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ПЕРЕДМОВА 

Колектив Університету у 2019-2020 навчальному році проводив свою 

діяльність відповідно до розробленої Стратегії та Програми діяльності. Звітний 

рік відзначився такими подіями.  

По-перше: вступна кампанія 2020 року відбувалася в умовах 

функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, коли 

абітурієнти могли подавати документи для вступу на навчання на основі повної 

загальної середньої освіти та освітнього рівня “бакалавр” в електронній формі. 

Зарахування абітурієнтів для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями 

здійснювалось у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступного іспиту, які проводилися в Університеті у 

формі тестування з фахових дисциплін. Всього зараховано студентами та 

здобувачами Університету 1045 осіб (24,2 % від загальної кількості поданих заяв). 

Загальний обсяг студентів, зарахованих на навчання у 2020 році, порівняно з     

2019 роком збільшився на 125 осіб.  

По-друге: для ефективного функціонування СУЯ Університету наказом 

ректора введено у дію такі документи: Політику в сфері якості ЛТЕУ; Цілі у сфері 

якості ЛТЕУ на 2020 рік; Положення про управління задокументованою 

інформацією у ЛТЕУ; Положення про систему управління якістю ЛТЕУ; 

Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у ЛТЕУ; Положення 

про порядок забезпечення метрологічної діяльності у ЛТЕУ; Положення про 

здійснення внутрішніх аудитів системи управління якістю у ЛТЕУ. Незалежний 

зовнішній аудит, проведений Національним органом із сертифікації, підтвердив 

ефективність функціонування Системи управління якістю ЛТЕУ на відповідність 

вимогам ISO 9001:2015. (ISO 9001:2015 IDT) “Система управління якістю. 

Вимоги”. Сертифікат про відповідність № UА.8О127.СУЯ.051-20 від 19 лютого 

2020 року виданий до 2023 року. 

По-третє: вперше Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти акредитовано освітньо-професійну програму “Готельно-ресторанна справа” 

за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа” першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти та отримано відповідний сертифікат (№ 431 від            

16.06.2020 року). 

По-четверте: протягом року в Університеті виконувались 32 науково-

дослідних тем, з державною реєстрацією – 28. За тематикою науково-дослідних 



робіт захищено 6 докторських дисертацій. Протягом навчального року 

опубліковано 30 монографій, 251 статтю в загальноукраїнських журналах і 55 - у 

зарубіжних виданнях, з них 56 статей у виданнях, які внесені до наукометричних 

баз Scopus (25 статей) i Web of Science (31 стаття).  

За звітний рік в Університеті успішно проведено 9 конференцій різного рівня 

і тематичного спрямування. Також Університет був співорганізатором                        

17 конференцій з іншими закладами вищої освіти, які проводились за стінами вишу, 

у тому числі 3 зарубіжні. Вченими зроблено 286 доповідей на понад 170 

всеукраїнських, міжнародних і закордонних конференціях (67 доповідей  у 

закордонних). Стажування за кордоном пройшло 10 викладачів в університетах 

Європи і Китаю, за різними програмами. 

По-п’яте: три наукових періодичних видання Університету, а саме – Вісник 

Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки, збірник 

наукових праць “Підприємництво і торгівля” (наказ МОН України                         

№ 1643 (Додаток 4) від 28.12.2019 р.) та Вісник Львівського торговельно-

економічного університету. Технічні науки (наказ МОН України № 409 (Додаток 

1) від 17.03.2020 р.), успішно пройшли процедуру перереєстрації та були 

включені до переліку фахових наукових видань України категорії “Б”. 

По-шосте: студентами Університету отримано дев’ять дипломів І, ІІ та        

ІІІ ступеня за перемогу на Всеукраїнських студентських конкурсах наукових, 

дипломних робіт, що засвідчує вдосконалення стилю та поліпшення організації 

студентської наукової роботи, підвищення її результативності. За звітний рік 

проведено 15 студентських конференцій і круглих столів, наукових семінарів 

різних тематичних напрямів.  

По-сьоме: Екзаменаційними комісіями на всіх формах навчання було 

проведено підсумкову атестацію 980 студентів, у тому числі: денна форма 

навчання – 379 осіб, із них: 272 – бакалаври, 107 - магістри. Диплом з відзнакою 

отримали 66 осіб, що складає 17,4%; заочна форма навчання – 601 особа, із них: 

429 – бакалаври, 172 - магістри. Диплом з відзнакою отримали 110 осіб, що 

складає 18, 3 %. 

Повний аналіз діяльності Університету в 2019-2020 навчальному році 

подано у розділах звіту, що дає підстави окреслити завдання діяльності на 

наступний навчальний рік.    

