
ЗВІТ 
ректора Львівського інституту економіки і туризму Бочана І.О., д.е.н., 

професора, про роботу у 2015 році та виконання контрактних 
зобов’язань перед МОН України 

від 30 грудня 2015 року 
Шановні учасники конференції трудового колективу! 

В складних соціально-економічних, політичних, воєнних умовах та в 
необхідності системних змін по забезпеченню якості вищої освіти проходить 
2015 календарний рік. Ефективна система якості підготовки фахівців 
визначає роль і місце нашого інституту, як провідного ВНЗ країни з розвитку 
науки про туризм і підготовки конкурентоспроможних фахівців для сфери 
послуг з конкурентними перевагами по фаховому володінню іноземними 
мовами та інформаційними технологіями на ринку праці. Наш багаторічний 
досвід ефективної діяльності, потенційні можливості і ресурси дали нам 
змогу забезпечити динаміку та інноваційний характер у роботі усіх 
структурних підрозділів інституту, впроваджувати у зміст профільної освіти 
елементи феноменальних можливостей туризму, як соціально-економічного 
явища сучасності. 

Чітка мета і окреслена перспектива розвитку нашого інституту за всіма 
сучасними потребами замовлення від суспільства та економіки в підготовці 
висококваліфікованих менеджерів для туристичної інфраструктури через 
створення нових робочих місць, формування середнього класу заможних 
громадян, розвитку підприємництва, наповнення бюджетів різних рівнів, 
визначили потребу наших випускників за всіма спорідненими 
спеціальностями в інституті. 

Тільки якісна і ефективна науково-педагогічна діяльність викладачів і 
студентів дає можливість успішно зреалізувати інноваційні зміни, окреслені 
Стратегією розвитку інституту до 2020 року у відповідності до вимог Закону 
України «Про вищу освіту». Наші зусилля спрямовуються на ефективну 
діяльність всіх суб’єктів інституту, на забезпечення якісних параметрів: – на 
чому вчимо? – хто вчить? – кого вчимо, яким він (фахівець) має бути? 
Первинною ознакою забезпечення якості вищої освіти є успішна реалізація 
навчальної програми викладачем і студентом через зміни технологій 
навчання, розрахованих не на запам’ятовування вивченого, а на формування 
компетенцій (через вмію, знаю і де використаю ці знання). Ці та інші 
системні вимоги щорічно ректор перед початком нового навчального року 
окреслює у зверненні до колективу інституту. На виконання Ухвали Вченої 
ради інституту від 4 лютого 2015 року розроблено програми освітньої 



діяльності по забезпеченню якості вищої освіти та вдосконалено інноваційні 
моделі підготовки фахівців (дерево фаху) за кожною спеціальністю.  

Розроблено: 
– нове Положення про організацію освітнього процесу; 
– нові навчальні плани за всіма спеціальностями, що вступили в дію з 

вересня 2015 року. 
Запроваджено: 

– систему анкетування після завершення кожного курсу предмету у 
навчальному році «Курс очима студентів»; 

– проведення презентацій-звітів  викладачів публічно перед викладачами 
і студентами на предмет мотивації вивчення цих дисциплін за 
відповідною спеціальністю; 

– підсумковий (кожного семестру) розгляд стану реалізації навчальних 
програм викладачами і студентами за компетентнісним підходом та 
якістю надання освітніх послуг для збереження контингенту студентів і 
їх професійної мобільності; 

– щоквартальний аналіз навчально-методичного забезпечення 
навчальних дисциплін викладачами на засіданнях кафедр (в 
паперовому та електронному варіантах), зокрема, тестів  для 
тематичного і підсумкового контролю і критеріїв їх оцінювання, щоб 
вони були доступними  для студентів на сайті, в тому числі, і в он-лайн 
системі забезпечення якості навчання в інституті. 

В інституті запроваджено систему заохочування викладачів у вивченні 
англійської мови та запрошення іноземців, зокрема, в цьому році до 
залучення вивчення економічного блоку дисциплін працювали в інституті 
докторант програми CERGE – ЕІ Карлового університету у Празі Вільям 
МоррісЕплман та докторант цього університету Юлія Концевич, також 
волонтер – доктор наук з менеджменту, маркетингу, соціології із Німеччини 
Філіп Опіц. 

