
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Навчально-науковий інститут економіки та фінансів (далі Інститут) є 

навчально-науковим і адміністративним підрозділом Львівського торговельно-

економічного Університету, який здійснює свою діяльність згідно із 

Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради, КМУ, 

указами і розпорядженнями Президента України, нормативними актами 

МОНУ, статутом ЛТЕУ, рішеннями Вченої ради і наказами ректора та цим 

положенням, використовуючи для забезпечення своєї діяльності матеріально-

технічну базу Університету. 

1.2. Історія Інституту економіки та фінансів починається з реорганізації у 

1940 р. Польської академії зовнішньої торгівлі (колишня назва Львівської 

комерційної академії) у Львівський інститут радянської торгівлі, де був 

відкритий обліково-економічний факультет. Після закінчення Великої 

Вітчизняної війни у 1945 р. із м. Харкова до м. Львова був переведений 

Український інститут кооперативної торгівлі, який пізніше, у 1947 р. був 

об’єднаний з Львівським інститутом радянської торгівлі. Новий навчальний 

заклад був підпорядкований Центроспілці СРСР і отримав назву “Львівський 

торговельно-економічний інститут” (ЛТЕІ). Завдяки таким змінам та у 

відповідності до Постанови правління Центроспілки СРСР від 31 травня 1957 р. 

та наказу ЛТЕІ від 27 червня 1957 р. на базі торгово-економічного та обліково-

економічного факультетів був створений економічний факультет з двома 

відділеннями – торгово-економічним і обліково-економічним. 28 лютого 2003 

р. економічний факультет був реорганізований в Інститут економіки та 

фінансів. 

1.3. Інститут має свій штамп, круглу печатку зі своїм найменуванням, 

бланки з назвою Університету і своєю назвою та реквізитами. 

1.4. Повна назва Інституту – Навчально-науковий інституту економіки та 

фінансів. Англійською мовою – Educational and Research Institute of Economics 

and Finance. 

1.5. Скорочена назва Інституту – ІЕФ, IEF. 

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ 

 

2.1. Інститут здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями бакалавра 

та магістра згідно з ліцензіями, виданими МОНУ, за спеціальностями “Облік і 

оподаткування”, “Фінанси, банківська справа та страхування”, “Економіка”, 

“Менеджмент” (спеціалізація “Управління фінансово-економічною безпекою” – 

магістерський рівень). Навчання в Інституті проводиться за очною (денною) та 

заочною (дистанційною) формами навчання.  

2.2. Випускники Інституту одержують документи про вищу освіту 

державного зразка. 

2.3. Основними напрямами діяльності Інституту є:  

 провадження освітньої та наукової діяльності; 

 забезпечення умов для оволодіння студентами системою економічних 
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знань;  

 формування соціально-зрілої творчої особистості, виховання морально, 

психічно і фізично здорового покоління; формування громадянської позиції, 

патріотизму, власної гідності; готовності до трудової діяльності, 

відповідальності перед іншою людиною та державою; 

 забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і 

взаємної поваги у колективі; 

 підготовка висококваліфікованих фахівців з вищою освітою за 

відповідними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами на 

першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях вищої освіти, 

успішне виконання яких є підставою для присудження відповідних ступенів 

вищої освіти: бакалавра та магістра; 

 виконання наукових досліджень у відповідних галузях; 

 проведення наукових конференцій та студентських олімпіад; 

 здійснення зовнішніх зв’язків згідно чинного законодавства. 

