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Передмова 

Колектив Університету у 2016-2017 навчальному році проводив свою 

діяльність відповідно до розробленої Стратегії діяльності. Звітний рік 

відзначився вагомими подіями.  

По-перше: головною подією для університетської спільноти було 

відзначення 12-14 грудня 2016 року 200-річчя з часу заснування навчального 

закладу. У зв’язку з цим 14 грудня у Архикатедральному Соборі Святого Юра 

відбулася Свята Літургія, де присутні молилися за мир в Україні, за здоров’я 

професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів навчального 

закладу, яку провів Митрополит Львівський, архієпископ Української греко-

католицької церкви І. Возняк. Того ж дня у Львівському національному 

академічному театрі опери і балету імені Соломії Крушельницької відбулася 

урочиста академія, присвячена 200-річчю від часу заснування Львівського 

торговельно-економічного університету. 

Викладачів і студентів Університету привітав голова Львівської 

облдержадміністрації О. Синютка. У вітальному слові він подякував колективу 

Університету за самовіддану працю та зачитав привітання від Президента 

України П. Порошенка та Прем’єр-міністра України В. Гройсмана з нагоди  

200-річчя від часу заснування Львівського торговельно-економічного університету 

та вручив нагороди викладачам та співробітникам. Депутат Верховної Ради 

України О. Юринець за дорученням Голови Верховної Ради України А. Парубія 

зачитала вітання колективу Університету і вручила грамоти Верховної Ради 

України всьому колективу та окремим працівникам Університету. Міський 

голова м. Львова А. Садовий від імені громади міста вручив колективу 

Університету диплом та подяки його працівникам. Директор департаменту 

освіти і науки Львівської ОДА Л. Мандзій зачитала вітання Міністра освіти і 

науки України і вручила нагороди Міністерства працівникам Університету. 

Почесну трудову відзнаку Укоопспілки “Знак пошани” викладачам Університету 

вручив Голова Укркоопспілки І. Гороховський. 

Національний банк України відповідно до Постанови Верховної Ради 

України “Про відзначення 200-річчя Львівського торговельно-економічного уні-

верситету” виготовив і ввів в обіг ювілейну монету номіналом 2 гривні, присвя-

чену 200-річчю з часу заснування Львівського торговельно-економічного універ-

ситету, а Львівською дирекцією Українського державного підприємства пошто-

вого зв’язку “Укрпошта” були випущені та погашені марки, приурочені цій події.  

По-друге: зарахування абітурієнтів для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 “Право” здійснювалось у формі єдиного фахового вступного 

випробовування з використанням організаційно-технологічних процесів здійс-

нення зовнішнього незалежного оцінювання. 
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По-третє: у 2017 році в Університеті відбулась переорієнтація набору 

студентів на денну форму навчання на випускників шкіл. Розгорнуто масш-

табну роботу з набору іноземних студентів для навчання в Університеті. На 

сьогодні в Університеті навчається 21 іноземний студент із 9 країн. 

По-четверте: практично завершена робота над модернізацією освітньо-

професійних програм. Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України (лист № 1/9-239 від 28.04.2017 р.) розробляються освітні програми за 

новим зразком для всіх спеціальностей. 

По-п'яте: здійснена значна робота щодо організації й проведення 

попереднього рейтингування науково-педагогічних працівників і кафедр 

Університету.   

По-шосте: у поточному році ліцензовано 3 нові спеціальності освітньо-

наукового рівня доктор філософії: 081 “Право”, 241 “Готельно-ресторанна 

справа”, 242 “Туризм”. Ліцензовано освітню діяльність за освітнім ступенем 

“магістр” за спеціальністю 181 “Харчові технології”. Акредитовано: магістрів 

спеціальності 8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою”; 

бакалаврів напряму підготовки 6.030203 “Міжнародні економічні відносини”.  

По-сьоме: позитивною залишилась динаміка видання навчально-

методичного забезпечення (підручників, посібників, ситуаційних завдань, 

тестів тощо) професорсько-викладацьким складом Університету. 

 По-восьме: у поточному навчальному році викладачами та аспірантами 

Університету захищено 3 докторські і 17 кандидатських дисертацій. 

Стажування за кордоном пройшло п'ять викладачів. Двоє аспірантів навчаються 

на річних програмах у Вільнюському державному університеті в Литві та 

Лодзькому університеті в Польщі за рахунок проекту “Розширення можливостей 

Erasmus Mundus у сфері освіти (EMBER)” програми Erasmus Mundus.      

По-дев'яте: за підсумками 2016-2017 навчального року викладачами 

Університету опубліковано 40 монографій, 347 статей в загальноукраїнських 

журналах (з них 292 статті  фахові) і 40 публікацій у зарубіжних виданнях. В 

Університеті проведено 14 науково-практичних конференцій. Важливою була 

міжнародна науково-практична конференція “150 років споживчій кооперації 

України: оцінюючи минуле, визначаємо майбутнє”, присвячена 150-річчю 

утворення першого споживчого товариства в Україні та 200-річчю від часу 

заснування Львівського торговельно-економічного університету (13 грудня 2016 

року), на якій були присутні понад 250 учасників з 11 країн.       

По-десяте: за результатами участі студентів Університету в олімпіадах, 

конкурсах наукових і дипломних робіт, ними отримано від Міністерства освіти 

і науки України 10 дипломів І-ІІІ ступенів. 
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По-одинадцяте: у звітний період Університет здійснював активне 

співробітництво із зарубіжними вищими навчальними закладами як на 

двосторонній основі, так і на багатосторонньому рівні. Викладачі, працівники 

та студенти брали участь у різних заходах, серед яких: Африканська 

кооперативна конференція (Руанда), Міжнародний форум “Кооперативи та 

молодь” (Болгарія), Міжнародний освітній ярмарок “Перспектива” у Варшаві 

та ін.     

По-дванадцяте: у поточному році обладнані лекційні мультимедіа-

аудиторії 205, 301, 302, 312, 319 – головного корпусу; 401, 402, 509, 410, 623 

навчального корпусу по вул. У. Самчука, 9; створені нові комп’ютерні класи – 

127 аудиторія у головному корпусі та 502, 504, 523 аудиторії у навчальному 

корпусі на вул. Братів Тершаківців, 2а. 

По-тринадцяте: протягом навчального року в Університеті проводилася 

планова робота з покращення організації виховного процесу, яка базується на 

виконанні Закону України “Про вищу освіту”, Указу Президента України “Про 

стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 

роки” та інших нормативних документів. 

Повний аналіз діяльності Університету у 2016-2017 навчальному році 

подано у розділах звіту, що дає підстави окреслити завдання діяльності 

Університету на наступний навчальний рік.    
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1. Вступна кампанія 

 

Забезпечення стабільної діяльності будь-якої освітньо-наукової установи, 

і Університету зокрема, залежить від багатьох складових, серед яких достатній 

набір студентів. З цією метою в Університеті були розроблені “Програма щодо 

комплектування контингенту студентів у 2015-2017 роках”, затверджена 15 

жовтня 2014 року і схвалена Вченою радою, та “Заходи із проведення 

профорієнтаційної роботи й організації набору студентів у 2017 році”, схвалені 

Вченою радою і затверджені наказом ректора № 233/01 від 03 жовтня 2016 

року.  

У 2016-2017 навчальному році зусилля ректорату, приймальної комісії, 

директора Інституту економіки та фінансів, деканів факультетів, завідувачів 

кафедр і інших структурних підрозділів Університету були спрямовані на 

виконання зазначених заходів. В Інституті економіки та фінансів і на 

факультетах за пропозицією кафедр та адміністрацій інститутів і факультетів 

були створені профорієнтаційні групи з викладачів і студентів Університету 

(наказ ректора від 19 жовтня 2016 р. № 253/01), які інформували випускників 

загальноосвітніх і професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів  

І-ІІ 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. 

У 2016-2017 навчальному році вдосконалено форму співпраці із 

загальноосвітніми навчальними закладами та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації щодо 

проведення професійної орієнтації, а саме: 

 профорієнтаційні групи з викладачів та студентів, які створені в 

Університеті, були спрямовані на популяризацію навчання на факультетах і 

доведення переваг навчального процесу шляхом застосування інтерактивних 

методик, завдяки яким проведена агітаційна робота у школах і коледжах 

відповідно до затвердженого графіку виїзних агітаційних груп;  

 постійно оновлювалась інформація на сайті про Університет, інститути, 

факультети, кафедри та інші структурні підрозділи (у тому числі на англійській 

мові), про їх діяльність, про події університетського та студентського життя з 

одночасним висвітленням цієї інформації в університетському часописі 

“Студентський меридіан”, у тому числі про відзначення Університетом своєї 

200-ї річниці з дня заснування; 

 розроблено та видано нові агітаційні матеріали для потенційних 

абітурієнтів Університету на основі вимог Закону України “Про вищу освіту” 
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та Правил прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного 

університету в 2017 році; 

 створено та розміщено на сайті Університету та у соціальних мережах 

рекламні відеоролики про Університет, інститути та факультети, спеціальності, 

за якими здійснюється підготовка фахівців, дозвілля студентів, 

працевлаштування та кар’єрний ріст випускників; 

 розміщено рекламно-інформаційні матеріали для потенційних 

абітурієнтів на радіо (FM Галичина та ін.), у місцевих і районних газетах, 

вісниках, ТОВ “Епіцентр К”, ТОВ ТВК “Львівхолод”, ТзОВ “Шувар” та ін.;  

 створено електронні презентації про спеціальності та розміщено їх на 

електронних сторінках кафедр та у соціальних мережах; 

 відбувалося залучення учнів шкіл і коледжів до спільних науково-

практичних проектів та семінарів (конференцій, круглих столів, олімпіад, 

ярмарок, спартакіад тощо); 

 продовжено роботу з набору іноземних студентів, зокрема для 

іноземних громадян передбачається навчання на англомовній програмі за 

спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”, для тих, що володіють 

українською мовою, - за будь-якою іншою спеціальністю у групах із 

україномовними студентами; 

 відбувся набір іноземних абітурієнтів на довузівську підготовку для 

подальшого продовження навчання в Університеті. 

Проте, як підтвердила вступна кампанія 2017 року, робота інститутів, 

факультетів та інших структурних підрозділів Університету щодо проведення 

профорієнтації вимагає належної активізації. 

Прийом на навчання до Львівського торговельно-економічного 

університету здійснювався для підготовки фахівців із вищою освітою за 

ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії. До Університету в 2017 

році проводився набір для здобуття ступеня бакалавра за 14 спеціальностями у 

розрізі 18 спеціалізацій; для здобуття ступеня магістра – за 10 спеціальностями 

у розрізі 14 спеціалізацій. 

Вступна кампанія 2017 року відбувалася в умовах функціонування 

оновленої 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 кампанії, 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 



 

 

 

9 

своєчасно подавала всю необхідну інформацію до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).  

Зарахування абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та ступеня магістра 

здійснювалося за результатами іспитів, які проводилися в Університеті у формі 

тестування з фахових дисциплін, а для магістрів – додатково з іноземної мови із 

застосуванням відповідних вагових коефіцієнтів. При цьому зарахування 

абітурієнтів для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” 

здійснювалось у формі єдиного фахового вступного випробовування з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

У 2017 році за період прийому документів було подано абітурієнтами 

4351 заяву, що на 617 заяв менше, ніж у попередньому році, у тому числі:  

 для здобуття ступеня бакалавра подано 3671 заяву, з них: на денну 

форму навчання – 2887 заяв, на заочну – 784 заяви; 

 для здобуття ступеня бакалавра подано 4 заяви іноземними 

громадянами, з них: на денну форму навчання – 2 заяви, на заочну – 2 заяви; 

 для здобуття ступеня магістра подано 642 заяви, з них: на денну форму 

навчання – 363 заяви, на заочну – 379 заяв; 

 для здобуття ступеня доктора філософії подано 34 заяви, з них: на 

денну форму навчання – 27 заяв, на заочну –7 заяв. 

Зменшення кількості заяв пов’язано з тим, що абітурієнти менше їх 

подавали у всі вузи України та у цьому році вперше не проводився набір на 

здобуття ступеня спеціаліста.  

До Університету в 2017 році зараховано на навчання:  

 для здобуття ступеня бакалавра 803 студенти, у тому числі: денна 

форма навчання – 386 осіб (повний термін навчання – 325 осіб, скорочений 

термін навчання – 61 особа); заочна – 417 осіб (повний термін навчання – 73 

особи, скорочений термін навчання – 344 особи);  

 для здобуття ступеня бакалавра 4 іноземні студенти, у тому числі: 

денна форма навчання – 2 особи; заочна – 2 особи; 

 для здобуття ступеня магістра 428 студентів: денна форма навчання – 

162 особи; заочна – 266 осіб; 

 для здобуття ступеня доктора філософії 30 аспірантів: денна форма 

навчання – 24 особи; заочна – 6 осіб. 

Всього зараховано студентами та здобувачами Університету 1265 осіб 

(29,1 % від кількості поданих заяв). Загальний обсяг студентів, зарахованих на 

навчання у 2017 році, порівняно з 2016 роком зменшився на 106 осіб.  
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За результатами конкурсного відбору абітурієнтів на основі повної 

загальної середньої освіти, які подавали сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання, до Університету зараховано на денну форму 325 студентів, або 

84,2 % від загальної кількості зарахованих бакалаврів на денну форму 

навчання, а на заочну – 73 студенти, або 17,5 % від загальної кількості 

зарахованих бакалаврів на заочну форму навчання. Тобто у порівнянні з 

попереднім 2016 роком, коли у числі зарахованих на денну форму для здобуття 

ступеня бакалавра більше 24 % складали випускники коледжів, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, у 2017 році відбулася 

знову переорієнтація набору на випускників шкіл. 

61 % студентів, які поступили в Університет на основі повної загальної 

середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра на денній формі навчання, 

складають випускники шкіл м. Львова (28 %) і Львівської області (33 %). 

Натомість 39 % – це випускники системи повної загальної середньої освіти з 

інших областей. Відсоток студентів, які здобули повну загальну середню освіту 

в інших областях України, у 2017 році у порівнянні з попереднім збільшився на 

1 %, що свідчить про продовження відновлення популярності Університету в 

межах України.  

За результатами вступних випробовувань іноземних абітурієнтів на 

основі повної загальної середньої освіти до Університету зараховано 4 особи, у 

тому числі: денна форма навчання – 2 особи; заочна – 2 особи. У порівнянні з 

попереднім 2016 роком спостерігається зменшення кількості іноземних 

студентів на 3 особи. 

Основну частку студентів скороченого терміну денної форми навчання у 

2017 році забезпечили випускники Львівського кооперативного коледжу 

економіки і права – 24 особи, або 39 %, Рівненського кооперативного 

економіко-правового коледжу – 6 осіб, або 9 %, Тернопільського 

кооперативного торговельно-економічного коледжу, Житомирського 

кооперативного коледжу бізнесу і права та Кіровоградського кооперативного 

коледжу бізнесу і права по 1 особі, або по 1,6 % від кількості студентів цієї 

категорії. Разом із кооперативних коледжів на скорочений термін денної форми 

навчання поступило 33 студенти, або 54 %, а з коледжів не системи споживчої 

кооперації – 28 осіб, або 46 %, зокрема з коледжів Львівської області – 16 осіб, 

або 26,3 %, інші області – по 1-2 особи.  

Найбільшу питому вагу серед студентів скороченого терміну заочної 

форми навчання у 2017 році складають випускники Рівненського 

кооперативного економіко-правового коледжу – 110 осіб, або 32 %, 

Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу – 82 особи, 

або 24 %, Львівського кооперативного коледжу економіки і права – 39 осіб, або 
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11 %, Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ – 28 осіб, або 8 %, 

Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу – 17 осіб. 

Разом із кооперативних коледжів на скорочений термін заочної форми 

навчання поступили 282 студенти, або 82 %, а з коледжів не системи споживчої 

кооперації – 62 особи, або 18 %. 

Вступна кампанія 2017 року засвідчила, що виконання заходів із 

комплектування контингенту студентів і налагодження ефективної співпраці 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 2017 році порівняно з 2016 роком.  

Щодо набору на денну та заочну форму навчання та для здобуття ступеня 

магістра та доктора філософії, то набір здійснено на відповідному рівні, але із 

зменшенням загальних показників прийому в порівнянні з попереднім роком.  

У 2017 році продовжено набір іноземних громадян на довузівську 

підготовку, зокрема слухачами курсів зараховано 12 іноземних абітурієнтів, що 

на 9 осіб більше, ніж у попередньому 2016 році. 

