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Шановні учаснику конференції трудового колективу! 

Наш багаторічний досвід ефективної діяльності, потенційні можливості і 
наявні ресурси дали нам змогу, в році, що минає, забезпечити інноваційний 

характер ефективної діяльності всіх структурних підрозділів і кожного 

працівника, навіть в дуже складних економічних і соціальних умовах змін і 
реформування вищої освіти вцілілому. В нас кожен розуміє, що робота без 
результату не припустима, що це ілюзія праці. 

Ректор у щорічному звернення до кожного керівника структурного 

підрозділу, викладача і студента інституту чітко окреслює завдання і 
особливості, які необхідно врахувати в процесі реалізації і виконання 

функціональних обов’язків. Особливістю 2019/20 навчального року є 
популяризація інноваційних результатів на створення іміджу і бренду 

інституту. 

Наш інтегрований результат – це інноваційні, професійні компетенції 
(відповідно кожної спеціальності) випускників, здатних провадити власну 

справу, здійснювати підприємницьку діяльність у царині феноменальних 

можливостей такого соціально-економічного явища сучасності як туризм. Саме 
розвиток туристичної діяльності є зацікавленням будь-якої країни у ХХІ 
столітті, як джерело матеріального і духовного розвитку суспільства. 

В сучасному світі нові професії та вимоги до персоналу постійно 

змінюються, що зобов’язує кожного із нас: викладача, керівника навчатись і 
оновлювати знання. Через високі компетенції (здатність ефективно працювати) 

ми піднімаємо престиж випускників двох освітньо-професійних рівнів 

(бакалавр, магістр) обіймати високі професійні посади з вищою освітою, бути 

конкурентоспроможними і успішними на ринку праці. ЛІЕТ, його 

впізнаваність, престижність, мотивуватиме абітурієнтів різних рівнів здобувати 

фах у нашому інституті і визначатиме його перспективність. 

Ми спрямували в цьому році кафедральні зусилля через реалізацію змісту 

навчальних програм на формування інноваційних компетенцій формувати і 
генерувати бізнес-ідеї студентів на розвиток підприємництва, складання бізнес-
планів на створення академічних(студентських) підприємств (стартапів) в 

туристичній, готельно-ресторанній справі і торговельній діяльності. В цьому 

навчальному році кожна кафедра на засіданнях Вченої рада презентувала 

інноваційні проекти – стартами готелів, ресторанів, турфірм, торговельних 



об’єктів за видами технологічної діяльності. Цей інноваційний підхід в 

діяльності інституту останніх років, чітко вписується в системні реформи 

Міністерства освіти і науки України по впровадженню у зміст навчального 

процесу реальної складової практичного навчання розвивати академічне 
(студентське) підприємництво, створювати стартапи, з можливістю їх 

реалізувати у технологічній та організаційно-економічній бізнесовій діяльності. 
Дуже відрадно, що наші презентаційні заходи через публічні звіти 

досягнень викладачів і студентів стають відомі широкому загалу громадськості 
і бізнесменів(працедавців) і вони активно залучають ЛІЕТ до спільної 
діяльності. 

Свідченням цього є визначення нас як партнерів для реалізацій програм 

«Бізнес-курсу MESH» Благодійного фонду родини Демкур, яка тривала на базі 
інституту з 6 жовтня до 5 грудня 2019 року. У тренінгових заняттях брали 

участь викладачі і студенти різних ЗВО Львівщини, успішні підприємці. Лідери 

ведення власної справи, бізнесмени розкривали інструменти ведення 

вітчизняного бізнесу у системі світових трендів та нових можливостей 

вітчизняного бізнесу. Важливі акценти з чого почати створення власної справи 

зробили тренери: Роман Матис – начальник управління інвестиційної політики 

Львівської ОДА; Михайло Філіковський, засновник ТзОВ «Компанія Спафікс»; 

Орест Зуб – підприємець онлайн вдало розкрив особливості онлайн 

комунікацій; Світлана Богачова – підприємець, директор з продажу ТзОВ 

«Емвей Україна» розкрила особливості побудови рекомендаційного бізнесу; 

Ірина Головата – координатор проектів «Життя в стилі Еко» та інші. Програма 
завершилася представленням на конкурс власних стартапів, кращими були 

стартапи подані студентами і викладачами інституту! 

В цьому напрямі якісно покращився рівень кафедральної роботи по 

формуванню інтегрованих компетенцій випускників, особливо випускових 

кафедр на предмет здатності вести власну справу, бізнес за кожною 

спеціальністю, зокрема спроектувати і запустити ефективну підприємницьку 

діяльність ресторану, готелю, туристичної фірми, торговельного підприємства, 
в тому числі спільного підприємства з іноземним капіталом; вміти формувати 

ефективний організаційно-економічний механізм діяльності підприємств сфери 

послуг. В цьому напрямі ми глибоко вивчаємо світовий і європейський досвід, 

організовуючи тематичні заходи, конференції, семінари, круглі столи в 

середині інституту і беремо активну участь в заходах за його межами в тому 

числі і закордонних. 

Дуже важливими є семінари-тренінги підприємця та бізнес-консультанта 
Екгарда Керайна (Німеччина, Фонд Горста Рогуша) по функціонуванню мало 

бюджетних готелів і поради для українського бізнесу. Семінари відбувалися з 4 

по 7 грудня для студентів ІІІ курсу німецькою та українською мовами.. 



Присутні могли обмінятися думками, задати запитання німецькому 

підприємцеві. Всі учасники семінарів –тренінгів отримали сертифікати.  

