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ПЕРЕДМОВА
Колектив Університету в поточному навчальному році проводив свою
діяльність у відповідності до Програми діяльності. Цей рік для вишу
відзначився окремими вагомими подіями та результатами діяльності.
По-перше: розгорнуто масштабну роботу з набору іноземних студентів.
У звітному навчальному році в Університеті навчалося 33 іноземці з 11 країн –
Італія, США, Алжир, Ємен, Єгипет, Туреччина, Камерун, Нігерія,
Азербайджан, Грузія, Молдова. На довузівській підготовці – 24 слухача,
стаціонарне навчання – 5, заочне навчання – 4. Для іноземних громадян
започатковано навчання на англомовній освітньо-професійній програмі
“Міжнародний бізнесˮ за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”, на
якій буде навчатись 9 іноземних студентів.
По-друге: розширено співпрацю з кооперативними закладами освіти,
зокрема у 2018 році 59 випускників Чернівецького кооперативного економікоправового коледжу стали студентами Університету.
По-третє: зарахування абітурієнтів для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями 051 “Економікаˮ, 241 “Готельно-ресторанна справаˮ та 292
“Міжнародні економічні відносиниˮ здійснювалось у формі єдиного вступного
іспиту з іноземної мови, а за спеціальністю 081 “Правоˮ - з іноземної мови та
комплексного фахового іспиту з використанням організаційно-технологічних
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
По-четверте: змінено структуру навчальних планів для повного та
скороченого термінів навчання. Зменшено кількість дисциплін. У навчальних
планах практично немає жодної дисципліни, яка б містила менше ніж 4
кредити. Окремі дисципліни з блоку обов’язкових і блоку вільного вибору
студентів слухають паралельно здобувачі вищої освіти всіх спеціальностей
освітніх ступенів “бакалавр” та “магістр”, за якими здійснюється підготовка в
Університеті.
По-п’яте: проведено рейтингування науково-педагогічних працівників
Університету. При цьому 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.
Рейтингування дало можливість оцінити відповідність кафедр Університету
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності в частині кадрових
вимог.
По-шосте: ліцензовано освітню діяльність за освітнім рівнем “магістр” із
спеціальності 242 “Туризм” із загальним ліцензованим обсягом 40 осіб. Вперше
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проведено акредитацію за новими вимогами та новими освітньо-професійними
програмами за спеціальностями за освітнім рівнем “магістрˮ: 056 (292)
“Міжнародні економічні відносиниˮ, 075 “Маркетингˮ, 081 “Правоˮ, 241
“Готельно-ресторанна справаˮ; за освітнім рівнем “бакалаврˮ: 071 “Облік і
оподаткуванняˮ, 072 “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ, 073
“Менеджментˮ, 075 “Маркетингˮ, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова
діяльністьˮ (за двома програмами: “Товарознавство та торговельне
підприємництвоˮ, “Товарознавство та експертиза у митній справіˮ), 081
“Правоˮ.
По-сьоме: протягом 2017 р. видано 109 навчально-методичних розробок,
5 підручників і 17 навчальних посібників, а за 1-е півріччя 2018 року видано 94
навчально-методичні розробки, 4 підручники і 8 навчальних посібників. На
кінець навчального року розроблено (з урахуванням авторського виконання)
дистанційні курси для понад 800 навчальних дисциплін; кількість ресурсів ДК
становить 47530; тестових питань – 421640.
По-восьме: відповідно до угод у цьому році студенти Університету
відповідних напрямів і спеціальностей проходили літню практику в трьох
країнах: Туреччині – 5, Болгарії – 16 та Польщі – 28 студентів. Протягом
навчального року студенти Університету навчалися у Вроцлавському
економічному університеті (Республіка Польща) та за програмою Ерасмус + в
Університеті м. Пардубіце (Чеська Республіка);
По-дев’яте: у звітному 2017-2018 навчальному році студентська наукова
творчість розвивалася за такими напрямами: підготовка наукових студентських
робіт для участі в роботі конференцій різного рівня, конкурсах дипломних,
наукових і рекламних робіт, олімпіадах, конкурсах бізнес-проектів, проведення
засідань наукових гуртків. Студентами Університету отримано 12 дипломів І, ІІ
та ІІІ ступеня за перемогу на Всеукраїнських студентських олімпіадах, у
конкурсах наукових і дипломних робіт, а також 9 грамот. За звітний рік
проведено 19 студентських конференцій різних тематичних напрямків.
По-десяте: 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. Протягом року
виконувалась 41 науково-дослідна тема, з державною реєстрацією – 34.
За підсумками 2017-2018 навчального року викладачами Університету
опубліковано 49 монографій, 292 статті в загальноукраїнських журналах (з них
264 статей  фахові) і 23 публікації у зарубіжних виданнях, з них 35 статей у
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виданнях, які внесені до наукометричних баз Scopus (16 статей) i Web of Science
(19 статей).
За звітний період науково-педагогічними працівниками захищено 3
докторські дисертації та 11 кандидатських дисертацій викладачами й
аспірантами університету. Стажування за кордоном пройшло 19 викладачів в
університетах країн Євросоюзу, за різними програмами.
По-одинадцяте: у стінах Університету за звітний навчальний рік успішно
проведено 14 науково-практичних конференцій, серед яких слід відзначити
потужні: Міжнародну науково-практичну конференцію “Стратегічні пріоритети
розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах” (02-03
листопада 2017 р.), у 5-и пленарних засіданнях взяло участь близько 190 осіб із
п’яти європейських країн, з них близько 50 докторів наук; 8-у Міжнародну
науково-практичну конференцію “Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу,
контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних
викликів глобалізації” (17 травня 2018 р.), у 4-х пленарних засіданнях взяло
участь близько 150 осіб із трьох європейських країн, з них близько 30 докторів
наук за профілем конференції.
По-дванадцяте: за поточний навчальний рік в Університеті проведено 87
заходів виховного характеру, адже професорсько-викладацький склад
усвідомлює, що майбутнє України залежить від змісту цінностей, які
закладаються у світогляд молодих людей, та від того, якою мірою духовність
стане основою їхнього життя. Щоби протистояти новим викликам сучасності,
ректорат намагається підвищити престиж виховної роботи зі студентською
молоддю, внести істотні зміни в її ідеологію, змістові характеристики та
конкретні дії. Зазначене є важливою базою здобуття знань і якісної освіти
студентами.
Повний аналіз діяльності Університету в 2017-2018 навчальному році
подано у розділах звіту, що дає підстави окреслити завдання діяльності на
наступний навчальний рік.
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1. ВСТУПНА КАМПАНІЯ
З метою належного функціонування Університету, найважливішою
складовою якого є набір студентів, в Університеті були розроблені: Програма
щодо комплектування контингенту студентів у 2018-2020 роках, затверджена
15 жовтня 2018 року і схвалена Вченою радою, Заходи із проведення
профорієнтаційної роботи й організації набору студентів у 2018 році,
затверджені наказом ректора № 248/01 від 09 жовтня 2017 року, та Концепція
діяльності ЛТЕУ, що розроблені у відповідності до Програми подальшого
реформування кооперативної освіти на період 2014-2020 рр.
У 2017-2018 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 названих структурних підрозділах за
пропозицією кафедр і деканатів були створені профорієнтаційні групи з
викладачів і студентів Університету (наказ ректора від 10 жовтня 2017 р.
№ 261/01), які інформували випускників загальноосвітніх і професійнотехнічних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації про
діяльність інститутів та факультетів Університету, студентське життя,
можливості реалізації студентами своїх творчих задумів, здійснення науковопрактичних ідей та досягнення найкращих результатів із обраного фаху.
У 2017-2018 навчальному році удосконалено форму співпраці із
загальноосвітніми навчальними закладами та ЗВО І-ІІ рівнів акредитації щодо
проведення професійної орієнтації, а саме:
 профорієнтаційні групи з числа 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 профорієнтаційних груп і
профорієнтаційної роботи з використанням мережі Інтернет (веб-сторінки,
соціальні мережі, інші інтернет-сервіси);
 оновлено інформацію 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”;
 розширено співпрацю з кооперативними закладами освіти І-ІІ рівнів
акредитації, щодо продовження навчання випускників коледжів в Університеті,
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зокрема у 2018 році 59 випускників Чернівецького кооперативного економікоправового коледжу стали студентами Університету;
 з нагоди Міжнародного дня студента проведено “Благодійний ярмарокˮ
та концертне ярмаркове дійство, на яке з профорієнтаційною метою були
запрошені студенти Львівського кооперативного коледжу економіки і права,
Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ та Львівського коледжу індустрії
моди;
 розроблено та видано нові агітаційні матеріали для потенційних
абітурієнтів Університету на основі вимог Закону України “Про вищу освіту”
та Правил прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного
університету в 2018 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;
 проведено розміщення рекламного відеоролика про Університет у
Національній торговельній мережі ТзОВ “Епіцентр і Кˮ;
 розміщено рекламно-інформаційні матеріали для потенційних
абітурієнтів на радіо (FM Галичина та ін.), у місцевих і районних газетах
(Львівська пошта, Львівські оголошення), вісниках, інтернет-виданнях,
інтернет-каталозі “Все містоˮ, ТОВ “Епіцентр К”, ТОВ ТВК “Львівхолод”,
ТзОВ “Шуварˮ та ін.;
 розроблено презентації та буклети спеціальностей Університету, які
було представлено на студентському конкурсі “Студентські презентації
спеціальностей ЛТЕУˮ та розміщено їх на електронних сторінках кафедр
Університету та у соціальних мережах;
 2 грудня 2017 року проведено день відкритих дверей Університету,
інформація про який розповсюджувалася через рекламний ролик на радіо FM
Галичина (Львівська, Тернопільська, Волинська та Рівненська області) та
безпосереднє розміщення оголошень у школах та коледжах Західного регіону
України;
 налагоджено співпрацю з Рахівським районним центром зайнятості
Закарпатської області та 19 березня 2018 року на спільному заході було
представлено презентаційні ролики про Університет випускникам СЗОШ
м. Рахова та Рахівського району;
 у листопаді 2017 року Університет взяв активну участь у 6-й
міжнародній виставці “Вища освіта-2018ˮ, яка відбулася у Львівському палаці
мистецтв;
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 постійно оновлювалися веб-сторінки Університету та інформаційні
портали у соціальних мережах (Facebook, You Tube), так, у мережі Facebook
створені та активно використовуються Fb-сторінки Університету (більше 1000
активних користувачів), факультетів, усіх кафедр, окремих структурних
підрозділів (приймальна комісія) і спеціальностей (група “Облік і оподаткування”,
“Товарознавство та комерційна діяльність” та ін.) і тематичних соціальних груп
(випускники факультетів ЛТЕІ/ЛКА/ЛТЕУ різних періодів), понад 180 викладачів
і співробітників мають власні сторінки;
 відбувалося залучення учнів шкіл і коледжів до спільних науковопрактичних проектів та семінарів (конференцій, круглих столів, олімпіад,
ярмарків, спартакіад тощо);
 продовжено роботу з набору іноземних студентів, зокрема для
іноземних громадян започатковано навчання на англомовній освітньопрофесійній програмі “Міжнародний бізнесˮ за спеціальністю “Міжнародні
економічні відносини”, для тих, що володіють українською мовою, – за будьякою іншою спеціальністю у групах з україномовними студентами;
 відбувся набір іноземних абітурієнтів на довузівську підготовку для
подальшого продовження навчання в Університеті.
Проте, як підтвердила вступна компанія 2018 року, робота факультетів та
інших структурних підрозділів Університету щодо проведення профорієнтації
вимагає подальшої активізації та запровадження нових форм.
Прийом на навчання до Університету в 2018 році проводився для
здобуття ступеня бакалавра за 14 спеціальностями у розрізі 18 освітньопрофесійних програм (спеціалізацій); для здобуття ступеня магістра – за 10
спеціальностями у розрізі 14 освітньо-професійних програм (спеціалізацій).
Вступна кампанія 2018 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 компанії, то в Університеті було забезпечено
максимальну відкритість та прозорість при проведенні прийому документів і
зарахуванні на навчання. Всі необхідні інформаційні матеріали були розміщені
в інформаційно-пошуковій системі “Конкурс”, на інформаційних стендах
приймальної комісії та веб-сайті Університету. Також приймальна комісія
своєчасно подавала всю необхідну інформацію до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Зарахування абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра на базі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та ступеня магістра
здійснювалося за результатами іспитів, які проводилися в Університеті у формі
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тестування з фахових дисциплін, а для магістрів – додатково з іноземної мови із
застосуванням вагових коефіцієнтів. При цьому зарахування абітурієнтів для
здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 “Економікаˮ, 241 “Готельноресторанна справаˮ та 292 “Міжнародні економічні відносиниˮ здійснювалось у
формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. За спеціальністю 081 “Правоˮ здійснювалось у формі єдиного фахового
вступного випробовування та іноземної мови з використанням організаційнотехнологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
У 2018 році за період прийому документів було подано абітурієнтами
3292 заяви, що на 1059 заяв менше, ніж у попередньому році, у тому числі:
 для здобуття ступеня бакалавра подано 2835 заяв, з них: на денну
форму навчання – 1959 заяв, на заочну – 876 заяв;
 для здобуття ступеня магістра подано 425 заяв, з них: на денну форму
навчання – 175 заяв, на заочну – 250 заяв;
 для здобуття ступеня доктора філософії подано 32 заяви, з них: на
денну форму навчання – 17 заяв, на заочну – 15 заяв.
Зменшення кількості заяв пов’язано з тим, що абітурієнти менше їх
подавали в усі ВНЗ України, адже пройшов бум щодо подачі десятки заяв у
різні заклади вищої освіти.
До Університету в 2018 році зараховано на навчання:
 для здобуття ступеня бакалавра 726 студентів, у тому числі: денна
форма навчання – 271 особа (повний термін навчання – 221 особа, у т.ч. 10
іноземних студентів, скорочений термін навчання – 50 осіб); заочна – 455 осіб
(повний термін навчання – 39 осіб, у т.ч. 2 іноземні студенти, скорочений
термін навчання – 416 осіб);
 для здобуття ступеня магістра 295 студентів: денна форма навчання –
114 осіб, у т.ч. 2 іноземні студенти; заочна – 181 особа;
 для здобуття ступеня доктора філософії 30 аспірантів: денна форма
навчання – 15 осіб; заочна – 15 осіб.
Всього зараховано студентами та здобувачами Університету 1051 особу
(31,9 % від кількості поданих заяв). Загальний обсяг студентів, зарахованих на
навчання у 2018 році, порівняно з 2017 роком зменшився на 214 осіб.
За результатами конкурсного відбору абітурієнтів на основі повної
загальної середньої освіти, які подавали сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання, до Університету зараховано на денну форму 221 студента, або
81,6 % від загальної кількості зарахованих бакалаврів на денну форму
навчання, а на заочну – 39 студентів, або 8,6 % від загальної кількості зарахованих бакалаврів на заочну форму навчання. У порівнянні з попереднім 2017
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роком у числі зарахованих на денну форму для здобуття ступеня бакалавра
15,8 % складали випускники коледжів, які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста. Загалом у 2018 році набір випускників коледжів
збільшився на 2,8 %.
62 % 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 (34 %).
Натомість 38 % – це випускники системи повної загальної середньої освіти з
інших областей. Відсоток студентів, які здобули повну загальну середню освіту
в інших областях України, у 2018 році у порівнянні з попереднім зменшився на
1%, що свідчить про необхідність посилення профорієнтаційної роботи.
За результатами вступних випробовувань іноземних абітурієнтів на
основі повної загальної середньої освіти до Університету для здобуття
освітнього рівня бакалавра зараховано 12 осіб, у тому числі: денна форма
навчання – 10 осіб, заочна – 2 особи; на основі освітнього рівня бакалавра зараховано 2 особи на денну форму навчання для здобуття освітнього рівня
магістра.
Основну частку студентів скороченого терміну денної форми навчання у
2018 році забезпечили випускники Львівського кооперативного коледжу
економіки і права – 24 особи, або 48 %, Чернівецького кооперативного
економіко-правового коледжу – 5 осіб, або 10 %, Рівненського кооперативного
економіко-правового коледжу та Луцького кооперативного коледжу - по 3
особи, або по 6 %, Мукачівського кооперативного торговельно-економічного
коледжу - 2 особи, або 4 % від загальної кількості студентів цієї категорії.
Разом із кооперативних коледжів на скорочений термін денної форми навчання
поступило 37 студентів, або 74 %, а з коледжів не системи споживчої
кооперації – 13 осіб, або 26 %, зокрема з коледжів Львівської області – 10 осіб,
або 20 %, інші області – 3 особи.
Найбільшу питому вагу серед студентів скороченого терміну заочної
форми навчання у 2018 році складають випускники Рівненського
кооперативного економіко-правового коледжу – 123 особи, або 29,6 %,
Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу – 100 осіб,
або 24 %, Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу –
59 осіб, або 14,2 %, Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ – 33 особи, або
7,9 %, Львівського кооперативного коледжу економіки і права – 32 особи, або
7,7 %, Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу –
27 осіб, або 6,5 % від кількості студентів цієї категорії. Разом із кооперативних
коледжів на скорочений термін заочної форми навчання поступили 374
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студенти, або 89,9 %, а з коледжів не системи споживчої кооперації – 42 особи,
або 10,1%.
Вступна компанія 2018 року засвідчила, що виконання заходів із
комплектування контингенту студентів і налагодження ефективної співпраці з
кооперативними коледжами дозволили Університету забезпечити в цілому
прийнятні результати набору студентів на денну форму навчання для здобуття
ступеня бакалавра в умовах зменшення кількості вступників-абітурієнтів в
Україні у 2018 році порівняно з 2017 роком.
Враховуючи непрості соціально-економічні та демографічні умови, які
вплинули на вступні кампанії останніх років, на засіданні Вченої ради
Університету детально проаналізовано підсумки набору до Університету в 2018
році з метою вироблення нової стратегії набору в 2019 році, відповідальність за
який покладено на кожного керівника та науково-педагогічного працівника
Університету.
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Формування майбутнього професіонала, спроможного до високопродуктивної праці, відбувається у вищому навчальному закладі. Тому головним і
найважливішим стратегічним завданням на сьогоднішньому етапі модернізації
вищої освіти України та Університету зокрема є забезпечення якості підготовки
фахівців.
Проектними групами з розробки та впровадження освітньо-професійних,
освітньо-наукових програм завершено перехід на рекомендований МОН
України новий зразок освітніх програм на всіх спеціальностях (рекомендації
Міністерства освіти і науки України, лист №1/9-239 від 28.04.2017 р.).
Інститутом економіки та фінансів, факультетами, випусковими
кафедрами, навчальним відділом Університету на основі освітньо-професійних
програм розроблені нові навчальні плани для здобувачів першого і другого
рівнів освіти 2018 року набору всіх спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців на денній та заочній формі навчання та удосконалені діючі
навчальні плани.
Змінено структуру навчальних планів для повного та скороченого
термінів навчання. Зменшено кількість дисциплін. У навчальних планах практично немає жодної дисципліни, яка б містила менше ніж 4 кредити. Окремі
дисципліни з блоку обов’язкових і блоку вільного вибору студентів слухають
паралельно здобувачі вищої освіти всіх спеціальностей освітніх ступенів
“бакалавр” та “магістр”, за якими здійснюється підготовка в Університеті.
Решта дисциплін об’єднані на спеціальностях кожного факультету та інституту.
Назви дисциплін приведені у відповідність до наявного навчально-методичного
забезпечення та освітніх програм.
Перероблено графіки навчального процесу. Збільшено тривалість
практик. Упорядковано кількість навчальних тижнів у семестрі.
На базі навчальних планів навчальним відділом розроблені робочі
навчальні плани, електронні варіанти яких доведені до відома кафедр
Університету та упорядковані на сайті Університету. Плани сформовані таким
чином, що окремі дисципліни з блоку обов’язкових і блоку вільного вибору
студентів слухають паралельно здобувачі вищої освіти всіх спеціальностей
(крім спеціальності “Правоˮ) освітніх ступенів “бакалавр” і “магістр”, особливо
за їх вільним вибором, за якими здійснюється підготовка в Університеті.
Зміст навчальних планів за спеціальностями сформований із урахуванням
вимог освітньо-професійних програм, нормативних документів Міністерства
освіти і науки України і є достатнім для забезпечення відповідності критеріям
процедур ліцензування та акредитації.
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Кафедрами відповідно до Норм часу навчальної, методичної, наукової та
організаційної роботи для науково-педагогічних працівників Університету і на
основі Робочих навчальних планів розраховано обсяг навчальної роботи на
2018-2019 навчальний рік і здійснено розподіл навчальної роботи між
викладачами кафедр.
Забезпечення якості вищої освіти в Університеті є систематичним і
багатоплановим процесом, складовими якого є наявність необхідних ресурсів
(кадрових, навчально-методичних, наукових, інформаційних, фінансових,
матеріальних тощо).
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;
 ректорські контрольні роботи;
 підсумкове оцінювання випускників екзаменаційною комісією на
екзаменах і захисті кваліфікаційних робіт;
 опитування студентів щодо якості організації освітнього процесу.
Згідно з Положенням про рейтингове оцінювання діяльності
професорсько-викладацького складу Львівського торговельно-економічного
університету здійснена робота щодо організації і проведення рейтингування
науково-педагогічних
працівників
Університету.
В
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.
Результати рейтингового оцінювання враховувалися при продовженні
контракту з науково-педагогічними працівниками Університету на наступний
навчальний рік. Рейтингування дає можливість оцінювати відповідність кафедр
Університету Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності в частині
кадрових вимог.
Постійна увага приділяється здійсненню моніторингу академічних досягнень студентів. Результати літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 навчального
року свідчать про наступне: абсолютна успішність склала 99,1 % (98,5 % у
минулому навчальному році), показники якості знань відповідають вимогам
Міністерства освіти і науки України і становлять у цілому по Університету
73,65 % (68,2 % у минулому навчальному році).
З метою перевірки, оцінки й аналізу залишкових знань студентів та
відповідно до наказів ректора № 385/01 від 29 грудня 2017 року та № 123/01 від
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2 квітня 2018 р. здійснена робота з організації та проведення ректорських
контрольних робіт зі студентами 2-4 курсів освітнього ступеня “бакалавр” і
студентів 1-го 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 з врахуванням обсягу знань і вмінь студентів на момент перевірки,
створені робочі групи, затверджені графіки проведення консультацій та
виконання робіт. У листопаді 2017 року та протягом березня-квітня 2018 року
інститутом і деканатами були проведені 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
проведення РКР. Слід відзначити, що результати контрольних робіт з
дисциплін, які проводилися у формі тестування із застосуванням сучасних
комп’ютерних технологій, є вищими.
Пріоритетним напрямом розвитку Університету залишається інтенсивний
розвиток сучасних інформаційних технологій навчання, комп’ютеризація та
інформатизація освітнього процесу. Для належного забезпечення організації
освітнього процесу та роботи структурних підрозділів в Університеті протягом
навчального року:
 удосконалюється і підтримується функціонування волоконно-оптичної
інфраструктури (понад 400 персональних комп’ютерів);
 обладнано новими персональними комп’ютерами 124 ауд. головного
корпусу та 502 ауд. по вул. Бр. Тершаківців, модернізовані в аудиторіях 127 і
122 ауд. головного корпусу, окремі в інших аудиторіях;
 обладнано мультимедійними пристроями аудиторії 510, 511, 512, 403,
411а, 411б, 506 в навчальному корпусі по вул. У. Самчука, 9;
 встановлено Wi-Fi точки доступу бездротового (радіо) зв’язку передачі
даних у навчальному корпусі по вул. У. Самчука, модернізовано волокна
Інтернету;
 обладнані інтерактивною дошкою або плазмою аудиторії 403, 501, 623
в корпусах Університету;
 налаштовано нову поштову систему з адресним каталогом
Університету на основі Gmail технологій;
 встановлено камери відеоспостереження в окремих навчальних
аудиторіях (121, 122, 106, 212) головного корпусу та в гуртожитках
Університету;
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 підтримується інформаційна база дипломних робіт ЛТЕУ (антиплагіат,
перевірка дипломних робіт і проектів);
 організовано доступ до електронної бібліотеки ЛТЕУ та електронного
каталогу бібліотеки;
 функціонує Центр дистанційних технологій навчання ННІІ (налічує
близько 850 дистанційних курсів, з них близько 150 створено за поточний
навчальний рік).
Протягом навчального року в комп’ютерних навчальних класах було
проведено більше 1490 лекцій. Всі 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. Відповідно до графіка навчального процесу в звітному
навчальному році проведено 122 практики, у тому числі денної форми навчання
64 і заочної форми навчання – 58. Тривалість практики складала від 2-х до 8-и
тижнів. Період проходження практики припадав, як правило, на канікулярний
період. Практика для студентів освітнього ступеня “магістр” на всіх
спеціальностях була поділена на етапи: магістри 1 року навчання - 4 тижні
після 1 семестру і 2 тижні після другого; магістри другого року навчання - 2
тижні після 1 семестру (табл. 2.1 і 2.2).
Таблиця 2.1
Кількість студентів, які проходили практику в розрізі факультетів
у 2017-2018 навчальному році
Ступінь вищої
Денна
Заочна
Всього
освіти
форма навчання
форма навчання
Інститут економіки та фінансів
бакалавр
61
176
237
магістр
33
111
144
Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування
бакалавр
343
348
691
магістр
172
322
494
Юридичний факультет
бакалавр
61
76
137
магістр
73
66
139
Факультет МЕВ та інформаційних технологій
бакалавр
100
16
116
магістр
145
10
155
16

