дали змогу згуртувати нарешті весь поетичний спадок
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світоча українського слова. Це видання вперше без будь-яких цензурних купюр
і спотворень видано з репресованим Харківським правописом.
27 травня 2016 р. на площі перед ЛНУ ім. Івана Франка відбувся
флешмоб, приурочений святкуванню Днів Європи в Україні. До заходу
долучилися студенти нашого Університету. Завданням студентів вишів Львова
було одночасно здійняти вгору жовто-блакитну символіку та скласти стяг
Євросоюзу.
27 травня 2016 р. студенти товарознавчо-комерційного факультету
здійснили екскурсію по маршруту “Золота підкова Львівщини”, яка включала
відвідання Олеського, Підгорецького та Золочівського замків. Організатор
поїздки – доцент кафедри менеджменту О. Колянко.
2 червня 2016 р. в актовій залі Університету відбувся фестиваль-конкурс
“Студентська весна – 2016”, присвячений наданню навчальному закладу нового
статусу і нової назви – Львівський торговельно-економічний університет. На
сцені актової зали зійшлися у змаганні молодих і веселих талантів команди
Інституту економіки та фінансів, факультетів товарознавчо-комерційного,
міжнародних відносин та юридичного. Кожна з команд винесла на суд глядачів
свою програму. Впродовж всього дійства в залі не стихали безтурботний сміх і
підбадьорливі оплески.
Голова журі у своєму виступі відзначила високий художній рівень
представлених командами факультетів програм, їх актуальність та
довершеність. Особливо вразили дотепністю, артистизмом учасники команди
“Економічний бум” (Інституту економіки та фінансів) – мініатюра “Життєві
новини” (Степан Богдан, Микола Цанько) та сценка команди ЮФ “Затримання
судді-хабарника” (Р. Кустрьо), Б. Здрок, О. Череп’яна, Н Дем’ян, Ю. Батенчук.
Гран-прі “Студентська весна – 2016” за рішенням журі вибороли студенти
товарознавчо-комерційного факультету; І місце посіла команда “Економічний
бум” (ІЕтаФ); ІІ місце – команда ЮФ “50 відтінків юрфаку”; ІІІ місце – команда
факультету МЕВ “Крейзі Інтернешнл”.
17 червня 2016 р. на базі Університету відбулася публічна зустріч
викладачів, студентів і гостей із відомим українським економістом,
політологом та громадським діячем Олегом Соскіним на тему: “Народний
капіталізм: економічна модель для України – єдина альтернатива клановоолігархічній державі”. Відкрив зустріч ректор Університету, професор
П. Куцик, який привітав гостя у стінах найстаршого торговельно-економічного
закладу, побажав плідного обговорення нагальних проблем національної
економіки та активної наукової дискусії.
Під час виступу О. Соскін зауважив: щоб зберегти себе як повноцінну
державу і стати успішною країною, Україні потрібно кардинально та якісно
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змінити національну економічну модель із державно-монополістичної, клановоолігархічної, яка себе цілковито вичерпала, на європейську модель народного
капіталізму, спроможну забезпечити стійке зростання національної економіки і
високий рівень добробуту переважної частини суспільства. Стержнем розвитку
моделі народного капіталізму повинен стати потужний середній клас, основою
якого є дрібна і середня національна буржуазія та розвинуті місцеві громади.
25 червня 2016 р. в актовій залі відбулися збори трудового колективу
Львівського торговельно-економічного університету, на яких розглянуто нову
редакцію Статуту Університету та заходи щодо відзначення 200-річчя з дня
заснування. У роботі загальних зборів трудового колективу взяли участь 232
викладачі, співробітники і студенти навчального закладу. З інформацією про
нову редакцію Статуту Львівського торговельно-економічного університету
виступив ректор Університету, професор Петро Куцик. Він зазначив, що всі
зауваження, пропозиції щодо змісту статуту, які висловили кафедри та інші
структурні підрозділи, розробниками повністю враховані, а Статут повністю
відповідає вимогам чинного законодавства України. Загальні збори
одноголосно ухвалили нову редакцію Статуту та його подання для погодження
Правлінням Укоопспілки.
З інформацією про заходи щодо відзначення 200-річчя з дня заснування
Львівського торговельно-економічного університету виступив проректор з
навчально-виховної роботи, професор Степан Гелей. Він наголосив: 200-річний
ювілей відзначатиметься в грудні 2016 року. Пояснюється це тим, що 7 березня
1816 року австрійський цісар Франц І видав указ про заснування Реальної
школи, що мала два відділення: торговельне і технічне. Згодом вони виросли у
вищі навчальні заклади. Також присутні були ознайомлені з основними
заходами, що плануються в межах відзначення ювілею.
Загальні збори трудового колективу одноголосно підтримали пропозицію
про відзначення ювілею та ухвалили заходи з відзначення 200-річчя з дня
заснування
Львівського
торговельно-економічного
університету.