Враховуючи тенденції, які характеризують вступні кампанії останніх 

років, у вересні поточного року детально проаналізовано підсумки набору до 

Університету в 2017 році та розглянуто дане питання на засіданні Вченої ради 

Університету з метою вироблення нової стратегії набору в 2018 році, 

відповідальність за який покладено на кожного науково-педагогічного 

працівника Університету. 
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2. Організація та зміст освітнього процесу 

 

Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується 

освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і 

водночас на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх 

надбань науки та практики. Характерною особливістю сучасного періоду 

модернізації освіти є пошук нового змісту, форм, методів і засобів навчання, 

проведення експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх 

інновацій на засадах сучасної філософії освіти. 

Необхідність модернізації освіти полягає у тому, щоб через різноманітні 

інноваційні технології забезпечити достатній рівень сформованості 

професійної, комунікативної та соціокультурної компетенції студентів 

Університету. 

Основним завданням навчального процесу в Університеті є цілеспрямована 

і планомірна підготовка майбутніх фахівців різного профілю до життєдіяльності у 

сучасному суспільстві. У процесі навчання відбувається передача накопиченого 

попередніми поколіннями досвіду і його трансформація.  

Провідний напрям навчально-виховної діяльності Університету в 2016-

2017 навчальному році – реалізація завдань щодо приведення якості освіти 

відповідно до європейських освітніх стандартів і проведення навчально-

виховного процесу на рівні стандартів освіти, за новоствореними освітніми 

програмами. 

Інститутом економіки та фінансів, факультетами, випусковими 

кафедрами, навчальним відділом Університету розроблені нові навчальні плани 

для здобувачів першого та другого рівнів освіти 2017 року набору всіх 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців на денній і заочній 

формах навчання, а також проведена робота з удосконалення діючих 

навчальних планів, зокрема змінено їхню структуру. У нових навчальних 

планах немає дисциплін, які б містили менше ніж 4 кредити. Це дозволило 

уніфікувати перелік навчальних дисциплін, оптимізувати їх назви, зменшити їх 

кількість та зосередити увагу на дисциплінах професійно орієнтованих, тих, що 

забезпечують здобуття студентами професійних компетентностей. Крім того, 

до нових навчальних планів здебільшого увійшли ті дисципліни, які мають 

актуальне навчально-методичне забезпечення. 

На сьогодні зміст навчальних планів за спеціальностями сформований із 

урахуванням вимог освітніх програм, нормативних документів Міністерства 

освіти і науки України та є достатнім для забезпечення відповідності критеріям 

процедур ліцензування й акредитації. 
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Плани сформовані таким чином, що окремі дисципліни з блоку базових та 

блоку вільного вибору студентів слухають паралельно здобувачі вищої освіти 

всіх спеціальностей (за винятком спеціальності “Право” та “Міжнародні 

економічні відносини”) освітніх ступенів “бакалавр” і “магістр”, особливо за їх 

вільним вибором, за якими здійснюється підготовка в Університеті.  

Перероблено графіки навчального процесу. Збільшено тривалість 

практик, упорядковано кількість навчальних тижнів у семестрі. Це, в свою 

чергу, дозволило уніфікувати “Навчальний графік ЛТЕУ на 2017-2018 

навчальний рік”. На основі навчальних планів навчальним відділом розроблені 

робочі навчальні плани, електронні варіанти яких доведені до відома деканатів, 

кафедр, викладачів і студентів Університету.  

Практично завершена робота над модернізацією освітньо-

професійних програм. Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України (лист № 1/9-239 від 28.04.2017 р.) розробляються освітні 

програми за новим зразком для спеціальностей, які будуть проходити 

акредитацію у поточному навчальному році. Перехід на рекомендований МОН 

України новий зразок освітніх програм для інших спеціальностей буде 

здійснений із 1 вересня 2017 року.  

Забезпечення якості вищої освіти в Університеті є систематичним і 

багатоплановим процесом, складовою якого є наявність необхідних ресурсів 

(кадрових, навчально-методичних, наукових, інформаційних, фінансових, 

матеріальних тощо). Проте цій роботі потрібно приділити більше уваги. Слід 

удосконалити внутрішню систему забезпечення якості з метою виконання 

вимог закону щодо щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-

педагогічних працівників Університету. Результати таких оцінювань повинні 

бути оприлюднені на офіційному веб-сайті. Невід’ємною складовою системи 

забезпечення якості є вимірювання і заходи з його забезпечення. В освітній 

діяльності такими вимірюваннями є процедури оцінювання. Важливість 

оцінювання є очевидною вже з визначення в Законі України “Про вищу освіту” 

поняття кваліфікації як офіційного результату оцінювання особи 

уповноваженою установою. Без оцінювання неможливо встановити, чи 

досягнув здобувач компетентностей (результатів навчання) відповідно до 

освітньо-професійних програм, що є необхідною умовою для видачі диплому. 

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 і робочими програмами; 

 контрольні роботи з контролю залишкових знань, які проводилися при 

підготовці акредитаційних справ; 
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 ректорські контрольні роботи; 

 підсумкове оцінювання випускників екзаменаційною комісією на 

екзаменах і захисті кваліфікаційних робіт; 

 опитування студентів щодо якості організації освітнього процесу. 

Відповідно до “Положення про рейтингове оцінювання діяльності 

професорсько-викладацького складу Львівського торговельно-економічного 

університету” здійснена значна робота щодо організації й проведення 

попереднього рейтингування науково-педагогічних працівників і кафедр 

Університету. У рейтингуванні враховувалися кваліфікаційний потенціал 

викладача, накопичений ним за весь час роботи, та його професійна 

компетентність, педагогічна майстерність, наукова і творча активність за 

останні п’ять років. 

Метою рейтингового оцінювання є встановлення якості роботи науково-

педагогічних працівників і кафедр Університету, вдосконалення системи 

управління структурними підрозділами та створення умов динамічного розвитку 

на основі максимально повного використання наявного кадрового потенціалу. 

Проведення рейтингового оцінювання відбувалося в кілька етапів. 

Кожним викладачем заповнювалася форма індивідуальних даних, яка 

відображає результати його діяльності. Завідувачами кафедр перевірено 

повноту та об’єктивність внесеної інформації. Результати рейтингування 

обговорювалися на засіданні кафедри та Вчених рад факультету (інституту). 

Процес самооцінки викладача поєднувався з результатами соціологічного 

опитування студентів. Проведене попереднє рейтингування дало можливість 

по-новому оцінити відповідність Університету Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності в частині кадрових вимог. Результати 

рейтингового оцінювання є основою при продовженні контракту з науково-

педагогічними працівниками Університету.  

З метою перевірки, оцінки й аналізу залишкових знань студентів та 

відповідно до наказів ректора № 156/01 від 22 червня 2016 р. та № 323/01 від 30 

грудня 2016 р. “Про проведення ректорських контрольних робіт” здійснена 

робота з організації та проведення ректорських контрольних робіт зі 

студентами 2-4 курсів освітнього ступеня “бакалавр” та студентів другого року 

навчання освітнього ступеня “магістр” усіх напрямів підготовки та 

спеціальностей денної форми навчання. З цією метою було визначено 

дисципліни, з яких викладачами відповідних кафедр на підставі навчальних 

програм були розроблені завдання для написання ректорських контрольних із 

урахуванням обсягу знань і вмінь студентів на момент перевірки, створені 

робочі групи, затверджені графіки надання консультацій та виконання робіт. У 

листопаді 2016 року та протягом березня-квітня 2017 року інститутом і 
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деканатами було проведено ректорські контрольні роботи та проаналізовано 

результати їх виконання. Аналіз показав, що в цілому по Університету має 

місце зниження успішності за результатами ректорського контролю якості 

навчання студентів порівняно з результатами іспитів, що є закономірним і 

пояснюється річною перервою між іспитами та датою призначення ректорських 

контрольних робіт. Слід відзначити, що результати контрольних робіт із 

дисциплін, які проводилися у формі тестування із застосуванням сучасних 

комп’ютерних технологій, є вищими. 

Пріоритетним напрямом розвитку Університету залишається 

комп’ютеризація та інформатизація освітнього процесу. Для належного 

забезпечення організації освітнього процесу та роботи структурних підрозділів в 

Університеті:  

 обладнані лекційні мультимедіа-аудиторії 312, 301, 302, 205, 319 

головного корпусу, 402, 501, 509, 410, 623 навчального корпусу по вул.  

У. Самчука, 9; 

 обладнані інтерактивною дошкою або плазмою аудиторії 122 головного 

корпусу, 502 (вул. Братів Тершаківців, 2а); 402, 403, 501, 623 (вул. У. Самчука, 9); 

 створені нові комп’ютерні класи – 127 аудиторія у головному корпусі; 

502, 504, 523 аудиторії у навчальному корпусі на вул. Братів Тершаківців, 2а; 

 продовжується робота над розширенням адресного каталогу 

Університету на основі Gmail технологій; 

 встановлено Wi-Fi точки доступу бездротового (радіо) зв’язку передачі 

даних у навчальному корпусі по вул. Братів Тершаківців, 2а; розширено зону 

Wi-Fi у навчальному корпусі по вул. У. Самчука, 9; 

 накопичено значну інформаційну базу дипломних робіт Університету, 

що розширює можливості перевірки дипломних робіт (проектів) із 

використанням програми антиплагіат; 

 проводилася робота над впорядкуванням електронної бібліотеки 

Університету та електронного каталогу бібліотеки; 

 функціонує Центр дистанційних технологій навчання ННІІ, який 

налічує понад 700 дистанційних курсів. 

Протягом року в комп’ютерних класах було проведено більше 1750 

лекцій. Усі кафедри Університету забезпечені програмними продуктами і 

ситуаційними завданнями. 

Важливим чинником, який сприяє формуванню вміння застосовувати 

набуті теоретичні знання у практичній діяльності, а відтак сприяє набуттю 

студентами професійних компетентностей, є практична підготовка. Організація 

та проведення практики студентів Університету здійснюється на основі 

існуючих положень. 
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Згідно з графіком навчального процесу в звітному навчальному році було 

105 виробничих практик, у тому числі денної форми навчання 60 і заочної 

форми навчання – 45. Тривалість практики складала від 2 до 8 тижнів. Період 

проходження практики припадав, як правило, на канікулярний період (зима) 

або наприкінці завершального семестру. Магістерська практика на всіх 

спеціальностях була поділена на етапи (2 тижні після кожного семестру). 

Кількість студентів, які проходили практику в 2016-2017 навчальному 

році, та їх динаміка порівняно з попереднім навчальним роком наведені у  

табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Динаміка проходження практики студентами  

у 2016-2017 навчальному році 

Кількість студентів 
Навчальний рік 

Динаміка, % 
2015-2016 2016-2017 

Денна форма навчання, у т.ч.: 697 734 +5,31 

бакалаврів 375 352 -6,13 

спеціалістів 3 6 +100,00 

магістрів 319 376 +17,87 

Заочна форма навчання, у т.ч.: 584 1035 +77,23 

бакалаврів 157 550 +250,32 

спеціалістів 44 49 +11,36 

магістрів 383 436 +13,84 

Всього 1281 1769 +38,10 

 

Таким чином, у 2016-2017 навчальному році спостерігалася позитивна 

динаміка щодо збільшення кількості студентів заочної форми навчання, 

зменшення на 6,13 % кількості студентів освітнього рівня “бакалавр” денної 

форми навчання, збільшення на 17,87 % кількості студентів освітнього рівня 

“магістр” денної форми навчання, що були відряджені для проходження 

навчальної практики (рис. 2.1, 2.2). 

У червні-серпні 2017 року 26 студентів проходили позакредитну 

практику в Республіці Польща (Health Resort & Medical SPA Panorama Morska). 

Загальне керівництво практикою здійснював відділ методичного 

забезпечення та акредитації, зокрема керівник виробничої практики. 

Безпосереднє керівництво певними різновидами практики здійснювали 

відповідні кафедри. Всі види практик забезпечені відповідними нормативними 

та методичними матеріалами (положеннями та програмами). 
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магістрів; 702

спеціалістів; 

47

бакалаврів; 

532

 
Рис. 2.1. Кількість студентів, які проходили практику в 2015-2016 

навчальному році 

спеціалістів; 55

магістрів; 812

бакалаврів; 902

 
Рис. 2.2. Кількість студентів, які проходили практику в 2016-2017 

навчальному році 

 

Протягом 2016-2017 навчального року укладено 26 довгострокових угод 

із підприємствами-базами практики (табл. 2.2). 

З метою покращення умов проведення практики та поліпшення підготовки 

студентів Університету до майбутньої професійної діяльності необхідно: 

 проводити дослідження з метою вивчення потреби у фахівцях певної 

спеціальності у роботодавців; 

 зосередити увагу на програмах виробничих практик і практичних 

питаннях згідно з навчальним планом для забезпечення набуття відповідних 

компетентностей та закріплення здобутих знань; 

 сприяти співпраці між викладачами-керівниками практики від кафедри 

та керівниками практики від підприємств щодо постійного вдосконалення 

програм практики; 

 поширювати практику проведення навчальних занять із залученням 

провідних фахівців від підприємств. 
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Таблиця 2.2 

Перелік баз практики, з якими укладено довгострокові угоди  

у 2016-2017 навчальному році 

№ 

з/п 

Найменування бази для 

проходження практики 

Інформація про наявність угод про проходження 

практик (№, дата, строк дії) 

1 ТОВ “Електропривод” № 299/020-14 від 10.03.2017 р. строк дії – до 31.12.2020 р. 

2 
ТОВ “Карпатська 
індустріальна група 1926” 

№ 311/020-14 від 20.03.2017; строк дії – до 31.12.2025 р. 

3 ТОВ “Агат косметика” № 310/020-14 від 20.03.2017; строк дії – до 31.12.2025 р. 

4 
ТОВ “Львівський 
будівельний холдинг” 

№ 309/020-14 від 20.03.2017; строк дії – до 31.12.2025 р. 

5 ТОВ “Террін” № 307/020-14 від 20.03.2017; строк дії – до 31.12.2025 р. 

6 ТОВ “Ніко” № 308/020-14 від 20.03.2017; строк дії – до 31.12.2025 р. 

7 
ДП Міжнародний аеропорт 
“Львів” імені Данила 
Галицького 

№ОД/2017/-2/15/4 від 15.02.2017; строк дії – до 31.12.2025 р. 

8 ТОВ ТВК “Львівхолод” 
№ 308/020-14 від 20.03.2017; строк дії – до 31.12.2018 р. з 

пролонгацією 

9 
Юридична фірма “Євро-
Софія” 

№ 282/020-14 від 03.01.2017; строк дії – до 31.12.2022 р. 

10 
ПАТ “Західний 
регіональний центр 
туризму” 

№ 283/020-14 від 03.01.2017; строк дії – до 31.12.2025 р. 

11 ТОВ Готель “Львів” № 269/020-14 від 31.01.2017; строк дії – до 31.12.2025 р. 

12 ПП “Піраміда-Тур” № 270/020-14 від 31.01.2017; строк дії – до 31.12.2018 р. 

13 ТОВ “Відвідай” № 209/020-14 від 03.01.2017; строк дії – до 31.12.2025 р. 

14 
Кафе “Єрусалим”, ФОП 
Конюхов С.В. 

№ 232/020-14 від 26.01.2017; строк дії – до 31.12.2025 р. 

15 ТОВ “Епіцентр К” № 66/17 ЛВ від 17.01.2017; строк дії – до 31.12.2020 р. 

16 
АТ “Державний експортно-
імпортний банк України”, 
філія у м. Львові 

№ 171/020-14 від 21.12.2016; строк дії – до 31.12.2020 р. 

17 

Територіальне управління 
державної судової 
адміністрації України в 
Львівській області 

№ 169/020-14 від 20.12.2016; строк дії – до 31.12.2021 р. 

18 
Юридична компанія 
“Лотос” 

№ 160/020-14 від 20.12.2016; строк дії – до 31.12.2025 р. 

19 
Адвокатське об’єднання 
“Екс Юре” 

№ 109/020-14 від 20.12.2016; строк дії – до 31.12.2019 р. 

20 
Адвокатське бюро 
“Олександри 
Шимборської” 

№ 111/020-14 від 07.12.2016; строк дії – до 31.12.2025 р. 

21 
ТзОВ “Юридична компанія 

“Марчук, Бойко і Проць” 
№ 112/020-14 від 07.12.2016; строк дії – до 31.12.2025 р. 

22 
ТзОВ “Юридична компанія 

“Партнер” 
№ 112/020-14 від 07.12.2016; строк дії – до 31.12.2018 р. 