Таблиця 2.2
Динаміка проходження практики студентами
у 2016-2017 /2017-2018 навчальних роках
Кількість студентів
Денна форма навчання,
у тому числі:
бакалаври
магістри
Заочна форма навчання,
у тому числі:
бакалаври
магістри
Всього

Навчальний рік
2016-2017

2017-2018

734

988

352
376

565
423

1035

1122

550
436
1769

613
509
2110

Динаміка, %

+34,6
+60,5
+12,5
+8,4
+11,5
+16,7
+19,3

У звітному році студенти Університету проходили онлайн-практику в
ПриватБанку. Цей вид практики дозволяє студентам-практикантам виконувати
завдання, не відвідуючи установи банку. Крім того, кращі практиканти були
внесені в єдину базу вакансій ПриватБанку та на перспективу можуть
претендувати на працевлаштування.
Відповідно до угод у цьому році студенти Університету відповідних
напрямів і спеціальностей проходили літню практику в трьох країнах:
Туреччині – 5, Болгарії – 16 та Польщі – 28 студентів. Практика тривала три
місяці (в основному позакредитна). Всі студенти, які успішно пройшли
практику, отримали міжнародні сертифікати.
Загальне керівництво практикою здійснює відділ моніторингу якості
освіти та акредитації. Безпосереднє керівництво певними різновидами практики
покладено на відповідні кафедри.
Протягом 2017-2018 навчального року укладено нових 25 довгострокових
угод з підприємствами-базами практики (табл. 2.3). На даний час є 173 діючі
бази практики.
Вперше студенти 2 курсу спеціальностей 241 “Готельно-ресторанна
справаˮ та 181 “Харчові технологіїˮ проходили виробничу практику на базі
двох студентських кафе комбінату громадського харчування Львівського
торговельно-економічного університету. Практика проходила протягом всього
навчального року на перших двох парах. Студенти були поділені в групи по
п’ять осіб.
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Таблиця 2.3
Перелік баз практики, з якими укладено довгострокові угоди
у 2017-2018 навчальному році
№
з/п
1

2

3

Найменування бази для
проходження практики
ПП “Туристичне агентство
“Рітурнельˮ
Центр математичного
моделювання Інституту
прикладних проблем
механіки та математики
ім. Я. С. Підстригача
НАН України
ПП “Готель Вінтажˮ

Інформація про наявність угод про проходження
практик (№, дата, строк дії)
№ 183/020-14 від 2.07.2018 р.; строк дії – до 30.12.2018р.

№ 56 від 10.05.2018 року; строк дії - до прийняття
рішення про припинення

№ 170/020-14 від 20.06.2018 р.; строк дії – до 30.12.2018 р.

ТзОВ “Чистий туризмˮ
ФОП Зраль Ю.О.,
Туристичне агентство “Море
турівˮ
ФОП Данкевич О.М.,
Компанія “Бейкер маркетˮ
ДП Зірненський спиртовий
завод

№ 169/020-14 від 20.06.2018 р.; строк дії – до 30.06.2019 р.

8

ПП “Юнтаˮ, туроператор

№ 132/020-14 від 12.04.2018 р.; строк дії – до 31.12.2025 р.

9

ТзОВ “Компанія “С.К.ˮ

№ 130/020-14 від 15.01.2018 р.; строк дії – до 31.12.2018 р.

10
11
12

№ 129/020-14 від 15.01.2018 р.; строк дії – до 31.12.2018 р.
№ 128/020-14 від 15.01.2018 р.; строк дії – до 31.12.2023 р.
№ 127/020-14 від 15.01.2018 р.; строк дії – до 31.12.2023 р.

14

ТзОВ “Лікосˮ
ТОВ “Ньютрейдінг-Львівˮ
ТОВ “Каштани Львоваˮ
ТзОВ “Львівська пивна
компаніяˮ
ПП “Буянˮ

15

ПП “Вітантрансˮ

№ 124/020-14 від 15.01.2018 р.; строк дії – до 31.12.2023 р.

16

ТОВ “Флоріан Шузˮ

№ 67/020-14 від 18.12.2017 р.; строк дії – до 31.12.2022 р.

17

ПП “Клінінг проˮ

№ 66/020-14 від 18.12.2017 р.; строк дії – до 31.12.2022 р.

18

ПП “Санкоˮ

№ 65/020-14 від 18.12.2017 р.; строк дії – до 31.12.2022 р.

19

ТОВ “Дунапак Українаˮ

№ 64/020-14 від 11.12.2017 р.; строк дії – до 31.12.2020 р.

20

ТзОВ “Галіція-сервісˮ

№ 56/020-14 від 11.12.2017 р.; строк дії – до 31.12.2025 р.

4
5
6
7

13

21
22
23
24
25

Громадська організація
“Рабів до раю не пускаютьˮ
ТзОВ “Акорд-Турˮ
Ресторан “Андерсенˮ,
ФОП Базюк Т.М.
Туристичне агентство
“Raketa Travelˮ
ТзОВ “Чудо Турˮ

№ 138/020-14 від 20.03.2018 р.; строк дії – до 31.12.2019 р.
№ 137/020-14 від 20.03.2018 р.; строк дії – до 31.12.2019 р.
№ 114/020-14 від 20.03.2018 р.; строк дії – до 31.12.2025 р.

№ 126/020-14 від 15.01.2018 р.; строк дії – до 31.12.2023 р.
№ 125/020-14 від 15.01.2018 р.; строк дії – до 31.12.2023 р.

№ 48/020-14 від 01.12.2017 р.; строк дії – до 31.12.2020 р.
№ 26/020-14 від 27.11.2017 р.; строк дії – до 31.12.2025 р.
№ 25/020-14 від 27.11.2017 р.; строк дії – до 31.12.2018 р.
№ 18/020-14 від 14.11.2017 р.; строк дії – до 31.12.2025 р.
№ 11/020-14 від 6.11.2017 р. ; строк дії – до 31.12.2025 р.
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У звітному навчальному році, окрім випускових курсів, запроваджено
практику і для студентів 1-го, 2-го та 3-го років навчання. Практика на 1-2
курсах відбувалася на відповідних кафедрах і проходила у вигляді навчальної
практики.
Питання практики як однієї зі складових освітнього процесу в
Університеті завжди є в центрі уваги всіх підрозділів та на контролі ректорату.
Класична тріада наука – практика – студент дає відповідний результат:
високопрофесійного випускника, який на ринку праці може сміливо
витримувати конкуренцію в отриманні свого першого робочого місця за фахом.
Однією з важливих ланок освітньої діяльності в Університеті є підсумкова атестація випускників усіх рівнів. Атестація здійснюється екзаменаційними комісіями після завершення навчання на відповідному освітньому
рівні з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки
вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. Екзаменаційна комісія
здійснює перевірку рівня науково-теоретичної та практичної підготовки
випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного кваліфікаційного рівня, видачі документа про освіту, опрацьовує пропозиції щодо
поліпшення якості освітньо-професійної підготовки фахівців в Університеті. У
звітному навчальному році екзаменаційними комісіями на всіх формах
навчання було проведено підсумкову атестацію 1060 студентів, у тому числі:
 денна форма навчання – 420 осіб, із них: 211 – бакалаври, 209 магістрів. Диплом з відзнакою отримала 81 особа, що складає 19,3 %;
 заочна форма навчання – 640 осіб, із них: 403 – бакалаври, 237 магістрів. Диплом з відзнакою отримали 77 осіб, що складає 12,03 %.
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;
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 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 економікоматематичні 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;
 63 дипломних роботи виконані на замовлення підприємств та організацій,
результати 57 дипломних робіт пройшли апробацію на досліджуваних
підприємствах і мають довідки про використання результатів дослідження та
прийняття їх до впровадження, результати яких впроваджено в роботу підприємств.
Результати наукових досліджень пройшли апробацію на Всеукраїнських
студентських науково-практичних конференціях з опублікуванням тез доповідей;
 рівень підготовки бакалаврів і магістрів є достатньо високим та
відповідає професійним компетенціям відповідних напрямів підготовки й
освітньо-професійним програмам спеціальностей.
Поряд з тим, головами екзаменаційних комісій висловлено окремі
пропозиції: посилити зв’язок ситуаційних завдань у екзаменаційних білетах з
науковими і прикладними компетенціями, які засвоїли студенти під час
проходження виробничої практики і написання наукових робіт; забезпечити
більш широке використання у дипломних дослідженнях пакетів прикладних
програм, економіко-математичних методів; більш повно використовувати
наявний інструментарій економіко-математичного аналізу, прогнозування та
презентації результатів дослідження тощо.
Важливим етапом освітнього процесу є працевлаштування випускників.
Так, у поточному навчальному році на підприємства різних форм власності й
установи працевлаштовано 47 випускників освітнього рівня “магістр”.
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3. ЛІЦЕНЗІЙНО-АКРЕДИТАЦІЙНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА
РОБОТА
3.1. Ліцензійно-акредитаційна робота
Ліцензування та акредитація спеціальностей, освітніх програм
розглядаються основними інструментами досягнення якості освітньої діяльності, що здатні забезпечити як внутрішню, так і зовнішню оцінку її рівня на
ринку освітніх послуг, зберігаючи при цьому автономію закладу вищої освіти і
його академічні свободи.
Завдання ректорату щодо ліцензійно-акредитаційних робіт перед колективом Університету (інститутів, факультетів, кафедр, інших структурних
підрозділів) на 2017-2018 навчальний рік виконані.
Станом на 1 липня 2018 р. в Університеті ліцензовано 15 напрямів (з
переліку 2006 року), 15 спеціальностей ступеня “магістр” (з переліку 2010 року)
і 5 спеціальностей ОКР “молодший спеціаліст” для Луцького кооперативного
коледжу Університету.
Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року в
Університеті ліцензовано 16 спеціальностей освітнього рівня “бакалавр”, 10
спеціальностей освітнього рівня “магістр”, 12 спеціальностей освітнього рівня
“доктор філософії”, а також 5 спеціальностей ОКР “молодший спеціаліст” для
коледжу. За спеціальністю “Правоˮ в Університеті здійснювалася підготовка
фахівців для здобуття другої вищої освіти.
У 2017-2018 навчальному році колективом Університету проведено такі
ліцензійно-акредитаційні роботи:
 ліцензовано освітню діяльність шляхом розширення ліцензійного
обсягу за освітнім рівнем “магістр” із спеціальності 242 “Туризм” із загальним
ліцензованим обсягом 40 осіб;
 вперше за новими спеціальностями (переліку 2015 року) акредитовано
чотири освітньо-професійні програми магістрів і сім програм бакалаврів та
отримано відповідні сертифікати (табл. 3.1);
 продовжено термін дії сертифікатів про акредитацію бакалаврів
напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” (спеціальності 075 “Маркетинг”) за
терміном дії сертифіката про акредитацію магістрів.
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Таблиця 3.1
Освітні програми
другого (магістерського) і першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти,
що акредитовані в Університеті у 2017-2018 навчальному році
Код і назва спеціальності

Назва освітньопрофесійної програми

Розпорядчий документ
МОН України

Магістр
056 (292) Міжнародні
економічні відносини

Міжнародні економічні
відносини

075 Маркетинг

Маркетинг

241 Готельно-ресторанна
справа

Готельно-ресторанна
справа

081 Право

Право

Наказ МОН від 27.02.2018 р.
№ 204
Наказ МОН від 27.02.2018 р.
№ 204
Наказ МОН від 27.02.2018 р.
№ 204
Наказ МОН від 06.04.2018 р.
№ 329

Бакалавр
081 Право

Право

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська
справа та страхування

Фінанси, банківська справа
та страхування

073 Менеджмент

Менеджмент

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Товарознавство і
торговельне
підприємництво
Товарознавство та
експертиза в митній справі

Наказ МОН від 11.07.2018 р.
№ 752
Наказ МОН від 11.07.2018 р.
№ 752
Наказ МОН від 11.07.2018 р.
№ 752
Наказ МОН від 11.07.2018 р.
№ 752
Наказ МОН від 11.07.2018 р.
№ 752
Наказ МОН від 11.07.2018 р.
№ 752
Наказ МОН від 11.07.2018 р.
№ 752

Наочніше інформацію про кількість акредитованих спеціальностей та
освітніх програм за 2012/2013 – 2017/2018 навчальні роки подано на рис. 3.1.
У процесі формування акредитаційних і ліцензійних справ особлива увага
була зосереджена на дотриманні і виконанні Ліцензійних умов надання освітніх
послуг у сфері вищої та умов забезпечення державної гарантії якості вищої
освіти. В матеріалах самоаналізу за спеціальностями, освітніми програмами та
ліцензійних справах ключовими показниками були: якість науковометодичного доробку науково-педагогічних кадрів; наявність наукових
публікацій, особливо в періодичних виданнях, які включено до наукометричних
баз, зокрема Scopus або Web of Science, Core Collection, рекомендованих МОН,
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та у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань
України, а також підручників, навчальних посібників, монографій з тематики
дисциплін, які викладаються; повнота і відповідність навчально-методичного
комплексу дисциплін і дистанційних курсів; виконання нормативів підвищення
кваліфікації професорсько-викладацького складу тощо.
Кількість спеціальностей
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7

7
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4
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Рис. 3.1. Динаміка кількості акредитованих спеціальностей і освітніх
програм в Університеті у 2012/2013–2017/2018 н. р.
У 2018-2019 навчальному році Університет здійснюватиме первинну
акредитацію з чотирьох напрямів підготовки бакалаврів (табл. 3.2) і
акредитацію семи освітніх програм магістрів і двох освітніх програм бакалаврів
за переліком 2015 року (табл. 3.3).
Таблиця 3.2
Напрями підготовки, які вперше акредитуватимуться
у 2018-2019 навчальному році
Галузь знань
0303 Журналістика
та інформація
0501 Інформатика
та обчислювальна
техніка
1401 Сфера
обслуговування
0305 Економіка та
підприємництво

Найменування напряму
підготовки
6.030302 Реклама і зв’язки
з громадськістю

Дайновський Юрій Анатолійович,
д.е.н., професор

6.050101 Комп’ютерні
науки

Костенко Анатолій Васильович,
к.ф.-м.н., доцент

6.140103 Туризм
6.030503 Міжнародна
економіка
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Завідувач випускової кафедри

Мізюк Богдан Михайлович,
д.е.н., професор
Міценко Наталія Григорівна,
д.е.н., професор

Таблиця 3.3
Освітні програми, які акредитуватимуться у 2018-2019 навчальному році
Код і назва
спеціальності

Назва освітньопрофесійної програми

Гарант освітньо-професійної
програми

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
071 Облік і
оподаткування

Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська
справа та страхування

Фінанси, банківська
справа та страхування
Менеджмент

073 Менеджмент
Управління фінансовоекономічною безпекою

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

181 Харчові технології

Товарознавство та
комерційна діяльність

Бачинський Василь Іванович, к.е.н.,
професор, завідувач кафедри
бухгалтерського обліку
Черкасова Світлана Василівна, д.е.н.,
завідувач кафедри фінансів, кредиту
та страхування
Єлейко Василь Іванович, д.е.н.,
професор, професор кафедри
менеджменту
Копилюк Оксана Іванівна, д.е.н.,
професор, завідувач кафедри
фінансово-економічної безпеки та
банківського бізнесу
Пелик Леся Василівна, д.т.н.,
професор, завідувач кафедри
товарознавства та технології
непродовольчих товарів

Товарознавство та
експертиза в митній
справі

Ємченко Ірина Володимирівна, д.т.н.,
професор, завідувач кафедри митного
та технічного регулювання

Харчові технології

Ощипок Ігор Миколайович, д.т.н.,
професор, завідувач кафедри
харчових технологій

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
241 Готельно-ресторанна Готельно-ресторанна
справа
справа
181 Харчові технології

Харчові технології

Мельник Ірина Миколаївна, к.е.н.,
доцент, доцент кафедри туризму та
готельно-ресторанної справи
Петришин Наталія Зеновіївна, к.т.н.,
доцент, доцент кафедри харчових
технологій

Ліцензування та акредитація в 2018-2019 навчальному році матиме певні
особливості, які пов’язані із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від
10.05.2018 р. № 347 у Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, які
встановлюють нові підвищені вимоги до науково-педагогічного персоналу.
Надалі залишаються актуальними пропозиції щодо започаткування та
ліцензування нових спеціальностей та освітньо-професійних програм.
Колективу Університету слід враховувати всі зміни, що відбуваються у процесі
ліцензування й акредитації.
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3.2. Навчально-методична робота
Основою забезпечення рівня якості освітньої діяльності Університету є
підручники, навчальні посібники, сучасні технології навчання, інформатизація
тощо, які забезпечують конкурентну позицію закладу на регіональному,
національному та європейському рівнях. Навчально-методична робота була і
залишається пріоритетною в науково-педагогічному колективі Університету,
роль якої зростатиме через низку чинників:
 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, підвищення рівня їх якості.
Виходячи з наведеного, ректорат провів 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;
 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;
 орієнтування навчальних книг на формування професійних знань,
вмінь і навичок та забезпечення компетентностей фахівців для Європи;
 оцінювання рівня якості роботи кафедр, рейтингу професорськовикладацького 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.
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Завдання професорсько-викладацького складу, кафедр і факультетів –
забезпечити навчальні дисципліни методичними розробками, які б за видами й
комплектністю сприяли підвищенню якості освітнього процесу. Видання
навчальної літератури за кількістю та обсягом друкованих аркушів в
Університеті характеризується інформацією, що подана на рис. 3.2 і 3.3.

Рис. 3.2. Динаміка видання навчальної літератури професорськовикладацьким складом Університету в 2008-2018 рр.
З даних рис. 3.2 видно, що у 2014, 2016 і 2017 роках видавництво
навчальної літератури майже однакове, але менше, ніж у попередні роки
(пов’язано зі зменшенням кількості дисциплін, які читаються студентам).
Велика кількість видана за 2015 рік і першу половину 2018 року, пов’язано це з
підготовкою і проходженням акредитацій великої кількості спеціальностей (про
що зазначалось вище) та плановим оновленням багатьох навчально-методичних
розробок.
Також зменшується обсяг друкованих видань, наприклад, при їх
однаковій кількості за 2014, 2016 і 2017 роки (рис. 3.3). Серед причин такого
зменшення:
 досягнення компактності навчально-методичного забезпечення
багатьох навчальних дисциплін;
 акцент на методичну літературу, тиражовану електронним способом на
вимогу студента, і співпраця в прямому режимі з викладачем (обсяги є
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великими, тому що даються пояснення і коментарі, тестові завдання й інші
види контролю).