2.4. Основні завдання Інституту: 

- організація та координація навчальної і виховної роботи зі студентами, 

які навчаються за спеціальностями Інституту; 

- забезпечення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і 

суспільство; 

- керівництво і контроль за ходом і якістю навчальної, методичної, 

наукової і виховної роботи в Інституті, контроль за виконанням навчальних 

планів і програм підготовки фахівців; 

- удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу 

і контроль за науково-методичною роботою підпорядкованих Інституту кафедр; 

- організація та контроль наукових досліджень і підготовки науково-

педагогічних кадрів на підпорядкованих Інституту кафедрах; 

- організація культурно-масової і виховної роботи, побуту та дозвілля 

студентів, стипендіального забезпечення студентів відповідно до діючих 

положень; 

- виховання морально, психічно і фізично здорових громадян; 

- дотримання загальноприйнятих етичних норм, створення атмосфери 

доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами 

та студентами Інституту; 

- організація розробки перспективних і поточних планів підготовки 

кадрів, робочих навчальних планів, магістерських програм; 

- розробка і здійснення заходів щодо вдосконалення навчально-

виховного процесу в Інституті; 

- організація роботи студентських академічних груп і курсів з метою 

досягнення високої успішності та виховання студентів; 

- загальне керівництво навчальною і виробничою практиками, підготовка 

молоді до самостійної підприємницької діяльності за вибраним фахом; 

- організація участі студентів Інституту у громадських і внутрішньо-

університетських заходах, формування соціально зрілої, творчої особистості; 

- загальне керівництво підготовкою підручників, навчальних посібників, 
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інших навчально-методичних матеріалів із предметів кафедр, підпорядкованих 

Інституту; 

- участь у формуванні складу Екзаменаційних Комісій і забезпечення 

умов для їх нормальної роботи; 

- підбір і комплектування штатів професорсько-викладацького складу, 

наукового і навчально-допоміжного персоналу із залученням до цієї роботи 

завідувачів кафедр і керівників громадських організацій, участь у підборі, 

розстановці і підготовці керівних кадрів підрозділів Інституту; 

- організація роботи з профорієнтації та залучення молоді до навчання в 

Університету за спеціальностями Інституту, участь у роботі з набору студентів 

на 1 курс; 

- організація роботи комісії з розподілу та працевлаштування 

випускників; 

- контроль за підготовкою аспірантів і магістрів та роботою кафедр щодо 

забезпечення творчих зв'язків із випускниками; 

- організація і контроль за роботою кафедр із підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу. 

2.5. Інститут приймає рішення з оперативного управління, погоджує їх з 

ректором Університету і здійснює діяльність у межах прав, які передбачені цим 

положенням. Втручання органів державного управління в навчальну, наукову, 

господарську та іншу діяльність Інституту допускається лише у випадках, 

передбачених законодавством України.  

2.6. Інститут несе відповідальність за: дотримання стандартів вищої освіти; 

забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності; дотримання 

договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової 

діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами; дотримання 

фінансової дисципліни та збереження майна Університету. 

 

3. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ 

 

3.1. Структура Інституту формується згідно з вимогами чинного 

законодавства та відповідних нормативних документів, Статуту Університету, 

контингентом студентів, характером і обсягом навчальної, методичної, наукової 

і виховної роботи, яка проводиться в Інституті. 

3.2. До складу Інституту входять секретаріат і сім кафедр: економіки; 

бухгалтерського обліку; аудиту, аналізу та оподаткування; фінансів, кредиту та 

страхування; фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу; 

теоретичної та прикладної економіки; фізичного виховання та спорту. Перші 

п'ять із них є випускаючими кафедрами, які здійснюють підготовку фахівців за 

відповідними спеціальностями Інституту. Прикріплення кафедр до Інституту 

здійснюється наказом ректора. 

3.3. Робота Інституту планується. План роботи Інституту складає дирекція 

на основі річних звітів Інституту з урахуванням планів роботи кафедр Інституту 

та інших завдань, які випливають із чинних нормативних документів, наказів 

ректора, ухвал вчених рад Університету та Інституту. 
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3.4. Структурні підрозділи діють на підставі Положень про них, 

затверджених ректором Університету.  

3.5.Структурний підрозділ Інституту створюється, реорганізується або 

ліквідується наказом ректора на підставі ухвали Вченої ради Університету. 

Ініціатором розгляду питання про створення, реорганізацію або ліквідацію 

структурного підрозділу Інституту перед Вченою радою Університету може 

бути ректор, Вчена рада Університету, директор Інституту, Вчена рада 

Інституту. 