В плані експерименту згідно наказу № 571 від 01.09.2015 р. по інституту 
проводиться викладачем к.е.н., в.о. доц. Клебан Ю.А. викладання 
англійською мовою навчальних дисциплін «Міжнародний туризм», 
«Міжнародна економіка», «Економічна теорія». 

Результати публічних презентацій предметів викладачами кафедр у 
травні-червні 2015 року виявили ряд суттєвих недоліків по дублюванню 
змісту багатьох дисциплін, їх роздрібленості, не ідентичності структури і 
змісту викладання однакових за навчальним планом дисциплін, але різними 
викладачами, невміння чітко визначити основну, сучасну навчальну 
літературу для самостійного вивчення студентами тощо. 



На завершенні ІІ-го семестру 2014/2015 навчального рокудеканатами та 
випусковими кафедрами проведено потужні презентації випускників V курсу 
з метою профорієнтації для абітурієнтів, котрі збираються навчатися 
інституті, та випускників, котрі претендують успішно працевлаштуватися на 
ринку праці. Цей захід проводиться як із залученням представників шкіл, так 
і профільних працедавців. 

В процесі підготовки цих заходів через продуктивні форми інтегрованих 
(міждисциплінарних) занять та нові форми оцінювання знань (рольові ігри, 
ситуативні вправи, тренінги тощо) реалізується система якості підготовки 
фахівців, котра засвідчує, що інтегрованим підсумком всієї діяльності в 
інституті є успішний випускник. Його успішна професійна кар’єрна 
діяльність є одним із найважливіших показників рейтингу інституту. Цього 
року ми значно підсилили зміст практичної підготовки, особливо, 
переддипломної практики, відчуваємо на перспективу потребу залучати до її 
керівництва представників сучасних крупних підприємств туристичної 
індустрії, майбутніх потенційних працедавців. 

Державна атестація випускників 2015 року засвідчила зростання 
фахових компетенцій і комунікаційних здібностей, що дає їм можливість 
успішно виконувати менеджерські функції, розвивати підприємництво у 
туристичній індустрії, сфері торгівлі, економічних і фінансових органах і 
службах на вітчизняному та міжнародному рівнях. 

Запроваджена з 2006 року державна атестація по фаховому володінню 
іноземними мовами, як нестандартний підхід на шляху до якості вищої 
освіти, дала можливість випускникам зняти мовний бар’єр, розширити 
академічні та практичні свободи у працевлаштуванні. Багато цьому 
підтверджень у кар’єрних здобутках ми розмістили у презентаціях інституту.  

За наслідками виконаних і захищених дипломних робіт студентами та 
рекомендаціями державних екзаменаційних комісій, визначено, що понад 
25% з них мають елементи новизни і практичного застосування. Для 
досягнення практичного результату Ухвалою Вченої ради від 25 листопада 
2015 року вирішено направити результати цих досліджень для апробації на 
підприємства туристичної індустрії та торгівлі. 

Для аналізу подаємо інформацію випуску фахівців та професіоналів у 
2015 році. 
  



Таблиця 1 
 

№, 
п/п 

Випуск 2015 р. 

Назва напрямів і спеціальностей Денна Заочна Всього 
випущено  

1. «Бакалавр»    
1.1 Міжнародна економіка 15 13 28 
1.2 Облік і аудит 29 28 57 
1.3 Товарознавство і торговельне 

підприємництво 
51 30 81 

1.4 Менеджмент 39 26 65 
1.5 Харчові технології та інженерія 44 29 73 
1.6 Готельно-ресторанна справа 18 15 33 
1.7 Туризм 22 14 36 
 Разом  218 155 373 
2. «Спеціаліст»    
2.1 Міжнародна економіка 15 11 26 
2.2 Облік і аудит 16 18 34 
2.3 Товарознавство і комерційна діяльність 15 18 33 
2.4 Товарознавство та експертиза в митній 

справі 16 18 34 

2.5 Менеджмент організацій і 
адміністрування 

28 27 55 

2.6 Технології харчування 29 28 57 
2.7 Готельно-ресторанна справа 15 12 27 
2.8 Туризмознавство 16 9 25 
 Разом  150 141 291 
3. Всього  368 296 664 

 
Державна атестація виявила ряд суттєвих недоліків, зокрема: 

– недостатньо професійно окремими студентами проведено аналіз діяльності 
досліджуваного підприємства, не визначено ефективні шляхи забезпечення 
рентабельності та інше, це свідчить про низький рівень економічних знань 
цих студентів; 

– створені і запропоновані туристичні продукти і тури не містять механізмів їх 
впровадження. 