23 Давидівська сільська рада № 112/020-14 від 07.12.2016; строк дії – до 31.12.2018 р. 

24 ПАТ “Укрсоцбанк” № 29/020-14 від 21.11.2016; строк дії – до 31.12.2018 р. 

25 ПрАТ “Гал-ЕКСПО” № 2/020-14 від 23.09.2016; строк дії – до 31.12.2018 р. 

26 ПАТ “Ощадбанк” 
№ 253/020-14 від 01.09.2016; строк дії – до 31.12.2018 

р. з щорічною пролонгацією 



 

 

 

19 

Одним із важливих завдань освітньої діяльності в Університеті є 

підсумкова атестація випускників усіх рівнів і форм навчання. У звітному 

навчальному році екзаменаційними комісіями на всіх формах навчання було 

проведено підсумкову атестацію 1406 студентів, у тому числі: 

 денна форма навчання – 550 осіб, з них: 281 – бакалавр, 6 – 

спеціалістів, 263 – магістри. Диплом із відзнакою отримали 105 осіб, що 

складає 19,1%; 

 заочна форма навчання – 856 осіб, з них: 501 – бакалавр, 50 – 

спеціалістів, 305 – магістрів. Диплом із відзнакою отримали 110 осіб, що 

складає 12,9 %. 

Засідання атестаційних комісій проводилися відповідно до діючих 

нормативних документів у присутності всього складу комісії, у терміни, які 

відповідають графіку роботи екзаменаційних комісій. Адміністрацією 

Інститутів, деканатами, випусковими кафедрами, навчальним відділом 

виконана відповідна робота щодо організації засідань екзаменаційних 

комісій, підвищення якості підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів 

усіх форм навчання, а саме: своєчасно підготовлено всю документацію для 

роботи екзаменаційних комісій, проведені збори з головами і членами 

екзаменаційних комісій та інструктаж із їх секретарями; на належному рівні 

здійснений попередній захист дипломних робіт. 

Головами екзаменаційних комісій зазначено, що: 

 при складанні кваліфікаційних екзаменів використовувалися сучасні форми 

і методи їх проведення;  

 сформовані питання в білетах, тестах і розрахунково-аналітичні 

завдання відповідають сучасним вимогам;  

 тематика дипломних робіт розроблена відповідно до сучасних реалій 

економіки; 

 дипломні роботи відзначаються логічною структурою побудови планів, 

затверджених керівниками, базуються на нормативних документах, монографіях, 

підручниках, фінансовій та статистичній звітності підприємств, завершуються 

конкретними обґрунтованими висновками; 

 дипломні роботи 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 

визначенням власної точки зору, мають пошуковий характер та елементи наукової 

новизни, а також зорієнтовані на отримання економічного ефекту від впровадження 

результатів дослідження; 

 75 дипломних робіт виконані на замовлення підприємств та організацій, 

результати 69 дипломних робіт пройшли апробацію на досліджуваних 
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підприємствах і мають довідки про використання результатів дослідження та 

прийняття їх до впровадження; результати 64 дипломних робіт впроваджено в 

роботу підприємств; 

 рівень підготовки бакалаврів і магістрів є достатньо високим та відповідає 

професійним компетенціям відповідних напрямів підготовки і спеціальностей. 

Одним із проблемних питань надалі залишається залучення роботодавців і 

викладачів до розробки нових та вдосконалення існуючих навчальних програм. 

Така ситуація пояснюється як відсутністю нормативно-правового регулювання 

процедур, так і небажанням роботодавців брати участь у подібних процедурах, 

відсутністю активної позиції самих структурних підрозділів Університету. 

Серед чинників, що ускладнюють освітню діяльність, слід виокремити: 

- зростання доступності вищої освіти за межами України, особливо в 

Польщі; 

- недобросовісна конкуренція на ринку освітніх послуг на території 

України, особливо відчутна на освітньому рівні “бакалавр”, коли окремі 

університети орієнтуються винятково на державне замовлення підготовки 

фахівців; 

- розробка та запровадження в Україні нових стандартів вищої освіти 

лише для частини освітніх програм тощо. 
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3. Ліцензійно-акредитаційна та навчально-методична робота 

 

Завдання ректорату щодо ліцензійно-акредитаційних робіт перед 

колективом Університету (інститутів, факультетів, кафедр, інших структурних 

підрозділів) на 2016-2017 навчальний рік виконані. Це дозволило зберегти 

позитивну динаміку в ліцензуванні та акредитації спеціальностей, а отже 

втримати позиції в гострій конкурентній боротьбі на ринку освітніх послуг. 

Станом на 1 липня 2017 р. в Університеті було ліцензовано 15 напрямів 

(Переліку 2006 року) та 15 спеціальностей (Переліку 2010 року), серед яких 15 

спеціальностей освітнього ступеня “магістр” і 5 спеціальностей ОКР 

“молодший спеціаліст” для студентів Луцького кооперативного коледжу. З 

трьох спеціальностей в Університеті здійснюється перепідготовка спеціалістів. 

Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року 

(Постанова КМУ № 266) в Університеті ліцензовано 13 спеціальностей 

освітнього ступеня “бакалавр”, 9 спеціальностей освітнього ступеня “магістр”. 

Вперше ліцензовано 12 спеціальностей освітнього ступеня “доктор філософії” 

(підготовка кандидатів наук в Університеті здійснювалась за 8 

спеціальностями, які відкривались за іншими правилами, частина з яких ще у 

50-х роках минулого століття). 

У 2016-2017 навчальному році проведено наступні ліцензійно-

акредитаційні роботи: 

 вперше ліцензовано освітньо-наукову діяльність за трьома новими 

спеціальностями (табл. 3.1); 

 

Таблиця 3.1 

Ліцензовані в Університеті у 2016-2017 навчальному році 

спеціальності третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

 

Шифр і назва 

галузі знань 

Код і назва 

спеціальності 

Ліцензійний 

обсяг, осіб 

Розпорядчий документ МОН 

України 

08 “Право” 081 “Право” 5 Наказ МОН № 51л від 17.03.2017 р. 

24 “Сфера 

обслугову-

вання” 

241 “Готельно-

ресторанна 

справа” 

5 Наказ МОН № 79-л від 18.04.2017 р. 

24 “Сфера 

обслугову-

вання” 

242 “Туризм” 5 Наказ МОН № 18-л від 03.02.2017 р. 
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 ліцензовано освітню діяльність за освітнім ступенем “магістр” із 

спеціальності 181 “Харчові технології” з ліцензованим обсягом 25 осіб; 

 ліцензовано освітню діяльність шляхом збільшення ліцензованого 

обсягу магістрів спеціальностей 081 “Право”, бакалаврів і магістрів 

спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” – на 30 осіб кожну 

спеціальність; 

 вперше акредитовано магістрів спеціальності 8.18010014 “Управління 

фінансово-економічною безпекою” й отримано сертифікат про акредитацію; 

 акредитовано бакалаврів напряму підготовки 6.030203 “Міжнародні 

економічні відносини” й отримано сертифікат про акредитацію; 

 продовжено термін дії сертифіката спеціаліста спеціальності 

7.03040101 “Правознавство” – за терміном дії сертифіката магістра до 1 липня  

2019 р.; 

 здійснено переоформлення сертифікатів про акредитацію 

спеціальностей Університету відповідно до Переліку галузей знань та 

спеціальностей 2015 року; 

 отримано нову ліцензію на право здійснення освітньої діяльності 

Університетом. 

Наочніше інформацію про кількість ліцензованих спеціальностей у 

2011/2012-2016/2017 навчальних роках подано на рис. 3.1 і акредитованих 

спеціальностей на рис. 3.2.  

 

 

Рис. 3.1. Динаміка кількості ліцензованих спеціальностей в Університеті 

у 2011/2012-2016/2017 навчальних роках 
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Рис. 3.2. Динаміка кількості акредитованих спеціальностей в Університеті 

у 2011/2012-2016/2017 навчальних роках 

 

У процесі формування акредитаційних і ліцензійних справ особлива увага 

була зосереджена на ключових питаннях: науково-методичному доробку 

науково-педагогічних кадрів; наявності підручників, навчальних посібників, 

монографій, наукових публікацій, особливо в 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.  

У наступному 2017-2018 навчальному році Університет здійснюватиме 

акредитацію за спеціальностями і напрямом підготовки, термін дії сертифіката 

про акредитацію яких завершується (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Спеціальності і напрями підготовки, які акредитуються  

у 2017-2018 навчальному році 

 

Рівень вищої освіти 
Код і назва спеціальності/напряму 

підготовки 

Термін дії сертифіката про 

акредитацію 

Перший 

(бакалаврський) 

6.030507 “Маркетинг” 

(075 “Маркетинг”) 
до 1 липня 2018 р. 

Другий 

(магістерський) 

 

075 “Маркетинг” 
до 1 липня 2018 р. 

056 (292) “Міжнародні економічні 

відносини” 
до 1 липня 2017 р. 
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Зокрема, акредитація напрямів підготовки і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах здійснюється у зв’язку з введенням в дію постанови КМУ 

від 27.07.2016 р. № 567 “Деякі питання діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти” до завершення циклу освітньої діяльності, 

що проводиться ВНЗ і започаткована до набрання чинності попереднього 

нормативного документа – постанови КМУ № 1117 від 23.12.2015 р. “Про 

затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку 

оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів”.  

В умовах, що склалися, зупинка в ліцензійно-акредитаційних роботах або 

їх гальмування означатиме відсутність прогресу в цій важливій сфері діяльності 

Університету. Отож, пропозиції нових спеціальностей, нових звершень у науці, 

педагогіці, технологіях навчання залишаються актуальними для найближчої 

перспективи. Завідувачам і колективам випускових кафедр слід врахувати 

зміни, що відбулися у ліцензійно-акредитаційних роботах. 

 

Робота професорсько-викладацького складу над підготовкою і 

виданням навчальної літератури. Продукти навчально-методичної роботи 

професорсько-викладацького складу (підручники, посібники, технології 

навчання, інформатизація тощо) – основа забезпечення рівня якості освітньої 

діяльності в Університеті, а отже конкурентних позицій закладу на 

регіональному, національному, європейському рівнях. Навчально-методична 

робота була і залишається пріоритетною в науково-педагогічному колективі 

Університету. І її роль зростатиме через низку чинників, активізованих за 

останні роки: 

 безвіз для громадян України, передусім для здобуття вищої освіти, ще 

більше відкриває кордони й робить потік абітурієнтів інтенсивнішим; 

 володіння абітурієнтами іноземними мовами робить зарубіжні 

університети цілком реальними суб’єктами конкуренції для університетів 

України; 

 загострення в педколективах конкуренції за робочі місця сприяє 

інтенсифікації праці професорсько-викладацького складу, кафедр над 

навчально-методичними розробками, підвищенню рівня їх якості. 

Виходячи з наведеного, ректорат здійснив і продовжує реформи в 

навчально-методичній роботі, з цією метою здійснив низку заходів: 

 запровадження для підручників і посібників – основного знаряддя 

навчального процесу, грифа Університету з вимогами, вищими від вимог грифа 

МОН України; 



 

 

 

25 

 посилення контролю за рівнем якості навчальних посібників з боку 

науково-методичної ради й вивчення оцінок і пропозицій студентів за 

допомогою соціології; 

 пріоритетне фінансування видання навчальної літератури, незважаючи 

на економічну ситуацію в країні, яка безпосередньо відображається на 

діяльності Університету і на видавничій діяльності зокрема; 

 застосування масштабної й предметної підготовки авторів навчальних 

книг через активізування роботи науково-педагогічних семінарів; 

 орієнтування навчальних книг не тільки на формування професійних 

знань, вмінь і навичок, а й на забезпечення компетентностей фахівців для 

Європи; 

 оцінювання рівня якості роботи кафедр, рейтингу професорсько-

викладацького складу за навчально-методичними доробками, кількістю та 

якістю підручників, посібників й інших видів навчально-методичної літератури; 

 посилення ректорського контролю рівня якості освітньої послуги 

кожного викладача і пов’язування її результатів з навчально-методичним 

забезпеченням навчальних дисциплін тощо. 

Завдання професорсько-викладацького складу, кафедр і факультетів – 

забезпечити навчальні дисципліни методичними розробками, такими за видами, 

комплектністю, щоб вони сприяли підвищенню якості освітнього процесу. 

Причому і в друкованому, і в електронному варіантах, враховуючи, що на 

самостійне вивчення дисциплін відводиться значна частина бюджету часу 

студента. 

Видання навчальної літератури в Університеті характеризується 

інформацією, що наведена на рис. 3.3. З даних рис. 3.3 простежується зменшення 

кількості навчально-методичних розроблень видавництва Університету. Серед 

причин такого явища слід назвати: 

 насичення, досягнення комплектності навчально-методичного 

забезпечення багатьох навчальних дисциплін; 

 зміна поколінь авторів навчально-методичних розроблень і 

необхідність набуття досвіду підготовки рукописів молодими вченими; 

 акцент на методичну літературу, тиражовану електронним способом на 

вимогу студента, і співпраця в прямому режимі з викладачем; 

 включення деяких методичних розроблень у підручники і посібники, 

що природно скорочує кількість окремих назв методичної літератури та її 

видання видавництвом Університету (тестові запитання й інші види контролю 

знань). 
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Рис. 3.3. Динаміка видання навчальної літератури професорсько-

викладацьким складом Університету в 2006-2016 рр. 

 

 

Доповнюють інформацію про роботу над навчально-методичною 

літературою дані про видання підручників і посібників. Масштаби видання 

хоча й вражають і значно перевищують ліцензійні вимоги, проте за останні 

роки зменшуються (рис. 3.4). 

Причини отриманих показників різні, однак основними з них можна 

вважати наступні: 

 збільшення кількості підручників і посібників, розповсюджуваних 

через мережу Інтернет, та зручність користування ними; 

 переключення певної частини науково-педагогічних працівників на 

виконання докторських дисертацій. Їх захист і здобуття наукового ступеня 

доктора наук забезпечує значно більші вигоди для науково-педагогічних кадрів 

порівняно з підготовкою рукописів підручників; 

 видання підручників і посібників професорсько-викладацьким 

складом Університету поза його межами у співавторстві з викладачами кафедр 

інших університетів; 

 вкрай нерівномірна і неспівставна підготовка та видання підручників і 

посібників між кафедрами Університету. Це явище простежується з табл. 3.3. 
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Рис. 3.4. Динаміка видання підручників і навчальних посібників 

професорсько-викладацьким складом Університету в 2006-2016 роках 

 

Разом з тим, необхідно назвати низку чинників, які сприятимуть 

збільшенню кількості підготовленої до друку навчальної літератури та 

передусім підручників і посібників. Серед них: 

 адміністративні заохочення праці професорсько-викладацького складу 

над створенням навчальної літератури, ініційовані МОН України, тобто 

обов’язкова праця науково-педагогічних кадрів над методичними розробками; 

 рейтингування професорсько-викладацького складу кафедр і 

факультетів, чільне місце серед показників у якому займає видання підручників 

і посібників; 

 інтенсивна праця над створенням підручників і посібників молодих 

вчених, які, здобувши вчені ступені докторів наук, спрямовують свої зусилля 

саме в цьому напрямі; 

 відкриття в Університеті нових ліцензованих спеціальностей 

(“Туризм”, “Реклама та зв’язки з громадськістю” (“Журналістика”), 

“Комп’ютерні науки”, “Міжнародна економіка”), до забезпечення навчального 

процесу на яких залучаються викладачі випускових кафедр. 
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Таблиця 3.3 

Рейтинги видання підручників і навчальних посібників професорсько- 

викладацьким складом випускових кафедр Університету за 2012-2016 рр. 

Кафедра 

Кількість 

виданих 

підручників, 

посібників 

Рейтинг 

кафедр 

Видані навчальні книги з 

розрахунку на кількість  

 

викладачів  ставок 

Фінансів, кредиту та страхування 22 1 1,57 2,65 

Цивільного права і процесу 17 2 1,55 2,17 

Господарського права та процесу 12 3-5 2,0 2,35 

Фінансово-економічної безпеки та 

банківського бізнесу 
12 3-5 1,33 2,22 

Кримінального права та процесу 12 3-5 1,2 1,73 

Економіки 11 6-7 1,83 2,07 

Маркетингу 11 6-7 1,38 2,24 

Теорії держави і права 8 8-9 0,89 1,37 

Міжнародних економічних відносин 8 8-9 0,73 1,37 

Менеджменту 7 10-11 0,78 1,25 

Товарознавства і технологій 

виробництва харчових продуктів 
7 10-11 0,54 0,63 

Бухгалтерського обліку 6 12 0,32 0,68 

Комп’ютерних наук  5 13-15 0,63 1,27 

Аудиту, аналізу та оподаткування 5 13-15 0,5 0,71 

Товарознавства і технологій 

непродовольчих товарів 
5 13-15 0,45 0,61 

Митного та технічного регулювання 4 16 0,57 0,79 

Комерційної діяльності і 

підприємництва 
3 17 0,27 0,39 

Харчових технологій  2 18 0,33 0,45 

 

Обсяг завдань випускових кафедр із видання навчально-методичної 

літератури на нових ліцензованих спеціальностях подано в табл. 3.4. 