Рис. 3.3. Динаміка видання навчальної літератури професорськовикладацьким складом Університету в 2008-2018 рр. (за обсягом
друкованих аркушів)
Доповнюють

інформацію

про

роботу

над

навчально-методичною

літературою дані про видання підручників і посібників. Обсяги видання за
останні десять років є значними, найбільші у роки проходження акредитації
значної кількості спеціальностей (2010, 2011 і 2015 роки). Проте у 2016-2018
роках зменшилася кількість виданих навчальних посібників (рис. 3.4).
Основними причинами є такі:
 перехід на нові сучасні навчальні плани у відповідності до Переліку
спеціальностей 2015 року (де суттєво скорочено кількість навчальних
дисциплін);
 збільшення кількості кредитів на кожну дисципліну, що читається
студентам;
 збільшення кількості підручників і посібників, розповсюджуваних
через мережу Інтернет, та зручність користування ними;
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 активне запровадження в освітній процес та використання студентами
матеріалів дистанційних курсів, які вміщують розширені тексти лекцій,
методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи
тощо;
 нерівномірна підготовка і видання підручників і посібників кафедрами
Університету.

Рис. 3.4. Динаміка видання підручників і навчальних посібників
професорсько-викладацьким складом Університету в 2008-2018 рр.
Подана інформація про видання підручників, навчальних посібників і
іншої навчально-методичної літератури професорсько-викладацьким складом
кафедр Університету у 2017 р. та за перше півріччя 2018 рр. у табл. 3.4 свідчить,
що

у першому півріччі

2018

року підвищилась

ефективність роботи

професорсько-викладацького складу над методичним забезпеченням дисциплін.
Так, у цей період було видано 84 методичну розробку для забезпечення якості
викладання дисциплін, що читаються для здобувачів вищої освіти за освітньопрофесійними програми Переліку 2015 р., які вперше акредитувалися у першому
півріччі 2018 року чи будуть акредитовані у 2018-2019 навчальному році.
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Таблиця 3.4
Видання підручників, навчальних посібників і
навчально-методичної літератури професорсько-викладацьким складом
кафедр Університету в 2017 та 1-у півріччі 2018 рр.

Кафедра

Аудиту, аналізу та
оподаткування
Бухгалтерського обліку
Економіки
Теоретичної та прикладної
економіки
Фінансів, кредиту та
страхування
Фінансово-економічної безпеки
та банківського бізнесу
Фізичного виховання та спорту
Міжнародних економічних
відносин
Маркетингу
Вищої математики та
кількісних методів
Іноземних мов
Комп’ютерних наук
Менеджменту
Товарознавства, технологій і
управління якістю харчових
продуктів
Товарознавства та технологій
непродовольчих товарів
Підприємництва, торгівлі та
логістики
Митного та технічного
регулювання
Харчових технологій
Природничих наук та захисту
навколишнього середовища
Туризму та готельноресторанної справи
Теорії держави і права
Цивільного права і процесу
Господарського права та
процесу
Кримінального права та
процесу
Історії і політології
Філософії і культури
Всього

Кількість виданих
навчальноВсього по
підручників
посібників
методичної
кафедрі
літератури і ін.
1-е
1-е
1-е
1-е
2017
2017 р. півріччя 2017 р. півріччя 2017 р. півріччя
півріччя
р.
2018 р.
2018 р.
2018 р.
2018 р.
1
1

1

1

2

1

2

9

3

10

3

1

16
4

4
9

17
4

6
9

1

3

11

3

12

1

1

8

4

9

10

3

10

1
1
1

2

3

3

3

4

3

5

4

4

2

5

2

1

1
1
5

3
2
3

1
1
9

4
2
3

1

8

8

8

11

1

1

1

3
2

1

4
1

2

4
3

1
2

7

2

3

1

3

1

1

3

3

4

3

1

2
1

1

3
1

1
1

1

-

4

-

6
4
109

2
94

1

4

29

1

7

1

5

-

2

2

1
17

6
3
87

6

2
84

Видання підручників і навчальних посібників подано у табл. 3.5.
Таблиця 3.5
Видання підручників і навчальних посібників професорськовикладацьким складом Університету в 2017 та 1-у півріччі 2018 рр.
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Автори

Свидрук І. І., Миронов Ю. Б.

Назва
Підручники
Психологія
конфліктологія

Копич І. М., Сороківський В. М.,
Черкасова С. В.,Сороківська М. В.
Апопій В. В., Вірт М. Я., Куцик В. І.,
Лупак Р. Л., Олексин І. І., Чік М. Ю.
Копилюк О. І., Драбовський А. Г.,
Буряк П. Ю., Тимчишин Ю. В.,
Музичка О. М.

управління

та

Актуарні розрахунки
Біржова діяльність
Комплексне забезпечення фінансовоекономічної безпеки
Інформаційно-аналітична діяльність у
міжнародних відносинах
Управління якістю та безпечністю
продукції харчової галузі
Холодильна технологія та технічні
засоби її забезпечення
Загальна теорія держави і права

5.

Боднар І. Р.

6.

Лозова Т. М., Сирохман І. В.

7.

Бодак М. П., Сирохман І. В.

8.

Кельман М. С., Котуха О. С., Коваль І. М.
Куцик П. О., Бачинський В. І.,
Бухгалтерський облік в управлінні
Полянська О. А., Головацька С. І.,
підприємством
Корягін М. В.
Навчальні посібники
Щур Б. В., Федоров М. П.
Кримінологія
Дайновський Ю. А.
Основи наукових досліджень
Кісілевич О. В., Пенцак О. С.
Фінансова математика
Барна М. Ю., Коваль М. Н.
Судово-товарознавча експертиза
Тімченко О. П. та ін.
Логіка
Спеціальні податкові режими: загальні
Мединська Т. В., Чабанюк О. М.
положення, облік і звітність
Мицак О. В., Чуй І. Р.
Фінансовий менеджмент
Вовчак О. Д., Бучко І. Є.
Управління банківськими ризиками
Рущишин Н. М., Клокар О. О.,
Податковий менеджмент
Бойко С. В., Кеменяш І. Г.
Воронко Р. М.
Облік у зарубіжних країнах
Куцик П. О., Полянська О. А.
Облік і звітність в оподаткуванні
Бачинський В. В., Куцик П. О.,
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Медвідь Л. Г., Попітіч Т. В.
Медвідь Л. Г.
Облік у банках
Волинець Т. В.
Захист прав суб’єктів господарювання
Особливості методики розслідування
Щур Б. В., Федоров М. П.
господарських злочинів
Свидрук І. І., Осик Ю. І.
Creative management: Teaching manual
Свидрук І. І., Осик Ю. І.
Креативний менеджмент

9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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18. Колянко О. В.
19. Фігель Ю. О.
Іванова Л. О., Семак Б. Б.,
20.
Вовчанська О. М.
21. Мицак О. В., Чуй І. Р.
Башнянин Г. І., Томашик Л. С.,
22.
Перепьолкіна О. О.
23. Горецька Х. В., Барнич І. І.
Сирохман І. В., Гирка О. І.,
24.
Калимон М.-М.В.
25.

Вступ до фаху
Інформаційне право
Маркетинг послуг
Фінансовий менеджмент
Економічна теорія
Латинська мова
Сучасні досягнення харчової науки

Озеран В., Куцик П., Озеран Н., Попітіч Т.,
Тивончук О., Кузьма Х.

Бухгалтерський облік у контролі
діяльності торговельно-сервісних
підприємств споживчої кооперації

Разом з тим, необхідно назвати низку чинників, які сприятимуть
збільшенню кількості підготовленої до друку навчальної літератури і передусім
підручників і посібників. Серед них:
 адміністративні заохочення праці професорсько-викладацького складу
над створенням навчальної літератури, відповідно до Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності в редакції Постанови КМУ від 10 травня 2018 р.
№ 347 та Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних
дисциплін у закладах вищої освіти (лист МОН України від 09.07.2018 № 1/9-434);
 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.
Проблемним залишається питання вчасного виконання кафедрами плану
видання. При створенні чи оновленні навчально-методичного забезпечення
напрямів підготовки, спеціальностей та освітньо-професійних програм, які
підлягатимуть первинній акредитації, необхідно звернути увагу на:
 дотримання структури підручника чи навчального посібника, що
затверджена наказом ректора “Про підвищення рівня якості навчальної книги,
створеної в Університеті” (від 27.06.2017 р. № 189/01), який введений у дію
01.01.2018 року;
 своєчасне подання рукописів до друку для уникнення порушення
графіка, що створює напруженість в роботі університетського видавництва;
 необхідність жорсткого контролю за написанням і поданням до друку
методичних розроблень із нових дисциплін.
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З 1 січня 2018 р. введено в дію наказ ректора “Про підвищення рівня
якості навчальної книги, створеної в Університеті” (від 27.06.2017 р. № 189/01),
відповідно до якого затверджена структура підручника, посібника.
Робота над створенням і якісним наповненням дистанційних курсів (ДК)
здійснювалася в Університеті планомірно та результативно. На сьогодні
розроблено (з урахуванням авторського виконання) дистанційні курси для
понад 800 навчальних дисциплін; кількість ресурсів ДК становить 47530;
тестових питань – 421640.
Успішно над розробленням і використанням ДК працювали на кафедрах:
маркетингу (завідувач кафедри проф. Дайновський Ю. А.), іноземних мов
(завідувач кафедри доц. Ковалик Н. В.) і менеджменту (завідувач кафедри
проф. Трут О. О.).
Результати роботи факультетів і кафедр Університету над ДК подані в
табл. 3.6.
Таблиця 3.6
Результати роботи професорсько-викладацького складу кафедр
Університету над ДК у розрізі факультетів станом на 31 серпня 2018 р.

Інститут, факультет

Інститут економіки та
фінансів
Факультет міжнародних
економічних відносин та
інформаційних технологій
Факультет товарознавства,
управління та сфери
обслуговування
Юридичний факультет
Всього

ДК, що
ДК з
Адаптованих
З 693 ДК
підлягають
навчальних
ДК в Центрі
підготовлено і адаптуванню в дисциплін,
дистанційного
адаптовано
Центрі
що зняті з
навчання
самостійно ПВС дистанційного навчальних
навчання
планів
181
47
33
4
175

53

47

15

231

52

46

7

106

-

5

10

693

152

131

36

Серед актуальних завдань
Університету в роботі над ДК є такі:

професорсько-викладацького

складу

 доопрацювання ДК з відповідних навчальних дисциплін та з іноземної
мови у зв’язку із запровадженням МОН України ЗНО знань здобувачів
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освітнього рівня “бакалавр” при вступі в магістратуру за більшістю
спеціальностей, за якими відбувається підготовка в Університеті;
 постійне оновлення предметної і методичної складової ДК з усіх
навчальних дисциплін;
 удосконалення технології користування ДК здобувачами включно із
запровадженням нових комп’ютерних програм для створення сучасної
професійно-орієнтованої системи “e-learming”, що передбачає наявність
електронного середовища спілкування з викладачем, комунікацій між
студентами, надання всіх необхідних навчальних матеріалів і дозволяє
контролювати успішність студентів.
Досягненню повнішого забезпечення здобувачів вищої освіти навчальнометодичними матеріалами сприяє розміщення навчально-методичної
літератури в електронній бібліотеці Університету (табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Наявність в електронній бібліотеці навчальних матеріалів за їх видами
станом на 1 липня 2017 р. і 1 липня 2018 р.
Вид навчальної літератури
Підручники
Навчальні посібники
Конспекти лекцій
Тести
Завдання і методичні вказівки для СРС
Завдання і методичні вказівки до контрольних
робіт
Завдання і методичні вказівки до лабораторних
занять
Завдання і методичні вказівки до практичних
занять
Завдання і методичні вказівки до семінарських
занять
Методичні вказівки до дипломних
(магістерських) робіт
Методичні вказівки до курсових робіт
Програми практик
Допоміжний матеріал
Навчально-методичні комплекси
Робочі навчальні програми
Новинки видавництв України
Монографії
Всього
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Кількість,
завантажено матеріалів
2017 р.
2018р.
16
17
297
307
415
421
254
260
515
524

Динаміка,
%
+6
+3
+1
+2
+2

340

343

+1

102

106

+3

199

207

+4

55

60

+9

29

29

-

41
53
267
255
512
4
17
3371

44
55
259
284
491
4
25
3436

+7
+3
-3
+11
-5
+47
+2

Наведені дані свідчать про недостатньо оперативне розміщення навчальнометодичних матеріалів в електронній бібліотеці. Незважаючи на зростання
кількості навчальних дисциплін в Університеті, в електронній бібліотеці
кількість матеріалів в середньому зросла лише на 2 %.
В Університеті продовжується практика проведення загальноуніверситетських відкритих лекцій як школи зростання лекторської майстерності,
обміну досвідом висококваліфікованих лекторів і тих викладачів, які щойно
розпочинають цей вид діяльності. У 2017-2018 навчальному році такі лекції
провели: професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, д.е.н.,
професор Міщук І. П. на тему “Збутова логістика” з навчальної дисципліни
“Торговельна логістика” (12 квітня 2018 року); завідувач кафедри фінансів,
кредиту та страхування, д.е.н., професор Черкасова С. В. на тему “Фінансові
посередники” з навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” (30 березня 2018
року).
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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 докторських дисертації: Р. М. Воронко за спеціальністю
08.00.09 ‒ бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної
діяльності) на тему: “Організація і методологія контролю в споживчій
кооперації України”; Г. С. Григор’єв за спеціальністю 08.00.03 – економіка та
управління національним господарством на тему: “Державне регулювання
фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації: теорія і методологія”;
Р. П. Підлипна за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством на тему: “Розвиток системи соціального
страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової економіки
України” та 11 кандидатських дисертацій;
2) студентами Університету отримано дванадцять дипломів І, ІІ та ІІІ
ступеня за перемогу на Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах
наукових і дипломних робіт, що засвідчує вдосконалення стилю та поліпшення
організації студентської наукової роботи, підвищення її результативності;
3) у стажуваннях за кордоном взяли участь десять викладачів Університету, серед яких: ректор, професор кафедри бухгалтерського обліку
П. О. Куцик, д.е.н., доцент, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної
справи, перший проректор М. Ю. Барна та к.е.н., доцент кафедри економіки
В. І. Куцик у Вроцлавському економічному університеті (м. Вроцлав,
Республіка Польща); к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку
О. М. Чабанюк у Державному університеті “Люблінська Політехніка”
(м. Люблін, Республіка Польща); д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин В. О. Шевчук у Краківському економічному університеті (м. Краків, Республіка Польща); к.е.н., доцент кафедри комп’ютерних наук
О. О. Гудзовата в Українському вільному університеті (м. Мюнхен, Федеративна
Республіка Німеччина); д.т.н., професор, завідувач кафедри харчових технологій
І. М. Ощипок у Жешувському університеті (м. Жешув, Республіка Польща),
к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин М. М. Чех в Єнському
університеті ім. Фрідріха Шиллера (м. Єна, Німеччина); д.е.н., професор, завідувач
кафедри фінансів, кредиту та страхування С. В. Черкасова та к.е.н., доцент, доцент
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кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Н. М. Рущишин у
Вищій школі бізнесу National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща);
4) пройшли стажування в Університеті м. Пардубіце (Чеська Республіка)
по програмі академічної мобільності для викладачів Університету в межах
проекту ERASMUS+ staff mobility for teaching and training та угоди про
співпрацю з Університетом м. Пардубіце такі викладачі: д.е.н., професор,
проректор з наукової роботи Б. Б. Семак; к.е.н., доцент, декан факультету
міжнародних
економічних
відносин
та інформаційних технологій
Ю. В. Полякова; д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри вищої математики та
кількісних методів А. І. Пілявський; д.е.н., професор кафедри менеджменту
Т. О. Скрипко, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу І. В. Бойчук;
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування І. Р. Чуй.
По програмі Erasmus у Вроцлавському економічному університеті
пройшли стажування такі викладачі Університету: к.е.н., доцент кафедри
підприємництва, торгівлі та логістики О. Б. Осінська та к.ю.н., доцент кафедри
теорії держави і права М. І. Голинська.
У межах програми “VIII INSTITUTIONAL STUDY VISIT” пройшов
стажування к.ю.н., доцент кафедри теорії держави і права А. Б. Медвідь
(м. Страсбург, Франція; м. Бонн, Федеративна Республіка Німеччина; м. Гаага,
Нідерланди).
В цьому навчальному році проходив стажування в Університеті
м. Пардубіце (Чеська Республіка) по програмі “Erasmus+ KA1 – Міжнародна
кредитна мобільність” аспірант кафедри фінансів, кредиту та страхування
Керод Тарас (науковий керівник: доцент Т. В. Мединська).
Протягом другого семестру 2017-2018 навчального року студенти
факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій
Ібрагімова Анжеліка та Юрчук Максим, відповідно до програми Ерасмус +,
навчалися в Університеті м. Пардубіце (Чеська Республіка);
5) налагоджено регулярне та оперативне розміщення на інтернет-сторінці
Університету матеріалів про наукові здобутки вчених, діяльність наукових шкіл
та проведені наукові заходи;
6) три наукових видання Університету – Вісник ЛТЕУ. Економічні науки,
Вісник ЛТЕУ. Технічні науки та “Підприємництво і торгівля” зареєстровано у
каталозі найбільшої наукометричної бази світу – “Ulrich’s Periodicals” (CША).
Водночас потребують більшої уваги та вирішення такі проблеми:
 збільшення кількості наукових публікацій, тематика яких напряму
кореспондує з навчальними курсами, котрі викладаються професорськовикладацьким складом Університету;
36

 внесення змін у каталозі публікацій міжнародної наукометричної бази
Scopus стосовно фактичної кількості наукових публікацій викладачів та
аспірантів Університету за весь період їх науково-педагогічної діяльності;
 збільшення кількості наукових публікацій у виданнях, що внесені до
наукометричних баз Scopus та Web of Science, від яких залежить формування
рейтингу Університету та успішна акредитаційна експертиза у МОН України;
 невирішеними до кінця залишаються проблеми проведення кафедрами та
факультетами об’єктивної параметричної оцінки академічного доробку вчених
Університету у розрізі професорсько-викладацького складу випускових кафедр;
 до кінця не реалізованою у практичній площині залишається система
сприяння Асоціації випускників ЛТЕУ для стимулювання студентської
наукової творчості;
 не вдалося провести конкурс на кращу одноосібну статтю молодого
вченого Університету віком до 35 років у загальноукраїнському або
зарубіжному журналі;
 бажає кращого рівень підготовки студентських наукових досліджень,
що вимагає більшої особистої відповідальності наукових керівників чи
консультантів;
 потребує завершення робота над реєстрацією періодичних наукових
видань Університету у каталозі журналів міжнародної наукометричної бази
“Index Copernicus”.
4.1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Наукові дослідження вчених Університету в основному зосереджувалися
навколо виконання науково-дослідних робіт відповідно до перспективних
планів діяльності кафедр та/або рамках діяльності діючих наукових шкіл.
4.1.1. Тематика науково-дослідних робіт
У 2017-2018 навчальному році вченими Університету виконувалася 41
науково-дослідна тема. Даний показник у 2014 р. становив 59 тем, в 2015 р. –
50, 2016 р. – 45, а в 2017 р. – 39 (рис. 4.1.1). У 2017-2018 навчальному році
кількість тем з державною реєстрацією суттєво зросла, а кількість
внутрішньоуніверситетських тем зменшилася внаслідок внесення їх до
державного реєстру. Виконанням науково-дослідних робіт з державною
реєстрацією у 2017-2018 навчальному році було охоплено більше половини
кафедр Університету.
Науково-дослідні роботи (теми) з державною реєстрацією, що
виконувались у Львівському торговельно-економічному університеті у 20172018 навчальному році, подані у табл. 4.1.1.
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Рис. 4.1.1. Кількість виконуваних науково-дослідних тем викладачами
кафедр Університету в 2007-2017/18 н. р.
За результатами виконання НДР у 2017-2018 навчальному році:
а) опубліковано 292 наукові статті у загальноукраїнських журналах і 23 –
у зарубіжних виданнях;
б) матеріали наукових досліджень використовувалися при підготовці
засідань круглих столів, а також підготовці лекцій та проведенні практичних і
семінарських занять;
в) за тематикою науково-дослідних робіт Університету в 2017-2018 н. р.
захищено 10 дисертаційних робіт, з них: 3 докторських дисертації
(Р. М. Воронко, Г. С. Григор’єв та Р. П. Підлипна); 11 кандидатських дисертацій
(О. Б. Стефанишин, І. І. Рубіш, Д. В. Різник, О. О. Жихарцева, М. Б. Павлова,
Г. В. Кізін, Р. М. Бойдуник, Я. В. Жовтанецька, А. В. Левкович, Д. О. Харечко та
О. М. Гущак).
Необхідно продовжити роботу над тим, щоб виконання кожного етапу
досліджень та завершення науково-дослідних робіт не лише документувалося
відповідним чином, але й отримувало належний академічний резонанс і
завершувалося підготовкою колективних монографій. Також доречно
організовувати загальноуніверситетські презентації та обговорення завершених
НДР, із запрошенням вчених інших вузів та академічних установ Західного
наукового центру НАН України.
4.1.2. Розвиток наукових шкіл
У 2017-2018 н. р. в Університеті тривав процес організаційного зміцнення
існуючих наукових шкіл (табл. 4.1.2).
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Таблиця 4.1.2
Інформація про діяльність наукових шкіл Львівського торговельноекономічного університету
у 2017-2018 навчальному році

1

Назва
школи

Керівник
школи

2

3

Інформаційне та
обліковоаналітичне
забезпечен1. ня системи
управління
підприємствами та
організаціями
Інтегровані
системи
обліку,
аналізу та
контролю в
управлінні
2. підприємствами
основних
галузей
економіки та
споживчої
кооперації
Методологія
і організація
обліку, аналізу і конт3. ролю діяльності
суб’єктів
господарювання

4
Головацька С. І.,
Медвідь Л. Г.,
Корягін М. В.,
Куцик П. О.,
Канак Й. В.,
Костів М. А.,
Озеран В. О. Труфіна Ж. С.,
Чабанюк О. М.,
Шевченко Є. І.,
Марценюк Р. А,
Паславська О. О.,
Чік М. Ю.,
Попітіч Т. В.
Корягін М. В.,
Бачинський В. І.,
Медвідь Л. Г.,
Чабанюк О. М.,
Марценюк Р. М.,
Макарук Ф. Ф.,
Куцик П. О. Полянська О. А.,
Головацька С. І.,
Лобода Н. О.
Канак Й. В.,
Чік М. Ю.,
Шумило Р. Р.,
Сенчук Т. О.
Редченко К. І.,
Рудницький В. С.,
Рудниць- Герасименко Т. О.,
кий В. С., з
Калайтан Т. В.,
2013 р.
Воронко О. С.,
очолює
Мельник Т. М.,
школу
Бойко Р. В.,
Редченко К. І. Лозовицький С. П.,
Гринів Б. В.,
Воронко Р. М.
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кан-дидатські

з
/
п

Учасники
(послідовники)
наукової школи
(прізвища,
ініціали)

докторські

№

За результатами діяльності
наукової
школи у звітному році
Поча(вказати кількість):
ток
діяльопубліко- захищено
дисертацій
ності опублівано
шко- ковано статей (в
ли
моноУкраїні/
(рік) графій за кордоном)
5

6

7

8

9

1990

‒

‒

‒

‒

2011

‒

‒

‒

‒

2001

‒

3

‒

‒

1

2

3

Методологічні проблеми
метроло4.
гічного
аналізу
економічних систем

Башнянин Г. І.