Тенденції формування контингенту студентів ми 30 вересня 2015 року 
детально аналізували на засіданні Вченої ради. 



Подаємо інформацію про прийом студентів у 2015 році. 
Таблиця 2 

 

№, 
п/п 

Прийом 2015 р. 
Назва напрямів і 
спеціальностей Денна Заочна 

Подано 
заяв 

Всього 
зараховано 

1 «Бакалавр»     
1.1 Міжнародна економіка 17 22 279 39 
1.2 Облік і аудит 19 21 260 40 
1.3 Товарознавство і торговельне 

підприємництво 33 24 267 57 

1.4 Менеджмент 30 19 502 49 
1.5 Харчові технології та інженерія 25 12 95 37 
1.6 Готельно-ресторанна справа 28 13 404 41 
1.7 Туризм 20 8 447 28 
 Разом 172 119 2254 291 
2. «Спеціаліст»     
2.1 Міжнародна економіка 24 10 36 34 
2.2 Облік і аудит 25 22 49 47 
2.3 Товарознавство і комерційна 

діяльність 28 12 40 40 

2.4 Товарознавство та експертиза в 
митній справі 

25 13 45 38 

2.5 Менеджмент організацій і 
адміністрування 

30 30 66 60 

2.6 Технології харчування 29 27 68 56 
2.7 Готельно-ресторанна справа 17 18 35 35 
2.8 Туризмознавство 17 9 30 26 
 Разом 195 141 369 336 
 Всього  367 260 2623 627 
 

Ми бачимо, що при достатньо високому віртуальному конкурсі 
абітурієнтів у нашому інституті (подано заяв 2623 шт. на 470 ліцензійних 
місць), якісний прийом студентів здійснити з кожним роком стає все важче, 
особливо на контрактну форму навчання, а вона є основним джерелом 
формування спеціального фонду, котрий понад 60% фінансує 
життєзабезпечення інституту.  Слід врахувати, що держзамовлення з кожним 
роком зменшується, цього року воно для нашого найперспективнішого ВНЗ 



за економічними параметрами для країни скоротилося на 30% і склало всього 
77 осіб на денну форму навчання і 7 осіб – на заочну форму навчання, всього 
– 84 особи, це при наших 470 осіб за ліцензійними можливостями складає 
18%. Таке штучне скорочення держзамовлення може знищити державну 
складову інституту. Чекати, що ці штучні розподільчі показники 
держзамовлення об’єктивно будуть виправлені, мабуть, марно, тому що 
озвучуються тенденції, що буде змінено механізм держзамовлення, а то і 
зовсім припинено. Щоб не зупинитися на останньому нам необхідні потужні 
зрушення на шляху до якості підготовки  фахівців іу публічному визнанні 
через рейтинг інституту, і переконливо аргументувати потребу у наших 
фахівцях для держави та суспільства. 

Авторизація інституту – це один із найважливіших рейтингових світових 
критеріїв. Для досягнення цього ми оголосили 2015/2016 навчальний рік – 
роком якості і туристичних промоцій. Нам слід зробити публічними наші 
здобутки, своєчасно і об’єктивно доводити до суспільства, особливо молоді, 
феноменальні можливості туризму, як фактору економічного зростання, за 
ним майбутнє, адже де розвивається туризм – бідність відступає, це джерело 
матеріального і духовного розвитку народів і країн.  

Через професійну співпрацю з підприємствами туристичної 
інфраструктури, торгівлі та інших у сфері послуг домогтися ділової репутації 
ЛІЕТ серед підприємців в середині країни і за кордоном. Адже майбутнє 
вищої освіти в нашій країні буде розвиватися через інноваційний трикутник 
учасників: «Бізнес – Наука, освіта – Влада». Найбільш ефективними 
формами такої співпраці із досвіду розвинутих країн є діяльність галузевих 
консорціумів, за умовами діяльності туристичних кластерів і за принципами 
публічно-приватного партнерства. На шляху до такої участі в ефективній 
праці цих галузевих об’єднань, нашим ВНЗ бракує ряду автономних прав, 
котрі мають бути законодавчо внормовані, зокрема, прав власності на майно, 
будівлі, для виконання іпотечних функцій. 