Ми дбайливо формуємо бренд, престиж і репутацію ЛІЕТ, його 

авторитетність, що мотивує студентів навчатися не заради оцінок чи навіть 

дипломів, а заради професійних компетенцій. Це є об’єктивною ознакою нашої 
діяльності, але є ще ряд суб’єктивних ознак, про що скажу пізніше. 

Відомо, що наукова, навчальна, методична діяльність нічого не вартує без 
використання її досягнень(результатів) у практичному реальному житті. 

Переконливої і результативною виявилася протягом останніх років 

реформа організації і змісту практичного навчання. Вона реалізується 

програмами трьох видів практики (навчальної, виробничої, переддипломної) і 
їх різновидів; виконанням індивідуальної і самостійної роботи; лабораторних, 

практичних і курсових робіт аж до випускових кваліфікаційних (дипломних) 

робіт. 
Викорінення формалізму із системи практичної підготовки було останнім 

"бастіоном формалізму", як ми зазначали на засіданні Вченої ради при розгляді 
цього питання. В цьому напрями ми призначили відповідальних осіб за 
практичну підготовку, так званих координаторів, від кожної кафедри. 

За дорученням ректора оновлено зміст і змінено структуру всіх навчальних 

програм практики за її видами із запровадженням реальної і віртуальної 
складових та персоналізовано тематичну науково-дослідну та 
експериментальну діяльність кожним практикантом, визначено терміни їх 

виконання. Кафедральний координатор, не пізніше як за тиждень перед 

виходом студентів на практику, згідно графіку навчального процесу, 

ознайомлює студентів із змістом навчальної програми, а також із графіком 

виконання конкретних завдань на щодень чи щотиждень. 

Якісне виконання викладачем практичного педнавантаження вимагає дуже 
високих професійних здібностей. За підсумками реалізації практичної програми 

проводиться публічний звіт студента-практиканта з електронною презентацією 

об’єкта практики перед кваліфікаційною комісією, створеною в основному із 
кафедральних працівників і посадових осіб за участю широкого загалу 

факультетських студентів. 

Інноваційним підходом у цьому році є запровадження у зміст програм 

виробничих практик студентів 2-го і 3-го курсів проходження фахового 

міжнародного стажування на сучасних туристично-курортних комплексах 

туристичної індустрії. Без світового чи європейського досвіду, сучасної 
галузевої діяльності, відзначила Вчена рада інституту, сучасного фахівця для 

найефективнішої сфери економіки з феноменальними можливостями туризму 

підготувати неможливо.  

Міжнародне фахове стажування пройшли у 2018/2019 році 70 студентів, із 
них: 



- 2 студенти - у компанію «Mouzenidis Travel» на посади готельних гідів та 
екскурсоводів (Греція); 

- 3 студенти - на підприємстві готельного господарства “Cratos Premium 

Cyprus” (Північний Кіпр); 

- 18 студентів - на підприємствах готельного господарства Туреччини; 

- 41 студент - на підприємствах готельного господарства міжнародної 
мережі «RIU» на посадах рецепціоністів, офіціантів, барменів, помічників 

кухарів та інших (Болгарія: Золоті Піски, Сонячний Берег); 
- 6 студентів - в оздоровчо-відпочинковому комплексі «Health Resort & 

Medical SPA Panorama Morska» (м. Ярославець, Польща). 

Цього року ми продовжили реалізацію особливих умов організації 
навчального процесу магістрів для успішної реалізації освітньо-професійних 

програм магістрів, які складаються з двох частин: 

– 3 дні (три) тижня магістри працюють за інтегрованими навчальними 

предметами; 

– 2 дні (два) тижня студенти-магістри реалізують індивідуальні науково-

дослідні тренінгові завдання під керівництвом кафедральних працівників з 
поетапним публічним презентуванням тематичних звітів по досягнутих 

результатах. 

Ця форма роботи дала неоцінений ефект, магістри розкрили свої здібності і 
таланти, повірили у свої компетентісні можливості. 

Здійснено випуск студентів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

в кількості 150 осіб: 89 – денна форма навчання та 62 – заочна форма навчання. 

Ці та інші особливості діяльності дали можливість інституту пройти 

успішно акредитацію МОН України за всіма магістерськими освітньо-

професійними програмами: сім освітньо-професійних програм другого 

(магістерського) рівня вищої світи спеціальностей: -  071 Облік і оподаткування 

(60 осіб); - 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (90 осіб); - 073 

Менеджмент (60 осіб); - 181 Харчові технології (60 осіб); - 241 Готельно-

ресторанна справа (40 осіб); - 242 Туризм (50 осіб); - 051 Економіка (50 осіб).   

Загальний ліцензований обсяг підготовки магістрів - 410 осіб. 

- одна освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності: 292 «Міжнародні економічні відносини» (40 осіб). 

Досягнуті інноваційні інтегровані результати підняли імідж і бренд 

інституту на вітчизняному та міжнародному освітньому просторі. 
Реалізовано І етап міжнародного проекту «Два дипломи» із Вищою 

школою екології і туризму м.Суха Бескидська (Польща) щодо інтегрованої 
підготовки магістрів у двох закладах вищої освіти за спеціальністю «Туризм і 
рекреація» спеціалізація «Менеджер з туризму» (у 2018-2019 навчальному році 
навчання проходили 11 магістрів інституту). 