Економічні
проблеми
5. розвитку
сфери
торгівлі

Міценко
Н. Г.

Управління
фінансами

Васильців Т. Г.

6.

4
5
Борщук Є. М.,
Вовчак О. Д.,
Дайновський Ю. А.,
Драбовський А. Г.,
Кульчицький Б. В.,
Носов О. Ю.,
Кульчицький Я. В.,
Кундицький О. О.,
Мойсеєнко І. П.,
Свінцов О. М.,
Фомішина В. М.,
Футало Т. В.,
Черничко Т. В.,
Яремко І. Й.,
Августин Р. Р.,
Андрушків І. П.,
Артеменко В. Б.,
Боднар І. Р.,
Бойчку І. В.,
Буряк О. П.,
1997
Вербова О. С.,
Городиський Т. І.,
Кабаці Б. І.,
Коваль Л. М.,
Ковтун О. І.,
Кушнірчук Ю. М.,
Лапчук Я. С.,
Лиско Л. Р.,
Мартин О. М.,
Москва М. Г.,
Мисловський П. Й.,
Ноздріна Л. В.,
Паласевич М. Б.,
Самура Ю. О.,
Сухий О. О.,
Труш І. Є.,
Турянський Ю. І.,
Фомішин С. В.,
Шевчик Б. М.
Заярна Н. М.,
Куцик В. І.,
Лупак Р. Л.,
2005
Городня Т. А.,
Хомицький А. І.
Черкасова С. В.,
Мицак О. В.,
Власюк Н. І.,
Вірт М. Я.,
Мединська Т. В., 2008
Чуй І. Р.,
Андрейків Т. Я.,
Юсипович О. І.,
Одрибец Н. О.
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6

7

8

9

11

33

1

2

1

4

‒

2

4

30

‒

‒

1

2
Забезпечення
фінансовоекономічної
7.
безпеки
соціальноекономічних систем
Організаційно-економічні засади
функціонува
8.
ння банків
України в
умовах євроінтеграції

3

4

5

6

7

8

9

Васильців Т. Г.

Мицак О. В.,
Чуй І. Р.

2016

3

3

‒

‒

Копилюк О. І.

Викладачі та
аспіранти
кафедри

2008

5

8

‒

‒

Проблеми
поліпшення
споживних
властивос9.
тей, якості і
безпечності
харчових
продуктів

Сирохман І. В.

Сирохман І. В.,
Лозова Т. М.,
Бодак М. П.
Гирка О. І.,
Бойдуник Р. М.,
Родак О. Я.,
Турчиняк М. К.,
Палько Н. С.,
Давидович О. Я.,
Лебединець В. Т.,
Донцова І. В.

1997

1

18/5

0

1

Розробка
теоретичних
основ формування
асортименту
10.
і якості
багатокомпо
нентних
текстильних
матеріалів

Семак Б. Д.,
Терешкевич Н. А.,
Пелик Л. В.,
Ніколайчук Л. Г.,
ДоманцеШумський О. В.,
вич Н. І.,
Пелех Ю. А.,
БеднарДемидчук Л. Б.
чук М. С.

1987

1

28/4

0

2

2013

1

9/1

0

0

Дослідження
інноваційних та
удосконаОщи11. лених техпок І. М.
нологій
харчової
продукції
нового
асортименту

Всі викладачі
кафедри
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1

2

Проблеми
організації
12. торгівлі і
комерційного бізнесу
Економетричні мето13. ди і моделі в
менеджменті
Інвестиційний та інноваційний
14. менеджмент
підприємництва в
Україні
Сучасний
менеджмент
результатив
15.
ності
вітчизняних
організацій
Проблеми
платіжного
16. балансу в
“залежній”
економіці
Проблеми
прав і свобод людини
і громадя17.
нина:
теоретичні
та історичні
аспекти
Наукова
школа
18. кооперативного
будівництва

3

4
Антонюк Я. М.,
Міщук І. П.,
Олексин І. І.,
Середа С. А.,
Апопій В. В.
Шалева О. І.,
Осінська О. Б.,
Шиндировський І. М.

5

6

7

8

9

1965

4

11/1

1

0

Єлейко В. І.

Свидрук І. І.,
Ясінська Ю. Р.,
Неділька М. М.

1995

2

6/2

0

0

Скрипко Т. О.

Коцупей В. М.,
Анісімов В. А.,
Баженов П. С.,
Грещук Л. В.,
Кудла І. Р.,
Колянко О. В.,
Кедрич О. І.

2004

0

1/0

0

0

Трут О. О.

Колесняк Н. Є.,
Фединець Н. І.

2014

0

1/0

0

0

7 (5/2)

‒

‒

Шевчук В. О.

Чех М. М.,
Черкас Н. І.

2010

1 (розділ у
колективній
монографії)

Вдовичин І. Я.

Маллік Ю. О.,
Медвідь А. Б.
Санагурська Г. М.,
Скрекля Л. І.,
Голинська М. І.

2006

2

14/0

0

0

ГелейС.Д.

Оніпко Т. В.,
Шабала Я. М.,
Вісин В. В.,
Аліман М. В.,
Вісина Т. М.,
Михальський Ю. В.,
Прокіп А. В.,
Семів С. Р.

1995

2

37/2

‒

‒

47

4.2. РОБОТА АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ
Робота з аспірантами і докторантами – це один з найбільш об’єктивних
показників організації наукової роботи, академічного рівня досягнутих
результатів, але насамперед – якості навчального процесу, оскільки є його
логічним продовженням.
4.2.1. Аспіранти і докторанти
У звітному навчальному році контингент аспірантів і здобувачів в
Університеті через об’єктивні причини зменшився. У 2017-2018 н. р. порівняно
з 2017 р. їх кількість збільшилася на 28 осіб (рис. 4.2.1).
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Рис. 4.2.1. Загальна кількість аспірантів і здобувачів Університету (осіб),
2007-2017/18 навчальних роках
4.2.2. Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій
Важливе значення для подальшого розвитку наукової діяльності в
Університеті та підвищення ефективності роботи аспірантури/докторантури
мало функціонування трьох спеціалізованих вчених рад:
 Д 35.840.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора і кандидата наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління
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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);
 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.
У 2017-2018 н. р. кількість захистів кандидатських дисертацій в
Університеті становила 11 (2017 ‒ 13; 2016 р. – 18; 2015 р.  37, 2014 р.  21,
2013 р.  23, 2012 р. – 30). У 2017-2018 н. р. було захищено 3 докторських
дисертації (рис. 4.2.2).
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Рис. 4.2.2. Захист кандидатських і докторських дисертацій в
Університеті у 2007-2017/18 навчальних роках
У 2017-2018 навчальному році професор кафедри аудиту, аналізу та
оподаткування Р. М. Воронко захистив докторську дисертацію за спеціальністю
08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної
діяльності)” на тему: “Організація і методологія контролю в споживчій
кооперації України”. Дві докторських дисертації було захищено докторантами
Університету за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління
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національним господарством: Г. С. Григор’єв на тему: “Державне регулювання
фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації: теорія і методологія” та
Р. П. Підлипна на тему: “Розвиток системи соціального страхування за умов
становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України”. За останні
п’ять років вченими Університету було захищено більше докторських
дисертацій, ніж за попередній період 2007-2012 рр.
Аспірантами і здобувачами Інституту економіки та фінансів за 2017-2018
навчальний рік захищено 6 кандидатських дисертацій, у тому числі на кафедрі
економіки  дві (Д. В. Різник, Г. В. Кізін); теоретичної та прикладної
економіки  дві (О. Б. Стефанишин, О. О. Жихарцева); фінансово-економічної
безпеки та банківського бізнесу – одна (Я. В. Жовтанецька); бухгалтерського
обліку – одна (А. В. Левкович). Одну дисертацію захищено на кафедрі
міжнародних економічних відносин факультету міжнародних економічних
відносин та інформаційних технологій (І. І. Рубіш). Три дисертації захищено на
факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування: на кафедрі
підприємництва, торгівлі та логістики  одну (М. Б. Павлова), на кафедрі
товарознавства та технології непродовольчих товарів  одну (О. М. Гущак),
на кафедрі товарознавства, технологій і управління якістю харчових
продуктів (Р. М. Бойдуник). Одну дисертацію захищено на кафедрі
господарського права та процесу юридичного факультету (Д. О. Харечко).
4.2.3. Робота з аспірантами та докторантами
На кафедрах Університету активно проводиться робота по підвищенню
ефективності наукових досліджень аспірантів і молодих вчених. На майбутнє
підвищення ефективності роботи аспірантури сприятиме наступне:
 більш чітке узгодження тематики дисертаційних робіт з результатами
наукової роботи кафедр та сформованих при них наукових шкіл;
 в рамках освітньої складової, проведення спеціальних семінарів і
майстер-класів провідних професорів Університету з аспірантами перших
курсів навчання з питань організації та методики роботи над дисертацією;
 акцентування науковими керівниками та завідувачами кафедр уваги
аспірантів, докторантів і молодих вчених на необхідності розміщення
результатів їх наукової діяльності у виданнях, що входять до провідних
світових наукометричних баз;
 забезпечення своєчасної подачі щорічної звітності аспірантами про
результати роботи у відділ аспірантури та докторантури;
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 посилення відповідальності аспірантів, аж до відрахування, за
невиконання вимог навчального плану, графіка сесійного контролю та умов
договору про підготовку доктора філософії.
4.3. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ
4.3.1. Загальна характеристика
За підсумками 2017-2018 навчального року викладачами Університету
опубліковано 49 монографій, 292 статті в загальноукраїнських журналах (з них
264 статей  фахові) і 23 публікації у зарубіжних виданнях, з них 35 статей у
виданнях, які внесені до наукометричних баз Scopus i Web of Science. Відповідні
показники можна порівняти з відповідними даними за 2017 р.: монографій – 37,
статей у загальноукраїнських журналах – 215, зарубіжних публікацій – 17
(рис. 4.3.1 і табл. 4.3.1).
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Рис. 4.3.1. Загальна кількість монографій, статей у
загальноукраїнських журналах і зарубіжних виданнях, опублікованих
викладачами Університету за 2017 р.-2017/18 н.р.
Підвищена результативність щодо публікацій у зарубіжних виданнях
засвідчує усвідомлення викладачами Університету важливості даного
показника у формуванні рейтингових позицій вузу та перспективність співпраці
з провідними науковими центрами Європи та Азії. Разом з тим, це не повинно
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відволікати від того факту, що залишається недостатньою кількість публікацій
на одного працівника.

4.3.2. Монографічні дослідження
У звітному навчальному 2017/18 році науковцями ЛТЕУ опубліковано 49
монографій, що значно перевищує показник попередніх років (2017 ‒ 37; 2016 –
26; 2015 – 19; 2014 – 17; 2013 – 13) (рис. 4.3.2). Поступово зменшується
кількість монографій, що не містять глибокого аналізу поставлених
дослідницьких проблем і не становлять предметного інтересу в
загальноукраїнському масштабі. З іншого боку, спостерігається позитивна
динаміка збільшення кількості спільних з іноземними авторами монографічних
досліджень, котрі публікуються у країнах ЄС.
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Рис. 4.3.2. Кількість монографій, опублікованих вченими
Університету в 2011-2017/18 н. р.
Монографії, опубліковані викладачами Львівського торговельноекономічного університету за 2017-2018 навчальний рік, подані у табл. 4.3.2.
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4.3.3. Публікації у провідних вітчизняних і зарубіжних виданнях
У 2017-2018 н. р. вченими Університету у загальноукраїнських журналах
було опубліковано 292 наукові статті, у 2017 р. даний показник становив 215
публікацій. У звітному навчальному році збільшилася кількість публікацій за
кордоном (в 2017-2018 н. р. опубліковано 23 праць за кордоном, а у 2017 р. – 17).
Загалом за поточний навчальний рік 35 статей надруковано у виданнях, які
внесені до наукометричних баз Scopus i Web of Science. Інформація за
структурними підрозділами Університету подана у табл. 4.7.
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”, “Соціальноекономічні 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”.
4.3.4. Кооперативна тематика в наукових дослідженнях
З метою сприяння науковим дослідженням на кооперативну тематику та
застосування на практиці результатів, одержаних викладачами у ході вивчення
проблем вітчизняного і зарубіжного кооперативного руху, на кафедрах ведеться
наступна робота:
 підвищення якості підготовки молодих фахівців шляхом активного
використання у навчальному процесі результатів наукових досліджень на
кооперативну тематику, широкого залучення студентів до їх виконання,
формування наукової школи з проблем кооперації;
 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 і міжвузівських науково-технічних програм;
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 розвиток взаємовигідних
розвитку кооперативного руху;

міжнародних

зв’язків

щодо

досліджень

 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);
 залучення до науково-практичної кооперативної діяльності талановитої
студентської молоді, до участі в університетських, Всеукраїнських і
Міжнародних студентських олімпіадах, конкурсах, виставках.
Загалом у 2017-2018 н. р. працівниками Університету підготовлено 13
публікацій на кооперативну тематику, що відображено у табл. 4.3.3.
Таблиця 4.3.3
Опубліковані дослідження за кооперативною тематикою
у 2017-2018 н. р.
№
Автор
з/п
1
2
1. Калайтан Т. В.

2.

Башнянин Г. І.

3. Чуй І. Р.,
Бега Д. О.

4. Семів С. Р.,
Семак Б. Б.

Назва
3
Передумови впровадження
контролінгу в споживчій
кооперації України
Про ринково-грошові
підходи до аналізу
кооперативних систем
Управління фінансовими
ресурсами підприємств
споживчої кооперації
України в системі
забезпечення її фінансової
стійкості
Чинники високої
конкурентоспроможності
кооперативів в умовах
глобальної економіки
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Бібліографічні дані
4
Вісник Львівського торговельноекономічного університету.
Економічні науки. – № 54. – Львів
: Вид-во ЛТЕУ, 2018.
Стратегічні пріоритети розвитку
внутрішньої торгівлі України на
інноваційних засадах: Львів,
02-03 листопада 2017 р.
Стратегічні пріоритети розвитку
внутрішньої торгівлі України на
інноваційних засадах: Львів,
02-03 листопада 2017 р.
Вісник НТШ. – 2017. ‒ № 57. –
С. 58-61.

1
2
5. Семів С. Р.

3
Модель розвитку
кооперативної роздрібної
торгівлі в країнах Європи

6. Семів С. Р.

Факторы обеспечения
конкурентоспособности
предприятий
потребительской
кооперации в условиях
глобальной экономики

7. Семів С. Р.,
Віхров М. О.,
Стецько Я. І.

Досвід участі підприємств
споживчої кооперації у
європейських проектах
розвитку ресторанного
бізнесу

8. Семак Б. Б.

Strengthening competitive
potential of trade enterprises
of the consumer cooperation
of Ukraine

9. Міщук І. П.

Логістичне забезпечення
діяльності підприємств
торгівлі споживчої
кооперації
10. Лебединець В. Т., Вплив сировини на
Лебединець А. І. підвищення якості кексів
на підприємствах
споживчої кооперації
11. Котуха О.С.

Кооперація: погляд у
минуле

12. Клок В. І.

Трансформація поглядів
більшовиків на ідеї
кооперації

13. Гелей С. Д.

Учасник Національної
революції Віктор
Вакуловський – активний
діяч кооперативного руху
на Рогатинщині
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4
Підприємництво і торгівля :
збірник наукових праць. – Львів :
Видавництво Львівського
торговельно-економічного
університету, 2017. – Вип. 21. –
C. 67-71.
Development of Trade Relations from
the Perspective of Economic
Integration of the Republic of
Moldova in the International
Economy, Торгово-кооперативний
університет Молдови, м. Кишинів,
21-22 вересня 2017 р.
Стратегічні пріоритети розвитку
внутрішньої торгівлі України на
інноваційних засадах : матеріали
міжнародної науково-практичної
конференції, м. Львів,
02-03 листопада 2017 р.
Development of Trade Relations
from the Perspective of Economic
Integration of the Republic of
Moldova in the International
Economy, Торгово-кооперативний
університет Молдови, м. Кишинів,
21-22 вересня 2017 р.
Підприємництво і торгівля: збірник
наукових праць. – Львів : ЛТЕУ,
2017. – Вип. 21. – С. 42-47.

Стратегічні пріоритети розвитку
внутрішньої торгівлі України на
інноваційних засадах : матеріали
міжнародної науково-практичної
конференції, м. Львів,
02-03 листопада 2017 р.
Актуальні проблеми економіки і
торгівлі в сучасних умовах
євроінтеграції, ЛТЕУ, м. Львів,
10-11 травня 2018
Актуальні проблеми економіки і
торгівлі в сучасних умовах
євроінтеграції, ЛТЕУ, м. Львів, 1011 травня 2018
Актуальні проблеми економіки і
торгівлі в сучасних умовах
євроінтеграції, ЛТЕУ, м. Львів,
10-11 травня 2018

4.3.5. Наукові конференції
За звітний період вчені Університету зробили 361 доповідь на понад 200
всеукраїнських і міжнародних конференціях. У 2017-2018 н. р. на закордонних
конференціях було зроблено 21 доповідь у Польщі, Чехії, Болгарії,
Словаччині, США, Франції, Румунії, Литві, Великобританії, Молдові та 340
доповідей на всеукраїнських і міжнародних конференціях в українських
містах: Вінниця, Запоріжжя, Київ, Івано-Франківськ, Житомир, Луцьк, Львів,
Кропивницький, Одеса, Полтава, Суми, Кривий Ріг, Тернопіль, Харків,
Чернівці, Ужгород, Мукачево.
В стінах Університету за звітний навчальний рік успішно проведено
Міжнародну науково-практичну конференцію “Стратегічні пріоритети розвитку
внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах” (02-03 листопада
2017 р.), 8-у Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів,
аспірантів та молодих вчених “Сучасний стан та пріоритети модернізації
фінансово-економічної системи України” (23 листопада 2017 р.), Всеукраїнську
науково-практичну інтернет-конференцію “Проблеми та перспективи розвитку
економіки України в умовах глобалізації” (27 грудня 2017 р.), 13-у
Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і
молодих учених “Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та
перспективи розвитку” (19 квітня 2018 р.), Міжвузівську англомовну
студентську конференцію “The Society. The Obligations. The Privileges” (25
квітня 2018 р.), 7-у Всеукраїнську науково-практичну конференцію
“Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних
перетворень” (26 квітня 2018 р.), 3-у Всеукраїнську наукову конференцію для
студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти України І – ІІ
рівнів акредитації “Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю
підприємств в умовах трансформації національної економіки” (30 квітня
2018 р.), 16-у Науково-теоретичну студентську конференцію “Проблеми
правового регулювання в сучасній Україні” (03 травня 2018 р.), Щорічну
наукову конференцію професорсько-викладацького складу та аспірантів
університету “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах
євроінтеграції” (10-11 травня 2018 р.), 8-у Міжнародну науково-практичну
конференцію “Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і
оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів
глобалізації” (17 травня 2018 р.), 15-у Науково-практичну конференцію
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студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив
на ефективність діяльності підприємства” (22 травня 2018 р.), Студентську
науково-практичну конференцію “Інновації у сучасній студентській науці”
(22 травня 2018 р.).
4.3.6. Перспективні питання
Головним завданням наукової діяльності в Університеті залишається
збільшення кількості публікацій у престижних українських і зарубіжних
наукових виданнях. Враховуючи існуючі вимоги та підходи до формування
рейтингу закладів вищої освіти України, потрібно працювати над збільшенням
кількості публікацій, що мають відповідний статус в наукометричних базах
Scopus, Web of Science та ряді інших і котрі інтенсивно цитуються
вітчизняними та зарубіжними вченими. Для вирішення цього завдання
необхідно активізувати вченими Університету підготовку статей відповідного
рівня для публікації у виданнях, що зареєстровані в міжнародних базах даних.
Сучасні процеси у вітчизняній науці передбачають значне підвищення
якості та оперативності монографічних досліджень. Відповідно, постає
завдання підготовки таких монографій, підручників, посібників, які б
враховували світові тенденції та були корисними для вирішення
різноманітних практичних завдань. З іншого боку, не менш важливим
завданням є використання результатів опублікованих у монографіях і статтях
досліджень при викладанні навчальних дисциплін, особливо для здобувачів
освітніх рівнів магістра та доктора філософії.