3.6. Директор Інституту. 

3.6.1.  Керівництво роботою Інституту здійснює директор. Він обирається 

за конкурсом із числа науково - педагогічних працівників Інституту, які мають 

науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю 

Інституту таємним голосуванням Вченої ради Університету строком на п’ять 

років із урахуванням пропозицій Інституту. 

3.6.2. Обрання директора Інституту здійснюється в порядку, визначеному 

п. 7.1. Положення Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського торговельно-

економічного університету. 

3.6.3. Ректор Університету укладає з директором Інституту контракт на 

відповідний термін.  

3.6.4. Директор Інституту здійснює свої повноваження на постійній основі. 

3.6.5. Директор Інституту може бути звільнений з посади ректором 

Університету своїм наказом за поданням Вченої ради Університету або зборів 

трудового колективу Інституту з підстав, визначених законодавством про 

працю, за порушення статуту вищого навчального закладу, умов контракту.  

Пропозиція про звільнення директора Інституту вноситься до зборів трудового 

колективу Інституту не менш як половиною голосів статутного складу Вченої 

ради Інституту. Пропозиція про звільнення директора Інституту приймається не 

менш як двома третинами голосів статутного складу зборів трудового 

колективу Інституту. 

3.6.6. Одна і та сама особа не може бути директором Інституту більше, ніж 

два строки. 

3.6.7. Директор видає розпорядження щодо діяльності Інституту, які є 

обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу Інституту і 

можуть бути скасовані ректором, якщо вони суперечать законодавству, статуту 

Університету чи завдають шкоди інтересам вищого навчального закладу. 

3.6.8. Директор Інституту має право:  

- вносити пропозиції ректорові і Вченій раді Університету щодо 

вдосконалення навчальних планів і освітніх програм, навчально-виховного 

процесу та науково-дослідної роботи; 

- здійснювати контроль за всіма видами навчальних занять, екзаменів, 

затверджувати в окремих випадках індивідуальні строки складання екзаменів і 

заліків для окремих студентів, дозволяти за наявності поважних причин 

перездачу в період екзаменаційної сесії заборгованості з однієї або двох 

дисциплін; 
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- здійснювати в установленому порядку перезарахування  дисциплін при 

переведенні студентів із інших вишів; 

- організовувати наради з питань роботи Інституту та його структурних 

підрозділів; 

- вимагати від викладачів, співробітників та студентів Інституту 

виконання правил внутрішнього розпорядку Університету; 

- подавати ректорові матеріали на заохочення та стягнення, передбачені 

правилами внутрішнього розпорядку, на викладачів, співробітників і студентів 

Інституту; 

- контролювати поселення студентів Інституту у гуртожитки; 

- брати участь у роботі всіх підрозділів та органів управління 

Університету. 

3.6.9. Функціональні обов'язки директора Інституту економіки та фінансів:  

- безпосередньо керує навчальною, методичною, виховною і науковою 

роботою в Інституті; 

- забезпечує виконання навчальних планів і освітніх програм; 

- здійснює контроль за навчальним процесом та виробничими практиками 

студентів; 

- керує складанням розкладу навчальних занять і здійснює контроль за 

його виконанням; 

- забезпечує контроль за успішністю та самостійною роботою студентів, 

проведенням заліків та екзаменаційних сесій; 

- забезпечує підготовку матеріалів та вносить пропозиції ректору щодо 

переведення студентів з курсу на курс, допуску їх до підсумкової атестації та 

захисту дипломних робіт, надання академічних відпусток; 

- подає ректору Університету матеріали на відрахування студентів та їх 

поновлення; 

- контролює роботу по підвищенню кваліфікації професорсько-

викладацького складу кафедр Інституту; 

- організовує і проводить міжкафедральні наради, наукові і науково-

методичні семінари і конференції; 

- здійснює загальне керівництво та контроль за роботою студентів, що 

проводиться на кафедрах, в наукових гуртках і наукових товариствах; 