Започатковано міжнародний проект «Два дипломи» із Сопотською вищою 

школою м.Сопот (Польща) щодо інтегрованої підготовки магістрів у двох 

закладах вищої освіти за спеціальністю «Фінанси та бухгалтерський облік» 

спеціалізація «Управління фінансами». 

Маючи серед ЗВО економічного профілю перспективи, колектив 

інституту, в основному із-за суб’єктивних обставин, а це штучні бар’єри в 

сучасній організації прийому студентів не зміг прийняти студентів в повних 

обсягах ліцензованих умов. Ми знаємо як є і як має бути. Все тимчасове є 
штучним. Потрібні невідкладні зміни в організації прийому. Обґрунтую … 

Реформа освітньої системи в Україні частково проведена, але ще 
збереглося багато елементів попередньої системи, які репродукують негативні 
результати, зокрема: 

- школи нових типів відкриваються переважно у містах, тому сільські 
школярі поставлені не в одинакові умови; 

- зовнішнє незалежне оцінювання, яке мало би бути зрізом якості 
підготовки і оцінювання учнів з відповідних предметів, породило таке 

негативне явище, як репетиторство, яке суттєво підірвало основи повноцінної 
середньої освіти, оскільки випускники шкіл зосереджують своє навчання з 
репетиторами (які працюють не завжди за посильну оплату для батьків) на 

декількох предметах; - зовнішнє незалежне оцінювання (як метод боротьби з 
хабарництвом) ідеалізоване по суті. Воно використовується як критерій вступу 

до закладів вищої освіти і за державним замовленням, породило ряд штучних 

бар’єрів, зокрема при відсутності профільного навчання у школах, учні не 
профорієнтовані, керуються тільки балами сертифікатів, котрі дуже різняться 

між сільськими і міськими учнями. Також система ЄДЕБО автоматизовано 

виводить середні бали за спеціальностями і вони дуже різняться «за підходом 

гроші ходять за студентом». Для прикладу, на актуальні економічні 
спеціальності вони, два останні два роки, складають з середньому 175-200 балів 

(це майже відмінники), а на спеціальності природничо-математичні, педагогічні 
вони складають від 135 балів, щоб отримати державне фінансування (це майже 
трійочники). Може виявитися ситуація, коли абітурієнт в рік вступу немає 
сертифікату на заявлений до ЗВО вступний предмет, навіть при відмінній 

оцінці в атестаті з цього предмету і для нього закрита дорога в цьому році до 

профільного закладу вищої освіти. 

Дуже разюча картина по вступу за держзамовленням по регіонах. Для 

прикладу наслідки вступної кампанії до ЗВО у 2018 р. чітко проаналізував в 

ракурсі розміщення державного замовлення (гроші ходять за студентом) по 

регіонах О. Співаковський, перший заступник голови Комітету освіти і науки 

Верховної Ради України, котрі розмістив у газеті «Голос України», він показує 
його проблематичність і штучні перекоси. Зокрема, 51,4% обсягу державного 

замовлення розміщено у трьох регіонах: 



- у Києві розміщено 27,7%; 

- у Харківській області - 12,5%; 

- у Львівській області - 11,2%. 

А в інших регіонах решту: у Волинській області - 1,8%; у Закарпатській 

області - 1,4%; у Миколаївській області - 1,6%; у Чернігівській області - 1,5%; у 

Херсонській області - 1,2% та інших. 

Тривожним є той сигнал, що 13% вступників (7 623 особи) відмовились від 

державного замовлення визначеного комп’ютером ЄДЕБО до певного ЗВО, із-
за неналежної якості підготовки і компетентісної перспективи. 

Не в рівних умовах абітурієнти, котрі поступають на заочну форму 

навчання за роком вступу. Вони мають таке право поступати і після 

десятирічного чи більшого періоду після успішної праці по закінченню школи 

вони в нерівності порівняно з тими, що після тренування репетиторами 

вступають у році закінчення школи. Ці та інші штучні бар’єри, є основною 

причиною масового виїзду навчатися закордон. А це вже втрата національного 

інтересу і безпеки. Тут чітко обґрунтовуються зміни і необхідність 

об’єктивного відбору (прийому) за здібностями. Така практика є у світі за 
різними конкурсами, есе, досягненнями та навіть без таких конкурсів бути 

здатними реалізувати освітньо-професійні програми першого року навчання. 

Назріла потреба зміни системи державного фінансування вищої освіти за 
досвідом передових країн світу, що передбачає поступову відмову від даної 
системи, котра залежить від кількості студентів та перехід до моделі 
фінансування здобуття освітньої послуги студентом і фінансування за 
результатами діяльності. Це передбачає бюджетні установи перевести у статус 

користувачів бюджетів. 

З метою підвищення конкурентоспроможності українських фахівців на 
світових ринках праці, входження країни у єдиний європейський освітньо-

науковий простір Законом України «Про вищу освіту» передбачено широку 

організаційну, навчальну і фінансову автономії. Щодо останньої фінансової 
самостійності, то вона і дальше залишається дуже зарегульованою і 
контрольованою. Поки заклади вищої освіти не матимуть повної автономії, 
поки не зміниться економіка вищої освіти, доти в Україні не буде якісної та 
ефективної освіти. Найуспішнішими є ті держави, котрі забезпечують високу 

рентабельність інвестицій в освіту, затрачаючи як державні, так і приватні 
кошти. Майбутнє вищої освіти в інноваційному трикутнику «Бізнес - Освіта, 

Наука - Влада». Для того, щоб бізнес фінансував освітні, наукові проекти 

необхідно на законодавчому рівні закріпити його інтереси. За об’єктивних умов 

у нас є можливість у 2 рази збільшити контингент студентів.  