4.4. РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
У звітному 2017-2018 н. р. студентська наукова творчість розвивалася за
традиційними напрямами: підготовка наукових студентських робіт для участі в
роботі конференцій різного рівня, конкурсах дипломних, наукових і рекламних
робіт, олімпіадах, конкурсах бізнес-проектів, проведення засідань наукових
гуртків. При підготовці наукових робіт студентів враховувалася їх прив’язка до
проблематики виконуваних курсових і дипломних робіт.
Найвагомішими стали такі досягнення студентів Університету:
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 Ціцяла А. С. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з напряму “Економіка підприємства” – науковий
керівник проф. Міценко Н. Г. (м. Київ, 03 квітня 2018 р.);
 Дорош В. І. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з напряму “Економіка та управління у сфері
торгівлі” – науковий керівник проф. Міценко Н. Г. (м. Харків, 13 квітня 2018
р.);
 Кук М. І. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з напряму “Економіка підприємства” – науковий
керівник доц. Куцик В. І. (м. Київ, 03 квітня 2018 р.);
 Будай О. І. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з напряму “Облік і оподаткування” – науковий
керівник проф. Куцик П. О. (м. Київ, 30 березня 2018 р.);
 Грищенко О. В. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з напряму “Облік і оподаткування” –
науковий керівник проф. Головацька С. І. (м. Київ, 30 березня 2018 р.);
 Бас Ю. О. (ТУСО)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з напряму “Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність” – науковий керівник проф. Міщук І. П. (м. Житомир, 22-23 березня
2018 р.);
 Нагребна Л. В. (МЕВтаІТ)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з напряму “Міжнародні економічні
відносини” – науковий керівник доц. Макогін З. Я. (м. Київ, 22 березня 2018 р.);
 Онисимова О. П. (ТУСО)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з напряму “Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність” – науковий керівник проф. Пелик Л. В. (м. Київ, 12 квітня
2018 р.);
 Годунько Р. Б. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі
дипломних робіт з напряму “Економіка” – науковий керівник доц. Городня Т. А.
(м. Харків, 5-6 квітня 2018 р.);
 Якубич Е. В. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі
дипломних робіт з напряму “Облік і оподаткування” – науковий керівник проф.
Куцик П. О. (м. Житомир, 19 грудня 2017 р.);
 Кривошея О. В. (ТУСО)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському
конкурсі дипломних робіт з напряму “Підприємництво, торгівля та біржова
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діяльність” – науковий керівник проф. Міщук І. П. (м. Одеса, 28-30 березня
2018 р.);
 Трач А. О. (МЕВтаІТ)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі
дипломних робіт з напряму “Маркетинг” – науковий керівник доц. Бойчук І. В.
(м. Хмельницький);
 Ціцяла Н. С. (ІЕтаФ)  грамота на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт з напряму “Економіка та управління у сфері торгівлі” – науковий
керівник доц. Заярна Н. М. (м. Харків, 13 квітня 2018 р.);
 Дяків І. І. (ІЕтаФ)  грамота на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі
спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” (м. Ірпінь, 18-20
квітня 2018 р.);
 Цибульський А. І. (ІЕтаФ) – грамота на Всеукраїнській студентській
олімпіаді зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” (м. Ірпінь,
18-20 квітня 2018 р.);
 Павлишин А. І. (ТУСО) – грамота на Всеукраїнській студентській
олімпіаді зі спеціальності “Менеджмент” (м. Одеса, 19-20 квітня 2018 р.);
 Курган І. В. (ІЕтаФ) – грамота на Всеукраїнському конкурсі дипломних
робіт з напряму “Економіка” – науковий керівник доц. Лупак Р. Л. (м. Харків, 56 квітня 2018 р.);
 Данилюк В. В. (ТУСО) – грамота на Всеукраїнському конкурсі
дипломних робіт з напряму “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” –
науковий керівник доц. Шалева О. І. (м. Одеса, 28-30 березня 2018 р.);
 Меричанська І. В. (ТУСО) – грамота на Всеукраїнському конкурсі
дипломних робіт з напряму “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” –
науковий керівник доц. Шиндировський І. М. (м. Одеса, 28-30 березня 2018 р.);
 Іванійчук О. І. (ІЕтаФ) – грамота на Всеукраїнському конкурсі
дипломних робіт з напряму “Економіка” – науковий керівник доц. Куцик В. І.
(м. Харків, 5-6 квітня 2018 р.).
4.4.1. Основні заходи
З метою розвитку в Університеті студентської наукової творчості за
звітний період проведено низку організаційних заходів. Найголовніші з них:
 круглий стіл на тему “Козацькому роду нема переводу”, присвячений
525 річниці Козацького руху в Україні;
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 круглий стіл на тему “Професія юриста: алгоритми успішності.
Реальність і перспективи на майбутнє”, присвячений аналізу та обговоренню
проекту Закону України “Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ
до правничої професії”;
 англомовний захід World’s English Mania;
 Міжнародна науково-практична конференція на тему “Стратегічні
пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах”;
 8-а Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів
і молодих вчених на тему “Сучасний стан та пріоритети модернізації
фінансово-економічної системи України”;
 круглий стіл на тему “Логістика: наука, ефективний інструмент
менеджменту, перспективна сфера розвитку кар’єри випускників ЛТЕУ”;
 науково-практичний семінар на тему “Інноваційні технології туризму та
готельно-ресторанної справи: перспективи їх втілення у практичну діяльність”;
 круглий стіл на тему “Країни Європи: країнознавчі аспекти та
особливості розвитку національної економічної моделі”;
 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Проблеми та
перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації”;
 засідання Ради Наукового товариства ім. Шевченка;
 круглий стіл на тему “Економіко-правові проблеми
внутрішнього ринку України в умовах інтеграційних процесів”;

розвитку

 круглий стіл на тему “Президенти незалежної України: правовий аналіз
діяльності”;
 8-а Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої
освіти і молодих учених на тему “Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан,
проблеми та перспективи розвитку”;
 міжвузівська англомовна студентська конференція на тему The
Society.The Obligations.The Privileges;
 7-а Всеукраїнська науково-практична конференція на тему “Фінансовоекономічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень”;
 3-а Всеукраїнська наукова конференція для студентів економічних
спеціальностей закладів вищої освіти України І – ІІ рівнів акредитації на тему
“Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств в
умовах трансформації національної економіки”;
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 16-а науково-теоретична студентська конференція на тему “Проблеми
правового регулювання в сучасній Україні”;
 15-а науково-практична конференція студентів закладів вищої освіти
Укркоопспілки на тему “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність
діяльності підприємства”;
 студентська науково-практична конференція на тему “Інновації у
сучасній студентській науці”.
Упродовж звітного періоду студенти Університету брали участь у низці
міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференцій та
наукових семінарів, форумах, конгресах. Серед вказаних найважливіші: “Витоки
та становлення козацького руху в Україні” (17 жовтня 2017 р., НУ “Львівська
політехніка”); Всеукраїнський студентський конгрес “Університет майбутнього”
(15-16 березня 2018 р., НУ “Львівська політехніка”); Науково-практична
конференція студентів та аспірантів “Інтеграційні тренди в Європі та їх вплив на
регіон” (13 квітня 2018 р., ЛНУ ім. І. Франка); Форум Національної Єдності
(02 червня 2018 р., ЛНУ ім. І. Франка).
4.4.2. Проблемні питання студентської наукової діяльності
За результатами студентської наукової роботи протягом останніх років
можна зробити наступні зауваження: а) не завжди науковою роботою охоплено
студентів, які мають для цього належний потенціал; б) викладачі недостатньо
пропагують переваги участі студентів у наукових заходах і дослідженнях; в) не
завжди під час дослідження використовується практичний матеріал; д) у
наукових економічних дослідженнях недостатнім є використання методів
математичного аналізу та моделювання.
Пропозиції щодо покращення студентської наукової роботи можна
узагальнити так:
 підвищення мотивації студентів шляхом виставлення викладачами
додаткових балів з дисциплін, у межах яких студентами проводились наукові
дослідження;
 розробка цікавої, сучасної тематики наукових робіт, які, окрім іншого,
будуть мати чітке практичне спрямування;
 думки та побажання студентів стосовно напрямів проведення наукових
досліджень, що повинні обов’язково братися до уваги науковими керівниками.
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Необхідно визнати недостатню активність студентського активу
Університету щодо співпраці з СНТ найпотужніших університетів міста Львова
та розвитку студентської наукової творчості за допомогою існуючих
можливостей міжнародної співпраці в межах міжнародних студентських
організацій та фондів.

4.5. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ
До викладацького складу Університету на сьогоднішній день входить 186
працівників (рис. 4.5.1), у тому числі 125 кандидатів наук, 29 докторів наук, 102
особи зі званням доцента та 29 – професора.

Рис. 4.5.1. Динаміка показника кількості викладацького складу
Університету, 2007-2017/18 н. р.
4.5.1. Підвищення кваліфікації викладачів
Метою підвищення кваліфікації викладачів є вдосконалення професійної
підготовки шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і
навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах
їх спеціальності.
Викладачі Університету не рідше одного разу в п’ять років підвищують
свою кваліфікацію шляхом проходження стажування в науково-дослідних
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установах, а також у процесі виконання дисертаційних робіт. Заслуговує на
увагу, що викладачі Університету під час проходження стажування
встановлюють плідні довгострокові контакти з комерційними підприємствами
та сприяють забезпеченню місцем проходження практики студентів
Університету. Разом з тим, результати дослідження та пропозиції, сформовані
на основі вивчення інформації досліджуваних підприємств, повинні
використовуватися у навчальному процесі та підготовці науково-методичного
забезпечення.
Загалом за 2017-2018 н. р. підвищили кваліфікацію 65 науково-педагогічних
працівників, більшість з них шляхом проходження стажування в таких навчальнонаукових і наукових установах: Львівський національний університет імені Івана
Франка, Львівський державний університет внутрішніх справ, Центр
математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки та
математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Українська академія друкарства,
Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський національний
аграрний університет, Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Регіональний філіал
Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, Тернопільський
національний економічний університет, Національний лісотехнічний університет
України, ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього” НАН
України, Хмельницький національний університет, ТОВ “ДК-Консалтинг”, ПРАТ
“Едельвіка”, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівліˮ. Найважливіші
закордонні стажування представлені в табл. 4.5.1.
Таблиця 4.5.1
Найважливіші закордонні стажування викладачів ЛТЕУ
у 2017-2018 н. р.
№
з/п

Працівник

1.

Куцик П. О.

2.

Барна М. Ю.

3.

Куцик В. І.

Місце
стажування
Вроцлавський
економічний
університет
(м. Вроцлав,
Республіка
Польща)

Мета

Отриманий результат

Підвищення
кваліфікації

Ознайомлення з навчальними
планами, методикою викладання
та проведення наукових
досліджень

Підвищення
кваліфікації

Удосконалення методики
викладання та набуття досвіду

Підвищення
кваліфікації

Набуття досвіду та вивчення
сучасних методик викладання
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1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2

3

4

5

Підвищення
кваліфікації

Стажування по програмі
академічної мобільності

Підвищення
кваліфікації

Опубліковано статтю у фаховому
виданні, ознайомлено з
навчальними планами,
методикою викладання
дисциплін

Ощипок І. М.

Жешувський
університет
(м. Жешув,
Республіка
Польща)

Підвищення
кваліфікації

Згідно з індивідуальним планом
стажування: ознайомлено з
дослідженнями в галузі
технології харчових продуктів,
вивчено методи викладання та
рішень викладання навчальних
дисциплін, формулювання нових
компетенцій з профілюючих
дисциплін

Гудзовата О. О.

Український
вільний
університет
(м. Мюнхен,
Німеччина)

Підвищення
кваліфікації

Набуття досвіду та
удосконалення методики
викладання

Шевчук В. О.

Чабанюк О. М.

Чех М. М.

Краківський
економічний
університет
(м. Краків,
Республіка
Польща)
Державний
університет
“Люблінська
Політехніка”
(м. Люблін,
Республіка
Польща)

Університет
ім. Фрідріха
Шиллера
(м. Єна,
Німеччина)

Вища школа
бізнесу
Черкасова С. В.
National-Louis
University
(м. Новий
Сонч,
Рущишин Н. М.
Республіка
Польща)

Підвищення
кваліфікації

Підвищення
кваліфікації

Підвищення
кваліфікації
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В межах плану стажування на
Факультеті економіки та бізнесадміністрування М. М. Чех
відвідала ряд лекцій
магістерської програми
факультету, взяла участь у
проведенні практичних та
семінарських занять, обговоренні
особливостей використання
інноваційних технологій в
навчальному процесі вищих
навчальних закладів
європейських країн
Ознайомлення з сучасними
методиками викладання
навчальних дисциплін, робота
над методичними вказівками
Ознайомлення з навчальними
планами та методикою
викладання дисциплін

4.6. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Дієві резерви для поліпшення наукової роботи в Університеті
простежуються за такими важливими напрямами:
1. Реєстрація наукових видань Університету у міжнародних
наукометричних базах є одним із пріоритетних завдань наукової роботи на
найближчу перспективу. Це сприятиме підвищенню престижу Університету в
академічному середовищі та покращить його рейтингові позиції порівняно з
іншими університетами України. Вирішення цього пріоритетного завдання,
окрім іншого, передбачає покращення якості наукових публікацій, збільшення
кількості статей англійською мовою, залучення авторів з інших країн,
посилення вимог до складу редакційних колегій та процесу рецензування
статей.
2. Необхідність уточнення інформації про фактичну кількість
публікацій у виданнях, індексованих у наукометричній базі Scopus. Дана
проблема актуалізувалася внаслідок неадекватного відображення у рейтингу
університетів України “ТОП-200” кількості публікацій вчених Університету у
каталозі згаданої бази за увесь період їхньої наукової діяльності, що, як
наслідок, мало негативний вплив на рейтингову позицію Університету.
Успішне вирішення даної проблеми сприятиме покращенню позиції
Університету у рейтингу “ТОП-200”, помітно збільшить індекс цитованості
наукових публікацій професорсько-викладацького складу, а також сприятиме
розширенню авторитету Університету в академічному середовищі.
3. Збільшення кількості рейтингових публікацій у виданнях
наукометричних баз Scopus та Web of Science передусім очікуються від
вчених найвищої кваліфікації – докторів наук і професорів, а також доцентів зі
стажем роботи понад 10 років, оскільки є одним з ключових оціночних
параметрів при складанні консолідованого рейтингу вузів України, котрий
формується з рейтингу Scopus, рейтингу “ТОП-200 Україна” та рейтингу
“Вебометрикс”.
4. Збільшення кількості наукових досліджень на кооперативну
тематику. Враховуючи профіль Університету, цей напрям наукової роботи
доречно реалізувати через більш тісну співпрацю з вітчизняними та зарубіжними кооперативними структурами сфер виробництва, торгівлі та вищої освіти.
Крім цього, необхідно активізувати діяльність загальноуніверситетського
73