Проблемним залишається питання вчасного виконання кафедрами плану 

видання. Під контроль ректоратом взято питання оновлення навчально-

методичного забезпечення. На деякі проблеми, пов’язані зі створенням або 

оновленням навчально-методичного забезпечення напрямів підготовки, 

спеціальностей, які підлягатимуть первинній акредитації, наказом ректора від 

19 квітня 2017 р. № 123/01 окреслені конкретні терміни виконання певних видів 

робіт. Слід звернути особливу увагу на: 

 своєчасне за затвердженим ректором планом подання рукописів до 

друку. Порушення графіка в часі створює напруженість у роботі 

університетського видавництва; 
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 необхідність жорсткого контролю за написанням і поданням до друку 

методичних розроблень для новоліцензованих напрямів і спеціальностей. 

Оскільки плата за освітню послугу на спеціальностях однакова, незалежно від 

того, скільки наборів студентів вже зроблено, то і навчально-методичне 

забезпечення вже з першого року повинно бути рівноцінним; 

 підвищення рівня якості методичних розроблень, оскільки в сучасних 

ринкових умовах із цією характеристикою пов’язують не тільки науковий і 

методичний рівень автора, але й імідж Університету. 

Таблиця 3.4 

План видання навчально-методичної літератури випусковими кафедрами  

на нових спеціальностях у 2017-2018 навчальному році  

Напрям 

підготовки/спеціальність 
Кафедра 

Запланована 

кількість позицій 

навчально-

методичної 

літератури 

У тому числі 

посібників 

“Туризм” 
Менеджменту 3 - 

Туризму та ГРС 2 1 

“Реклама та зв’язки з 

громадськістю” 

(“Журналістика”) 

Маркетингу 22 6 

“Комп’ютерні науки”  Комп’ютерних наук 10 2 

 

Плідно працювали над створенням навчальних посібників у 2016 році 

науково-педагогічні працівники багатьох кафедр Університету (табл. 3.5). 

25 травня 2017 року відбувся науково-педагогічний семінар “Актуальні 

проблеми створення навчальної літератури в Університеті”, на якому 

презентовано книгу “Як написати підручник?”, авторського колективу ЛТЕУ та 

НУ “Львівська політехніка” (П. О. Куцик, О. Є. Кузьмін, О. С. Скибінський, 

С. В. Скибінський), випущену Видавництвом Львівського торговельно-

економічного університету. Метою проведення семінару було допомогти 

авторам створити рукопис підручника, який би забезпечив соціально-

особистісні та фахові компетентності студента з певної предметної області 

знань, на основі використання відповідних дидактичних прийомів і видавничих 

характеристик. Присутні на семінарі були зорієнтовані на конкретні функції 
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підручника, виданого в конкретному виші, та на принципи роботи автора над 

ним. 

Таблиця3.5 

Видання підручників і навчальних посібників 

професорсько-викладацьким складом Університету в 2016 році  

 

№ 

з/п 
Автори Назва 

Підручники 

1  Сирохман І. В. Товарознавство продовольчих товарів 

2  Рущишин Н. М., Вовчак О. Д. Інвестиційний менеджмент 

3  Боднар І. Р. Міжнародна інформація 

Навчальні посібники 

4  Черкасова С. В., Гаврилюк Г. Є. Ринок фінансових послуг 

5  Власюк Н. І. Фінансовий аналіз 

6  Андрейків Т. Я., Сороківська М. В. Фінанси держави 

7  Андрейків Т. Я., Оліярник В. В. Бюджетна система 

8  Біла О. Г., Юсипович О. І., Мединська Т. В. Фінанси підприємств 

9  Куцик П. О., Васильців Т. Г.,  

Сороківський В. М., Стефаняк В. І., 

Сороківська М. В. 

Управління фінансовими ризиками 

10  Дуда С. Т., Ільчук О. О. Економіка підприємств сфери послуг 

11  Скибінський С. В. Історія реклами і PR 

12  Лупак Р. Л., Васильців Т. Г. Конкурентоспроможність підприємства 

13  Васильців Т. Г., Городня Т. А., Заярна Н. М. Інноваційний розвиток підприємства 

14  Прокіп А. В. Історія світової цивілізації 

15  Копилюк О. І., Музичка О. М. Аналіз банківської діяльності 

16  Вовчак О. Д., Костак З. Р. Історія грошей і банківництва 

17  Копилюк О. І., Драбовський А. Г., 

Музичка О. М., Кашпрук Ю. А. 
Кредитний менеджмент 

18  Копилюк О. І., Костак З. Р. Проектне фінансування 

19  Ноздріна Л. В. Методологія наукових досліджень в 

інформаційній економіці 

20  Вдовичин І. Я. Історія політичних і правових вчень 

21  Рабінович А. В. Господарське право 

22  Голуб Г. М. Банківське право 

23  Рабінович А. В. Правові основи інвестиційної діяльності 

24  Рабінович А. В. Підприємницьке право 

25  Єлейко В. І., Миронов Ю. Б., 

Демчишин М. Я., Боднар Р. Д. 

Економетричний аналіз діяльності 

підприємств 

 

Підписано наказ ректора “Про підвищення рівня якості навчальної книги, 

створеної в Університеті” (№ 189/01 від 27 червня 2017 р.), відповідно до якого 
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затверджена структура підручника. Наказ вводиться в дію з 1 січня 2018 р., за 

яким істотно змінено функції і роль підручника, посібника, які орієнтовані на 

соціально-особистісні компетентності фахівця. 

Робота над створенням дистанційних курсів (ДК) здійснювалася 

планомірно і результативно. На її першій стадії професорсько-викладацький 

склад активно працював над створенням навчальної літератури, зокрема 

підручників, посібників і методичних розробок нових видів. На другій  

навчально-методичні розробки перекладали на електронні носії, акумулювали в 

електронній бібліотеці. На третій, власне, і створені ДК, коли навчальну 

дисципліну включно з виконанням всіх видів робіт (розв’язання ситуаційних 

завдань, вправ, тестів) студент освоював у прямому діалоговому режимі.  

Обсяг робіт в Університеті зі створення ДК характеризується даними: 

розроблено (з урахуванням авторського виконання) з 1233 навчальних 

дисциплін; кількість ресурсів ДК становить 46128; тестових питань – 386599. 

Результати роботи факультетів і кафедр Університету над ДК подані в табл. 3.6. 

 

Таблиця 3.6 

Робота професорсько-викладацького складу кафедр Університету над  

ДК у розрізі факультетів станом на 30 червня 2017 року 

 

Інститут, факультет 

 

Адаптованих 

курсів 

у Центрі   

дистанційного 

навчання 

Підготовлених 

дистанційних 

курсів 

самостійно 

викладачами 

ДК, що 

підлягають 

адаптуванню в 

Центрі   

дистанційного 

навчання 

ДК з 

навчальних 

дисциплін, 

що зняті з 

навчальних 

планів 

Інститут економіки та 

фінансів 
134 43 9 3 

Факультет міжнародних 

економічних відносин та 

інформаційних технологій 

121 49 6 11 

Товарознавства, управління 

та сфери обслуговування 
166 50 10 5 

Юридичний факультет 103 - 6 10 

Всього 524 142 31 29 
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Успішно над розробленням і використанням ДК працювали на кафедрах: 

фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу (завідувач кафедри 

проф. Копилюк О. І.), економіки (завідувач кафедри проф. Міценко Н. Г.), 

товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів (завідувач кафедри 

проф. Сирохман І. В.) та кафедри юридичного факультету.  

Соціологічні дослідження, що супроводжують процес створення ДК і 

контроль результативності їх використання в навчальному процесі 

Університету, свідчать про достатньо високий ефект від ДК. Більше 76% 

опитаних викладачів стверджують, що ДК підвищують рівень якості освітньої 

послуги, а 87,7% працюють над ДК у переконанні доцільності, корисності цієї 

праці та внаслідок високої самодисциплінованості й відповідальності; 78,3% 

респондентів-студентів звертання до ДК і зумовлюють поєднанням праці за 

фахом із навчанням, паралельним з навчанням в іншому ВНЗ та зручністю 

освоювати навчальні дисципліни за ДК при систематичному відвідуванні 

занять.  

Серед актуальних завдань професорсько-викладацького складу 

Університету в роботі над ДК наступне: 

 у зв’язку із запровадженням ЗНО знань при зарахуванні в магістратуру 

на спеціальність “Право” підлягають доопрацюванню ДК з відповідних 

навчальних дисциплін. Важливо створити ДК і для здобувачів освітнього рівня 

“бакалавр”. Це ж стосується ДК з іноземної мови; 

 оновлення предметної й методичної складової ДК з усіх навчальних 

дисциплін; 

 удосконалення користування ДК студентами включно із 

запровадженням нових комп’ютерних програм і посилення методичної 

складової, порад, прикладів, можливостей студента контактувати з викладачем 

тощо. 

Досягненню повнішого забезпечення студентів навчально-методичними 

матеріалами, незважаючи на розроблені ДК, сприяє розміщення навчально-

методичної літератури в електронній бібліотеці Університету. 

Певне уявлення про динаміку матеріалів електронної бібліотеки дає табл. 3.7. 

Наведені дані свідчать про недостатньо оперативне розміщення 

навчально-методичних матеріалів в електронній бібліотеці. Незважаючи на 

зростання кількості навчальних дисциплін в Університеті, в електронній 

бібліотеці кількість матеріалів зменшилася.  
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Таблиця 3.7 

Наявність в електронній бібліотеці навчальних матеріалів за їх видами 

станом на 1 липня 2016 і 1 липня 2017 років 

Вид навчальної літератури 

Кількість, 

завантажено матеріалів 
Динаміка, 

% 
на 1.07.16 р. на 1.07.17 р. 

Підручники 15 16 106,7 

Навчальні посібники 286 297 103,8 

Конспекти лекцій 418 415 99,3 

Тести 249 254 102,0 

Завдання та методичні вказівки для СРС 513 515 100,4 

Завдання та методичні вказівки для контрольних робіт 341 340 99,7 

Завдання та методичні вказівки для лабораторних занять 101 102 101,0 

Завдання та методичні вказівки для практичних занять 199 199 100,0 

Завдання та методичні вказівки для семінарських занять 55 55 100,0 

Методичні вказівки до дипломних (магістерських) робіт 30 29 96,7 

Методичні вказівки до курсових робіт 40 41 102,5 

Програми практик 51 53 106,0 

Допоміжний матеріал 265 267 100,8, 

Навчально-методичні комплекси 249 255 102,4 

Робочі навчальні програми 563 512 90,9 

Новинки видавництв України 4 4 100,0 

Монографії 17 17 100,0 

Всього 3396 3371 99,3 

 

В Університеті продовжується практика проведення 

загальноакадемічних відкритих лекцій як школи зростання лекторської 

майстерності, обміну досвідом висококваліфікованих лекторів і тих викладачів, 

які щойно розпочинають цей вид діяльності. У 2016-2017 навчальному році такі 

лекції провели: завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., проф. Дайновський Ю. А., 

для студентів 4 курсу напряму підготовки “Маркетинг” із дисципліни 

“Маркетингова товарна політика” на тему “Планування нового продукту і 

розроблення товару” (23 листопада 2016 р.); завідувач кафедри митного та 

технічного регулювання д.т.н., проф. Ємченко І. В. для студентів 1 курсу 

магістратури галузі знань “Управління та адміністрування”, спеціальності 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” із дисципліни “Тестування 

якості та безпечності товарів” на тему “Практика порівняльного тестування 

товарів в Україні” (26 квітня 2017 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 та інформаційних 

технологій; товарознавства, управління та сфери обслуговування; юридичний).  

Основні результати наукової роботи за звітний період є такими: 

1) захищено 3 докторські дисертації (І. П. Міщук за спеціальністю 

08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)” на тему “Формування і функціонування систем логістики 

підприємств торгівлі”; С. В. Черкасова за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та 

управління національним господарством” на тему “Державне регулювання 

розвитку небанківського інституційного інвестування в Україні”; А. М. Коструба 

за спеціальністю 01.04.05 “Оптика, лазерна фізика” на тему “Еліпсометрія 

ультратонких плівкових структур”) та 17 кандидатських дисертацій; 

2) студентами Університету отримано десять дипломів І, ІІ та ІІІ ступеня за 

перемогу на всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах наукових, 

дипломних і рекламних робіт, що засвідчує вдосконалення стилю та поліпшення 

організації студентської наукової роботи, підвищення її результативності;  

3) у стажуваннях за кордоном взяли участь п’ять викладачів Університету, 

серед яких: д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри вищої математики та 

кількісних методів А. І. Пілявський у Коледжі охорони здоров’я Темпльського 

університету (м. Філадельфія, США); к.ю.н., доцент кафедри теорії держави і 

права А. Б. Медвідь в Дебреценському університеті (Угорщина); к.ю.н., доцент, 

декан юридичного факультету О. С. Котуха у Вроцлавському економічному 

університеті (м. Вроцлав, Республіка Польща); к.е.н., доцент кафедри фінансів, 

кредиту та страхування Т. В. Мединська у Лодзькому університеті (м. Лодзь, 

Республіка Польща); к.е.н., доцент, декан факультету міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій Ю. В. Полякова у Вроцлавському 

економічному університеті (м. Вроцлав, Республіка Польща); 

4) у цьому навчальному році Університет отримав право здійснювати 

підготовку фахівців освітньо-наукового рівня доктора філософії на третьому 

рівні вищої освіти за такими спеціальностями:  

081 Право; 

241 Готельно-ресторанна справа; 

242 Туризм. 

 



 

 

 

35 

5) двоє аспірантів Університету навчаються на річних програмах у 

Вільнюському державному університеті в Литві та Лодзькому університеті в 

Польщі за рахунок проекту “Розширення можливостей Erasmus Mundus у сфері 

освіти (EMBER)” програми Erasmus Mundus; 

6) налагоджено регулярне та оперативне розміщення на інтернет-сторінці 

Університету матеріалів про наукові здобутки вчених, діяльність наукових шкіл 

та проведені наукові заходи. 

Водночас потребують більшої уваги та вирішення такі проблеми: 

 загалом низький рівень застосування викладачами Університету 

результатів власних наукових досліджень при підготовці навчальних, у тому 

числі, дистанційних курсів; 

 недостатня активність викладачів Університету в сфері публікації та 

презентації результатів своїх наукових досліджень іноземними мовами, у першу 

чергу англійською; 

 відсутність Google Accounts у частини викладачів Університету, що не 

дозволяє сформувати їх індекс Гірша у системі Google Аcademia та у підсумку 

негативно впливає на формування відповідної складової рейтингу Університету; 

 відсутність звітів окремих керівників про результати виконання НДР; 

 не реалізовується система сприяння Асоціації випускників ЛТЕУ для 

стимулювання студентської наукової творчості;  

 вчені Університету не повністю використовують можливості зарубіжних 

наукових стажувань і грантових програм для запозичення досвіду та опанування 

новаторських підходів до наукової роботи;  

 працівниками окремих кафедр несвоєчасно або ж взагалі не подаються 

інформаційні матеріали про наукові досягнення викладачів, аспірантів і 

студентів для їх оперативного розміщення на інтернет-сторінці Університету; 

 бажає кращого рівень підготовки студентських наукових досліджень, що 

вимагає більшої особистої відповідальності наукових керівників чи 

консультантів. 

У 2016-2017 навчальному році вченими Університету виконувалося 

39 науково-дослідних тем. Даний показник у 2013 р. становив 62 теми, в 2014 р. 