На
завершення ректор Університету П. Куцик подякував учасникам зборів за
плідну співпрацю у поточному навчальному році та побажав гарно відпочити
під час літньої відпустки.
Особлива увага в системі виховної роботи в Університеті відводиться
студентському самоврядуванню. Воно охоплює всі сфери життєдіяльності
студентської громади: навчальну, наукову, спортивно-оздоровчу, побут,
відпочинок та дозвілля, участь у суспільно-громадському житті. Студентство
має своє представництво у Вченій раді Університету, вчених радах факультетів
та інших представницьких органах, які систематично розглядають стан та
перспективи розвитку студентського самоврядування, питання лідерства у
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студентському середовищі, результати роботи студентського наукового
товариства, студентських рад гуртожитків та інші питання.
Одне з важливих завдань Студентської ради – організація побуту
студентів у гуртожитках. З метою налагодження сприятливого моральнопсихологічного клімату за місцем проживання студентів студентська рада
разом із деканатами регулярно проводила збори за різними питаннями. Рада
сприяла роботі капелана студентської каплички в гуртожитку № 3; проводила
заходи, приурочені до Дня Студента; допомагала організовувати регулярні
рейди перевірки санітарно-гігієнічного стану гуртожитків тощо.
В Університеті діє капеланство “Спільнота академічного душпастирства”,
в якому студенти беруть активну участь у різноманітних заходах як
соціального, так і духовного життя м. Львова, а саме: відвідування лікарень,
сиротинців, будинків престарілих; організація заходів для дітей-сиріт;
проведення великодніх гаївок у Шевченківському гаї “Святкуймо воскресіння
разом”, у зимових передріздвяних та великодніх студентських реколекціях у
храмі Св. Петра та Павла, у піших прощах у Страдч, Гошів та Унів.
Органічною частиною навально-виховного процесу в Університеті є
фізичне виховання. Відповідно до інтересів пріоритет надається спортивним
іграм, єдиноборствам, легкій та важкій атлетиці, пауерліфтингу, фітнесу,
шейпінгу, аеробіці. На сьогоднішній день близько 220 студентів займаються у
спортивних відділеннях із обраних видів спорту. На кафедрі працює 15 груп
спортивного вдосконалення.
Збірні команди Університету брали активну участь у щорічній
Універсіаді ВНЗ Львівської області з 15 видів спорту. Друге місце зайняла
збірна команда ЛТЕУ з армспорту (тренери МС - І. Баховський та В. Кріпчак).
Бронзовими призерами ставали чоловічі збірні команди з волейболу (тренер
КМС - В. Кулаєв), футзалу (тренер - віце-президент федерації з футзалу
І. Блащак) і тенісу (тренер КМС - Л. Лукасевич). Особливою масовістю
відзначаються змагання з легкої атлетики та кросу, які завжди проводяться
незалежно від погодних умов і нараховують не менше 500 учасників збірних
команд вузів Львівщини.
Студенти Університету відстоювали честь України та ставали
переможцями і призерами багатьох міжнародних турнірів:
у Всесвітній Універсіаді та чемпіонаті світу брала участь студентка ТКФ
Олена Охотська (стендова стрільба) – І місце;
в чемпіонатах світу з різних видів спорту: Юлія Гавінська, ЮФ (стрільба
з луку) – ІІ місце; Ігор Іваницький, ІЕФ (армспорт) – ІІ місце; Мартин
Грищенко, ІЕФ (регбі) – ІІ місце;
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в чемпіонатах Європи: Юлія Шибунько, МЕВ (карате-до) – І місце;
Руслана Стельмащук, ТКФ (дзю-до) – І місце; Тарас Попович, ІЕФ (карате-до) –
І місце; Остап Грищенко, ІЕФ (регбі) – ІІ місце; Максим Сухарєв, МЕВ (каратедо) – І місце.
Гравцями футбольної професійної команди “Карпати”-Львів кандидатами
в молодіжну збірну України є: Володимир Гудима (факультет МЕВ); Назар
Виздрик (ІЕФ).
Протягом навчального року кафедра разом зі Спортивним клубом
провела Спартакіаду факультетів вузу. У програмі змагань - такі види спорту
як: волейбол, баскетбол, шахи та футзал, який виграла команда ІЕФ.
Високий рівень матеріально-технічного забезпечення спортивного
комплексу та організація спортивно-масової роботи кафедри дали можливість
взяти участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного
виховання та спорту у вищих навчальних закладах України ІІІ-ІV рівня
акредитації. За його підсумками кафедра фізичного виховання та спорту
Університету ввійшла у трійку кращих вузів України і удостоєна почесної
грамоти та кубка Міністерства освіти і науки України.