семінару з актуальних проблем вітчизняної та зарубіжної кооперації під егідою
Центру кооперативної науки і освіти (доц. Семів С. Р.).
5. Презентації монографій та завершених НДР повинні слугувати
підвищенню якості монографічних досліджень, які не можуть обмежуватися
форматом дисертаційного дослідження, а повинні відображати значно більший
внесок у вивчення науково-академічної проблематики. Проблемою, котра
потребує вирішення, є узгодження тематики монографічних досліджень з
тематикою лекцій, семінарських та практичних завдань, що проводяться
провідними викладачами кафедр Університету для студентів та аспірантів. Від
монографій колективного характеру (за результатами виконаної НДР) природно
очікувати підвищення ступеня фундаментальності проведених досліджень та
отримання належного всеукраїнського та міжнародного резонансу. Ще одним
напрямом активізації монографічних досліджень слід вважати розширення
співпраці вчених Університету з дослідниками з наукових установ країн ЄС.
6. Гранти на стажування. Вченими Університету не повністю
використовуються можливості наукових стажувань та грантових програм для
запозичення новаторських підходів до наукової роботи, підготовки статей у
наукові видання, що відповідають власним науковим інтересам і відображають
передові позиції установи, де відбувається стажування. Доцільно для кожної
випускової кафедри здійснити підготовку щонайменше однієї заявки на
отримання особистого або колективного гранту на проведення наукових
досліджень від українських та міжнародних організацій і фондів.
7. Підвищення якості підготовки науково-педагогічних кадрів в
аспірантурі. Оскільки проблема розширення кадрового резерву докторів
філософії та докторів наук із профілюючих спеціальностей залишається
актуальною, доцільно практикувати заходи, що покликані підвищувати
ефективність роботи аспірантури та докторантури. Важливо формувати
реалістичний план-графік завершення дисертаційних робіт та постійно його
оновлювати. Не менш важливо забезпечити більш відповідальне ставлення як
аспірантів, так і їх керівників до вибору тем дисертаційних досліджень.
8. З метою активізації студентської наукової діяльності, що має вагоме
значення для підвищення якості навчального процесу, необхідно забезпечити
виконання прийнятих рішень Вченої ради щодо індивідуальних звітів
провідних вчених про участь у підготовці учасників всеукраїнських олімпіад,
студентських конкурсних робіт, публікацій тощо.
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5. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2017-2018 навчальному році Львівський торговельно-економічний
університет активно працював у напрямках інтенсифікації міжнародного
академічного співробітництва. Найбільшого прогресу було досягнуто у
відносинах із польськими, чеськими, болгарськими та білоруськими
партнерами. На підставі діючих угод продовжено налагоджену співпрацю між
Університетом та зарубіжними вищими навчальними закладами та укладено
нові угоди щодо міжнародного співробітництва з Вищою Краківською
академією ім. Андрея Фрича Моджевського, Технічною школою в Катовіце,
Інститутом шкіряної промисловості в Лодзі (Республіка Польща)
Християнським університетом Гонг Конгу, Університетом Пардубіце (Чехія),
Відкритим університетом Швейцарії в Цюріху.
На виконання завдань інтеграції у міжнародний освітній простір одним із
пріоритетних напрямів визначено реалізацію освітніх проектів, фінансованих
Європейським Союзом, зокрема проекти в межах реформованої програми
ERASMUS+ напряму KА1 “Мобільність студентів, викладачів та персоналуˮ у
співпраці з університетами Болгарії, Угорщини, Чехії та Польщі. За цими
програмами вже навчались або на даний момент навчаються 19 студентів
різних освітніх ступенів і спеціальностей, проходили стажування 8 працівників
Університету. В свою чергу, Університет приймав 4 викладачів і 2 аспірантів з
партнерських ВНЗ, які читали лекції для наших студентів та проводили наукові
дослідження. Слід зауважити, що згідно з умовами програми ERASMUS+
студенти навчаються безкоштовно у приймаючих університетах та отримують
стипендію, достатню для покриття витрат, пов’язаних із своїм перебуванням.
У зарубіжних університетах студенти мають можливість навчатися і поза
межами ґрантових програм, на підставі угод про співпрацю та академічні
обміни, у такому випадку навчання для них є безкоштовним, але своє
перебування вони оплачують самостійно. П’ятеро студентів скористались цією
можливістю.
Розгорнуто масштабну роботу з набору іноземних студентів. У звітному
навчальному році в Університеті навчалося 33 іноземних студенти із 11 країн Італія, США, Алжир, Ємен, Єгипет, Туреччина, Камерун, Нігерія,
Азербайджан, Грузія, Молдова. На довузівській підготовці - 24 слухача,
стаціонарне навчання - 5, заочне навчання - 4. З різних причин відраховано 4-х
слухачів довузівської підготовки, 2-х студентів денної та 1 студента заочної
форм навчання.
Цьогоріч дев’ятеро студентів розпочали навчання на англомовній
програмі за спеціальністю “Міжнародний бізнес”.
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У зв’язку з навчанням іноземних студентів працівники Центру
міжнародної освіти та співпраці здійснювали:
- поширення інформації про Університет для зміцнення іміджу та його
популяризації серед іноземних громадян в Україні та за її межами з метою
залучення іноземних громадян до навчання в Університеті;
- проведення переговорів, підписання договорів про співпрацю з
юридичними та фізичними особами, які працюють на ринку освітніх послуг в
Україні та за кордоном і сприяють набору іноземних громадян на навчання в
Україні;
- оформлення і видачу запрошень на навчання в Університет;
- консультування іноземних абітурієнтів і слухачів з питань навчання в
Університеті (в межах компетенції Центру);
- здійснення контактів з питань, які пов’язані з навчанням іноземних
громадян в Університеті, з дипломатичними відомствами та консульськими
установами іноземних держав в Україні, з посольствами та консульствами
України за кордоном, з правоохоронними органами, органами прикордонних,
митних та інших служб тощо;
- розроблення освітніх програм і навчальних планів для довузівської
підготовки іноземних громадян;
- моніторинг навчального процесу іноземних громадян на факультетах
Університету;
- виконання аналітичної роботи за предметом діяльності Центру та
підготовку пропозицій щодо вдосконалення процесів набору і навчання
іноземних громадян в Університеті;
- супровід офіційного сайту Центру, наповнення контентом;
- супровід офіційних сторінок Центру в соціальних мережах.
Відповідно до угод у цьому році студенти Університету відповідних
напрямів і спеціальностей проходили літню практику в трьох країнах:
Туреччині – 5, Болгарії – 16 та Польщі – 28 студентів. Практика тривала три
місяці. Всі студенти, які успішно пройшли практику, 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 Вроцлавським економічним університетом (на сьогодні близько 70-ти
студентів взяли участь у цій програмі), з Вищою господарською школою у
Бидгощі (угода про два дипломи), Лодзьким університетом та іншими
університетами Польщі, в тому числі і за стипендіальною програмою
“Польський Еразмус для Україниˮ, активізувалися програми закордонних
стажувань викладачів, аспіранти та вчені отримали стипендії за різними
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програмами, у тому числі і таку престижну, як Нагорода ім. Івана Виговського
під патронатом Президента Польщі. Науковці беруть участь у конференціях і
різноманітних програмах досліджень у США, Угорщині, Австрії, Німеччині,
Польщі, Білорусі, Румунії, Болгарії, Франції, Чехії, Словаччині тощо.
Крім того, продовжується співпраця з Білоруським торгово-економічним
університетом споживчої кооперації (Республіка Білорусь). У межах цих угод
відбувається тісна співпраця в організації й проведенні конференцій, обмін
інформацією, науково-дослідними та навчальними матеріалами; проводиться
обмін студентів, аспірантів, викладачів та співробітників; проводяться зустрічі,
симпозіуми, круглі столи.
Центр міжнародної освіти та співпраці Університету систематично
працює з підрозділами щодо нових можливостей для співробітництва у сфері
вищої освіти, сприяє поданню заявок для участі у конкурсах на отримання
грантів освітніх програм ЄС, супроводжує подальшу реалізацію міжнародних
проектів у межах Університету. Для студентів регулярно проводяться
Інформаційні дні та презентації освітніх програм Європейського Союзу.
Інформацію про усі заходи Центр оперативно розміщує на сайті Університету
та у чергових виданнях журналу “Студентський меридіан”.
Центром надавалася допомога викладачам, студентам і співробітникам
при оформленні документів, необхідних для виїзду за кордон у службових
справах. Здійснювалися прийом та обслуговування делегацій із різних
навчальних закладів та інституцій України і зарубіжжя. Для ректорату
Університету готувалися необхідна інформація та програми проведення
переговорів, проекти угод про співробітництво. Велися поточна документація
(листування, переклади, проекти наказів), обмін науковими публікаціями та
навчально-методичними розробками, статистичною інформацією.
У той же час у роботі Центру міжнародної освіти та співпраці існує
низка питань, що потребують вирішення:
- для розширення представництва Університету у міжнародному інтернетпросторі необхідно збільшити кількість англомовних веб-сайтів та обсяг
контенту англійською, німецькою та французькою мовами головного сайту;
- планувати читання лекцій фахівцями Університету за кордоном під час
відряджень та залучати іноземних викладачів до педагогічної роботи в
Університеті. Впроваджувати технології визнання академічних результатів,
отриманих студентами та аспірантами за кордоном;
- удосконалити систему висвітлення та оновлення інформації на сайті
Університету про проекти, що реалізуються;
- розробити і запровадити навчальні плани з викладанням англійською
мовою та застосуванням електронних засобів навчання;
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- видати буклети, створити медійні презентації, активно проводити зустрічі
з дипломатичними представництвами різних країн щодо запрошення молоді на
навчання до Університету;
- вивчити досвід ВНЗ України та країн СНД у сфері залучення іноземців на
навчання, застосовувати інші сучасні комунікативні засоби для активізації
процесу;
- вдосконалити інформаційне наповнення сайту Університету і системно
структурувати інформацію для іноземних громадян, а також забезпечити
розміщення інформації у соціальних мережах.
Отже, отримані позитивні результати міжнародного співробітництва за
звітний рік можемо занести до загального доробку Університету, а те, що не
вдалося, спонукатиме до більш копіткої роботи та стане фундаментом для
отримання нових здобутків наступного року.
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6. ДІЯЛЬНІСТЬ У ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ ТА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
Виховна робота в Університеті базується на нормативних і методичних
документах, що визначають концепції, проблеми та перспективи управління
виховним процесом у вищих навчальних закладах, зокрема на Законі України
“Про вищу освітуˮ, Указі Президента України “Про стратегію національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рокиˮ, Концепції
національної системи виховання та Статуті Львівського торговельноекономічного університету. Дана робота ґрунтується на системному аналізі
характеристик кожного студента, рівня його інтелектуального, морального
розвитку, нахилів, інтересів і потреб, а також наявних умов, що визначають
виховний процес. Ця робота носить безперервний характер, здійснюється
протягом навчального та позанавчального (вільного) спілкування викладачів і
студентів, організації групових, факультетських і університетських заходів.
Професорсько-викладацький склад Університету усвідомлює, що майбутнє
України залежить від змісту цінностей, які закладаються у світогляд молодих
людей, та від того, якою мірою духовність стане основою їхнього життя. Щоби
протистояти новим викликам сучасності, ректорат намагається підвищити
престиж виховної роботи зі студентською молоддю, внести істотні зміни в її
ідеологію, змістові характеристики та конкретні дії.
1 вересня 2017 р. на площі перед центральним корпусом Університету,
відбулися урочистості з нагоди посвяти в студенти. Ректор, професор П. О. Куцик
привітав першокурсників: “Сьогодні перед Вами відкриваються двері
найстарішого торговельно-економічного вищого навчального закладу України
та Центральної і Східної Європи. Від сьогодні Ви – студенти. Перед Вами
відкривається незвіданий світ Вашої майбутньої професії, попереду у Вас роки
серйозної праці, результати якої визначать Ваше майбутнє. Впевнений, що
зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення.
Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен Ваш день, кожен крок,
проведений у стінах нашого Університетуˮ.
14 вересня 2017 року студенти факультету товарознавства, управління та
сфери обслуговування спеціальності “Готельно-ресторанна справаˮ разом із
куратором – старшим викладачем Б. Полотай відвідали Львівський історичний
музей (Площа Ринок, 6). Під час екскурсії студенти мали змогу ознайомитися з
експозиціями, крім того, взяли участь у презентації книги “Шукачˮ Ірини
Ванникової.
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Найкращою мотивацією для студентів докладати чималих зусиль у
навчанні є наочний приклад здобутків випускників нашого університету. 15
вересня 2017 року на факультеті міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій відбулася зустріч студентів і викладачів із випускником
2007 року спеціальності “Міжнародні економічні відносиниˮ І. Гулько –
директором з маркетингу компанії “Vestra Inet Internet Solutionsˮ (Канада).
Студенти отримали гарну мотивацію відповідально ставитися до вивчення всіх
предметів, оскільки диплом нашого вузу є тією стартовою сходинкою, що веде
до вершин кар’єрного успіху, в тому числі і за кордоном.
16 вересня 2017 року студенти факультету товарознавства, управління та
сфери обслуговування спільно з кураторами академічних груп проф.
Б. Мізюком, проф. А. Кострубою, доц. І. Тучковською та ст. викл. Б. Полотай
відвідали Міжнародний форум книговидавців. Студенти Університету
ознайомилися з літературою видавництва COOP Media Холдинг, а також
поспілкувалися з головним редактором газети “Порадницяˮ, автором
книги “Порадницька гостинаˮ Тетяною Власюк.
Важливою складовою духовного виховання є долучення до святинь
Української церкви. 23 вересня 2017 року студенти Університету взяли участь у
всеукраїнській студентській прощі до Зарваниці, у межах якої відбулися
екскурсія по відпустовому центрі, Хресна Дорога з розважаннями та
Архиєрейська Божественна Літургія, цікава дискусія “відкритого університетуˮ,
а також своїми драйвовими піснями запалювали гурти SofiBand та ТРІОДА.
А 26 вересня 2017 року студенти Університету спеціальності
“Менеджментˮ разом із своїм куратором, доц. І. Свидрук були запрошені до
Львівської міської ради для участі у тренінгу з особистісного розвитку,
профорієнтації та працевлаштування. Зустріч проводив відомий тренер,
керівник напряму підбору та розвитку персоналу Adelina Call Center, випускник
спеціальності “Менеджментˮ нашого університету Олег Солодяк. У межах
спільного проекту від Adelina Call Center та “Перший кар’єрний крокˮ захід
відвідали близько 50 учасників. Представник програми “Перший кар’єрний
крокˮ запросив на стажування до Львівської міської ради.
Одним із ключових завдань Університету в сфері гуманітарної роботи є
формування у студентів активної позиції та соціальної активності. Так, 26
вересня 2017 року у виші відбулася звітно-виборна Конференція студентського
самоврядування, на якій заслухано звіт голови студентської ради Університету
П. Шевченко про роботу за період з 20 жовтня 2016 року по 26 вересня 2017
року, а також відбулися вибори до студентської ради Університету та
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Студентської ради гуртожитків. В обговоренні доповіді взяли участь:
М. Войтович (голова студентської ради юридичного факультету); Р. Мацелюх
(голова студентського наукового товариства факультету товарознавства,
управління та сфери обслуговування); Л. Пироговська (голова студентської
ради факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних
технологій); завідувач кафедри маркетингу, професор Ю. Дайновський;
директор Інституту економіки та фінансів, доцент Т. Герасименко та ректор
університету, професор П. Куцик. Шляхом таємного голосування було обрано
новий склад ради студентського самоврядування у кількості 21-ї особи, а саме:
О. Агатіна, Б. Базюк, Ю. Батенчук, М. Ватраль, М. Войтович, І. Кваша, М. Кук,
Р. Кустрьо, А. Лебединець, А. Можарівська, В. Митурак І. Нога, І. Оленин,
С. Пелех, Л. Пироговська, О. Проць, Л. Солонтай, Е. Хісматулліна, П.
Шевченко, А. Гузій, М. Цанько.
26 вересня 2017 року студенти юридичного факультету Університету
разом із доцентом кафедри історії і політології О. Кендус відвідали “Художньомеморіальний музей Івана Трушаˮ, де познайомилися з багатогранним талантом
українського художника, що обіймає собою різні сфери мистецького та
суспільного життя Галичини на зламі ХІХ-ХХ століть. А вже 27 вересня 2017
року студенти того ж юридичного факультету з навчально-пізнавальною метою
завітали до Галицького відділу поліції Головного управління Національної
поліції України у Львівській області. Візитерів зустрів т.в.о. керівника відділу
П. Швороб та інспектор з ювенальної превенції сектору превенції Галицького
ВП ГУНП у Львівській області В. Іванчак. Вони провели студентів у чергову
частину, розказали особливості роботи чергових працівників поліції. Керівник
відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого
відділу старший слідчий Н. А. Сотник детально розповіла про здійснення
досудового розслідування кримінальних проваджень з моменту повідомлення
про злочин і до передачі справи до суду.
З нагоди відзначення Всесвітнього дня туризму (27 вересня) на факультеті
товарознавства, управління та сфери обслуговування відбулося три заходи.
Зокрема, 27 вересня 2017 року студенти факультету товарознавства, управління
та сфери обслуговування спеціальності “Туризмˮ отримали перший досвід в
організації туристичних заходів, оскільки взяли участь в проведенні Днів
європейської спадщини у м. Львові в якості волонтерів. Вони допомагали у
реєстрації гостей, розповсюдженні промоматеріалів, а також супроводжували
туристів під час екскурсій. За волонтерську роботу учасники отримали
сертифікати управління туризму Львівської міської ради.
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Другий – 27 вересня 2017 року “День туризмуˮ, організований кафедрою
туризму та готельно-ресторанної справи. Гостями свята стали директор центру
розвитку туризму Львівської міської ради М. Олеськів, почесний працівник
туризму, провідний фахівець Західного регіонального центру туризму
Л. Дубик. Студенти спеціальностей “Туризмˮ і “Готельно-ресторанна справаˮ
підготували святковий концерт. У межах запропонованої Львівською міською
радою програми відзначення Всесвітнього дня туризму відбулося урочисте
відкриття навчально-туристичного центру при кафедрі туризму та готельноресторанної справи. І третій – 30 вересня 2017 року. Група студентів і викладачів
факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування здійснила
одноденний туристичний похід по території Національного природного парку
“Сколівські Бескидиˮ. Впродовж дня учасники турпоходу пішою ходою
подолали 20-кілометровий шлях за маршрутом місто Сколе – водоспад
Кам’янка – Мертве (Журавлине) озеро та у зворотному напрямку.
29 вересня 2017 року делегація Університету в складі студентів спеціальності “Готельно-ресторанна справаˮ на чолі з ректором, проф. П. Куциком взяла
участь у фестивалі “Заяви про себе та свою професіюˮ у межах проведення
свята “Бурштинова осіньˮ (м. Луцьк). Там мали нагоду презентувати свою
спеціальність, ознайомитися з досягненнями інших навчальних закладів, а
також продемонструвати набуті знання та навички. Зокрема, команда студентів
3-го курсу (С. Проць, А. Завальна та Р. Мацелюх) виборола перше місце у
конкурсі з карвінгу. Окрім офіційної частини, учасники фестивалю мали змогу
оглянути визначні місця Луцька.
4 жовтня 2017 року студенти Університету під керівництвом викладачів
кафедри маркетингу відвідали щорічну промислову виставку “Осінній
будівельний форумˮ, яка проходила під патронатом компанії ПрАТ “ГалЕКСПОˮ у виставковому центрі “Південний-Експоˮ. Була можливість
поспілкуватись із віце-президентом “Гал-ЕКСПОˮ О. Антонів (випускниця
Університету 2010 року), побачити реалістичне поєднання теорії з практикою,
познайомитись із провідними керівниками відомих вітчизняних компаній,
серед яких В. Вавренюк – регіональний представник заводу пластикових
виробів “Next Level Plastˮ (випускник Університету 2002 року). Захід дозволив
майбутнім фахівцям усвідомити важливість навчання у сучасному світі та
знайти перші пропозиції щодо працевлаштування.
На початку жовтня факультет товарознавства, управління та сфери
обслуговування організував декілька виїзних занять:
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 4 жовтня 2017 року на базі наймасштабнішого в Західному регіоні
оптового ринку сільськогосподарської продукції “Шуварˮ відбулося виїзне
лабораторне заняття з дисципліни “Товарознавство фруктоовочевих товарівˮ.
Заступник директора з зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ “РСП “Шуварˮ
О. Палій представив студентам організацію роботи терміналу “Фрукти та
овочіˮ. Він акцентував увагу на сучасних тенденціях формування асортименту
фруктів і овочів на оптовому ринку, способах їх зберігання та реалізації.
О. Саніна, заступник директора із стратегічного маркетингу, організувала
продовження лабораторного заняття на тему “Вивчення мікробіологічних
захворювань, фізіологічних розладів і пошкоджень фруктів та овочівˮ у
спеціалізованому класі, де були представлені натуральні зразки фруктів та
овочів;
 3 і 5 жовтня 2017 року студенти освітньої програми “Товарознавство та
торговельне підприємництвоˮ були учасниками виїзного заняття з дисципліни
“Товарознавство виробів господарського призначенняˮ у Виставковому Центрі
“Південний-ЕКСПО” на спеціалізованій виставці “Осінній будівельний форумˮ.
Студенти ознайомилися з роботою вітчизняних компаній, які впроваджують у
життя новітні технології, сучасні розробки у сфері альтернативної енергетики,
що сприяє розвитку енергоефективних рішень;
 9 жовтня 2017 року студенти спеціальності “Менеджментˮ побували на
виїзному практичному занятті на базі офіційного дилера автомобілів Porsche –
“Порше центр Львівˮ, де ознайомилися з рядом тем відповідно до навчальних
програм з дисциплін “Менеджментˮ, “Офісний менеджментˮ і “Операційний
менеджментˮ з метою закріплення теоретичних знань та отримання практичних
навичок;
 11 жовтня 2017 року відбулося виїзне лабораторне заняття з дисципліни
“Товарознавство фруктоовочевих товарівˮ для студентів спеціальності
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ на базі ТзОВ “Ринок
сільськогосподарської продукції “Шуварˮ;
 12 жовтня 2017 року на базі закладу ремісничих крафтових сирів
“L’affinageˮ було проведено виїзне лабораторне заняття з дисципліни
“Організація роботи фромажераˮ зі студентами-магістрами спеціальності
“Готельно-ресторанна справаˮ на тему “Дегустаційна оцінка якості сирівˮ.
Важливими та корисними для студентів є також спілкування, поради та обмін
інформацією з фахівцями-афінерами і дегустаторами;
 05 жовтня 2017 року в актовій залі Університету відбувся концерт
студентської творчості та “Ярмарок перспективˮ під назвою “Дебют
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першокурсникаˮ, на якому студенти першого курсу показали свої таланти та
відпочили, насолоджуючись веселою атмосферою. У свою чергу,
старшокурсники на сцені актової зали показали, що таке студентське життя і
яким воно може бути веселим та цікавим. У концертній програмі взяли участь
студенти усіх факультетів ЛТЕУ. Оваціями зустріли глядачі виступ дружньої
команди іноземних студентів вишу з вокальною композицією “We are the
worldˮ, які репрезентували Центр міжнародної освіти та співробітництва