- здійснює керівництво та контроль за підготовкою підручників, 

навчальних і методичних посібників із дисциплін кафедр, які входять до складу 

Інституту; 

- підтримує зв'язки з організаціями і підприємствами споживчої 

кооперації та іншими підприємствами, які скерували на навчання  студентів, 

інформує їх та батьків про стан навчання студентів Інституту та надає іншу 

інформацію; 

- здійснює розробку і реалізацію заходів із вдосконалення навчального 

процесу з метою покращення якості підготовки фахівців; 

- бере участь у роботі приймальної комісії Університету і комісії із 

розподілу молодих спеціалістів. 

- здійснює розробку і реалізацію заходів щодо покращення та розвитку 
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матеріально-технічної бази кафедр Інституту; 

- забезпечує культурно-масову і виховну роботу студентів. 

3.6.10. Директор Інституту несе персональну відповідальність: 

- за стан навчальної, виховної і науково-дослідної роботи в Інституті; 

- за стан трудової дисципліни;  

- правильний підбір, розстановку і підготовку керівних і педагогічних 

кадрів; 

- за високу якість підготовки випускників Інституту та їх 

працевлаштування в межах, передбачених діючим законодавством норм; 

- за виконання своїх обов'язків і використання наданих прав.  

3.6.11. На допомогу директору Інституту призначаються штатні посади 

заступників директора. Заступники директора затверджуються ректором 

Університету на основі подання директора Інституту, переважно із числа осіб, 

які мають вчений ступінь або вчене звання.  

3.6.12. Штатними працівниками Інституту є провідні фахівці. 

3.6.13 Відповідальність працівників дирекції і секретаріату: директора, 

заступників директора, провідних фахівців індивідуальна залежно від 

покладених на них функціональних обов'язків і визначається їх посадовими 

інструкціями.  

3.7. Вчена рада Інституту 

3.7.1. Колегіальним органом управління Інституту є Вчена рада Інституту 

у складі голови ради, заступників, секретаря, завідувачів кафедр, провідних 

вчених, досвідчених викладачів, представників студентів та інших структур 

Інституту.  

3.7.2. Вчену раду Інституту очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів Вченої ради Інституту, які мають науковий 

ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.  

Не менш як 75 відсотків складу Вченої ради Інституту повинні становити 

наукові, науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків - виборні 

представники з числа студентів. Виборні представники з числа студентів 

обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. 

3.7.3. Вибори до складу Вченої ради Інституту починаються за 30 

календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. 

3.7.4. При Вченій раді Інституту формується науково - методична комісія. 

 

4. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

4.1. Органом громадського самоврядування Інституту є збори трудового 

колективу Інституту, включаючи виборних представників з числа осіб, які 

навчаються в Інституті. 

4.2. Збори трудового колективу Інституту скликаються не менше одного 

разу на рік. 

4.3. Ініціатором скликання зборів трудового колективу Інституту можуть 

бути директор, Вчена рада Інституту, профспілковий комітет або ініціативна 

група, яка повинна зібрати не менше 1/3 підписів науково-педагогічних 
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працівників, які працюють на постійній основі. 

4.4. Збори трудового колективу Інституту представляють всі категорії 

працівників Інституту та виборні представники з числа осіб, які навчаються в 

Інституті. При цьому не менш як 75 відсотків складу зборів трудового 

колективу Інституту повинні становити наукові та науково-педагогічні 

працівники Інституту і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа 

студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. 

4.5. Збори трудового колективу Інституту вважаються правомочними, 

якщо на них присутні не менше, ніж дві третини їх загальної кількості. 

4.6. Рішення зборів трудового колективу Інституту приймаються простою 

більшістю голосів. 

4.7. Збори трудового колективу Інституту здійснюють такі функції: 

- оцінюють діяльність директора Інституту; 

-  затверджують річний звіт про діяльність Інституту; 

-  подають керівнику вищого навчального закладу пропозиції щодо 

відкликання з посади директора Інституту з підстав, передбачених 

законодавством України, статутом вищого навчального закладу, укладеним з 

ним контрактом; 

-  обирають виборних представників до Вченої ради Інституту; 

-  обирають делегатів від Інституту до участі у зборах трудового 

колективу Університету. 