– 59, 2015 р. – 50, а в 2016 р. – 45 (рис. 4.1). У 2016-2017 навчальному році 

кількість тем з державною реєстрацією становила 23 теми – це стабільний 

показник останніх років. Виконанням науково-дослідних робіт з державною 

реєстрацією у 2016-2017 навчальному році було охоплено більше половини 

кафедр Університету. 
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Рис. 4.1. Кількість виконуваних науково-дослідних тем кафедрами 

Університету протягом 2006-2016 років і 2016-2017 навчального року 

 

За результатами виконання НДР у 2016-2017 навчальному році:  

а) опубліковано 347 наукових статей у загальноукраїнських журналах і 40 

– у зарубіжних виданнях; 

б) матеріали наукових досліджень використовувалися при підготовці 

доповідей і тез на наукових конференціях, засідань круглих столів, а також 

підготовці лекцій та проведенні практичних і семінарських занять; 

в) за тематикою науково-дослідних робіт Університету в 2016-2017 

навчальному році захищено 20 дисертаційних робіт, з них: 

 3 докторських дисертації; 

 17 кандидатських дисертацій (Ю. М. Осадчук, Ю. О. Гершуненко, 

М. С. Кіржецька, І. С. Мазярко, О. О. Линник, Б. В. Стецик, М. І. Голинська, 

О. І. Кліпкова, О. В. Рудницька, О. Ю. Клепанчук, М. І. Миронова, 

Б. І. Яциковський, А. А. Чинчик, О. В. Литвин, О. Р. Рибчинська, Г. С. Кукель, 

У. Б. Бучківська). 

Важливим напрямом вдосконалення наукової роботи в Університеті є 

продовження роботи над організацією загальноуніверситетських презентацій, 

семінарів та засідань круглих столів для обговорення завершених НДР, із 

запрошенням вчених інших вузів та академічних установ НАН України. 

Необхідно знайти оптимальний 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 
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“Економосвіта”, до якого входить Університет, що важливо з погляду тіснішої 

інтеграції наукових досліджень та навчального процесу. 

У 2016-2017 н. р. в Університеті тривав процес організаційного зміцнення 

існуючих наукових шкіл. У звітному навчальному році під керівництвом 

провідних науковців Університету функціонувало 17 наукових шкіл. 

У сучасних умовах робота з аспірантами і докторантами – це один із 

найбільш об’єктивних показників організації наукової роботи, академічного 

рівня досягнутих результатів, але насамперед – якості навчального процесу, 

оскільки є його логічним продовженням. У звітному навчальному році в 

Університеті відбулося збільшення контингенту аспірантів (рис. 4.2). У 2016-

2017 н. р. порівняно з минулим навчальним роком їх кількість зросла на 8 осіб. 

 

 
Рис. 4.2. Загальна кількість аспірантів і здобувачів Університету (осіб)  

у 2006-2016 роках та у 2016-2017 навчальному році 

 

Важливе значення для подальшого розвитку наукової діяльності в 

Університеті та підвищення ефективності роботи аспірантури і докторантури 

мало функціонування трьох спеціалізованих вчених рад: 

 Д 35.840.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора і кандидата наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності);  

 К 35.840.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

(за видами економічної діяльності); 
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 К 35.840.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук за спеціальностями 05.18.08 – товарознавство непродовольчих 

товарів і 05.18.15 –  товарознавство харчових продуктів. 

В 2016-2017 навчальному році кількість захистів кандидатських дисертацій 

в Університеті залишилася на досить високому рівні – 17 (2016 р. – 18; 2015 р.  

37, 2014 р.  21, 2013 р.  23, 2012 р. – 30). У 2006-2007 рр. цей показник 

становив у середньому 12 захистів. У 2016-2017 н. р. було захищено три 

докторські дисертації (рис. 4.3).  

 

 
Рис. 4.3. Захист кандидатських і докторських дисертацій в Університеті у 

2006-2016 роках та у 2016-2017 навчальному році 

 

За останні п’ять років викладачами Університету було захищено більше 

докторських дисертацій, ніж за попередній період 2006-2012 рр.  

У 2017-2018 навчальному році реальну перспективу захисту докторської 

дисертації має доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Р. М. Воронко.  

Аспірантами і здобувачами Інституту економіки та фінансів за 2016-

2017 навчальний рік захищено 11 кандидатських дисертацій, у тому числі на 

кафедрі бухгалтерського обліку  одна (О. В. Рудницька); економіки  дві 

(І. С. Мазярко, О. І. Кліпкова); теоретичної та прикладної економіки  п’ять 

(Ю. О. Гершуненко, М. С. Кіржецька, О. Ю. Клепанчук, М. І. Миронова, 

Б. І. Яциковський); фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу  

одну (А. А. Чинчик); фінансів, кредиту та страхування  дві (Ю. М. Осадчук, 

О. В. Литвин). Дві дисертації захищено на кафедрі міжнародних економічних 

відносин факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій (О. О. Линник, О. Р. Рибчинська). Дві дисертації захищено на 
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факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування - Г. С. Кукель 

(кафедра комерційної діяльності і підприємництва) і У. Б. Бучківська (кафедра 

товарознавства та технології непродовольчих товарів). На юридичному 

факультеті у 2016-2017 навчальному році захищено дві кандидатські дисертації: 

одну на кафедрі кримінального права та процесу (Б. В. Стецик) і одну на кафедрі 

теорії держави і права (М. І. Голинська). 

Для забезпечення підвищення ефективності роботи аспірантури і 

докторантури необхідно:  

 викладачам у ході викладання дисциплін в межах освітньої складової 

для здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії більше уваги 

приділяти науковим проблемам, що безпосередньо стосуються тематики 

дисертаційних робіт аспірантів;  

 розширювати використання новітнього програмного забезпечення та 

інформаційних технологій у наукових дослідженнях; 

 гарантам освітньо-наукових програм і науковим керівникам постійно 

акцентувати увагу аспірантів, докторантів та молодих вчених на необхідності 

їхньої участі у загальноукраїнських і міжнародних наукових конференціях, 

розміщення результатів їх наукової діяльності у виданнях, що входять до 

провідних наукометричних баз. 

За підсумками 2016-2017 навчального року викладачами Університету 

опубліковано 40 монографій, 347 статей в загальноукраїнських журналах (з них 

292 статті  фахові) і 40 публікацій у зарубіжних виданнях. Відповідні показники 

можна порівняти з відповідними даними за 2016 рік: монографій – 26, статей у 

загальноукраїнських журналах – 272, зарубіжних публікацій – 63 (рис. 4.4).  

 

 

Рис. 4.4. Загальна кількість монографій, статей у загальноукраїнських 

журналах і зарубіжних виданнях, опублікованих викладачами Університету 

за 2016 календарний рік та у 2016-2017 навчальному році 
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У 2016-2017 навчальному році у порівнянні з попередніми роками 

відбулося рекордне збільшення кількості опублікованих монографій (рис. 4.5) – 

одноосібних та у співавторстві (2016 – 26; 2015 – 19; 2014 – 17; 2013 – 13) та 

значне збільшення статей, опублікованих у загальноукраїнських журналах. З 

іншого боку, скоротилася кількість публікацій у зарубіжних наукових виданнях. 

Необхідно звернути увагу на той факт, що кількість публікацій на одного 

викладача залишається недостатньою, що у підсумку негативно впливає на 

формування відповідної складової рейтингу Університету. З іншого боку, 

зменшилася кількість монографій, що не містять глибокого аналізу поставлених 

дослідницьких проблем і не становлять предметного інтересу в 

загальноукраїнському масштабі. 
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Рис. 4.5. Кількість монографій, опублікованих вченими Університету 

у 2009-2016 роках та у 2016-2017 навчальному році 

 

З-поміж вітчизняних журналів найбільшою популярністю користуються: 

“Бізнес Інформ”, “Облік і фінанси”, “Технологічний аудит та резерви 

виробництва”, “Бухгалтерський облік і аудит”, “Вісник НБУ”, “Проблеми 

економіки”, “Проблеми і перспективи розвитку підприємництва”, “Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України”, “Перехідні економічні 

системи”, “Системний аналіз економічних систем”, “Актуальні проблеми 

економіки”, “Економіка України”, “Економічний форум”, “Митна справа”, 

“Право України”, “Наше право”, “Європейські перспективи”. 

Кооперативна тематика займає вагоме місце у науковій діяльності 

викладачів та аспірантів Університету. Загалом у 2016-2017 н. р. працівниками та 

аспірантами Університету було підготовлено 28 публікацій на кооперативну 

тематику. З метою сприяння науковим дослідженням на таку тематику та 
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застосування на практиці результатів, одержаних викладачами у ході вивчення 

проблем вітчизняного і зарубіжного кооперативного руху, ведеться робота: 

 проведення провідними викладачами Університету навчально-

практичних семінарів для керівного складу облспоживспілок та директорів 

коледжів системи споживчої кооперації України; 

 ефективне використання наукового потенціалу науковців кафедр для 

організації наукових досліджень проблем вітчизняного та зарубіжного 

кооперативного руху; 

 участь вчених у вирішенні соціально-економічних проблем на основі 

пропозицій до національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, 

регіональних та міжвузівських науково-технічних програм; 

 розвиток взаємовигідних міжнародних зв’язків щодо досліджень 

розвитку кооперативного руху;  

 експертна оцінка дисертаційних робіт, рецензування монографій, 

статей, які мають кооперативну проблематику; 

 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; 

 співпраця зі всіма зацікавленими у поширенні кооперативних знань і 

досвіду особами та організаціями (кооперативними організаціями, дорадчими 

службами, спілками та асоціаціями підприємців тощо). 

За звітний період вчені Університету зробили 347 доповідей на понад 

200 всеукраїнських та міжнародних конференціях. У 2016 р. на закордонних 

конференціях було зроблено 23 доповіді у Республіці Польща, Чехії, Болгарії, 

Словаччині, США, Румунії, Литві, Великобританії, Молдові та 347 доповідей на 

всеукраїнських та міжнародних конференціях в українських містах Вінниця, 

Запоріжжя, Київ, Івано-Франківськ, Житомир, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, 

Суми, Кривий ріг, Тернопіль, Харків, Чернівці та ін. 

У стінах Університету за звітний навчальний рік успішно проведено  

7-у Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та 

молодих вчених “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-

економічної системи України”, присвячену 200-річчю заснування Львівського 

торговельно-економічного університету (23 листопада 2016 р.), 4-у Міжнародну 

науково-практичну конференцію “Інновації в управлінні асортиментом, якістю 

та безпекою товарів і послуг” (24 листопада 2016 р.), Всеукраїнську науково-
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практичну конференцію “Фінансово-економічний розвиток України в умовах 

трансформаційних перетворень” (06-07 квітня 2017 р.), Всеукраїнську наукову 

конференцію для студентів вищих навчальних закладів України І – ІІ рівнів 

акредитації “Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю 

підприємств в умовах трансформації національної економіки” (19 квітня 2017 р.), 

12-у Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, 

оподаткування, аналізу та контролю в умовах трансформації національної 

економіки” (27-28 квітня 2017 р.), Щорічну наукову конференцію професорсько-

викладацького складу та аспірантів Університету “Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” (11-12 травня 2017 р.), 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Фінансово-економічні 

механізми підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах 

дії Угоди про асоціацію з ЄС” (24 травня 2017 р.), 14-у науково-практичну 

конференцію студентів вищих навчальних закладів Укркоопспілки “Інноваційні 

процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства” (25 травня 2017 р.), 

Всеукраїнську наукову конференцію “Витоки та становлення Козацького руху на 

етнічних землях України” (29-30 червня 2017 р.). 

13-14 грудня 2016 р. у головному корпусі Університету була успішно 

проведена Міжнародна науково-практична конференція “150 років споживчій 

кооперації України: оцінюючи минуле, визначаємо майбутнє” присвячена  

150-річчю утворення першого споживчого товариства в Україні та 200-річчю від 

часу заснування Львівського торговельно-економічного університету. Організа-

торами заходу виступили Університету та Укркоопспілка, а співорганізаторами: 

International Co-operative Alliance, Euro Coop, Полтавський університет 

економіки і торгівлі, Білоруський торгово-економічний університет споживчої 

кооперації, Кооперативно-торговий університет Молдови, Карагандинський 

економічний університет Казспоживспілки. У роботі конференції взяли участь 

понад двісті учасників із восьми країн. 

Збільшення кількості публікацій у провідних вітчизняних і зарубіжних 

виданнях залишається одним з найважливіших завдань, що висуваються перед 

вченими Університету. Враховуючи нові вимоги до формування рейтингу вузів 

України, потрібно працювати над збільшенням кількості публікацій, що мають 

відповідний статус в найбільш рейтингових наукометричних базах. 

У звітному 2016-2017 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 студентських наукових гуртків. При підготовці наукових робіт 
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студентів враховувалася їх прив’язка до проблематики виконуваних курсових і 

дипломних робіт. 

Найвагомішими стали такі досягнення студентів Університету:  

 Якубич Е. В. (ІЕтаФ)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з напряму “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” 

– науковий керівник проф. Куцик П. О. (м. Київ, 24 березня 2017 р.); 

 Медвідь А. В. (ІЕтаФ)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з напряму “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” 

– науковий керівник проф. Медвідь Л. Г. (м. Київ, 24 березня 2017 р.); 

 Ціцяла А. С (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з напряму “Економіка та управління 

підприємствами” – науковий керівник доц. Городня Т. А. (м. Київ, 

31 березня 2017 р.); 

 Ціцяла Н. С. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з напряму “Економіка та управління в сфері 

торгівлі” – науковий керівник доц. Куцик В. І. (м. Харків, 29 березня 2017 р.); 

 Лабор Ю. І. (ІЕтаФ)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з напряму “Гроші, фінанси і кредит” – науковий 

керівник проф. Васильців Т. Г. (м. Київ, 04-06 квітня 2017 р.); 

 Данилюк В. В. (ТУСО)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з напряму “Підприємництво” – науковий 

керівник доц. Шалева О. І. (м. Житомир, 21-22 березня 2017 р.); 

 Гончарук Н. В. (ІЕтаФ)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській 

студентській олімпіаді зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та 

страхування” (м. Луцьк, 6-7 квітня 2017 р.); 

 Назар Л. П. (МЕВ)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській 

олімпіаді з напряму підготовки “Маркетинг” (м. Київ, 7-8 квітня 2017 р.); 

 Телюк Н. В. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

дипломних робіт з напряму “Облік і оподаткування” – науковий керівник проф. 

Куцик П. О. (м. Житомир, 29 листопада 2016 р.); 

 Годованюк М. А. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі дипломних робіт з напряму “Економіка підприємства” – науковий 

керівник доц. Куцик В. І. (м. Харків, 6 квітня 2017 р.); 

 Новік А. Е (МЕВ)  грамота на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з напряму “Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини” – науковий керівник доц. Чех М. М. (м. Київ, 22 березня 2017 р.); 

 Цінцірук Х. Б. (МЕВ)  грамота на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з напряму “Світове господарство і міжнародні 
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економічні відносини” – науковий керівник доц. Макогін З. Я. (м. Київ, 

22 березня 2017 р.); 

 Мотринець О. В. (ЮФ)  грамота на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з напряму “Право” – науковий керівник 

доц. Котуха О. С. (м. Харків, 26 січня 2017 р.); 

 Варениця М. І. (ЮФ)  грамота на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з напряму “Право” – науковий керівник  

ст. викл. Граб С. О. (м. Харків, 26 січня 2017 р.); 

 Будай О. І. (ІЕтаФ) – грамота на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі 

спеціальності “Облік і оподаткування” – науковий керівник проф. Куцик П. О.  

(м. Дніпро, 12-14 квітня 2017 р.);  

 Кочурка Е. В. (ІЕтаФ)  грамота на Всеукраїнській студентській 

олімпіаді з напряму підготовки “Облік і аудит” (м. Дніпро, 12-14 квітня 2017 р.); 

 Ільницька О. З. (ТУСО) – грамота на Всеукраїнській студентській 

олімпіаді зі спеціальності “Готельно-ресторанна справа” (м. Одеса, 19-

21 квітня 2017 р.); 

 Єлісєєв В. В. (ТУСО) – грамота на Всеукраїнській студентській олімпіаді 

з напряму підготовки “Менеджмент” (м. Тернопіль, 04-05 травня 2017 р.); 

 Здрок Б. В. (ЮФ) – грамота на Всеукраїнській студентській олімпіаді з 

напряму підготовки “Правознавство” (м. Запоріжжя, 12-13 квітня 2017 р.); 

 Ганущак О. І. (ЮФ) – грамота на Всеукраїнській студентській олімпіаді 

з напряму підготовки “Правознавство” (м. Запоріжжя, 12-13 квітня 2017 р.); 

 Томашук Я. Р. (ЮФ) – грамота на Всеукраїнській студентській олімпіаді 

з спеціальності “Право” (м. Запоріжжя, 12-13 квітня 2017 р.). 