Університету. На захід завітали та сердечно привітали з дебютом
першокурсників й запросили в майбутньому на роботу наші випускникироботодавці – представники компаній: “Епіцентр Кˮ, “Хліб-Трейд Українаˮ,
“Рукавичкаˮ та “Adelina Call Centerˮ;
9 жовтня 2017 року відбулася зустріч студентів та викладачів із
співтворцем “Сінгапурського економічного диваˮ, професором Наньянського
технологічного університету в Сінгапурі, політологом та директором фірми
“GL Training and Consultancyˮ Гері Літом.
З нагоди Дня юриста 10 жовтня 2017 року в спортивному комплексі
Університету відбувся волейбольний турнір між викладачами та студентами
юридичного факультету. Крім декана факультету, доцента О. С. Котухи, турнір
відвідали представники ректорату: перший проректор, професор М. Ю. Барна
та проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак. Підсумок змагань:
перемогла дружба.
17 жовтня 2017 року в Університеті відбулося засідання круглого столу на
тему “Козацькому роду нема переводуˮ, присвяченого 525 річниці Козацького
руху в Україні. Гостем став член Національної спілки письменників, науковець,
громадський діяч Богдан Іванович Сушинський. Організатор заходу - кафедра
історії і політології. Того ж дня на базі НУ “Львівська політехнікаˮ відбулася
підсумкова наукова конференція Всеукраїнського конкурсу наукових
студентських робіт на тему: “Витоки та становлення козацького руху в
Україніˮ, в якій взяли участь студенти Університету – члени наукового гуртка
кафедри історії і політології, студенти факультету міжнародних економічних
відносин та інформаційних технологій Е. Якубич та Г. Надь. За результатами
наукового форуму журі конкурсу визнало оригінальність тематики доповідей і
нагородило молодих науковців Дипломом переможця та пам’ятними
подарунками.
18 жовтня 2017 року за сприяння Спільноти університетського
душпастирства, студентської ради Університету та декана юридичного
факультету, доцента О. Котухи відбулася духовно-пізнавальна екскурсія до
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Унівської Лаври та Свірзького замку. Студенти та викладачі ознайомилися з
історією святині, дізналися таємниці Туринської плащаниці, копія якої
знаходиться у Лаврі, та доторкнулися до частки Животворного Хреста. Разом із
монахами помолилися в церкві, яка знаходиться на території, та скуштували
їхню їжу.
18 жовтня 2017 року в конференц-залі факультету ТУСО відбувся
традиційний захід до Дня харчової промисловості. Організатори – деканат
факультету, кафедра харчових технологій та кафедра товарознавства,
технологій і управління якістю харчових продуктів. На свято завітали студенти
спеціальності “Харчові технологіїˮ Львівського кооперативного коледжу
економіки та права Навчально-наукового комплексу “Академіяˮ на чолі з
головою циклової комісії підприємництва та біржової діяльності Л. Марчишин,
а також слухачі довузівської підготовки Університету з Італії, Бангладешу,
Камеруну, Грузії, Алжиру та Ємену. Поринути в особливості цього дійства їм
допомагали провідний фахівець центру Міжнародної освіти та співпраці
університету Т. Глущенко і викладач української та англійської мови
О. Крупей. Святкування Дня харчової промисловості проходило у два етапи, на
першому з яких було організовано чотири майстер-класи з приготування
дзеркальної глазурі, коктейлів, італійських десертів та імбирних пряників;
ярмарок смаколиків; “Candy Barˮ.
19 жовтня 2017 року студенти Університету спеціальності “Харчові
технологіїˮ під керівництвом професора кафедри підприємництва, торгівлі та
логістики Я. М. Антонюка відвідали Міжнародну виставку “Тур ЕКСПО-2017ˮ
та спеціалізовану виставку “Готельний і ресторанний бізнесˮ, які відбувалися в
межах Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності.
Студенти ознайомилися з технологією проведення виставок; з обладнанням, яке
для цього застосовується; з демонстраційною зоною виставки; роботою
стендистів та їх етикою; порядком проведення переговорів між учасниками та
відвідувачами; виставковою статистикою тощо.
19 жовтня 2017 року студенти факультету ТУСО були задіяні у заходах,
які проводилися в межах програми Львівського міжнародного форуму індустрії
туризму та гостинності. Зокрема, студенти спеціальності “Туризмˮ разом із
кураторами академічних груп, доцентами кафедри туризму та ГРС
Ю. Мироновим та І. Тучковською взяли участь у роботі Львівського
туристичного форуму, що проходив на базі Інформаційно-ресурсного Центру
імені Митрополита Андрея Шептицького. Студенти були учасниками
панельних дискусій провідних фахівців туристичного бізнесу України та інших
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держав, а саме: “Унікальність як перевага. Конкурентний туристичний
продуктˮ, “Створюйте, просувайте креативноˮ, “Сенсорні рішення в туризмі за
кордоном та в Україніˮ, побували на майстер-класі від HoReCa Show Lviv та
презентації-тренінгу по клієнтоорієнтованості. А студенти Університету
спеціальності “Готельно-ресторанна справаˮ у супроводі викладачів доц.
Л. Гірняк та доц. І. Мельник провели виїзні заняття з дисциплін “Організація
ресторанного господарстваˮ і “Організація готельного господарстваˮ на ХІ
спеціалізованій виставці “Готельний і ресторанний бізнесˮ. Виставка –головна
подія індустрії гостинності в Західному регіоні України, місце зустрічі
постачальників обладнання, технологій, товарів та послуг для підприємств
готельного і ресторанного бізнесу та їх безпосередніх споживачів.
24 жовтня 2017 року в конференц-залі торговельного комплексу “Шуварˮ
відбувся бізнес-тренінг “Стратегія ведення бізнесуˮ для студентів спеціальності
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ. Модератор – засновник
групи компаній “Шуварˮ та випускник нашого Університету Роман Федишин.
Він під час заходу розказував про основні правила ведення бізнесу на прикладі
реальних бізнес-ситуацій, свої рекомендації та поради формулював з
практичної точки зору, демонструючи реальні можливості сучасного
підприємництва, що ґрунтується на знаннях і досвіді.
24 жовтня 2017 року в Університеті відбулося засідання круглого столу на
тему: “Професія юриста: алгоритми успішності. Реальність і перспективи на
майбутнєˮ, присвяченого аналізу та обговоренню проекту Закону України “Про
юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професіїˮ. На
засідання завітали суддя Сихівського районного суду м. Львова Н. Дулебко,
завідувач юридичним сектором ТУ ДСА України в Львівській області І. Злепко,
доцент кафедри господарсько-правових дисциплін ЛДУВС Я. ГаєцькаКолотило, провідний спеціаліст департаменту “Адміністрація міського головиˮ
В. Ю. Свізінський, юрисконсульт Міського палацу культури імені
Г. Хоткевича, менеджер проектів у сфері культурної адвокації М. О. Временова.
Юристи-практики поділилися своїм баченням правової реформи, перевагами та
недоліками проекту Закону “Про юридичну (правничу) освіту і загальний
доступ до правничої професіїˮ.
24 жовтня 2017 року проф. М. Беднарчук та доц. О. Шумський провели
виїзне практичне заняття з дисципліни “Біржові товариˮ зі студентами
спеціальності “Товарознавство і торговельне підприємництвоˮ на виробничій
базі ТМ “Просто добрий хлібˮ, співзасновником якої є випускник нашого вишу
А. Гудзоватий. На даний час у структуру ТМ “Просто добрий хлібˮ входить
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група компаній, які є лідерами на регіональних ринках виробництва харчової
продукції і продовольчої сировини. Про сучасний стан біржового ринку
сировини та обладнання для виробництва хлібопродуктів, а також про
найсучасніші напрями їх використання розповів директор ТзОВ “Хліб-Трейдˮ,
випускник товарознавчого факультету А. Чубко.
31 жовтня 2017 р. студенти Університету спеціальності “Фінанси,
банківська справа та страхуванняˮ відвідали відділення ПАТ “Креді Агріколь
Банкˮ Західного макрорегіону, де ознайомилися зі специфікою його діяльності.
Організатори екскурсії – викладачі кафедри фінансово-економічної безпеки та
банківського бізнесу, доц. Музичка О. М. та доц. Рущишин Н. М. та керівник
гуртка доц. Костак З. Р. Начальник відділу з продажів та обслуговування
фізичних осіб М. Вінярська проінформувала студентів про те, що даний банк є
універсальним, власником якого є одна з найбільших фінансових груп світу –
Credit Agricole Group (Франція). Керівник відділення висловила побажання
щодо можливості проходження виробничої практики з подальшим
працевлаштуванням у банку.
1 листопада 2017 року викладачі кафедри іноземних мов провели
англомовний захід World’s English Mania для студентів Університету. Формат
зустрічі включав різні види активностей, такі як робота у парі та у групі,
підготовка та представлення презентацій. Завершували зустріч так звані
“оксфордські дебатиˮ, під час яких була змога попрактикувати та вдосконалити
свої комунікативні навички, потренуватися виступати публічно, попрацювати в
команді, а також відшукати правильне рішення проблем за допомогою
брейнстормінгу та дебатів. У заході взяли участь студенти факультетів МЕВ та
ІТ, ТУСО, ЮФ та ІЕФ. До мовних дебатів активно долучилися: Л. Савіцька
(МЕВтаІТ), Б. Пік (МЕВтаІТ), М. Макаренко (МЕВтаІТ), Н. Гавриляк
(МЕВтаІТ), К. Пурська (МЕВ та ІТ), О. Бушков (МЕВ та ІТ), В. Прошко
(ТУСО) та Д. Попко (ТУ та СО).
1 листопада 2017 року студенти спеціальності “Облік і оподаткуванняˮ
здійснили пішохідну екскурсію центральною частиною стародавнього міста –
Площею Ринок. Екскурсантів ознайомили з історією та архітектурною
спадщиною міста Львова, яка включена до списку об’єктів Світової спадщини
ЮНЕСКО. Організатори екскурсії – викладачі кафедри бухгалтерського обліку,
куратори груп проф. Бачинський В. І., проф. Медвідь Л. Г. та доц. Чабанюк О. М.
1 листопада в актовій залі гуртожитку № 4 Університету відбулася зустрічзнайомство студентів 1-х курсів та їхніх кураторів зі спільнотою академічного
душпастирства при Університеті. Зі слів привітання розпочав цю зустріч
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капелан Університету, отець Роман (Довгань), де, звертаючись до присутніх,
наголосив на важливості перебування завжди у хорошому товаристві, бо це є
запорукою доброї формації особистості. У процесі знайомства зі спільнотою
академічного душпастирства студенти Університету мали можливість не лише
почути про діяльність спільноти, але й наочно це все побачити на великому
екрані через презентацію. Приклади з життя, ділення власним досвідом, як
також свідчення самих студентів, що вже є учасниками студентського
капеланства, створили легку та невимушену атмосферу, до подальшого
розвитку якої запросили усіх присутніх в спільноті, яка є завжди відкритою для
усіх.
1-3 листопада 2017 року студенти Інституту економіки та фінансів і
юридичного факультету підвищували рівень своєї фінансової грамотності у
межах проведення всеукраїнського проекту “Дні фінансової обізнаностіˮ від
фахівців Національного банку України, USAID, VISA та Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб. Студенти прослухали лекції та презентації від провідних
фінансистів країни, відвідали майстер-класи та взяли участь у тренінгах. Захід
проводився під гаслом “Керуй фінансами впевненоˮ і був покликаний надати
знання з управління власними фінансами та бюджетом, підготувати молодь до
прийняття впевнених і зважених фінансових рішень.
1-3 листопада 2017 року студенти спеціальності “Готельно-ресторанна
справаˮ взяли участь у якості волонтерів у найбільшому на теренах України
фестивалі гостинності та готельно-ресторанного бізнесу – “HoReCa Show Lvivˮ.
У межах заходу проходив ІІІ Національний конкурс “Дні української кухніˮ, до
якого долучилися студенти С. Борисова та В. Щепанкевич.
9 листопада 2017 року в конференц-залі факультету товарознавства,
управління та сфери обслуговування (вул. У. Самчука, 9, ауд. 414) відбулася
урочиста програма на тему “Від перших кроків у менеджменті до мільйонних
прибутківˮ. Програма свята включала секрети успіху від спеціальних гостей, а
також веселі забави, танці та пісні. Захід був присвячено 25-річчю кафедри
менеджменту. Спеціальні гості – учні СШ № 52 та СШ № 1 міста Львова.
Спільнота Університету не залишається байдужою до трагічних подій на
Сході України. Зокрема, 9 листопада 2017 р. відбулася зустріч професорськовикладацького складу, студентів і працівників вишу з героєм російськоукраїнської війни, автором книги “Іловайський щоденникˮ Романом Зіненком
(м. Дніпро), який розповів про жахіття “Іловайського котлаˮ та героїв, які
власним життям боронять незалежність Української держави. Р. Зіненко
віддав честь загиблим у війні випускникам ЛТЕУ, у тому числі Т. Брусу, який
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був його бойовим побратимом. У зустрічі також взяли участь громадська
діячка, член організації “Бахмут українськийˮ, сподвижниця українства та
української армії на лінії фронту С. Кравченко (м. Бахмут Донецької області) та
доктор історичних наук, поет, громадський діяч, завідувач відділу Інституту
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України П. Шкрабюк, к. біолог. н.,
фотограф, відомий дослідник Яворівського архіву повстанських світлин
В. Гуменюк.
9 листопада 2017 року за участі професора кафедри товарознавства та
технології непродовольчих товарів Доманцевич Н. І. на базі спеціалізованого
магазину посуду “Біликˮ відбулося виїзне лабораторне заняття з дисципліни
“Товарознавство виробів господарського призначенняˮ для студентів напряму
підготовки “Товарознавство і торговельне підприємництвоˮ Продавці магазину
С. Тимощук та Ж. Студенюк ознайомили з асортиментом елітного посуду із
скла і кераміки провідних німецьких, італійських і польських виробників.
Студенти мали можливість практично розглянути види сучасного декору для
елітного посуду з кришталю та кольорового скла, а також відмінні ознаки
порцеляни та майоліки.
13 листопада 2017 року на запрошення доцента кафедри бухгалтерського
обліку Чабанюк О. М. головний бухгалтер ТзОВ “Девелоперська компанія
“Моя Країнаˮ, колишня випускниця нашого вишу О. Попкова провела лекцію
для студентів спеціальностей “Облік і аудитˮ та “Облік і оподаткуванняˮ на
тему “Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництваˮ. Студенти
отримали можливість дізнатися безпосередньо від практика про особливості
використання даних фінансової звітності в управлінні підприємством.
16 листопада 2017 року студентською радою університету спільно з
деканатами факультетів та за активного сприяння ректорату організовано і
проведено святкування Дня студента, яке включало “Благодійний ярмарокˮ та
концертне ярмаркове дійство. Активними гостями та учасниками заходу стали
студенти і викладачі Львівського коледжу індустрії моди, Львівського
кооперативного коледжу економіки і права та Луцького кооперативного
коледжу ЛТЕУ. Отримані від ярмарку кошти були спрямовані на лікування
поранених воїнів АТО у Військово-медичному клінічному центрі Західного
регіону у м. Львові. Понад 20 студентських “торговельних командˮ
запропонували численним гостям і відвідувачам продукцію формату
“handmadeˮ (сувеніри, кулінарні та кондитерські вироби, оригінальні закуски,
гарячі страви, напої та коктейлі у “святковому” виконанні тощо). Учасників
ярмарку розважали найкращі творчі колективи Університету, Львівського
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кооперативного коледжу економіки і права та Луцького кооперативного
коледжу. Оваціями зустріли присутні дефіле “Театру модиˮ Львівського
коледжу індустрії моди, студенти якого репрезентували колекції одягу власного
виробництва.
21 листопада 2017 року в Університеті уже вдруге відбулося грандіозне
шоу “Міс та містер юридичного факультетуˮ, де краса, грація, інтелект та щирі
емоції наповнили зал. Переможців визначало журі, яке сформоване з
випускників юридичного факультету за такими номінаціями: “Міс
Елегантністьˮ, “Містер Мужністьˮ, “Міс Посмішкаˮ, “Містер Драйвˮ, “Міс
Граціяˮ, “Містер Галантністьˮ, “Міс Інтелектˮ, “Містер Мозокˮ. За
результатами конкурсу Анна Можарівська отримала титул МІС юридичного
факультету 2017, а Ярослав Лаба одержав титул МІСТЕР юридичного
факультету 2017.
21 листопада 2017 року для студентів спеціальності “Готельно-ресторанна
справаˮ відбулося виїзне практичне заняття в екопарк-готелі “Древній градˮ.
Під час екскурсії керуюча парк-готелем розповіла про організаційну структуру
підприємства, вимоги до фахівців та функціональні обов’язки персоналу. Була
можливість оглянути номерний фонд готелю, приміщення для надання
готельних послуг, ресторан та інші приміщення. У ході заняття студенти
змогли перевірити і розширити свої знання щодо функціонування сучасного
готельного підприємства.
22 листопада 2017 року в головному корпусі Університету відбувся
конкурс “Студентські презентації спеціальностей ЛТЕУˮ, що полягав у
представленні спеціальності, на якій вони навчаються, і створенні рекламного
буклету. До уваги присутніх було подано 15 презентацій та буклетів про всі
спеціальності вишу. Журі конкурсу відзначило високий рівень виконання усіх
робіт і рекомендувало розмістити їх на кафедральних інтернет-сторінках. За
інформаційною насиченістю, якістю дизайну, майстерністю і креативністю
доповідачів було виділено 5 найкращих презентацій-переможців: “Правоˮ
(автор М Ватраль), “Туризмˮ і “Готельно-ресторанна справаˮ (Р. Мацелюх,
І. Малик), “Облік і оподаткуванняˮ (І. Лаврушко, Г. Семенюк) та “Міжнародні
економічні відносиниˮ (О. Бойко). Автори-розробники вказаних робіт були
відзначені призами.
23 листопада 2017 року в навчальному туристичному центрі при кафедрі
туризму та готельно-ресторанної справи Університету відбулася зустріч
студентів спеціальності “Туризмˮ з представником компанії “Аккорд-турˮ лідера туристичного ринку України. Спікер розповів про основні напрями
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роботи туроператора та перспективи його розвитку. Представник туристичної
компанії детально ознайомив із вимогами, які висуваються до супроводжуючих
туристичних груп, про позитиви і негативи цієї професії. У студентів викликала
зацікавленість інформація про можливість стажування і подальшого
працевлаштування в туристичній компанії.
23 листопада 2017 року на кафедрі підприємництва, торгівлі та логістики
проведено засідання на тему “Логістика: наука, ефективний інструмент
менеджменту, перспективна сфера розвитку кар’єри випускників ЛТЕУˮ,
присвячене Дню логіста. В роботі круглого столу взяли участь викладачі
Університету,
аспіранти,
магістранти
та
студенти
спеціальності
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ.
23 листопада 2017 року на базі гіпермаркету “Епіцентр Кˮ завідувач
кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів, професор
Л. В. Пелик провела практичне заняття у секції “Текстильˮ для студентів
спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ. На практичне
заняття було запрошено менеджера з персоналу гіпермаркету Світлану Малу.
28 листопада 2017 року студенти першого та другого курсів спеціальності
“Міжнародні економічні відносиниˮ мали гарну нагоду ознайомитися з
перспективами, які відкриває для них навчання за обраним фахом,
поспілкувавшись зі своїми старшими колегами: магістрами Я. Умриш і
Р. Трушем та нашою випускницею С. Шевчук. Магістри розповіли студентам,
які переваги вони отримають, досконало оволодівши іноземною мовою та
належно засвоївши матеріал фахових дисциплін.
6 грудня 2017 року на кафедрі маркетингу відбулася зустріч із
випускником магістратури спеціальності “Маркетингˮ 2014 року випуску
Н. Валько (тепер – Карашкевич), який є провідним маркетологом ТзОВ “ЛеоСˮ, що керує відомою в Україні мережею магазинів техніки та електроніки
“Вухо.Комˮ. Предметом зустрічі стало проведення тренінгу зі студентами
спеціальності “Реклама та зв’язки з громадськістюˮ на практичному занятті з
“Маркетингуˮ, під час якого практиком було надано корисні поради стосовно
застосування основ маркетингової теорії в реальних умовах діяльності суб’єктів
підприємництва, а також висловлено щирі побажання про доцільність якісного
навчання для працевлаштування майбутніх фахівців.
7 грудня 2017 року в актовій залі Університету відбулася урочиста
концертна програма з нагоди святкування Дня спеціальностей Інституту
економіки та фінансів, в якій взяли участь студентські команди: “Накладнаˮ
(спеціальність “Облік і оподаткуванняˮ), “ФБССˮ (спеціальність “Фінанси,
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банківська справа та страхуванняˮ), “Кепкаˮ (спеціальність “Економікаˮ). Свято
включало змагання команд за такими конкурсами: візитка, яка передбачала
презентацію спеціальності; “Дай відповідь на питанняˮ; домашнє завдання.
Оцінювало результати виступів журі у складі випускників Університету різних
років: О. Семена, О. Кобилецького та В. Боднарюка. За результатами конкурсу
перемогу отримала команда “Накладнаˮ, ІІ місце – “ФБССˮ, а ІІІ місце –
“Кепкаˮ.
21 грудня 2017 року на факультеті МЕВ та ІТ відбулося засідання
студентського круглого столу на тему “Країни Європи: країнознавчі аспекти та
особливості розвитку національної економічної моделіˮ. Захід відбувався за
участі студентів спеціальності “Міжнародні економічні відносиниˮ. Доповіді
стосувалися проблематики дисциплін “Країнознавствоˮ (викладач доц. Т. Яхно)
та “Національні моделі економічного розвиткуˮ (викладач доц. О. Шайда), які
читаються відповідно на першому та на другому курсах.
Щорічно Університет спільно з навчальними закладами Львова та
громадськими діячами з нагоди Дня Святого Миколая проводить благодійну
акцію “Миколай тебе не забудеˮ для учнів Турківської школи-інтернату для
дітей та сиріт. 21 грудня 2017 року студенти вишу завітали у Львівську
загальноосвітню школу-інтернат № 2 та вручили дітям 2-4 класів зібрані
факультетом товарознавства, управління та сфери обслуговування подарунки:
книги, м’ячі, інтелектуальні ігри, іграшки, солодощі, які принесли чимало
радості. Студенти факультету подарували малечі дві незабутніх години
спілкувань, веселих розваг, спільних пісень та просто теплих обіймів. У свою
чергу, діти школи-інтернату віддячили нашим студентам демонстрацією своїх
талантів і розповідями про свої мрії. Благодійна акція відбулася за ініціативи
представників студентського самоврядування факультету ТУСО Б. Базюка та
А. Лебединця, котрі організували збір подарунків і солодощів до Дня Святого
Миколая.
24 січня 2018 року в залі засідань Вченої ради Університету відбулося
засідання Ради Наукового товариства ім. Шевченка, в якому брали участь
студенти. Обговорено: проблеми і напрями модернізації національної
економіки України (доповідач: ректор університету, професор Петро Куцик);
про основні напрямки роботи Президії та комісій НТШ у 2018 році (доповідачі:
Р. Кушнір, С. Гелей); про відзначення 100-річчя встановлення
Західноукраїнської державності у 2018 р. (доповідач: проректор університету,
професор С. Гелей).
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З нагоди відзначення 202-ї річниці із дня заснування Університету 7
березня 2018 року в церкві Святої Трійці відбулася Свята Літургія, де присутні
молилися за мир в Україні, за здоров’я професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів навчального закладу, яку провели отець Степан та
капелан Університету, отець Роман. У актовій залі пройшло урочисте засідання,
в якому взяли участь студенти, викладачі та співробітники вишу. З вітальним
словом виступив ректор університету, професор П. О. Куцик. Ним було
відзначено здобутки колективу як за тривалу історію свого існування, так і за
останній рік, окреслено сучасні виклики та перспективи розвитку навчального
закладу. На завершення свята ректор університету щиро привітав присутніх
жінок із Міжнародним жіночим днем, а чоловіки вручили їм весняні квіти.
12 березня 2018 року було насичено різноманітними подіями. Зокрема, в
актовій залі Університету відбулися урочисте засідання і концерт, присвячені
204-й річниці від дня народження Т. Шевченка. Торжества розпочалися з
вступного слова, виголошеного проректором, професором С. Гелеєм. Актор
Національного академічного українського драматичного театру імені Марії
Заньковецької Богдан Козак прочитав поему Т. Шевченка “Чигрине, Чигринеˮ.
Студентка Університету В. М'яченко прочитала поему “Хустинаˮ, Н. Титар –
“Стоїть в селі Суботовіˮ, П. Тур – “Світе ясний! Світе тихий!ˮ, а студентка