 

5. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ІНСТИТУТУ 
 

5.1. В Інституті діє студентське самоврядування. Студентське 

самоврядування об’єднує всіх студентів Інституту. Усі студенти, які 

навчаються у Інституті, мають рівні права та можуть обиратися і бути 

обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського 

самоврядування. 

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів 

та їх участь в управлінні Інститутом і здійснюється студентами безпосередньо 

через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого 

таємного голосування студентів. 

5.2. Органом студентського самоврядування Інституту є студентська рада 

Інституту. 

Члени студентської ради Інституту обираються строком на один рік. 

Студенти, обрані до складу студентської ради Інституту, можуть бути усунені 

зі своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для 

ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 

відсотків студентів Інституту. 

Голова студентської ради Інституту та його заступники можуть перебувати 

на посаді не більш як два строки. 

З припиненням особою навчання у Інституті припиняється її участь в 

студентській раді Інституту у порядку, передбаченому Положенням про 

студентське самоврядування Університету. 
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5.3. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством, статутом Університету, положенням про Інститут та 

Положенням про студентське самоврядування Університету. 

Студентська рада Інституту діє на принципах: 

- добровільності, колегіальності, відкритості; 

-  демократизму та публічності; 

- активності, самодіяльності та творчої ініціативи; 

- виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

-  рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 

- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в 

межах повноважень, визначених статутом Університету та цим Положенням; 

- відповідальності органів студентського самоврядування та їх членів 

перед студентською громадою. 

5.4. Студентська рада, як орган студентського самоврядування, виконує 

функції: 

- приймає участь в управлінні Інститутом у порядку, встановленому цим 

Положенням та статутом Університету; 

-  бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

-  проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 

інші заходи; 

-  бере участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;  

-  захищає права та інтереси студентів, які навчаються у Інституті;  

-  делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів Інституту та Університету; 

-  приймає акти, що регламентують її організацію та діяльність;  

-  бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 

-  вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і освітніх програм;  

-  вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Інституту, у тому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

-  має право оголошувати акції протесту; 

-  виконує інші функції, передбачені Законом України “Про вищу освіту” 

та Положенням про студентське самоврядування Університету. 

5.5. За погодженням зі студентською радою Інституту приймаються 

рішення про: 

- призначення заступників директора Інституту; 

- поселення осіб, які навчаються в Інституті, у гуртожиток і виселення їх 

із гуртожитку; 

- діяльність гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у 

Інституті. 

5.6. Вищим органом студентського самоврядування Інституту є загальні 

збори студентів Інституту, які: 
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- ухвалюють положення про студентське самоврядування Інституту, 

визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних 

виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування 

Інституту; 

- заслуховують звіти студентської ради, дають їм відповідну оцінку; 

- затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 

самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про 

його виконання; 

5.7. Директор Інституту забезпечує належні умови для діяльності органів 

студентського самоврядування Інституту. 

5.8. В Інституті діє студентське наукове товариство, яке є частиною 

системи громадського самоврядування Інституту та Університету. 

У роботі студентського наукового товариства Інституту беруть участь 

особи, які навчаються в Інституті. 

5.9. Студентське наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів 

осіб, які навчаються в Інституті, з питань наукової діяльності, підтримки 

наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. 

У своїй діяльності студентське наукове товариство керується 

законодавством, статутом Університету та положенням про наукові товариства 

студентів. 

5.10. Студентське наукове товариство Інституту діє на принципах: 

- свободи наукової творчості; 

- добровільності, колегіальності, відкритості; 

- рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукового 

товариства студентів. 