З метою розвитку в Університеті студентської наукової творчості за 

звітний період проведено низку організаційних заходів. Найголовніші з них: 

 відкрита лекція доктора з організаційного менеджменту  Деріла 

МакКарті на тему “Глобальні тренди у вищій освіті”; 

 семінар за участі працівників консульства та Асоціації підприємців 

Ізраїлю Елеонори Школьнік та Елі Уріцкої; 

 круглий стіл на тему “Актуальні проблеми та інноваційні підходи 

розвитку товарознавства”; 

 цикл лекцій викладача факультету менеджменту і туризму 

Вроцлавського економічного університету Єжи Ладиша за програмою Еразмус+;  

 круглий стіл на тему “Економіко-правові аспекти подолання фінансово-

економічної кризи в Україні”; 

 семінар для членів студентського самоврядування на тему “Патріотизм – 

нагальна потреба української держави”; 



 

 

 

45 

 лекція д.філол.н., доцента кафедри англійської філології Литовського 

університету освітніх наук Терези Маккарті на тему “Покоління Міленіум – 

трансформаційна освіта для даного покоління”; 

  семінар на тему “Твій шлях до міжнародної кар’єри”; 

 науково-педагогічний семінар, на якому презентовано книгу “Як 

написати підручник?”; 

 міжрегіональний круглий стіл на тему “Сучасний стан та перспективи 

розвитку аудиту в Україні”. 

Упродовж звітного періоду студенти Університету брали участь у низці 

міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференцій 

та наукових семінарів, форумах: Міжнародний молодіжний кооперативний 

форум “Кооперативи та молодь” (22 вересня 2016 р., м. Нессебр, Болгарія), 

щорічна 9-а Всеукраїнська студентська наукова конференція “Foreign Languages 

in Use: Academic and Professional Aspects” / “Практичне застосування іноземних 

мов в академічному та професійному аспекті” (05 квітня 2017 р. у 

Хмельницькому університеті управління та права), 6-а регіональна міжвузівська 

студентська науково-практична конференція на тему “Формування та розвиток 

національного законодавства: європейський вектор – нові виклики та можли-

вості” (18 травня 2017 р. у Вишнянському коледжі ЛНАУ); 5-й міжнародний 

науково-практичний семінар “Страховий ринок: сучасні виклики в умовах 

глобалізації” (18-19 травня 2017 р. у ЛНУ імені Івана Франка). 

Основними проблемами студентської наукової роботи є відсутність 

мотивації у багатьох студентів до проведення наукових досліджень, відсутність 

логічного зв’язку між навчальним процесом із окремих дисциплін і найновішими 

науковими досягненнями, що не сприяє залученню студентів до наукової роботи. 

Пропозиції щодо покращення студентської наукової роботи можна 

узагальнити: 

 переобрання керівного складу та активізація роботи Студентського 

наукового товариства ім. Туган-Барановського, залучення до його роботи 

більшої кількості студентів; 

 розвиток студентської наукової творчості за допомогою існуючих 

можливостей міжнародної співпраці в межах міжнародних студентських 

організацій та фондів;  

 підвищення мотивації студентів шляхом виставлення викладачами 

додаткових балів із дисциплін, у межах яких студентами проводилися наукові 

дослідження; 

 відновлення публікації Студентського вісника ЛТЕУ. 
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До викладацького складу Університету станом на 1 липня 2017 р. входило 

252 працівники (рис. 4.6), у тому числі 154 кандидати наук, 29 докторів наук, 126 

осіб зі званням доцента та 34 – професора. 

 

 

Рис. 4.6. Динаміка показника кількості викладацького складу 

Університету у 2006-2016 роках та у 2016-2017 навчальному році 

 

Загалом за 2016-2017 н. р. підвищили кваліфікацію 24 науково-педагогічних 

працівників, більшість із них шляхом проходження стажування в таких наукових 

установах: Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівський 

державний університет внутрішніх справ, Львівський навчально-науковий 

інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, Львівський національний 

університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, 

Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у 

м. Львові, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВНЗ 

Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”. 

Суттєві резерви для поліпшення наукової роботи в Університеті 

простежуються за такими важливими напрямами: 

1. Інтеграція наукової та педагогічної діяльності. Результати наукової 

діяльності викладачів Університету повинні тісніше інтегруватися з викладанням 

навчальних дисциплін для студентів. Основні здобутки наукових шкіл, що 

функціонують майже при всіх кафедрах Університету, повинні знаходити своє 

відображення у матеріалах для лекційних і практичних занять. Ще одним 

важливим напрямом роботи є використання результатів наукових досліджень 

викладачів при розробці ними нових дистанційних курсів. Даний підхід суттєво 

покращить якість викладання та дозволить студентам отримати найновішу 

інформацію, особливо з професійно-орієнтованих дисциплін. 
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2. Створення викладачами Університету Google Accounts та їх 

реєстрація у системі Google Академія. Сучасна університетська освіта 

немислима без представлення результатів наукових досліджень викладачів у 

інтернет-просторі. Широке представлення праць вчених нашого Університету в 

Інтернеті безпосередньо впливає на формування його рейтингу та рейтингу 

самого викладача (h-індекс). Для забезпечення вирішення цього важливого 

завдання кожен науково-педагогічний працівник Університету та кожен аспірант 

повинні створити Google Accounts та зареєструватись у системі Google Aкадемія. 

3. Участь викладачів та студентів Університету в програмі Erasmus+ 

та інших міжнародних проектах. Викладачі та студенти Університету не до 

кінця використовують можливості наукових стажувань та грантових програм 

для запозичення новаторських підходів до наукової роботи, розвитку власного 

наукового потенціалу, підготовки статей у наукові видання, що відповідають 

власним науковим інтересам і відображають передові позиції установи, де 

відбувається стажування. У межах програм академічної мобільності та 

міжнародних обмінів викладачі повинні більше уваги приділяти саме науковій 

роботі та науковим дослідженням. Необхідно збільшити кількість учасників 

таких програм як із числа викладачів, так і студентів. 

4. Підвищення відповідальності здобувачів освітньо-наукового рівня 

доктора філософії та їх наукових керівників. Оскільки проблема розширення 

кадрового резерву докторів філософії із профілюючих спеціальностей 

залишається актуальною, доцільно практикувати заходи, що покликані 

підвищувати ефективність роботи аспірантури. Важливо формувати 

реалістичний план-графік завершення дисертаційних робіт та оновлювати його 

у випадку необхідності. Не менш важливо забезпечити більш відповідальне 

ставлення як аспірантів, так і їх керівників до вибору тем дисертаційних 

досліджень, а також до своєчасного опублікування результатів наукових 

досліджень. 

5. Активізація наукової роботи студентів. Наукову діяльність студентів 

необхідно розглядати як складову навчального процесу. Частка студентів, 

залучених до наукових досліджень, повинна зрости, особливо на рівні 

магістратури. Завідувачі кафедр повинні всіляко сприяти науковій творчості 

студентів та залучати їх до проведення досліджень в межах функціонування 

кафедральних наукових шкіл. Наукові керівники повинні більш предметно 

працювати зі студентами на етапі рецензування студентських наукових робіт 

для їх участі у конференціях, засіданнях. До керівництва Студентським 

науковим товариством Університету ім. М. Туган-Барановського повинні бути 

залучені студенти з сильною мотивацією до проведення наукової роботи.  
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5. Міжнародна діяльність 

 

У звітному році Університет здійснював активне співробітництво із 

зарубіжними вищими навчальними закладами, як на двосторонній основі, так і 

на багатосторонньому рівні. Активно працював Університет у напрямах 

інтенсифікації міжнародного академічного співробітництва. Найбільшого 

прогресу було досягнуто у відносинах із польськими, чеськими, болгарськими 

та білоруськими партнерами.  

Укладено нові угоди міжнародного співробітництва з Папським 

університетом Івана Павла II в Кракові, Політехнічним університетом в Ополє 

(Республіка Польща), Університетом в Ченстохові (Республіка Польща), 

Політехнічним університетом Браганси (Португалія), Академією туризму в 

Анталії (Туреччина), Університетом в Пітешті (Румунія) та Аріель 

університетом (Ізраїль). 

На виконання завдань інтеграції у міжнародний освітній простір одним із 

пріоритетних напрямів визначено реалізацію освітніх проектів, фінансованих 

Європейським Союзом. У 2016-2017 навчальному році успішно 

реалізовувались ряд проектів: 

- завершився трирічний проект “Розширення освітніх Можливостей 

програми Erasmus Mundus” (Erasmus Mundus Broadening Educational 

Oppotunities - EMBER), 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. В рамках цього проекту п'ятеро  студентів (двоє магістрів, один 

бакалавр та двоє PhD-студентів) отримали стипендії на річне навчання у 

європейських навчальних закладах (Університет Мальмо в Швеції, 

Талліннський технологічний університет в Естонії, Вільнюський державний 

університеті в Литві та Лодзький університет в Польщі), один працівник – на 

тримісячне та  один викладач на десятимісячне стажування в Лодзькому 

університеті в Польщі. Всі витрати покривались за рахунок коштів проекту; 

- проект “Формування антикорупційної поведінки та соціальна 

відповідальність як механізм протидії корупції”, фінансований зареєстрованою 

у Великобританії міжнародною організацією Interprity Action, основною 

діяльністю якої є просвітницька робота, спрямована на втілення норм 
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сумлінності в життя суспільства і навчання громадян відповідних знань, що є 

превентивним механізмом щодо проявів корупції. В рамках цього проекту 

передбачається запровадження аналогічної дисципліни для факультативного 

вивчення студентами університету. 

Крім цього реалізувався ряд проектів у рамках реформованої програми 

ERASMUS+ напряму KА1 “Мобільність студентів, викладачів та персоналу” у 

співпраці з університетами Болгарії, Угорщини, Чехії, Польщі та Литви. За 

цими програмами вже навчались або на даний момент навчаються 19 студентів 

різних освітніх ступенів і спеціальностей, проходили стажування 8 працівники 

університету. В свою чергу Університет також приймав 4 викладачів з 

партнерських навчальних закладів, які читали лекції для наших студентів. Слід 

зауважити, що згідно умов програми ERASMUS+ студенти навчаються 

безкоштовно у приймаючих університетах та отримують стипендію, достатню 

для покриття витрат, пов'язаних із своїм перебуванням.  

П’ятеро студентів скористались можливістю безкоштовного навчання у 

зарубіжних університетах поза межами ґрантових програм, на підставі угод про 

співпрацю та академічні обміни, проте своє перебування вони оплачували 

самостійно. 

Протягом звітного періоду відбувся ряд робочих візитів. Так, 28 жовтня 

– 2 листопада 2016 року делегація у складі Голови правління Укркоопспілки 

І. Л. Гороховського, ректора університету П. О. Куцика і студентки факультету 

міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій Н. Гавриляк 

брала участь у Африканській кооперативній конференції, яка відбулась в 

Руанді, де представили молодіжну політику та кооперативну освіту України, 

що викликало значне зацікавлення у представників африканських країн і, як 

наслідок, відбулися ініційовані африканською стороною зустрічі з делегаціями 

Руанди, Конго, Кенії, Нігерії та Танзанії для обговорення можливостей 

подальшої співпраці та залучення африканських студентів до нашого 

університету на навчання. Ректор університету П. О Куцик 15-20 вересня 2016 

року відвідав Карагандинський економічний університет (Казахстан), де під час 

зустрічі з його ректором Е.Б. Аймагамбетовим обговорено   напрями подальшої 

співпраці у навчальній та науковій роботах, а також  можливості обміну 

студентами та викладачами. Делегація університету в складі ректора і 

директора центру міжнародної освіти та співпраці Т. М. Штанько під час 

робочого візиту 2-4 березня 2017 року. до Вроцлавського економічного 

університету обговорила з ректором А. Калєтою можливості стажувань 

викладачів і студентів, а також запровадження програми двох дипломів для 

магістрів обидвох навчальних закладів. 
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Співробітники Центру міжнародної освіти та співпраці систематично 

інформують підрозділи Університету про нові можливості для співробітництва 

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. 

Для студентів регулярно проводились Інформаційні дні та презентації 

освітніх програм Європейського Союзу. Інформацію про усі заходи Центр 

оперативно розміщує на сайті Університету та у чергових виданнях 

“Студентський меридіан”. 

Третій рік поспіль згідно з угодою з Healt Resort & Medical SPA Panorama 

Morska (Республіка Польща) та Програмою позакредитної практики  студенти 

університету відповідних напрямів і спеціальностей  перебували у місті 

Ярославець де проходили практику. Практика тривала три місяці. Всі студенти 

успішно пройшли практику і отримали міжнародні сертифікати.  

Як і в попередні роки студенти Університету навчалися на магістерських 

програмах у навчальних закладах за кордоном, брали участь у семестрових 

обмінах з Лодзьким університетом,  Вроцлавським економічним університетом 

(на сьогодні близько 60 студентів взяли участь у цій програмі), з Вищою 

господарською школою у Бидгощі (угода про два дипломи, за якою двоє 

студентів із спеціальності “Облік і аудит” та двоє із спеціальності “Економіка 

підприємства” отримали дипломи двох навчальних закладів) та іншими 

університетами Польщі, в тому числі і за стипендіальною програмою 

“Польський Еразмус для України”. Активізувались програми закордонних 

стажувань викладачів, аспіранти та вчені отримали стипендії за різними 

програмами, у тому числі і таку престижну як Нагорода ім. Івана Виговського 

під патронатом Президента Польщі. Крім цього студенти та  науковці 

університету приймають участь конференціях і різноманітних програмах 

досліджень, зокрема у Міжнародному форумі “Кооперативи та молодь” під 

егідою Міжнародного кооперативного альянсу, що відбувся у вересні 2016 року 

у Несебрі (Болгарія) прийняла участь студентка факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних технологій Н. В. Гавриляк, яка 

презентувала молодіжну програму розвитку кооперації в Україні. 

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. 
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Розгорнуто масштабну роботу з набору іноземних студентів для навчання 

в Університеті. На сьогодні в Університеті навчається 21 іноземний студент із 9 

країн, із них: на довузівській підготовці – 12, денна форма навчання – 5, заочне 

навчання – 4. 

Передбачається, що іноземні студенти навчатимуться на англомовній 

програмі за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”, ті, що 

володіють українською мовою, – за всіма бажаними спеціальностями у групах з 

україномовними студентами та на довузівській підготовці для іноземних 

громадян. У зв’язку з цим 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 друкуються 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. Завдяки багаторічному співробітництву з Посольством 

Франції в Україні представники університету (очолювала делегацію доцент 

кафедри іноземних мов Н. М. Демчук) взяли активну участь з-поміж 

одинадцяти українських вишів у Дні Туризму у Парижі в межах тематичних 

зустрічей “Туризм, Спадщина та Гастрономія” під егідою Французької 

організації з розвитку університетського навчання Campus France,  де 

обговорено перспективи у галузі університетської освіти між вишами 

Франції, України, Грузії, Казахстану та Молдови оскільки туризм й оцінка 

культурної спадщини набувають нового сучасного розвитку в країнах 

пострадянського простору й потребують структурування освітньої 

пропозиції у цих сферах. З метою промоції навчання в Україні делегація 

університету в складі першого проректора М. Ю. Барни, доцента кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи І. М. Мельник, директора центру 

міжнародної освіти та співпраці Т. М. Штанько була учасником міжнародної 

освітньої ярмарки “Перспектива” у Варшаві, за програмою якої була зустріч 

з Послом України у Польщі паном А. Дещицею та участь у святкових 

заходах з нагоди дня народження Тараса Шевченка. 

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 напрямків 

міжнародного співробітництва від суто представницької та рамкової активності 

до конкретних форм роботи. 

Отже, отримані позитивні результати міжнародного співробітництва за 

звітний рік можемо занести до загального доробку Університету, а те, що не 

вдалося, спонукатиме до більш кропіткої роботи та стане фундаментом для 

отримання нових здобутків 
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6. Діяльність у гуманітарній сфері та виховання студентів 

 

Новий підхід до виховання студентської молоді в Університеті 

обумовлений особливостями сучасного періоду розвитку вітчизняного 

суспільства, розширенням можливостей для оновлення змісту освіти, потребою 

формувати духовно багату генерацію. У зв’язку з цим виникає потреба у 

формуванні особистості майбутнього фахівця, який зміг би вирішувати поточні 

та масштабні завдання творчого та професійного характеру.  

Основною метою виховних заходів в Університеті є формування у 

студентської молоді особистісних якостей і мотиваційних засад майбутнього 

фахівця, зокрема виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності 

до застосування знань, умінь у практичній діяльності; побудова професійної 

кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок; розвиток пізнавального 

інтересу, творчої активності, мислення; виховання здатності формувати та 

відстоювати власну позицію.  