Львівського музичного училища імені Станіслава Людкевича виконала
українську народну пісню на слова Т. Шевченка “Нащо мені чорні бровиˮ.
Завершили концерт колективи Університету - народна капела бандуристок
“Галичанкаˮ та народна хорова капела “Мріяˮ.
Того ж дня, 12 березня 2018 року, студенти вишу разом із мешканцями
Львова долучилися до флеш-мобу з нагоди 153-ої річниці від дня першого
публічного виконання гімну України, який відбувся на Площі Ринок перед
будівлею міської ратуші. Після виконання Державного гімну України
урочистою ходою з національними прапорами пройшли від ратуші до рідного
вишу.
15-16 березня 2018 року студенти Університету спеціальності “Правоˮ
М. Войтович та У. Чепіль відвідали всеукраїнський студентський конгрес
“УНІВЕРСИТЕТ МАЙБУТНЬОГОˮ, що відбувся на базі НУ “Львівська
політехнікаˮ. Під час заходу присутні мали змогу ставити питання представникам
Міністерства освіти і науки України, освітнім експертам, а також міському голові
Львова А. Садовому.
21 березня 2018 року студенти Університету спеціальності “Туризмˮ у
супроводі доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
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І. Тучковської в межах виїзного лекційного заняття з дисципліни “Організація
екскурсійної діяльностіˮ здійснили культурно-пізнавальну екскурсію у
Львівський будинок вчених.
22 березня 2018 року відбулися наступні події:
 зустріч студентів напряму підготовки “Реклама та зв’язки з
громадськістюˮ і спеціалізації “Реклама у бізнесіˮ з відомим журналістом,
доктором філологічних наук, професором, автором численних книг (Теорія
масової інформації та комунікації, Основи видавничої справи, Основи
редагування, Основи наукових досліджень, Логіка та ін.) Зіновієм Партико,
який у процесі безпосереднього спілкування зі студентами проаналізував низку
актуальних ситуацій із практики журналістики і реклами;
 засідання круглого столу, за ініціативи Студентського наукового
товариства юридичного факультету, на тему “Президенти незалежної України:
правовий аналіз діяльностіˮ, де студенти підготували доповіді про кожного з
Президентів сучасної України та висвітлили позитивні і негативні аспекти їх
діяльності;
 конкурс “Міс і Містер Львівського торговельно-економічного
університету-2018ˮ, організований студентською радою у нічному клубі
“Метроˮ. Святковий захід складався з чотирьох етапів: представлення паручасникiв, домашнього завдання (довільного танцю), виконання запальної
латиноамериканської вальси і відповідей на запитання журі. Факультети
репрезентували 4 пари конкурсантів: А. Агєєва і М. Абрагамович (ФМЕВ та
ІТ); У. Чепіль і Я. Лаба (ЮФ); І. Малай і Д. Ковязін (ФТУСО); Д. Логін і
С. Торобов (ІЕФ). Титули “Міс і Містер ЛТЕУ-2018ˮ присуджені І. Малай та
Д. Ковязіну, які отримали в нагороду грошовий приз від Університету.
30 березня 2018 року понад 30 студентів вишу взяли активну участь у
великій загальноміській толоці – прибиранні міста Львова. Символічно, що до
наближення світлого Воскресіння Христового силами студентів було ретельно
очищено від сміття схил саме Святоюрської гори (біля Архикатедрального
собору святого Юра зі сторони вул. Озаркевича – навпроти шпиталю
митрополита А. Шептицького).
4 квітня 2018 року в Університеті відбувся святковий захід “Готуємося до
Великодняˮ, на який завітали випускники, викладачі та студенти всіх
факультетів, зокрема і студенти-іноземці відділення довузівської підготовки.
Організатор – студрада Університету (голова П. Шевченко) та студрада
факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування (співголови
А. Лебединець і Б. Базюк), а також деканат і викладачі факультету
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товарознавства, управління та сфери обслуговування. У програму заходу
входили: виставка вишитих ікон, представлення рецептів пасок і солодощів
різних регіонів України, майстер-клас із розфарбовування писанок, виставкапродаж великодніх пасок, солодощів та інших страв. На виставці вишитих ікон
презентовано сімейні роботи-реліквії студентів і викладачів, вік окремих із них
– понад кілька десятків років. Особливе захоплення в учасників свята
викликало символічне “Дерево життяˮ, прикрашене писанками, яке під егідою
та за участі студради Університету виготовили студенти факультету ТУСО.
Майстер-клас із виготовлення та розпису писанок у техніці “декупажˮ,
фарбування крашанок й приготування святкових пряників провели доцент
Л. Демидчук, доцент М. Бодак і студент спеціальності “Готельно-ресторанна
справаˮ Б. Стандричук. На виставці-продажі у широкому асортименті були
представлені паски, солодощі та великодні приправи, приготовлені під
керівництвом старшого викладача Л. Багрій.
13 квітня 2018 року студенти Університету спеціальності “Міжнародні
економічні відносиниˮ та викладачі кафедри МЕВ В. О. Шевчук, М. М. Чех,
З. Я. Макогін взяли участь у роботі науково-практичної конференції студентів
та аспірантів “Інтеграційні тренди в Європі та їх вплив на регіонˮ, яка
відбувалася у ЛНУ ім. І. Франка.
16 квітня 2018 року студенти юридичного факультету, за сприянням
ректорату, декана факультету, доц. О. Котухи та начальника штабу цивільної
оборони В. Кріпа, під керівництвом викладачів кафедри кримінального права та
процесу доц. М. Олашин та ас. В. Слупко пройшли навчальний тренінг із
надання першої невідкладної допомоги у Львівському державному університеті
з безпеки життєдіяльності. Присутні ознайомилися з основними способами
надання першої медичної допомоги, медичними засобами, які застосовуються
відповідними службами, та спробували себе в ролі рятівників, що надають таку
допомогу. Тренінг пройшов у невимушеній та цікавій атмосфері, а студенти
отримали базові знання.
Того ж дня студенти Університету спеціальності “Фінанси, банківська
справа та страхуванняˮ й активні-члени студентського наукового гуртка
відвідали відділення Західного ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНКˮ (м. Львів,
вул. Личаківська, 8), де ознайомилися з особливостями його діяльності.
Організатори екскурсії – завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та
банківського бізнесу, проф. О. Копилюк та викладачі кафедри доц.
Н. Рущишин, доц. О. Музичка та доц. З. Костак. У межах заходу керівник
відділення Л. Драгула та керівник напряму HR Т. Дучак ознайомили присутніх
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з історією створення ПАТ КБ “ПРИВАТБАНКˮ, його організаційною
структурою та конкурентною позицією на ринку банківських продуктів та
послуг.
16 квітня 2018 року в межах Французької весни в Україні доцент
Н. Демчук разом із студентами спеціальності “Реклама в бізнесіˮ побували на
концерті маестро Максіме Заккіні (Франція), який виконав на фортепіано твори,
написані для гри лівою рукою. Це була унікальна нагода послухати звучання
таких творів класики, враховуючи факт, що у світі їх написано всього 600.
17 квітня 2018 року студенти Університету спеціальностей
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ, “Харчові технологіїˮ,
“Готельно-ресторанна справаˮ з викладачами кафедри товарознавства,
технологій і управління якістю харчових продуктів проф. Т. Лозовою, доц.
О. Давидович, доц. О. Гиркою та доц. Н. Палько провели виїзні заняття з
дисциплін “Управління якістюˮ, “Управління якістю та безпекою продукції
галузіˮ та “Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному
господарствіˮ на базі ТзОВ “Хліб-Трейдˮ.
18 квітня 2018 року студенти спеціальностей “Міжнародні економічні
відносиниˮ та “Правоˮ під керівництвом старших викладачів кафедри
іноземних мов А. Степанова, Л. Тимочко та Н. Зайшлої взяли участь у виїзному
занятті-екскурсії англійською мовою. Програмою заходу передбачено огляд
визначних архітектурних пам’яток Львова та презентацію індивідуальних
проектів англійською мовою про цікаві легенди нашого міста. Особливу увагу
було приділено будівлям, де раніше розташовувалися навчальні заклади, які
еволюціонували в Львівський торговельно-економічний університет:
Національний академічний український драматичний театр імені Марії
Заньковецької, відомий як будинок Скарбека, у приміщенні якого 2 жовтня
1899 року відбулося офіційне відкриття Державної торговельної школи; та
будівля по вул. Лесі Українки (раніше Скарбківській, 39), де розміщувалася
Вища торговельна школа, яка 1902 року здобула статус Торговельної академії.
Студенти успішно виконували роль екскурсоводів, оповідаючи англійською
мовою історію нашого міста та рідної альма-матер. 26 квітня 2018 року
студенти ІЕФ та факультету ТУСО, що вивчають німецьку мову, відвідали
виставку сучасного живопису “Берлінські ремінісценціїˮ (арт-салон “Штукаˮ).
19 квітня 2018 року студенти Університету спеціальності “Фінанси,
банківська справа та страхуванняˮ А. Микита та Т. Скляр відвідали
Вроцлавський університет (Польща), де взяли участь у 3-й Міжнародній
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студентсько-докторантській
науковій
конференції
“Про
Україну
інтердисциплінарноˮ.
25 квітня 2018 року з ініціативи завідувача кафедри іноземних мов,
доцента Н. Ковалик в Університеті відбулася міжвузівська англомовна
студентська конференція на тему: The Society. The Obligations. The Privileges. /
Суспільство. Обов’язки. Привілеї. Метою заходу було не лише залучення до
підготовки та проведення публічних виступів англійською мовою, але й до
активного обговорення актуальних ідей та суспільних явищ сучасного життя.
Тоді ж в Університеті відбулася зустріч студентів факультету міжнародних
економічних відносин та інформаційних технологій і юридичного факультету з
журналістом С. Лащенком, українським правозахисником М. Мариновичем
(м. Львів), політологом Ю. Осикою та волонтером О. Аршиновою (м. Ізмаїл
Одеської області). Присутні мали можливість поспілкуватися про внутрішнє
політичне становище у Одеській області, вплив зовнішніх чинників на ситуацію
в регіоні. Взяли участь у обговоренні питання формування і розвитку
волонтерського руху в Україні та їх значення для зміцнення суверенітету й
державності.
26 квітня 2018 року в актовій залі відбулася зустріч ректора, професора
П. Куцика зі студентами Університету. Були присутні проректори, декани і
працівники деканатів, завідувачі випускових кафедр та куратори академічних
груп. Студентську громаду представляли члени студентської ради
Університету, студентських рад факультетів та представники академічних груп
всіх факультетів вишу. Розпочався захід хвилиною мовчання, якою присутні
вшанували пам’ять жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС та учасників
ліквідації її наслідків. Під час виступу ректор подякував за активну участь у
громадському житті Університету, відзначив досягнення студентських рад в
організації численних профорієнтаційних та благодійних заходів. Ректор
окреслив головні напрями подальшого розвитку вишу та завдання, які
ставляться перед студентами та викладачами для їх реалізації. В цілому зустріч
пройшла у діловій і відвертій атмосфері, тому студенти активно та наполегливо
ставили питання, які стосувалися покращення умов навчання у корпусах,
побуту в гуртожитках та їдальнях, а також висловлювали конструктивні
пропозиції щодо їх покращення.
Впродовж квітня-травня в Університеті відбувся тиждень пізнавальнонавчальних заходів іноземними мовами, який проведено кафедрою іноземних
мов. Захід передбачав тематичні та виїзні заняття, перегляди та обговорення
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відеофільмів іноземною мовою, також зустріч із власником австрійської IT
компанії Taoweb Ріхардом Тометіхом.
1-2 травня 2018 року ст. викл. О. Березюк та доц. А. Костенко організували
зустріч із власником австрійської IT компанії Taoweb Ріхардом Тометіхом та
випускниками кафедри комп’ютерних наук. За результатами зустрічі студентка
спеціальності “Готельно-ресторанна справаˮ А. Мельничук успішно пройшла
співбесіду на посаду асистента компанії.
12 травня 2018 року на факультеті товарознавства, управління та сфери
обслуговування Університету в межах щорічного дитячого фестивалю “Таланти
в діїˮ деканатом, викладачами кафедри туризму та ГРС, а також студентами
факультету організовано і проведено кулінарні майстер-класи для дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі з ДБСТ та
прийомних сімей, а також для дітей із сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах. Майстер-класи з приготування страв грузинської та
італійської кухні проводили студенти А. Лебединець та Б. Базюк за участі
П. Шевченко, Е. Хізматуліної, В. Вретика, Т. Ібрагімлі, І. Ноги та С. Рак.
Метою заходу було створення унікальної можливості проявити свої здібності,
розкрити таланти, навчитися новому, відчути підтримку та отримати стимул до
подальшого розвитку. В межах заходу кожна дитина долучилася до
захоплюючих професійних майстер-класів з приготування хачапурі та пасти
карбонари. На завершення діти мали змогу досхочу поласувати грузинськими
хачапурі та італійською пастою.
14 травня 2018 року проведено виїзне заняття на базі Театру пива
“ПРАВДАˮ для студентів спеціальності “Харчові технології та інженеріяˮ у
супроводі доцента кафедри товарознавства, технологій і управління якістю
харчових продуктів О. Гирки.
16 травня 2018 року студенти факультету товарознавства, управління та
сфери обслуговування спеціальності “Готельно-ресторанна справаˮ у супроводі
куратора, старшого викладача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Б. Полотай відвідали ресторацію “Андерсенˮ. Шеф-кухар закладу ознайомив із
організацією роботи кухні, розповів про обладнання, меню, оригінальні страви.
Адміністратор розказав студентам про інтер’єр і провів екскурсію по залах
ресторації.
17 травня 2018 року в Університеті пройшло Свято матері, яке
прислужилося формуванню громадянської позиції українського жіноцтва,
усвідомленню його місця та ролі у суспільному житті, зокрема в часи
відсутності державності, вихованню жінки-патріотки, господині дому, щасливої
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неньки. А скільки сьогодні наші Матері, Дружини, Сестри втратили синів,
чоловіків, братів від лихоліття неоголошеної війни на Сході України. Свою
вагому лепту в зміст святкового концерту внесли студенти Університету. Так,
студенти юридичного факультету С. Гачко і Х. Швачко проспівали пісню
Т. Бученко “Мамаˮ; студентка факультету товарознавства, управління та сфери
обслуговування І. Москаленко – пісню М. Мозгового “Материнська любовˮ;
студентки факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних
технологій Г. Петришин та Х. Цимбаліста виконали пісню на слова
М. Сингаївського, музика В. Верменича “Чорнобривціˮ, а В. Куцик виконав на
скрипці “Концерт ля-мінорˮ.
18 травня 2018 року в межах проведення Тижня факультету
товарознавства, управління та сфери обслуговування у спортивному комплексі
Університету відбувся бліц-турнір з міні-футболу на “Кубок факультету
ТУСОˮ. До змагань долучилися збірні команди факультету, Львівського
кооперативного коледжу економіки і права, Львівського коледжу індустрії
моди та середньої загальноосвітньої школи № 40 м. Львова.
Того ж дня студенти юридичного факультету А. Панасюк та Д. Тишков
взяли участь у підсумковому етапі Конкурсу творчих робіт есе “Дотримання
прав людини в Україні в контексті вступу України до ЄСˮ, організованого
Хмельницьким університетом управління та права спільно з юстицією
Хмельниччини. Д. Тишков виступив із доповіддю на тему “Дотримання прав
біженців і переселенців в Україні та ЄСˮ, а А. Панасюк на тему “Роль
Європейського Суду з прав людини у забезпеченні належного та ефективного
механізму захисту прав людини в Україніˮ. Науковий керівник робіт: доцент
кафедри теорії держави і права Г. Санагурська. За результатами наукового
форуму Д. Тишков виборов ІІІ місце.
22 травня 2018 року в актовій залі Університету відбувся фестивальконкурс “Студентська весна ЛТЕУˮ, в якому взяли участь команди: “Na Maziˮ
(факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування); “Наоборотˮ
(Інститут економіки та фінансів); “Високий градусˮ (факультет міжнародних
економічних відносин та інформаційних технологій) і “Збірна тверезих
юристівˮ (юридичний факультет). Програма заходу передбачала 3 конкурси:
“Візиткаˮ, “Розминкаˮ і “Як я провів літо?ˮ. Результати конкурсу оцінювало
журі, до якого увійшли випускники Університету різних років: випускник 2004
року, адвокат Ю. Гринчук; випускник 2012 року, головний бухгалтер
юридичної фірми “Акцент-Фінансˮ (м. Львів) Семен Остап; випускник 2017
року, директор Львівського комунального закладу “Клуб ігрових видів спортуˮ,
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аспірант Університету Д. Ратич; випускниця 1995 року, заступник генерального
директора фірми “Сомгізˮ (м. Львів) О. Цифуляк. Голова журі – студентський
мер міста Львова О. Неколяк.
23 травня 2018 року студенти напряму підготовки “Фінанси і кредитˮ та
спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ прослухали лекцію
на тему: “Незалежний фінансовий консультант – твоя перша робота, що може
стати справою життяˮ, яку провели представники міжнародної компанії OVB
Allfinanz Ukraine (провідний фінансовий радник Крупка Володимир та
фінансовий консультант Р. Серветник, що є провідним фінансовим
посередником у Європі та лідером з надання фінансових послуг для населення).
25 травня 2018 року в Університеті відбулася лекція з дисципліни
“Податкова системаˮ на тему “Роль великих платників податків у формуванні
податкових надходжень до бюджету Україниˮ, яку провів начальник відділу
погашення боргу Львівського управління Офісу великих платників податків
ДФС І. Понятівський. Організатор заходу – доцент кафедри фінансів, кредиту
та страхування Т. Мединська. Після викладеного матеріалу студенти
спеціальностей Інституту економіки та фінансів мали змогу ставити питання та
брати участь в обговоренні сучасних проблем у сфері оподаткування.
2 червня 2018 року студенти юридичного факультету Університету
В. Єрмілова, В. Тимінська, Р. Гошкович відвідали Форум Національної Єдності,
який відбувся у ЛНУ ім. І. Франка. Варто відзначити, що учасником заходу став
ректор університету, професор П. Куцик, який виступив із великою доповіддю
про стан і перспективи розвитку національної економіки.
6 червня 2018 року в секції “Декоˮ гіпермаркету “Епіцентр Кˮ для
студентів спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ
завідувачем кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів,
проф. Л. В. Пелик проведено майстер-клас “Асортимент поштучних
текстильних виробівˮ із навчальної дисципліни “Товарознавство текстильноодягових товарівˮ. Мета заняття – ознайомлення з сучасним видовим і
внутрішньовидовим асортиментом текстильних товарів, що насамперед
пов’язано з досягненням механічної та хімічної технології виробництва
текстильних матеріалів. Презентація напрацьованого професійного досвіду та
взаємообміну в ході проведення майстер-класу допомогла студентам вивчити
особливості тканин різного волокнистого складу, зрозуміти вплив окремих
технологічних процесів на формування структури асортименту текстильних
виробів і їх основних споживних властивостей.
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11 червня 2018 року студенти факультету товарознавства, управління та
сфери обслуговування спеціальності “Туризмˮ разом із куратором, доцентом
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи І. Тучковською в межах
програми навчальної практики відвідали музейно-культурний комплекс пивної
історії – ЛЬВІВАРНЯ. Студенти отримали можливість відчути себе справжніми
пивоварами, “доторкнутисяˮ до історії пива та “зазирнутиˮ у процес
пивоваріння.
Отже, основні зусилля викладачів Університету спрямовані на те, щоб
кожна лекція, практичне чи семінарське заняття, позааудиторні заходи мали
виховну спрямованість, а викладання будь-якої дисципліни не лише виховувало
б у студентів професійні якості, але й сприяло б засвоєнню загальнолюдських
норм моралі, формуванню почуття патріотизму, громадянської та національної
гідності, активної життєвої позиції. Надзвичайно важливе значення ректорату,
факультетів та кафедр, органів студентського самоврядування полягає у
створенні належних умов для розвитку та задоволення культурних потреб
студентів, для їх самореалізації. Випускники Університету мають бути не
просто знаючими спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими з
демократичним світобаченням.
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7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Важливою складовою забезпечення функціонування Університету є
фінансово-господарська діяльність. Так, за 2017-2018 навчальний рік
Університетом було одержано доходів від надання освітніх послуг та інших
послуг у сумі 38215602,00 грн, що на 761386,00 грн більше, ніж у
попередньому навчальному році, а саме:
 надання освітніх послуг – 26287477,00 грн;
 надання послуг з проживання в гуртожитках – 8567011,00 грн;
 надання послуг з оренди приміщень – 1952808 грн;
 інші надходження (% за депозитами, додаткові послуги, компенсація
послуг тощо) – 1408306,00 грн.
Отримані доходи використані на покриття видатків Університету, а саме
на:
 оплату праці і нарахування внесків на державне загальнообов’язкове
соціальне страхування – 22639808,00 (18235857,00 + 4403951,00) грн, що
становить 59,24 % у загальних видатках;
 поновлення і придбання навчального обладнання, комп’ютерної
техніки та інших матеріальних активів – 845592,00 грн;
 придбання підручників, посібників, наукової літератури, витрати на
видавництво – 334450,00 грн;
 оплату за газ, електроенергію, комунальні та інші послуги, пов’язані з
утриманням навчальних корпусів і діяльністю Університету (без витрат на
обслуговування гуртожитків) – 4942080,00 грн;
 витрати на утримання гуртожитків (теплопостачання, водопостачання,
електропостачання та інші послуги) – 7865620,00 грн;
 проведення поточного ремонту та інших робіт: у корпусі № 1,
вул. Туган-Барановського, 10 – фасад будівлі, шліфування та лакування паркету
і частковий поточний ремонт в аудиторіях (124, 131, 301, 302, 303, 310, 312),
поточний ремонт приміщень і аудиторій (115, 125, 128, 216, 217), частковий
ремонт системи опалення та інші роботи; у корпусі № 3 вул. У. Самчука, 9 –
поточний ремонт коридору 5 поверху та прокладання електропроводів
аудиторій (202, 411а, 411б), циклювання та лакування паркету і ремонт в
аудиторіях (302, 303, 308, 309 (а,б,в), 410, 505, 505а, 506, 509, 420, 421, 520, 526)
та інші роботи; корпус № 4 вул. Тершаківців, 2а – заміна труб холодного
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водопостачання та водовідведення, ремонт санвузлів, частковий ремонт
окремих аудиторій (502, 503, 505 та ін.); ремонт системи водопостачання і
водовідведення, санвузлів, кухонь у гуртожитках № 3,4 та ін. – 1715250,00 грн.
Як і в попередні роки, завдяки ректорату та окремим керівникам
структурних підрозділів значна частина матеріалів, послуг і ремонтних робіт
були профінансовані спонсорами (співфінансування 503, 505, 505, інші – вул. Б.
Тершаківців, 2 а; вул. У. Самчука, 9: 411а, 411б, частина коридору на 4 поверсі
– ремонт зроблено спонсорами, а в 302, 303, 308, 520 – часткове фінансування
спонсорами) та інші послуги, обладнання – на суму близько 0,9 млн грн.
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ПІСЛЯМОВА
Викладене свідчить, що навчальний рік не був легким для Університету.
Проте колектив рухався у правильному напрямі та отримав відповідні здобутки
- це ознака правильності обраного колективом курсу на забезпечення якості
освіти, досліджень та інновацій.
Велика заслуга колективу у подальшому покращенні матеріальнотехнічної бази тощо.
Колегіальність прийняття рішень, чітке та обґрунтоване планування
діяльності, спільна праця та наполегливий пошук оптимальних рішень – це та
багато іншого дозволяють із оптимізмом дивитися у майбутнє.
Найважливішим завданням на наступний рік є забезпечення належного
набору студентів. Тому нам потрібне взаєморозуміння, оскільки у цей час ніхто
у нашому колективі (як ніколи) не повинен бути осторонь всієї діяльності
Університету задля його функціонування та розвитку.
У своїй роботі колектив Університету повинен дотримуватись основного
гасла “Ми цінуємо минуле і на ньому будуємо майбутнєˮ.

Хай у всьому допоможе нам Бог.

Віддруковано в друк. ЛТЕУ зам. 174.
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