В інституті останніми роками активізувалась міжнародна співпраця, 
проведення спільних міжнародних наукових заходів, міжнародне стажування 
протягом 4-6 місяців у готельно-відпочинкових комплексах, ресторанних 
підприємствах і туристичних фірмах Греції, Німеччини, США, Польщі, 
Ізраїлю, Єгипту та інших. 

У 2015 році ми значно укріпили якісний науково-педагогічний склад, 
підняли відповідальність за результати праці. На шляху до якості змінили ряд 
ключових посадових осіб: проректора з навчально-методичної та виховної 
роботи, керівника навчально-методичного відділу, вченого секретаря, 
завідувача туристично-інформаційним центром, три завідувача кафедрами. 



Ми підняли відповідальність за якість підготовки фахівців кафедральних 
працівників, зокрема, за наукову та практичну складову діяльності.  

Кожен викладач кафедри зобов’язаний підготувати і опублікувати не 
менше двох наукових статей за профілем викладання у вітчизняних і одну із 
них у міжнародних науковометричних виданнях. Кожна випускова кафедра 
зобов’язана мати тісну співпрацю з підприємствами-базами практики, 
проводити на їх замовлення наукові дослідження.  

У 2015 році за участю науково-педагогічних працівників опубліковано 9 
монографій, 3 підручники, 396 наукових статей, 10 навчальних посібників. В 
тому числі, ректор опублікував 4 наукові статті. Є позитивною динаміка 
залучення студентів до науково-дослідної діяльності, до неї залучався кожен 
третій студент, а 349 студентів взяло участь у І етапі Всеукраїнських 
студентськихолімпіад і творчих конкурсів і за підсумками 11 учасників було 
рекомендовано до ІІ етапу цього конкурсу, в котрому вибороли призові місця 
чотири наші студенти: 

1) Дорош Юлія – І місце за напрямом «Туризм»; 
2) Стахів Ольга – ІІ місце за напрямом «Туризм»; 
3) Липник Катерина – ІІІ місце за напрямом «Готельна справа»; 
4) Цапійчук Юлія – ІІІ місце за напрямом «Експертиза харчових товарів» 

На належному науково-методичному рівні, як у базовому ВНЗ, 
проведено в інституті другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських 
творчих робіт за напрямом «Туризм». 

29 квітня 2015 року проф.Бочан І.О. шляхом прямого таємного 
голосування (92%) обраний на посаду ректора інституту і згідно наказу 
Міністерства освіти і науки України №150-к від 5 травня 2015 року 
призначений ректором строком на п’ять років до 5 травня 2020 року. 

Львівський інститут економіки і туризму має сучасну навчально-
матеріальну базу, це чотири навчальних корпуси, два гуртожитки і хостел, 
інноваційні навчально-практичні об’єкти: туристично-інформаційний центр 
(ТІЦ), виставковий центр «Тури і туристичні продукти для львів’ян і гостей 
міста», навчальний музей культури, освіти та еволюції туризму; Інтернет-
кафе з поглибленого вивчення іноземних мов, студентське кафе 
«Мандрівник», фіто-бар, центр спортивного туризму та інші, котрі 
потребують коштів на оновлення та придбання. 