За результатами прийому при електронній реєстрації бажаючих 

абітурієнтів – 1189 заяв (при наших ліцензованих обсягах – 310 осіб), прийнято 

у 2019 році:  -   на бакалаврські програми – 171 осіб, на магістерські програми – 



86 осіб. Всього: 257 студентів. На бакалаврські програми ми прийняли на 
половину менше від ліцензованих обсягів і то в основному на контрактну 

форму навчання.  

Ми свідомі того, що конкретними, перспективними професійними 

об’єктивними умовами, через високу репутацію і бренд інституту, ми зможемо 

відновити попередні обсяги контингенту і прийому студентів. Цим пояснюється 

різке зменшення контингенту студентів. 

До Вашої уваги подаю зміни загального контингенту студентів в періоді 
від 2016 до 2019 років.  

Таблиця 1 

Загальний контингент студентів Інституту, осіб 

                                      (станом на 01.10.16р., 01.10.17р., 01.10.18 р, 01.10.2019 р.)                                                     

№ 

з/п 

Факультет Денна форма Заочна форма Усього 
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1
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7
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на
 0

1
.1

0
.1

8
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на
 0

1
.1

0
.1

9
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1 Факультет туризму, 

готельної та ресторанної 
справи 

358 298 280 

 

251 167 138 121 

 

118 525 436 401 

 

369 

2 Бухгалтерсько-

економічний факультет 
166 142 125 

88 
104 67 58 

43 
270 209 183 

131 

3 Факультет 

менеджменту, 

товарознавства та 

комерційної діяльності 

255 192 189 

 

 

152 
140 109 128 

 

81 
395 301 317 

 

233 

 Разом по інституту 779 632 594 491 411 314 307 242 1190 946 901 733 

 

Як ми бачимо, через відомі причини контингент студентів різко знизився. 

Також слід зазначити деякі наші недоліки, не всі викладачі професійним 

прикладом мотивують студентів відвідувати заняття і бути успішними. Але ми 

знайшли вплив на студентів-прогульників через публічні звіти перед 

створеними деканатами комісіями, в тому числі із залученням представників 

студентського самоврядування по кожній пропущеній темі навчальної 
дисципліни прозвітуватися на предмет компетентнісних знань. 

Публічність – це наче світло на все темне, формальне, порожнє! Це дуже 

ефективна форма роботи, вона спрямовує зусилля на потрібні компетенції, їх 

значення. 

Публічні звіти викладачів з реалізації навчальних навчальної програми 

разом із студентами проводяться постійно по завершеному обсягу педагогічних 

годин в семестрі чи в кінці навчального року. Також в аналізі цих звітів 



керівництво інституту враховує результати анкетування студентів «Викладач – 

очима студентів». 

Цим пояснюється і зменшення кількості ставок науково-педагогічних 

працівників і зменшення кількості посад допоміжного персоналу, а це гальмує 
перспективи розвитку інституту.  

Подаємо коротенький аналіз науково - педагогічного персоналу інституту  

(станом на 01.10.17 р., 12.12.18р., 12.12.2019 р.).  

 01.10. 

2017 

12.12. 

2018 

12.12. 

2019 Відхилення 

Чисельність науково-

педагогічних працівників 
 

  осіб % 

Всього: 115 105 95 -10 9% 

у т.ч. докторів, професорів 14 17 12 -5 29% 

кандидатів, доцентів 69 64 64 0 0% 

Штатні науково-педагогічні 
працівники 

     

Всього: 105 86 75 -11 15% 

у т.ч. доктори, професори 10 9 7 -2 18% 

кандидати, доценти 65 53 51 -2 4% 

 

При всіх складнощах формування бюджету на заробітну плату науково-

педагогічному персоналу, що залежить від кількості студентів, ми по копійці 
формуємо ці кошти, щоб зберегти персонал, легше пройти фінансову кризу, бо 

в найближчий час світового досвіду має бути інша система економіки ЗВО в 

залежності від досягнутих результатів. 

Середній вік працівників Інституту становить 47,5 років.  

В 2019 році присвоєно вчене звання доцента Банері Надії Петрівні, к.е.н., 

Гелей Людмилі Олегівні, к.е.н., Пилипенко Соломії Миколаївні, к.е.н., Удут 
Іванні Романівні, к.е.н. 

У 2019 р. підвищили кваліфікацію 14 науково-педагогічних працівників, з 
яких: 

1.Міжнародне стажування - 11 осіб з них: 

• Вища школа Туризму та екології, Суха Бескидська, Польща, «Інноваційні 
освітні технології:європейський досвід і його нормативно-правове 
впровадження у підготовку фахівців з економіки, туризму і державного 

управління», 180 годин. (9 осіб) - Анісімович –Шевчук Ольга Зеновіївна,к.п.н., 

доц., Мартинишин Галина Романівна, к.ю.н., доц., Клювак Оксана 
Володимирівна, к.е.н., доц., Вівчарук Ольга Миколаївна, к.е.н., доц., Кушнірук 

Галина Володимирівна, к.е.н., доц., Рутинський Михайло Йосипович, к.г.н., 



доц., Цимбала Ольга Стефанівна, к.і.н., доц., Дутка Ганна Яківна, д.п.н., проф., 

Подвірна Христина Євгенівна, к.г.н., доц. 

• Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польша) (1 особа)  - 

Стручок Наталія Миколаївна, к.е.н., доц. 

• Пряшівський Університет (Словаччина) факультет гуманітарних та 
природничих наук (1 особа)  - Ковальчук Христина Ігорівна, к.т.н, доц. 

 2. «Сучасні методики навчання» -(ЛІЕТ)  (1 особа)  Жолинська Галина 
Мирославівна, ст.викл. 

 3. Навчання Інститут після дипломної освіти та доуніверситетської 
підготовки ЛНУ ім.І.Франка (1 особа)  Новоставська Оксана Ігорівна, к.ф.н., 

доц. 

  4. Зовнішне стажування, (1 особа) Макогін Зоряна Ярославівна, к.е.н., 

доц., Національний лісотехнічний університет України, кафедра менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності.  
У 2019 році за досягнуті високі результати праці відзначено 16 науково-

педагогічних працівників та працівників інституту, з них відзначено: 

- Подякою. Міністерства освіти і науки України 2 особи (Сусол Наталія 

Ярославівна, к.т.н., доц., Кушнірук Галина Володимирівна, к.е.н., доц.) 

- Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації 7 осіб 

(Захарчин Роман Миронович, к.е.н., доц., Луців Наталія Василівна, к.т.н., доц., 

Гнаткович Оксана Дмитрівна, д.е.н., проф., Озимок Галина Володимирівна, 
к.т.н., доц., Банера Надія Петрівна, к.е.н., доц. Удод Олена Володимирівна, 
працівник кадрової служби); 

- Подякою міського голови Львова  4 особи (Панько Оксана Ігорівна, 

к.і.н., доц., Пилипенко Соломія Миколаївна, к.е.н., доц., Гелей Людмила 

Олегівна, к.е.н., доц., Бігус Маряна Михайлівна, к.е.н., доц.).  

- Грамотою Західного наукового Центру НАН України з нагоди професійного 

свята Дня науки 1 особа (Петрук Тетяна Миколаївна, к.е.н., доц.) 

- Грамотою департаменту освіти і науки Львівської ОДА з нагоди професійного 

свята Дня науки 1 особа (Ковальчук Христина Ігорівна, к.т.н, доц.). 

- Грамотою Львівського інституту економіки і туризму 2 особи (Савіцька 
Наталя Володимирівна, к.е.н., доц., Подвірна Христина Євгенівна, к.г.н., доц.). 

Вагомих результатів досягли студенти у творчих конкурсах та олімпіадах.  

За результатами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт у 

2018- 2019 н.р. студенти Інституту вибороли 2 призових місць: 1 особи - 

диплом II ступеня, 1 особа — диплом ІІІ  ступеня; 

- дипломом III ступеня, студентка групи Т-16 Петришин Діана Романівна - 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 
«Туризм». Тема. «Винний туризм як перспективний напрям спеціалізованого 

туризму». Керівник - к.е.н., доцент Кушнірук Галина Володимирівна,  



- диплом II ступеня студентка гр. ТКД-15 Гарасимчук Катерина Андріївна 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Тема: «Розробка нової 
упаковки для печива» (наук, керівник к.т.н., в.о. доц. Ковальчук Х.І.). 

- диплом II ступеня Міжнародний конкурс за спеціальністю 

«Менеджмент» - студентка групи МГГТ — 15 Кіс Мар’яну-Марію Миколаївну. 

Науковий керівник, к.е.н., доцент Савіцька О.П. 

- Міжнародна науково-освітня олімпіада з туризму (4-11 лютого 2019 р.): 

студенти спеціальності «Туризм»: 1-ше місце - Кондратюк Діана. 2-ге місце - 

Петришин Діана, 3-тє місце – Скрипай Ксенія. 

- І Всеукраїнський студентський економічний турнір (18-19 квітня 2019 р.) 

команда бухгалтерсько-економічного факультету (ТНК — товариство 

нобелівських колег, капітан команди-Фальковська Ірина,гр. MET-16) отримала 
нагороди за найкращу командну гру та найкращу полеміку у науковій дискусії 
(Політицька Катерина, гр. MET-16), готували команду - доц.О.М.Вітер та 
доц.Н.М.Стручок).  

За результатами навчання, абсолютна успішність студентів склала 97,1%, а 
якісна 58,9%. Аналіз результатів ректорських контрольних робіт засвідчив, що 

розбіжність між результатами сесійного контролю та ректорського замірів 

залишкових знань з кожної дисципліни не перевищує 0,5%.  

Кожен третій студент інституту охоплений науково-дослідницькою 

роботою під керівництвом кафедральних працівників. У звітному році науково-

педагогічними працівниками разом із студентами опубліковано: всього – 506 

публікацій, із них: 11 монографій, 11 навчальних посібників, 53 статті у науко 

метричних базах даних;  102 статті у фахових виданнях; 156 статей у збірниках 

наукових конференцій; 173 статті в інших засобах масової інформації. У 

звітному році відбулися важливі наукові (науково-практичні, науково-

методичні) заходи, серед них:  

- Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми 

розвитку туризму в Україні» (16 травня 2019 р.), відповідальні - к-ра туризму та 
готельної справи, к-ра міжнародної економіки та інвестиційної діяльності; к-ра 
обліку і фінансів); 

- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Туристичний 

бренд як інструмент формування позитивного іміджу України на світовому 

ринку» (14 березня 2019 р.); 

- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні 
тенденції у розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність 