Завжди важливою подією в університетському житті є урочиста посвята в 

студенти, яка відбулася в актовій залі 01 вересня 2016 року. Захід розпочався 

вшануванням – хвилиною мовчання за героями Небесної сотні та учасників 

АТО, серед яких випускники Університету Дмитро Кузьмін та Тарас Брус, які 

героїчно загинули, захищаючи незалежність України. Ректор Університету та 

всі виступаючі привітали першокурсників із урочистим і хвилюючим святом, 

відзначивши, що для них настав чудовий час студентства, період 

інтелектуального та особистісного зростання, нових звершень і відкриттів. 

Одним із ключових завдань Університету в сфері гуманітарної роботи та 

виховання молоді є широке залучення до неї студентів-першокурсників. Так, 

студенти 1 курсу спеціальності “Туризм” відвідали низку львівських музеїв: 

15 вересня 2016 року – історичний музей міста Львова; 19 вересня – Музей 

етнографії та художнього промислу, де ознайомилися з експонатами виставки 

“Декоративно-ужиткове мистецтво Європи кін. ХV – першої половини ХХ ст.”; 

20 вересня – музей ім. Івана Франка; 04 жовтня – Львівський музей зброї 

“Арсенал”; 08 листопада – аптеку-музей “Під чорним орлом”, а 22 листопада –  

Палац Потоцьких. 

Творчий характер носила виховна робота на юридичному факультеті.  

12-16 вересня 2016 року в межах програми Erasmus до юридичного факультету 

завітав лектор юридичного факультету Дебреценського університету 

Даніель Хайтас. Лекції були присвячені історичним аспектам самої ідеї Європи 

та інтеграції України до Європейського Союзу в цілому (“Enlargement of the 

European Union”, “History of the idea of Europe and European integration”). 
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14 вересня 2016 року в актовій залі Університету відбулася літературно-

поетична вистава “Франко, якого ми не знали...”, приурочена 160-літньому 

ювілею з дня народження та 100-й річниці з дня смерті видатного письменника, 

поета, публіциста, перекладача, ученого, громадського та політичного діяча 

Івана Франка.  

15 вересня 2016 року проводилася зустріч із успішним адвокатом, який 

входить у ТОП-5 юристів з сімейного права України, керуючим партнером 

юридичної компанії “AVG” (м. Київ) К. Власюк. Зустріч була присвячена 

актуальній темі “Шлюбні контракти”. К. Власюк поділилася своїм практичним 

досвідом у сфері адвокатської діяльності, розказала про найцікавіші справи, 

особливості роботи адвокатської компанії, основним пріоритетом якої є 

комплексний підхід до справи і вирішення всіх справ законними шляхами. 

Низку цікавих заходів виховного характеру провели викладачі та студенти 

Інституту економіки та фінансів. 19 вересня 2016 року вони відвідали відкриту 

лекцію доктора з організаційного менеджменту, президента міжнародної 

наукової неурядової організації “Партнерські навчання” (Cooperative Studies) 

(1988-2014 рр.) Деріла МакКарті на тему “Глобальні тренди у вищій освіті”. Під 

час виступу Деріл МакКарті розповів про основні тренди у вищій освіті 

глобального характеру, що виникли в сучасному суспільстві, наводив приклади 

ефективного лідерства та управління, ролі етики та моралі у сфері вищої освіти, а 

також значення характеру для людського благополуччя.  

20 вересня 2016 року студенти спеціальності 073 “Менеджмент” відвідали 

з навчальною екскурсією гіпермаркет “Епіцентр К”, де ознайомилися з 

технологічними особливостями обслуговування клієнтів, асортиментом товарів, 

стратегією менеджменту підприємства. 

21 вересня 2016 року студенти та викладачі факультету товарознавства, 

управління та сфери обслуговування відвідали Військово-медичний клінічний 

центр Західного регіону. Головною метою заходу було показати військовим, 

наскільки важливими є для країни та кожного з нас бойові подвиги на захист 

Батьківщини. Студенти та викладачі факультету організували концерт для 

військовослужбовців, де виконали українські національні, патріотичні пісні. 

Звучали музичні композиції у виконанні саксофоніста О. Кобрина, А. Лабай 

зачитала авторський вірш про Україну. Студенти А. Лебединець, А. Лабай, 

А. Бухтіярова представили власну фотовиставку “Життя барвисте!” та зробили 

незабутні світлини з бійцями.  

27 вересня 2016 року на факультеті товарознавства, управління та сфери 

обслуговування було урочисто відзначено Всесвітній день туризму. З цієї нагоди 

відбулася низка заходів, а саме: фотовиставка “Туристичними місцями світу та 

України”, конкурс вітальних листівок та урочиста частина. Свої знання у галузі 
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туризму та готельно-ресторанної справи продемонстрували учасники науково-

пізнавальної вікторини. В результаті чесного “інтелектуального змагання” 

перемогу виборола команда студентів спеціальності “Туризм”. 

30 вересня 2016 року студенти та викладачі факультету товарознавства, 

управління та сфери обслуговування здійснили туристичний похід по 

мальовничих куточках Національного природного парку “Сколівські Бескиди”. 

Розпочалася мандрівка з екскурсії у музей НПП “Сколівські Бескиди” (м. Сколе), 

де учасники заходу познайомилися з історією краю, послухали розповіді про 

унікальний рослинний та тваринний світ заповідної зони, пооглядали музейні 

експонати. Маршрут пролягав через мальовничі Карпатські ліси до водоспаду 

Кам’янка і Мертвого озера.  

04-07 жовтня 2016 року в межах святкування Дня юриста викладачами всіх 

кафедр юридичного факультету було організовано і проведено зустрічі студентів 

із працівниками судових, правоохоронних органів, випускниками юридичного 

факультету та представниками різних сфер юриспруденції. 

06 жовтня 2016 року кафедра іноземних мов ініціювала проведення 

навчально-методичного семінару для викладачів німецької мови. У роботі 

семінару взяло участь 28 викладачів німецької мови провідних вишів Львова. 

Референт видавництва Hueber п. Евангелія Карагіаннакіс ознайомила присутніх 

із новинками видавництва, орієнтованими на студентів. Основна увага була 

відведена інтерактивному спілкуванню з викладачами, а основною темою 

спілкування була підготовка студентів до автономного та активного навчання з 

серією підручників Sicher! для мовних рівнів від В2 до С1. 

07 жовтня 2016 року в актовій залі Університету відбулася конференція 

випускників, присвячена 200-річчю з дня заснування. На конференції було 

наголошено, що багато випускників є успішними власниками бізнесу, які можуть 

брати активну участь у навчальному процесі: залучатися до проведення занять, 

організації майстер-класів, розробки навчальних програм, забезпечення місць 

практики тощо. Було зазначено, що це дасть змогу здійснювати підготовку 

молодих фахівців за вимогами сучасного бізнесу, що в подальшому сформує 

високий імідж освітньої послуги Львівського торговельно-економічного 

університету, який відповідатиме вимогам європейської освіти, а випускники 

відповідатимуть запитам роботодавців. Учасники конференції обрали новий 

склад Ради Асоціації випускників Університету та погодили програму заходів із 

відзначення 200-річчя Університету. 

18 жовтня 2016 року на факультеті товарознавства, управління та сфери 

обслуговування урочисто відзначили День харчової промисловості. Захід 

відбувся у приміщенні студентської їдальні, яка була умовно поділена на 

окремі майданчики для проведення майстер-класів, презентацій, виступів і 
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частування гостей. Організаторами свята, окрім деканату факультету, 

виступили кафедра харчових технологій, куратор групи 1431 Л. Демидчук та 

студенти під керівництвом першокурсника спеціальності “Готельно-ресторанна 

справа” Б. Базюка. 

У межах заходів із відзначення 200-річчя Львівського торговельно-

економічного університету 19 жовтня 2016 року в Мукачівському кооперативному 

торговельно-економічному коледжі відбувся День факультету товарознавства, 

управління та сфери обслуговування; 03 листопада викладачі та студенти 

завітали у Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж, а 

15 листопада – у Тернопільський кооперативний торговельно-економічний 

коледж.  

20 жовтня 2016 року представники студентського наукового гуртка зі 

спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” відвідали 

ПАТ “Forward Bank” (м. Львів), де мали змогу ознайомитися з особливостями 

фінансово-господарської діяльності фінансової установи. З розповіді заступника 

начальника відділення банку Н. Громової студенти почерпнули багато цікавого 

про історію створення банку, зокрема і про дане відділення, про переваги 

комерційного банку в обслуговуванні фізичних та юридичних осіб. 

У жовтні 2016 року кафедра теоретичної та прикладної економіки 

організувала та провела засідання Другого Всеукраїнського круглого столу на 

тему “Системний аналіз економічних систем”, в обговоренні проблемних питань 

якого взяли участь студенти Університету, а у листопаді 2016 року кафедра 

провела теоретичний семінар “Перехідні економічні системи”. 

21 жовтня 2016 року студенти спеціальностей “Маркетинг” і “Реклама в 

бізнесі” взяли участь у роботі Львівського міжнародного форуму індустрії 

туризму та гостинності, який відбувався упродовж трьох днів. На форумі 

працювали 17-а міжнародна виставка-ярмарок “ТурЕкспо” і 10-а спеціалізована 

виставка “Готельний та ресторанний бізнес”, у межах яких відбувалися 

конференції, семінари, презентації, майстер-класи, практикуми та цікаві 

конкурси від відомих вітчизняних і зарубіжних туристичних компаній та 

готельно-ресторанних комплексів. Відвідування такого форуму викликало 

чималий інтерес студентів до обраних спеціальностей і майбутніх професійних 

можливостей, забезпечило усвідомлення потреби в якісних знаннях і 

практичному їх застосуванні, надало стимулу до зосередження зусиль на 

навчально-науковій роботі.  

26 жовтня 2016 року відбулася зустріч студентів та викладачів Інституту 

економіки та фінансів із начальником управління інвестиційної політики 

Львівської облдержадміністрації, випускником Університету 2000 року 

Р. Матисом, який розповів присутнім про особливості інвестиційної діяльності 
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підприємств у сьогоднішніх умовах і законодавчі вимоги до іноземних 

інвесторів; окреслив основні труднощі, з якими стикаються міжнародні 

компанії, прагнучи здійснювати капіталовкладення, визначив можливі шляхи їх 

подолання. 

29 жовтня 2016 року студенти спеціальності “Підприємництво, торгівля і 

біржова діяльність” разом із завідувачем кафедрою товарознавства та 

технології непродовольчих товарів проф. Л. Пелик та доц. Н. Терешкевич взяли 

участь у роботі Lviv Fashion Week, який відбувався у Міжнародному аеропорту 

“Львів” ім. Данила Галицького, а 02 листопада 2016 року пройшов конкурс 

краси “Міс-менеджмент – 2016”, вікторина “Ерудит”, ставилися веселі сценки 

та мистецькі номери.  

04 листопада 2016 року відбулася духовно-пізнавальна поїздка викладачів 

та студентів юридичного факультету і факультету міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій до Крехівського монастиря святого 

Миколая ЧСВВ. Разом із спільнотою Університету в поїздці взяв участь 

капелан Університету о. Роман Довгань. 

09 листопада 2016 року студенти Інституту економіки та фінансів 

прослухали презентацію програми молодіжних проектів Львівської міської 

ради “LVIV YOUNG PROJECT 2017”. Мету та завдання проекту представив 

його куратор, випускник Університету Ю. Звір. Проект “LVIV YOUNG 

PROJECT 2017” об’єднує сукупність завдань для студентів, проблеми, які 

потрібно вирішити, пошук способів їх вирішення, а також аналіз отриманого 

результату.  

“200 років – 1000 кроків” – саме під таким девізом 10 листопада 2016 року 

факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування спільно з 

кафедрою фізичного виховання та спорту Університету у Стрийському парку 

провів легкоатлетичний крос, присвячений 200-річчю з дня заснування 

навчального закладу. В заході взяли активну участь декан, його заступники, 

викладачі та студенти факультету. 

Делегація спортивного активу ЛТЕУ на чолі з головою спортивного 

клубу Наявком І. І. виступила на міжнародних змаганнях із прикладних видів 

спорту, що відбувся 12-15 листопада 2016 року в м. Жешув, Польща. 

У спортивному комплексі Університету протягом звітного року 

працювали 23 групи здоров’я, які охоплювали понад 328 осіб із таких видів 

спорту, як: шейпінг, фітнес, волейбол, баскетбол, футзал, східні єдиноборства. 

За сприяння кафедри та спортивного клубу проведено доукомплектування 

спортивної кімнати в гуртожитку по просп. Червоної Калини 7, в якій 

займаються понад 80 студентів. 
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17 листопада 2016 року в стінах Університету відбулося феєричне шоу 

“Міс та Містер юридичного факультету – 2016”. Організатори свята – 

студентське самоврядування та деканат. Всі учасники отримали цінні подарунки 

від кафедр юридичного факультету та деканату. Приємним спогадом для 

конкурсантів залишаться подарунки від Mary Kay, з любов’ю надані Іриною 

Скучипець, яка створювала образи учасників у перервах між виступами. 

23 листопада 2016 року кафедрою фінансів, кредиту та страхування 

проведено 7-у Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, 

аспірантів і молодих вчених на тему “Сучасний стан та пріоритети модернізації 

фінансово-економічної системи України”, присвячену 200-річчю Університету. 

Метою заходу було обговорення соціально-економічних наслідків і проблем 

фінансової системи України та розробка рекомендацій щодо реалізації 

стратегії, її реформування з урахуванням глобалізаційних, національних та 

регіональних особливостей розвитку.  

29 листопада 2016 року з нагоди святкування 200-річчя Львівського 

торговельно-економічного університету кафедрою цивільного права та процесу 

проводилася зустріч за участю провідного українського науковця, політика, 

доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України 

З. Ромовською. Того ж дня на юридичному факультеті було організовано 

круглий стіл на тему “Захист прав людини міжнародними організаціями”. На 

науковому заході обговорювалися діяльність низки міжнародних організацій, 

серед яких: Європейський Суд з прав людини, Комітет з прав людини ООН, 

Комітет ООН з прав дитини, Європейський комітет з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню, “Amnesty International” – Міжнародна амністія, Міжнародний 

комітет Червоного Хреста, відзначалася їх роль у захисті прав людини. 

01 грудня 2016 року за ініціативи кафедри іноземних мов і студентів 

381групи факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій відбулася перша міжвузівська студентська зустріч у форматі “First 

5+ LUTE TalksMeeting: TheNature. The Technologies. TheYouth”. 

01 та 09 грудня 2016 року в межах проведення Тижня пізнавально- 

навчальних заходів іноземними мовами, присвяченого відзначенню 200-річчя 

Університету, було проведено практичне заняття з переглядом та обговоренням 

відеофільму іноземною мовою “My Big Fat Greek Wedding”. У заході взяли 

участь студенти та викладачі: ст. викл. О. Березюк, ст. викл. Л. Якубовська, 

викл. Л. Романчук та викл. О. Цюк. 

02 грудня 2016 року в Університеті було проведено круглий стіл на тему 

“Трагедія Грибовицького сміттєзвалища: наслідки подолання екологічної 

катастрофи”. Студенти разом із викладачами обговорили передумови 
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виникнення відповідної катастрофи та наслідки, які були завдані процесом 

горіння. Обговорювалися питання побудови заводу з переробки сміття та 

вагомі причини, які досі заважали побудові такої структури на території 

Львівської області. 

02 та 06 грудня 2016 pоку викладачі кафедри іноземних мов О. Цюк та 

Л. Романчук провели тематичне заняття зі студентами на тему “Academic 

Curriculum Vitae”. 02 грудня 2016 року викл. С. Кость організувала обговорення 

документального фільму про Чехію – “Історія, традиції та культура Чеської 

Республіки”. 

06 грудня 2016 року в межах проведення Тижня пізнавально-навчальних 

заходів іноземними мовами, завідувач кафедри іноземних мов, доцент 

Н. Ковалик провела Internet-заняття на тему “My Profitable Dream” (група 381).  

07 грудня 2016 року під керівництвом викл. О. Цюк та викл. Л. Романчук 

студенти взяли участь у виїзному занятті на тему “Легенди Львова: Палац 

Потоцьких” (м. Львів, вул. Коперника, 15), а 09 грудня 2016 р. студенти 1 курсу 

спец. “Міжнародні економічні відносини” під керівництвом ст. викл. 

А. Степанова та ст. викл. Л. Тимочко – у виїзному занятті на тему “Історія 

Університету, викарбувана у бронзі та архітектурі Львова”.  