Кафедра налагодила співпрацю з громадськими та спортивними
організаціями: футбольним клубом “Карпати” (лише за останні 5 років
студентами нашого Університету стали 23 випускники футбольної академії);
Львівським державним університетом фізичної культури та спорту (спільна
організація науково-практичної конференції, організація спортивних змагань).
Керуючись постановою Кабінету Міністрів за № 1045 від 9 грудня 2015
року та Указом Президента України за № 42/2016 від 9 лютого 2016 року про
Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні “Рухова
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація”, в планах кафедри –
організація курсів з надання першої медичної допомоги та лікувальної фізичної
культури, покращення освітньо-виховного та оздоровчого процесу.
Отже, організація виховної роботи в Університеті потребує постійного
вдосконалення, пошуку і приведення в дію нових форм впливу на студентів,
відпрацювання нових методів. Разом з тим, потрібно активізувати традиційні
види діяльності, зберігати досягнення минулого, орієнтуватися на проблеми,
пов’язані зі специфікою навчального закладу. Надзвичайно важливе значення
ректорату, факультетів та кафедр, органів студентського самоврядування
полягає у створенні належних умов для розвитку та задоволення культурних
потреб студентів, для їх самореалізації. Випускники Університету мають бути
не просто знаючими спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими з
демократичним світобаченням.
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7. Фінансово-господарська діяльність
Фінансово-господарська діяльність Університету є важливою складовою
забезпечення належного функціонування, важливою складовою якого є освітня
та освітньо-наукова діяльність.
Так, за 2015-2016 навчальний рік Університетом було одержано доходів
від надання освітніх та інших послуг у сумі 34 126476,00 грн (у тому числі
близько 1 млн грн за коштами розміщеними на депозитних рахунках,
орендними послугами тощо), що на 1 305239,00 грн менше, ніж у попередньому
навчальному році.
Отримані доходи використані на покриття видатків Університету, а саме
на:
 оплату праці – 17 685966,00 грн, що становить 51,8 % у загальних
видатках Університету;
 відрахування внесків на державне загальнообов’язкове соціальне
страхування – 4 768746,00 грн, що становить 14,0% у загальних видатках;
 придбання обладнання та комп’ютерної техніки та інших матеріальних
активів – 552627,00 грн;
 придбання бібліотечного фонду – 252415,00 грн;
 проведення поточного ремонту та інших робіт (у корпусі № 1, вул. ТуганБарановського, 10: ремонт коридорів і сходових клітин, приміщень аудиторій
(205, 219), ремонт нульового поверху, частковий ремонт і заміна труб системи
центрального опалення, ремонт частини фасаду та інші роботи; ремонт коридорів
2 і 3 поверхів, системи центрального опалення, ремонт аудиторії (401, 402, 304)
частковий ремонт даху; ремонт окремих аудиторій у корпусі № 2; ремонт
системи гарячого та холодного водопостачання і водовідведення, санвузлів і
коридорів у блоках гуртожитку № 3) – 1 382249,00 грн;
 утримання гуртожитків, навчальних корпусів, іншого майна Університету
та оплату інших витрат, пов’язаних із діяльністю Університету – 9 484473,00
грн.
Як і в попередні роки, завдяки ректорату та окремим керівникам
структурних підрозділів, значна частина матеріалів, послуг і ремонтних робіт
були профінансовані спонсорами (в основному випускниками Університету) –
на суму понад 1,2 млн грн.
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ПІСЛЯМОВА
Рік, який минув, був украй складним для Університету. Але колектив наш
вистояв і здобув успіхи. Отримані здобутки – це ознака правильності обраного
колективом Університету курсу на забезпечення якості освіти, досліджень та
інновацій.
Прозорість і колегіальність прийняття рішень, чітке та обґрунтоване
планування діяльності, спільна праця та наполегливий пошук оптимальних
рішень – це та багато іншого дозволяють із оптимізмом дивитися у майбутнє.
Наступний, 2016-2017 навчальний рік, буде непростим, але водночас і
славетним, оскільки Університет у листопаді-грудні 2017 року відзначатиме 200
річчя з дня заснування. З цієї нагоди Колективом Університету (25 червня 2016
р.) і Львівською обласною державною адміністрацією (27 липня 2016 р.)
розроблені та затверджені заходи. Тому протягом вересня-листопада має бути
проведена відповідна робота для належного відзначення 14 грудня 2016 р. цієї
знаменної дати, а протягом навчального року – виконання затверджених заходів.
Є переконання, що університетський колектив виконає все заплановане, а
найголовніше докладе максимум зусиль для забезпечення належного набору
студентів у 2017 році – це запорука належного функціонування та розвитку
навчального закладу.
Є віра в те, що наш Університет і надалі буде розвиватися та примножувати
свої здобутки, так як ми цінуємо минуле і на ньому будуємо наше майбутнє.

Божої нам допомоги для здійснення всіх задумів.
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