продуктів харчування» (24 квітня 2019 р., відповідальна - к-ра харчових 

технологій та ресторанної справи); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Вітчизняні товари на 
сучасному ринку: позиціонування, якість, безпечність у контексті Європейської 



інтеграції» (16 квітня 2019 р., відповідальна - к-ра підприємництва, 

товарознавства та експертизи товарів); 

- Всеукраїнський науково-практичний вебінар з міжнародною участю 

«Іншомовна підготовка фахівців у вимірі нових освітнії реалій» (28 листопада 
2018р., к-ра іноземних мов); 

- Регіональна науково-практична конференція «Історико-культурні 
пам’ятки Прикарпаття та Карпат як важливі об’єкти в розвитку туризму» (21-22 

березня 2019 р., ЛІЕТ у співпраці з Городоцькою райдержадміністрацією та 
Городоцькою райрадою); 

VII студентська науково-практична конференція іноземними мовами між 

закладами вищої освіти м. Львова «Іноземні мови в системі умінь ефективної 
професійної діяльності фахівців з економіки та туризму» (27 березня 2019 р. 

відповідальна к-ра іноземних мов); 

- V студентська наукова конференція закладів вищої освіти на тему 

«Розвиток готельно-ресторанного і туристичного бізнесу: економічні, фінансові 
та обліково-аналітичні аспекти» (7 травня 2019 р., бухгалтерсько-економічний 

факультет);  
- Брейн-ринг  між закладами вищої освіти «Мистецтво бухгалтерії» та 

багато інших.  

В складних фінансово-економічних умовах нам вдалося зберегти 

навчально-матеріальну та інформаційну базу інституту в деяких аспектах, 

навіть її зміцнити і збагатити. 

Для якісного забезпечення освітнього процесу Інститут має належну 

матеріально-технічну базу, яка сприяє забезпеченню умов найбільш 

сприятливих для розвитку інтересів та здібностей кожного студента і 
викладача. 

Загальна площа складає 6760,85 м2
, у тому числі навчальних приміщень 

для занять студентів - 5300.8 м . Наявні приміщення перебувають у належному 

санітарно-технічному стані та відповідають нормам і правилам, державним 

будівельним нормам України ДБН В 2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних 

закладів». Відповідність матеріальної бази Інституту зумовлена наявністю 

спеціалізованих кабінетів, лабораторій та можливістю повноцінного 

проходження практичної підготовки у власних навчально-лабораторних 

виробничих комплексах. 

Інститут має розвинену інфраструктуру: 4 навчальних корпуси площею 

5300,8 кв.м; 2 студентські гуртожитки загальною площею 1369,5 кв. м. на 123 

ліжкомісць. У навчальних корпусах діють: 1 їдальня та 3 студентських кафе на 
126 посадкових місця загальною площею 102,1 м . Кількість студентів, що 

припадає на одне посадкове місце в їдальнях становить 5 осіб; 1 медичний 

пункт; 3 читальних зали, загальна кількість 102 посадкових місць; із загальним 

книжковим фондом понад 49,7 тис. примірників книг, з яких навчальна 



література складає понад 37,0 тис. прим.,а наукова - 12,0 тис. прим. Інститут 
володіє: 3 актовими залами загальною площею 290 м ; спортивним залом 

загальною площею 320 м2
; спортивним майданчиком загальною площею 255,2 

м2
; медичним пунктом, загальною площею 18 м . 

Для належного забезпечення організації освітнього процесу та роботи 

структурних підрозділів нараховується більше 183 одиниць сучасної 
комп’ютерної техніки, усі з виходом у Інтернет. Ці показники зведено у 

таблицю. 

№ 

з/п Показник Усього 

1 Загальна площа території (га)  

2 Загальна площа будівель (кв.м.) 6670,3 

3 Навчальна площа навчально-лабораторних приміщень (кв.м.) 4652,2  

4 Навчальна площа у розрахунку на одного студента 12 м2
 

5 Площа приміщень, які орендуються (кв.м.) - 

6 Площа приміщень, які надаються в оренду (кв.м.) - 

7 Загальна площа гуртожитків (кв.м.) (орендуються гуртожитки на 
150 місць) 

1369,5 

8 їдальні, буфети (шт.) 2 

9 Посадкові місця (шт.) 126 

10 Спортивні зали (кв.м.) 320 

11 Спортивні майданчики 253 

При Інституті також функціонують інноваційні структурні підрозділи: 

кабінет Інтернет - забезпечення вивчення іноземних мов; Туристично-

інформаційна лабораторія «Туристично- інформаційний центр (ТІЦ)»; 

Музейний навчально-лабораторний комплекс культури, освіти та еволюції 
туризму; Навчальний лабораторно-виробничий комплекс харчування та 
готельного сервісу (НЛВКХ та ГС), кафе «Мандрівник». 

Підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти, розвиткові 
науково-дослідної, спортивно-оздоровчої роботи, організації дозвілля та 
культурно-пізнавальної діяльності також сприяють інноваційні структурні 
підрозділи та лабораторії: - Львівський навчально-науковий центр вивчення 

питань міжнародної безпеки (ЛЦВПМБ);  - Виставковий центр «Тури і 
туристичні продукти для львів’ян і гостей міста»; - Центр фізичної культури та 
спортивного туризму; студентський клуб;  - фіто-бар; - лабораторія 

ресторанного та готельного устаткування; лабораторія мікробіології та 
фізіології харчування. 