2016-2017 навчальний рік був особливим. Адже саме тоді виповнилося 

200 років від заснування Львівського торговельно-економічного університету. 

Враховуючи вагомий внесок Університету в започаткування, розвиток 

утвердження торговельно-економічної освіти і науки на землях України, 

підготовку висококваліфікованих фахівців, створення провідних наукових шкіл, 

підвищення інтелектуального та культурного рівня суспільства, піднесення 

міжнародного престижу вітчизняної торговельно-економічної освіти і науки, 

Верховна Рада України постановила урочисто відзначити у листопаді-

грудні 2016 року на державному рівні 200-річчя з часу заснування Львівського 

торговельно-економічного університету. 

12 грудня 2016 року в Університеті відбулася урочиста академія, 

приурочена 200-річчю з часу заснування навчального закладу. На урочистості, 

окрім професорсько-викладацького складу, студентів, колишніх випускників, 

завітали викладачі-ветерани, які підготували не одне покоління молодих 

фахівців із економіки та торгівлі. З нагоди 200-річчя Університету Вчена рада 

запровадила урочисту нагороду “Почесна відзнака”, яку вручено професору 

Я. Гончаруку, ректору (1993-2007 рр.) та голові Історично-краєзнавчого 

товариства “Літопис” Р. Мелеху. На урочистості завітали почесний президент 

футбольного клубу “Карпати” (Львів) Б. Кобрин та головний отаман Галицького 

козацького товариства імені Петра Сагайдачного Я. Кміть. Вони вручили 

пам’ятні відзнаки професору П. Куцику та професору С. Гелею. Національний 
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банк України відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про 

відзначення 200-річчя Львівського торговельно-економічного університету” 

виготовив і ввів в обіг ювілейну монету 2 гривні, присвячену 200-річчю з часу 

заснування Львівського торговельно-економічного університету. 

13 грудня 2016 року в актовій залі Університету після відкриття 

міжнародної науково-практичної конференції відбулося урочисте погашення 

марок, присвячених 150-річчю заснування першого споживчого товариства в 

Україні та 200-річчю Львівського торговельно-економічного університету, в 

якому взяли участь Голова Львівської обласної державної адміністрації  

О. Синютка, директор Львівської дирекції Українського державного 

підприємства поштового зв’язку “Укрпошта” М. Ростов, Голова правління 

Укркоопспілки І. Гороховський та ректор Університету П. Куцик. 

14 грудня 2016 року з нагоди 200-річчя з дня заснування Львівського 

торговельно-економічного університету відбулася Свята Літургія у 

Архикатедральному Соборі Святого Юра, де присутні молилися за мир в 

Україні, за здоров’я професорсько-викладацького складу, співробітників та 

студентів навчального закладу, яку провів Митрополит Львівський, 

архієпископ Української Греко-Католицької Церкви І. Возняк. 

Того ж дня у Львівському національному академічному театрі опери і 

балету імені Соломії Крушельницької відбулася урочиста академія, присвячена 

150-річчю утворення першого споживчого товариства в Україні та 200-річчю 

від часу заснування Львівського торговельно-економічного університету. 

Голова Правління Укркоопспілки І. Гороховський привітав кооперативну 

спільноту з 150-річним ювілеєм і відзначив, що 200-річний шлях Університету 

– переконливе свідчення його успіхів у вихованні багатьох поколінь 

громадсько-політичних діячів, кваліфікованих фахівців у різних сферах 

економіки, кооперації та торгівлі.  

Викладачів і студентів Університету привітав голова Львівської 

облдержадміністрації О. Синютка. У вітальному слові він подякував колективу 

Університету за самовіддану працю та зачитав привітання від Президента 

України П. Порошенка та Прем’єр-міністра України В. Гройсмана з нагоди 200-

річчя від часу заснування Львівського торговельно-економічного університету та 

вручив нагороди викладачам та співробітникам. 

Депутат Верховної Ради України О. Юринець за дорученням Голови 

Верховної Ради України А. Парубія зачитала вітання колективу Університету і 

вручила грамоти Верховної Ради України всьому колективу та окремим 

працівникам Університету. 

Міський голова м. Львова А. Садовий від імені громади міста вручив 

колективу Університету диплом та подяки його працівникам. 
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Директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Л. Мандзій 

зачитала вітання Міністра освіти і науки України і вручила нагороди 

Міністерства працівникам Університету. 

Голова Західного наукового центру НАН України і МОН України академік 

НАН України З. Назарчук вручив нагороди Західного наукового центру 

викладачам та співробітникам Університету. 

Почесну трудову відзнаку Укоопспілки “Знак пошани” викладачам 

Університету вручив Голова Укркоопспілки І. Гороховський. 

Колектив Університету з 200-літнім ювілеєм привітали: Президент EURO 

COOP Массімо Бонжиованні, Директор регіону Африка, Міжнародного 

кооперативного альянсу Сіфа Чійоге, Президент Міжнародного кооперативного 

альянсу Моніка Леру, Віце-президент Міжнародного кооперативного альянсу, 

Президент кооперативів Європи Дірк Ленхоф, Директор Кооперативів Європи 

Агнес Матіс, Генеральний директор COOP Нідерландів Фред Бош, Голова 

Національної федерації споживчих товариств Угорщини Др. Золтан Ж. Соке, 

Директор кооперативів Нормандських островів (Велика Британія) Колін 

Маклауд, Генеральний директор Хіспакооп (Іспанія) Фелікс Мартін, 

Генеральний директор COOP Ізраїль Офер Файнштейн, Голова Ради 

національної кооперативної ради (Польща) Альфред Домагальські, Директор 

COOP Естонії Янус Віханд, Генеральний директор центрального союзу 

німецьких кооперативів Матіас Фідлер, Голова кооперативів Словаччини 

Габріель Сцоллар, Директор кооперативів Данії Бенедікт Каалунд, Директор 

Союзу чеської та моравської споживчої кооперації Лукас Немчік, ректори 

вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів. 

В межах урочистої академії відбулася церемонія присвоєння почесного 

звання Університету доктор “Honoris Gausa” Голові Правління Укркоопспілки, 

доктору філософії І. Гороховському та доктору наук, професору Економічного 

університету у Вроцлаві А. Господаровічу.  

У січні 2017 року в Університеті відбулося засідання Ради Наукового 

товариства імені Шевченка, на якому були заслухані доповіді про чинники 

високої конкурентоспроможності кооперативів в умовах глобальної економіки; 

природоохоронні аспекти застосування цеолітів українського Закарпаття; 

основні напрямки роботи НТШ у 2017 р. та про заходи щодо відзначення  

100-річчя Української національної революції. 

10 березня 2017 року в Україні урочисто відзначили 152 річницю від дня 

першого публічного виконання Державного Гімну України, що є символом 

єдності та самобутності народу. Делегація Університету долучилася до названого 

заходу, що відбувся на площі Ринок біля міської ратуші міста Львова. 
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15 березня 2017 року викладачами кафедри історії та політології разом зі 

студентами 1-3 курсу юридичного факультету організовано та проведено 

науково-практичний студентський семінар “Вибори президента США: константа 

чи зміна курсу у відносинах з Україною?”, а 06 квітня 2017 року проведено 

круглий стіл на тему “Україна в орбіті геополітичного протистояння між 

демократичним Заходом та авторитарною Росією”. 

20 березня 2017 року в конференц-залі Університету відбувся семінар для 

членів студентського самоврядування на тему “Патріотизм – нагальна потреба 

української держави”. Відкрила захід вітальним словом Голова Студентської 

ради Університету П. Шевченко. Перед студентським активом Університету з 

доповіддю виступила громадська активістка, учасник АТО Л. Ільків, яка є 

автором книги “До волі дорога”. 

23 березня 2017 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи 

відбулася презентація професійного обладнання для закладів ресторанного 

господарства, яке було подароване для наших студентів компанією “Robot 

Coupe”, представником якої на території України є Торговий дім “S-PROF”.  

30 березня відбувся семінар “Твій шлях до міжнародної кар’єри”, 

головним спікером якого виступив директор з маркетингу Швейцарського 

університету готельно-ресторанного бізнесу та міжнародного менеджменту 

“В.Н.М.S.”, доктор Магді Атталла. 

30 березня 2017 року Студентська рада Львова організувала загальноміську 

толоку спільно з Львівською міською радою в межах компанії “З нами місто 

розквітає!”, в якій взяли участь студенти багатьох вишів Львова, у тому числі і 

студенти Університету. Студенти прибрали частину території у Регіональному 

ландшафтному парку “Знесіння”, територію біля Університету та гуртожитків. 

04 квітня 2017 року студенти факультету міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій взяли участь у 9-й Студентській науково-

практичній конференції “Emotional Intelligence. Understanding Onеself and 

Others”, яка відбулася в Українському католицькому університеті. Університет 

представляв студент 381 групи М. Макаренко, який виголосив доповідь на тему 

“Understanding Oneself and Others on the Workplace”. 

04-05 квітня 2017 року на факультеті товарознавства, управління та сфери 

обслуговування в приміщенні їдальні був проведений майстер-клас із 

виготовлення ляльок-мотанок за участю народної майстрині п. І. Демидчук. 11-

12 квітня організовувався майстер-клас із розпису та виготовлення писанок 

різними методиками.  

18 квітня 2017 року в Університеті відбулася зустріч із поетесою 

О. Стоміною, яка презентувала збірку поезії та прози “По живому. Околовоенные 

дневники”, видану в Маріуполі. 
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24-29 квітня 2017 року в Університеті відбулося урочисте святкування 

Тижня факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування. 

Розпочато урочистості студентською науковою конференцією на тему “Перший 

крок у науку”, участь у якій взяли члени студентських наукових гуртків 

факультету, представивши на обговорення цікаві й актуальні доповіді.  

25 квітня 2017 року у спортивному залі Університету в межах святкування 

Тижня факультету товарознавства, управління і сфери обслуговування 

проведено бліц-турнір з футзалу “Кубок факультету” серед студентів, учнівської 

молоді і випускників ВНЗ 1-2 рівня акредитації м. Львова та Львівської області. 

26 квітня 2017 року відбулася зустріч викладачів і студентів юридичного 

факультету з керівником Львівського територіального управління НАБУ 

Т. Лопушанським на тему “Національне антикорупційне бюро України – новий 

правоохоронний орган”. 27 квітня 2017 року організовувалася зустріч студентів 

із випускницею юридичного факультету, адвокатом О. Шимборською на тему 

“Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні: проблемні 

аспекти”, а 01 червня 2017 року викладачами кафедри філософії та культури 

проведено науково-практичну студентську конференцію на тему “Безвіз в 

Україні: де-факто та де-юре”. 

19 травня 2017 року студенти третього курсу юридичного факультету 

разом із доцентом кафедри кримінального права та процесу М. Олашин 

відвідали музей-меморіал жертв окупаційного періоду “Тюрма на Лонцького”. 

Під час екскурсії студенти дізналися про історичні етапи окупаційних влад: 

польської, радянської та німецької. 

22 травня 2017 року Університет відзначав День матері. Українських 

матерів благословив Голова студентського капеланства Львівської архієпархії 

отець Юрій. Лауреат міжнародних і національних конкурсів хорової музики, 

народна хорова капела “Мрія” вітала матерів музичними творами “Мамина 

світлиця”, “Мамо, Ви – дарунок неба”, “Ой там за Дунаєм”. 

23 травня 2017 року у День Героїв в Університеті відбулося урочисте 

відкриття пам’ятних таблиць випускникам навчального закладу Д. Кузьміну і 

Т. Брусу, які героїчно загинули в зоні АТО. На захід завітали рідні та близькі 

героїв війни з російським агресором, представники органів місцевого 

самоврядування, Збройних сил України, волонтери та учасники АТО, 

професорсько-викладацький склад і студентство Університету. Пам’ятні таблиці 

встановлено на фасаді навчального корпусу Університету за адресою:  

вул. У. Самчука, 9. 

29-30 травня 2017 року відбулося Свято романської філології в 

Ягелонському університеті – Міжнародний колоквіум під назвою: Lepassé 

etleprésent : rencontresdesidées (Минуле і майбутнє: зустріч ідей) під патронатом 
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Президента Університету та мера міста Кракова. В цьому заході взяла участь 

доцент кафедри іноземних мов Н. Демчук.  

На виконання доручення віце-прем’єр-міністра України В. Кириленка та з 

нагоди заснування Міжнародного олімпійського комітету кафедра фізичного 

виховання і спорту та спортивний клуб Університету протягом звітного року 

були задіяні в організації та проведенні кількох масових спортивних заходів. На 

базі спортивного комплексу Університету, яку на безоплатній основі надав 

ректорат, відбулася щорічна Спартакіада Всеукраїнської національної скаутської 

організації “Пласт”. У змаганнях взяли участь 16 команд Львова, Стрия та 

Коломиї з таких видів спорту, як футзал, волейбол, баскетбол та ручний м’яч. 

Протягом 2016-2017 навчального року в Університеті проводилася планова 

робота з покращення організації виховного процесу, яка базується на виконанні 

Закону України “Про вищу освіту”, Указу Президента України “Про стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки” та 

інших нормативних документів. Як і в попередні роки, виховання студентів в 

Університеті значною мірою здійснюється на лекціях та семінарських заняттях з 

гуманітарних та інших дисциплін, проводиться просвітницька робота – важлива 

умова попередження правопорушень, шкідливих звичок, соціальної пасивності; 

утвердження моральних, етичних, політичних та культурних нормативів 

суспільства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

65 

7. Фінансово-господарська діяльність 

 

Важливою складовою забезпечення належного функціонування Університету 

є фінансово-господарська діяльність. Так, за  2016-2017 навчальний рік 

Університетом було одержано доходів від надання освітніх та інших послуг у 

сумі 37 454216,00 грн (у тому числі близько 2 млн грн за орендними послугами, 

коштами розміщеними на депозитних рахунках тощо), що на 3 327740,00 грн 

більше, ніж у попередньому  навчальному році.  

Отримані доходи використані на покриття видатків Університету, а саме 

на: 

 оплату праці – 18 202556,00 грн, що становить 48,60 % у загальних 

видатках Університету; 

 відрахування внесків на державне загальнообов’язкове соціальне 

страхування – 4 427157,00 грн, що становить 11,82 % у загальних видатках; 

 придбання обладнання та комп’ютерної техніки та інших матеріальних 

активів – 788836,00 грн;  

 придбання бібліотечного фонду та витрати на видавництво – 378172,00 грн;  

 проведення поточного ремонту та інших робіт (у корпусі № 1, вул. Туган-

Барановського, 10: ремонт коридорів, підвалу, санвузлів, центрального опалення, 

приміщень аудиторій (126, 127, 213, 223, 225, 315, 316), ремонт частини фасаду 

та інші роботи; у корпусі № 3, вул. У. Самчука, 9: коридору 4 і 5 поверхів, 

центрального опалення, заміна труб холодного водопостачання, ремонт 

аудиторій (309 а, 309 б, 309, в, 310, 403, 504, 509) частковий ремонт даху; ремонт 

окремих аудиторій у корпусі № 4, вул. Бр. Тершаківців, 2а (502, 503, приміщення 

деканату; ремонт санвузлів, коридорів, системи водопостачання і 

водовідведення, опалення, кухонь  у гуртожитку № 2, 3, 4) – 1 976708,00 грн;  

 утримання гуртожитків, навчальних корпусів, іншого майна Університету та 

оплату інших витрат, пов’язаних із діяльністю Університету – 11 680787,00 грн. 

Як і в попередні роки, завдяки ректорату та окремим керівникам 

структурних підрозділів, значна частина матеріалів, послуг і ремонтних робіт 

були  профінансовані спонсорами – на суму понад 1,0 млн грн і надано 

обладнання та комп’ютерної техніки – на суму близько 0,3 млн грн.     
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ПІСЛЯМОВА 

 

Викладене свідчить, що колективом Університету у поточному 

навчальному році досягнуто значних успіхів як в організації навчального 

процесу, так і в наукових здобутках студентів і викладачів. Велика заслуга 

колективу у покращенні матеріально-технічної бази тощо. Це та багато іншого 

дозволяють із оптимізмом дивитися у майбутнє. 

Є переконання, що університетський колектив виконає все заплановане, а 

найголовніше – докладе максимум зусиль для забезпечення належного набору 

студентів у 2018 році, інакше вищевказані досягнення будуть “непомітними”, а 

в нас будуть “небажані” проблеми. Тому нам потрібне взаєморозуміння, 

оскільки у цей час ніхто у нашому колективі не повинен бути осторонь 

діяльності Університету задля його майбутнього.  

 

Божої нам допомоги для здійснення всіх задумів. 
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