В цьому році, при постійному браку коштів, нам вдалося частково 
зміцнити навчально-матеріальну базу інституту по створенню сучасних умов 
праці та навчання студентів, в основному, із коштів спеціального фонду на 
загальну суму 24 521 грн., зокрема: 



- у навчальному корпусі по вул.Дж.Вашингтона, 5а проведено 
ремонтно-будівельні роботи аудиторій, цокольних приміщень, 
санвузлів на суму 9 720 грн.; 

- у навчальному корпусі по вул. Лесі Українки, 39 проведено ремонт 
даху, малярні, столярні, сантехнічні роботи конференц-залу, 
студентського кафе «Мандрівник» на загальну суму 9 892 грн.; 

- у навчальному корпусі по вул. Кн.Романа, 36 проведено ремонтно-
будівельні роботи даху, фасаду, коридору ІІ-го поверху, приміщення 
ТІЦ на суму понад 2 000 грн.; 

- у гуртожитку №1 по вул. Архипенка, 2 проведено малярні роботи у 4-
х кімнатах, 2-х побутових – кімнатах сантехнічні, електричні роботи 
на суму 2 618 грн. Проведено модернізацію електричної щитової для 
збільшення електропотужності на суму 6080 грн.; 

- у гуртожитку №2 по вул. Золота, 4 проведено частковий ремонт даху 
і утеплення фасаду, тинкування, малярні роботи фасаду І-го поверху, 
приміщення їдальні, душової на загальну суму 16 441 грн. 

 
Протягом звітного періоду забезпечено ефективне і стійке фінансово-

економічне становище інституту. Подаємо коротеньку інформацію про рух 
фінансів інституту у 2015 році. 

 

1. Кошти загального фонду 
Асигнування з  Міністерства освіти  і  науки України  на  2015 рік – 

11 348 600 грн., з них: 
- Оплата праці – 5 218 969 грн; 
- Нарахування на оплату праці 1 830 000 грн.; 
- Харчування дітей-сиріт – 135 406 грн.; 
- Комунальні послуги та електроносії – 290 700 грн.; 
- Стипендії – 3 869 300 грн.; 
- Компенсація на придбання м’якого інвентарю та взуття дітям-

сиротам – 4 775 грн. 
Видатки проведені згідно виділених асигнувань. 
 

2. Кошти спеціального фонду 
Надійшло коштів – 3 926 337 грн., залишок коштів на рахунку станом на 

01.01.2015 р. – 893 632 грн. 
Разом надходжень за 2015 рік – 4 819 969 грн. 
Видатки згідно КЕКВ: 
- Оплата праці – 2 585 000 грн.; 
- Нарахування на оплату праці – 974 900 грн.; 



- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 236 700 грн.; 
- Продукти харчування – 86 100 грн.; 
- Оплата послуг (крім комунальних) – 157 700 грн.; 
- Відрядження – 26 800 грн.; 
- Комунальні послуги та енергоносії – 283 200 грн.; 
- Інші видатки (податки) – 13 400 грн.; 
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 

16 000 грн.  
Разом видатків (орієнтовно) за 2015 рік – 4 379 800 грн. 
 

Нами виконано кошторис доходів і видатків інституту. Інститут не має 
заборгованості по зарплаті і внесках до Пенсійного фонду, своєчасно 
проводить розрахунки за спожиті енергоносії і комунальні 
послуги.Своєчасно готує і подає фінансову та статистичну звітність до 
відомчих і територіальних органів влади. 

Усі питання оперативної діяльності аналізуються і розглядаються на 
засіданнях ректорату, котрі проводяться майже кожного понеділка щотижня і 
оформляються протокольно. 

Питання концептуального і стратегічного розвитку, оцінки якості та 
ефективності навчально–виховного процесу, ухвалення навчальних планів і 
програм, основних напрямів наукових досліджень та інші розглядаються і 
ухвалюються на засіданнях Вченої ради, котрі оформляються протоколами, 
видаються матеріалами кожного засідання та доводяться до усіх підрозділів 
інституту, в тому числі і до органів студентського самоврядування. 

Студенти, згідно Статуту інституту, представлені в усіх структурах 
інституту зі своїми правами та обов’язками. Жоден навчально-
методичний,виховний, науковий захід в інституті не проводиться без участі 
студентів. 

На шляху до якості вищої освіти вже третій навчальний рік активізовано 
діяльність інституції кураторства, спрямованої на мотивацію і 
самореалізацію студентства. Кожного вівторка проводяться академічні 
години, котрі містять такі три структурні складові:  

а) профільну (обговорення інформаційних презентацій про стан 
економіки і туристичної індустрії); 

б) навчальну (стан реалізації навчальних програм кожним студентом); 
в) світоглядну (підготовка і проведення заходів за інтересами). 
Ця форма роботи є дуже ефективною для розширення академічних і 

практичних свобод випускників. 
 