Для забезпечення ефективної практичної підготовки студентів при 

кафедрах Інституту діють спеціалізовані лабораторії: - інноваційних технологій 

в туризмі; -готельної справи і хостел; - харчових технологій, виробництва 



продукції та ресторанного обслуговування; - товарознавчої експертизи та 
митної справи. 

Наступне, за сучасними підходами організації освітнього процесу ключова 
роль відводиться роботі бібліотеки. 

Ресурсна база бібліотеки 

Бібліотека розташована в приміщенні Інституту (загальна площа складає 
174 м2

), де створено комфортні умови для користувачів у читальних залах (1-у 

бібліотеці, 2-у гуртожитках для студентів та "міні-бібілотеки при кафедрах) та 
на абонементі, а також у інформаційно-довідковому залі. для користування 

електронною бібліотекою в навчальному корпусі по вул.. Менцинського, 8. 

Кількість посадочних місць для читачів складає -102. 

Фонд бібліотеки включає різні види документів на паперових носіях та 

електронні ресурси локального або мережевого доступу. Фонд бібліотеки 

налічує 52883 примірники, куди входять наукові, навчальні (49,4 %), довідкові, 
періодичні видання. (Табл.) 

Протягом 2018/2019 н.р. фонд бібліотеки поповнився 1602 примірниками 

наукової та навчальної літератури, передплачено 26 періодичних видань. 

Електронна бібліотека (ЕБ) містить 1075 документів, у т.ч.: методичних 

посібників - 430 назв, навчальних посібників - 174 назв, інформаційні видання 

Інституту 317 назв, повнотекстові версії журналів: “Вісник ЛІЕТ”, «Розвиток 

етнотуризму: проблеми та перспективи», «Історико-культурні пам’ятки 

Прикарпаття та Карпат» тощо, всього - 154 назви. Кількість звернень до 

електронної бібліотеки впродовж навчального року в середньому становить 

близько 4300. 

Видано науково-бібліографічні покажчики, інформаційні та методичні 
видання: 

- Бібліографічні покажчики: 

«Наукові праці вчених Львівського інституту економіки і туризму», 

«Періодичні видання в бібліотеці ЛІЕТ», «Інформаційні видання Львівського 

інституту економіки і туризму», «Нові надходження», «Електронна бібліотека» 

(інформація про електронні ресурси вільного доступу). " 

Бібліографічний огляд «Офіційний вісник України». 

«Складання списків використаної літератури до курсових та дипломних 

робіт, написання наукових статей», методичні вказівки». 

В інституті проводиться змістовна правовиховна робота. На засіданнях 

ректорату та Вченої ради постійно аналізуються стан профілактики та 
попередження хабарництва та корупції.  

З 2014 року в інституті триває акція «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. 

Протягом звітного періоду забезпечено ефективне і стійке фінансово-

економічне становище Інституту. Подаємо коротеньку інформацію про рух 

фінансів інституту у 2019 році. 
1. Кошти загального фонду 

Асигнування з Міністерства освіти і науки України на 2019 рік склали 

14812020 грн., з них : 

- Оплата праці – 9938500 грн.  

- Нарахування на оплату праці – 2220500 грн. 

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 233780 грн. 

- Харчування дітей-сиріт – 197920 грн. 

- Оплата послуг (крім комунальних) – 32070 грн. 

- Комунальні послуги та енергоносії – 481400 грн. 

- Стипендії – 1561720 грн. 

- Компенсація на придбання підручників, м"якого  інвентарю та взуття 

дітям-сиротам – 43748,90 грн. 

Всі видатки проведені згідно виділених асигнувань. 

2. Кошти спеціального фонду 

Надійшло коштів – 4997525 грн., залишок коштів на рахунку станом на 
01.01.2019 р. – 505355 грн. 

Разом надходжень за 2019 рік – 5502880 грн. 

Видатки згідно КЕКВ: 

- Оплата праці – 4109678 грн. 

- Нарахування на оплату праці –836193 грн. 

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 48311 грн. 

- Продукти харчування – 38744 грн. 

- Оплата послуг (крім комунальних) – 121114 грн. 

- Відрядження – 14565 грн. 

- Комунальні послуги та енергоносії – 245645 грн. 

- Інші видатки (податки) – 28960 грн. 

- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 

49670 грн. 

Разом видатків (орієнтовно) за 2019 рік  - 5492880 грн. 

1. Видатки на поточний ремонт будівель інституту: 108840 грн. 

Поточний ремонт — підфарбовування, ремонт сантехнічних вузлів, заміна 
замків, часткова заміна вікон, часткова заміна системи опалення на керамічні 
батареї і т.п. 

Гуртожиток по вул. Архипенка.2 - 14249 грн. 

Гуртожиток по вул. Золота, 4 - 3543 грн. 

Корпус по вул. Менцинського, 8 – 57484 грн. 

Корпус по вул. Л.Українки, 39 - 31524 грн. 



Корпус по вул. Дж.Вашингтона,5а – 2040 грн. 

4.Видатки на бібліотеку - 12605 грн. 

Періодичні видання - 12605 грн. 

5.Придбання основних засобів (кондиціонери, тепло лічильник) - 49670 

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. 