5.11. Студентське наукове товариство виконує такі функції: 

- приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність; 

- проводить організаційні, наукові та освітні заходи; 

- популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє 

залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності; 

- представляє інтереси студентів Інституту перед адміністрацією 

Інституту та Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та 

розвитку університетської кар’єри; 

- сприяє підвищенню якості наукових досліджень; 

- сприяє обміну інформацією між молодими вченими Інституту та 

дослідниками; 

- сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва; 

- виконує інші функції, передбачені положенням про наукові товариства 

студентів Університету та Законом України “Про вищу освіту”. 

5.12. Органи управління студентського наукового товариства Інституту 

формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура 

студентського наукового товариства Інституту та організаційний механізм його 

діяльності визначаються положенням, яке затверджується вищим колегіальним 

органом громадського самоврядування Університету. 
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5.13. Директор Інституту всебічно сприяє створенню належних умов для 

діяльності наукового товариства студентів. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

 

6.1. До навчальної роботи в Інституті економіки та фінансів залучаються 

штатні викладачі Університету, а також найбільш досвідчені кваліфіковані 

фахівці з стажем практичної і наукової роботи. 

Чисельність викладацького складу, навчально-допоміжного і 

обслуговуючого персоналу для Інституту визначається нормами і порядком, 

встановленим для Університету. 

Оплата праці викладачів, навчально-допоміжного і обслуговуючого 

персоналу для Інституту проводиться в розмірах та порядку, встановленому для 

цих категорій  працюючих в Університету. 

6.2. Розподіл дисциплін курсів, видів навчальної роботи і обсяг в годинах, 

інтенсивність та послідовність вивчення визначається навчальним відділом 

Університету і директором Інституту та відповідною кафедрою в межах 

загальної кількості годин, які відводяться на навчальну роботу згідно з 

навчальним планом на даному курсі. 

6.3. Інститут забезпечує документальний супровід навчального процесу для 

студентів, екстернів, слухачів, які навчаються за спеціальностями та 

спеціалізаціями, закріпленими за Інститутом. 

6.4. Методичне керівництво роботою Інституту здійснює науково-

методична комісія і кафедри Університету. 

6.5. Інститут подає до навчального відділу Університету свої пропозиції 

щодо складання розкладу навчальних занять із урахуванням використання у 

навчальному процесі приміщень (аудиторій, лабораторій, кабінетів), закріплених 

за Інститутом; розкладу проведення заходів підсумкового контролю, розкладу 

засідань екзаменаційних комісій. 

6.6. Порядок організації навчального процесу визначається чинними 

законодавчими актами та Положенням про організацію освітнього процесу в 

ЛТЕУ. 

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ І ЗВ'ЯЗКИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

 

7.1. Інститут об'єднує випускні кафедри, які відносяться до спеціальностей 

Інституту, а також ті загальнонаукові і загальноосвітні кафедри, які за змістом 

своєї роботи найбільш близькі профілю Інституту. Інститут організовує 

навчально-методичну, виховну і науково-дослідну роботу кафедр та здійснює 

контроль за всіма напрямами їх діяльності. 

7.2. Інститут взаємодіє з іншими підрозділами Університету: 

- з іншими кафедрами Університету – з питань забезпечення навчально-

виховного процесу їх викладачами на відповідному факультеті; 

- з іншими факультетами – з питань вивчення та обміну досвідом роботи, 

здійснення міжфакультетських наукових досліджень, спільних виховних, 
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культурно-масових та інших заходів; 

- з відділом методичного забезпечення та акредитації, навчальним і 

науковим відділами, адміністративно-господарськими підрозділами, 

бібліотекою та іншими службами – у зв'язку з виконанням покладених на 

секретаріат функцій. 

7.3. Інститут може взаємодіяти з іншими навчальними закладами як 

України, так і за кордоном, підприємствами, установами, громадськими 

організаціями, фондами та ін. 
 

 

8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ (ЛІКВІДАЦІЯ) ІНСТИТУТУ 
 

8.1. Реорганізація, ліквідація Інституту проводиться у порядку, 

встановленому чинним законодавством та Статутом Львівського торговельно-

економічного університету. 

 