У звітному році ми активізували значно  роль бібліотеки у забезпеченні 
навчального процесу, як основної джерельної бази інформації.  

Бібліотечний фонд інституту у 2015 році складає 51 320 
примірників.Передплачено 30 періодичних видань фахового спрямування на 
суму 19 641 грн. В бібліотеці функціонує електронний каталог, доступ до 
мережі Інтернет, наявне Wi-Fi покриття, електронне навчально-методичне 
забезпечення предметів, інформаційні видання за спеціальностями, прес-
релізи статей фахового спрямування та інше. 

В інституті проводиться змістовна правовиховна робота. Стан 
профілактики та попередження хабарництва та корупції, постійно 
аналізуються на засіданнях ректорату та Вченої ради. 

15 грудня 2014 року за участю органів студентського самоврядування 
оголошено акцію в колективі «Забезпечення якості вищої освіти  - несумісне 
з проявами несправедливості; хабарництву – бій! Чесність і порядність – це 
основні принципи діяльності кожного з нас». В кожному навчальному 
корпусі інституту розміщено скриньки довіри і телефон довіри 255-46-94. 

Серед перспективних проблем розвитку у черговий раз звертаємось до 
МОН України, за підтримки Львівської облдержадміністрації, ще з 2010 
року, щоби передати на баланс інституту Львівський професійний ліцей 
харчових технологій, котрий готує робітничі професії за спорідненими 
спеціальностями в інституті, розміщений на спільному подвір’ї з 
факультетом туризму, готельної та ресторанної справи інституту, це 
дозволить в безперервній системі вищої освіти продовжити навчання кращим 
учням в інституті на профільній базі та раціонально використати будівлю для 
регіональної підготовки фахівців для індустрії туризму, як найефективнішої 
сфери вітчизняної економіки. 

Колектив інституту підготував і подав згідно постанови Кабінету 
Міністрів від 22.12.2015р. №571 «Деякі питання управління державними 
інвестиціями» на конкурсний відбір «Державний інвестиційний проект 
реконструкції з добудовою студентського гуртожитку (костельного типу) 
Львівського інституту економіки і туризму у м.Львові по вул.Золота,4», 
пріоритетного для регіону і країни значення. Цей проект у 2010 році був 
включений у програму будівництва туристичних об’єктів до «Євро-2012» 
України-Польща Чемпіонату Європи з футболу, своєчасно виготовив всю 
проектно-кошторисну документацію на загальну суму 285 тис.грн. 
бюджетних коштів, отримав всі погодження і дозволи з правом будівництва, 
але через відсутність фінансування у 2011 році був знятий з програми 
будівництва. Об’єкт розміщений в центральній частині міста (5км до 
аеропорту, 1,5 км до залізничного вокзалу) на земельній ділянці інституту. 



Цей студентський гуртожиток (хостельного типу на 230 місць) задовольнить 
потребу ще у 200 місцях проживання студентів, котрі сьогодні інститут 
орендує в інших навчальних закладах і зможе виділяти постійно 80 місць (з 
них 30 місць для викладачів, 50 місць для студентів) для потреб по реалізації 
міжнародної мобільності (обміну) викладачів і студентів для вищих 
навчальних закладів Львівщини на виконання євроінтеграційних програм 
згідно Закону України «Про вищу освіту» та проведення літніх англомовних 
таборів, проведення різносторонніх заходів пізнавального туризму із 
промоцій туристичнопривабливого історичного м.Львова та Карпатського 
регіону. 

Інвестиційному проекту пріоритетного значення надає і той факт, що всі 
послуги, котрі відповідатимуть рівню не нижче 3-х зірок готелю, будуть 
надаватися фахівцями студентами практикантами, котрі фахово володіють 
іноземними мовами та інформаційними технологіями. Просимо МОН 
України підтримати за державницьким підходом наш проект до реалізації. 

Колектив інституту свідомий, що висока якість нашої діяльності 
визначить перспективу розвитку інституту. В туристично привабливому краї, 
центрі Галичини наш інститут має об’єктивні перспективи розвитку, а його 
випускники успішне працевлаштування. 

 
 
 

Ректор      проф. Бочан І.О. 
 
 