На найближчу перспективу інституту в очікуванні позитивних змін слід 

вирішувати невідкладні завдання, серед яких: 

- Ефективно формувати спеціальний фонд інституту, який в структурі 
коштів інституту є дефіцитним, тобто необхідно комерціалізувати досягнення і 
шукати джерела заробляння грошей; 

- Збільшити контингент студентів через презентування професійних 

компетенцій випускників, мотивуючи абітурієнтів навчатися в інституті, через 
зняття штучного бар’єру, що на економічних спеціальностях (а вони всі такі в 

інституті) за держзамовленням за підходом «гроші ходять за абітурієнтом» 

мають право навчатися тільки відмінники (нині 175 – 200 балів); 

- Через участь колективу інституту в інноваційному проекті «Бізнес-наука-

освіта-влади» разом із Сколівськими органами студентського самоврядування, 

бізнесом по створенню «Європейського центру розвитку туризму, професійної 
освіти та рекреації імені Миколи Коперніка» у м. Сколе Львівської області (для 

заробляння коштів викладачами і студентами для формування спеціального 

фонду інституту); 

- Через реальну кафедральну роботу по виконанню господоговірних 

завдань для бізнесу за прикладом двох кафедр, котрі виконали таку наукову 

тематику у 2019 р., а це: кафедра соціально-гуманітарних дисциплін на тему: 

«Історико-культурний потенціал Городоччини: стан та перспективи розвитку 

туристичної дестинації» (Договір № 4 від 25.02.2019 р. з Городоцької районною 

адміністрацією Львів.обл. Термін виконання 25.02.2019 - 3.05.2019). Загальний 

обсяг фінансування - 10 тис. грн.; кафедра підприємництва, товарознавства та 
експертизи товарів на тему «Розширення асортименту хлібобулочних виробів 

оздоровчого спрямування ТзОВ "Хліб-Трейд» (Договір 3/19 від 18 квітня 2019 

р. з ТзОВ "ХЛІБ-ТРЕЙД", термін здачі виконаних робіт за договором 27 червня 

2019 р. Загальний обсяг фінансування - 3,5 тис. грн. Залучати всі кафедри 

інституту – це теж джерело заробляння грошей для спецфонду.  



- Створити на базі інституту структуру «Центр міжнародний академічної 
мобільності студентів (дуальної освіти), підготовки і перепідготовки персоналу 

для готельно-ресторанної, туристичної та торговельної діяльності», що 

відповідатиме Положенню МОН України про дуальну освіту із досвіду 

Німеччини. Про це професійне і фінансове джерело буде йти мова сьогодні, при 

розгляді другого питання.  

Дуальна форма здобуття освіти у закладах вищої освіти передбачає 
поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на 
підприємствах, в установах та організаціях (роботодавців) для набуття певної 
кваліфікації на основі договору. Всі умови для актуальної діяльності у ЛІЕТ є, 
це теж джерело формування коштів на розвиток інституту – це заробляння 

коштів від комерціалізації наукових досягнень викладачів і студентів, це 
заробляння коштів під час проходження різних видів практик, особливо під час 
закордонного і вітчизняного фахового стажування, та багато інших джерел. Ми 

маємо працювати тільки інноваційно, забезпечуючи вагомі результати.  

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 (пл. Данила Галицького, 8), котрий готує робітничі професії за 

спорідненими спеціальностями в Інституті, розміщений на спільному подвір’ї 
навколо факультету туризму, готельної та ресторанної справи Інституту (вул. 

Л.Українки, 39). Це приміщення, як правонаступнику (архівні дані), належить 

інституту, всі архівні документи ми передали в органи місцевого 

самоврядування. Також до реалізації міжнародної програми «Львів – 

університетське місто» для створення потужного Галицького туристичного 

центру рекомендуємо долучити ще два профільних професійно-технічних 

заклади, котрі розміщені навколо нашого інституту у центрі міста. Це 
дозволить в безперервній системі вищої освіти продовжити навчання кращим 

учням в Інституті на профільній базі та раціонально використати будівлі для 

регіональної підготовки фахівців індустрії туризму, як найефективнішої сфери 

вітчизняної економіки у потужному ЗВО, який функціонує за європейським 

виміром та критеріями. 

Колектив Інституту підготував і подав проект згідно постанови Кабінету 

Міністрів від 22.07.2015 р. №571 «Деякі питання управління держаними 

інвестиціями» на конкурсний відбір «Державний інвестиційний проект 
реконструкції з добудовою студентського гуртожитку (хостельного типу) 

Львівського інституту економіки і туризму у м. Львові по вул. Золота, 4», 

пріоритетного для регіону і країни значення, який з невідомих причин не 
пройшов конкурсний відбір. Цей проект у 2010  році був включений у програму 

будівництва туристичних об’єктів до «Євро-2012», Україна-Польща 

Чемпіонату Європи з футболу, своєчасно виготовлено всю проектно-



кошторисну документацію на загальну суму 285 тис.грн. бюджетних коштів, 

отримано всі погодження і дозволи з правом будівництва, але через відсутність 

подальшого фінансування у 2011 році він був знятий з програми будівництва. 
Об’єкт розміщений в центральній частині міста (5км до аеропорту, 1,5км до 

залізничного вокзалу) на земельній ділянці інституту. Цей студентський 

гуртожиток (хостельного типу на 280 місць) задовільнить 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 туристично 

привабливого 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. 

Майбутнє ЛІЕТ в руках кожного із нас. Ми зобов’язані працювати якісно і 
ефективно для перспективного розвитку Інституту і щасливого успішного 

майбутнього його випускників як активних учасників розбудови багатої країни 

засобами феноменальних можливостей туризму. 

 

 

 

 

З повагою,  

Ректор                                                                      проф. Бочан І.О. 

 

   

 

  

 

 

 

 