  

 

 



 

1. ВСТУПНА КАМПАНІЯ  

 

Провадження ефективної діяльності Університету як сучасної освітньо-

наукової установи залежить від багатьох складових, серед яких достатній набір 

студентів. З цією метою в Університеті були розроблені: Програма щодо 

комплектування контингенту студентів у 2018-2020 роках, затверджена 15 жовтня 

2018 року і схвалена Вченою радою, Заходи із проведення профорієнтаційної 

роботи й організації набору студентів у 2020 році, затверджені наказом ректора №  

239/01 від 15 жовтня 2019 року, та Концепція діяльності ЛТЕУ, що розроблені у 

відповідності до Програми подальшого реформування кооперативної освіти на 

період 2014-2020 рр. 

У 2019-2020 навчальному році зусилля ректорату, приймальної комісії, 

директора Інститутів економіки та фінансів, деканів факультетів, завідувачів 

кафедр і інших структурних підрозділів Університету були спрямовані на 

виконання зазначених заходів. В Інституті економіки та фінансів і на факультетах 

за пропозицією кафедр та адміністрацій інститутів і факультетів були створені 

профорієнтаційні групи з викладачів і студентів Університету (наказ ректора від 

15 жовтня 2019 р. № 240/01), які інформували випускників загальноосвітніх і 

професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

про діяльність інститутів та факультетів Університету, студентське життя, 

можливості реалізації студентами своїх творчих задумів, здійснення науково-

практичних ідей і досягнення найкращих результатів із обраного фаху. 

У 2019-2020 навчальному році удосконалено форму співпраці із 

загальноосвітніми навчальними закладами та ЗВО І-ІІ рівнів акредитації щодо 

проведення професійної орієнтації, а саме: 

 профорієнтаційні групи з числа викладачів та студентів, які створені в 

Університеті, були спрямовані на популяризацію навчання на факультетах і 

доведення переваг навчального процесу шляхом застосування інтерактивних 

методик, завдяки яким проведена агітаційна робота у школах та коледжах 

відповідно до затвердженого графіку виїзних агітаційних груп і 

профорієнтаційної роботи з використанням мережі Інтернет (веб-сторінки, 

соціальні мережі, інші інтернет-сервіси); 

 оновлено інформацію на сайті про Університет, інститути, факультети, 

кафедри та інші структурні підрозділи (у тому числі на англійській мові), про їх 

діяльність, про події університетського та студентського життя з одночасним 

висвітленням цієї інформації в університетському часописі “Студентський 

меридіан”; 



 проведено анкетування серед студентів 1 курсу з метою виявлення 

мотивів і критеріїв вибору навчального закладу та студентів 2 курсу для оцінки 

вражень студентів від першого року навчання для пошуку шляхів удосконалення 

роботи зі студентами; 

 залучено студентів 1-3 курсів для проведення профорієнтаційної роботи у 

школах, ліцеях, гімназіях та коледжах, які вони закінчили; 

 продовжено співпрацю з кооперативними закладами освіти І-ІІ рівнів 

акредитації щодо продовження навчання випускників коледжів в Університеті, 

зокрема у 2020 році 283 випускники кооперативних коледжів стали студентами 

Університету; 

 проведено міжвузівську студентську інтерактивну конференцію 

англійською мовою, у якій взяли участь студенти Правничого коледжу ЛНУ ім. 

Івана Франка, Львівського кооперативного коледжу економіки і права, ліцею № 

46 ім. В. Чорновола, СЗОШ № 84, Львівської лінгвістичної гімназії та приватної 

християнської школи “Живе слово”; 

 у жовтні 2019 року працівники Приймальної комісії Університету 

долучилися до участі у профорієнтаційному форумі “Живи і працюй в Україніˮ, 

організованому Львівським обласним центром зайнятості; 

 студенти Львівського кооперативного коледжу економіки та права брали 

активну участь у заняттях з комп’ютерних технологій, що були проведені 

викладачами університету в сучасних мультимедійних аудиторіях Університету; 

 розроблено та видано нові агітаційні матеріали для потенційних 

абітурієнтів Університету на основі розроблених Правил прийому на навчання до 

Львівського торговельно-економічного університету в 2020 році; 

 створено та розміщено на сайті Університету та у соціальних мережах 

рекламні відеоролики про Університет, інститути та факультети, спеціальності, за 

якими здійснюється підготовка фахівців, дозвілля студентів, працевлаштування та 

кар’єрний ріст випускників; 

 продовжено розміщення рекламного відеоролика про Університет у 

“Національній мережі торговельних центрів – Епіцентрˮ; 

 розміщено рекламно-інформаційні матеріали для потенційних 

абітурієнтів у місцевих і районних газетах (Львівська пошта, Львівські 

оголошення), вісниках, інтернет-виданнях, інтернет-каталозі “Все містоˮ, ТОВ 

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

 розроблено буклети спеціальностей Університету, які було представлено 

на студентському конкурсі “Студентські презентації спеціальностей ЛТЕУˮ та 

розміщено їх на електронних сторінках кафедр Університету та у соціальних 

мережах; 



 у межах святкування Тижня права проведено наукову гру “Оксфордські 

дебатиˮ, у якій взяли участь студенти Чернівецького коледжу економіки і права; 

 проведено ознайомчу профорієнтаційну зустріч з учнями та вчителями 

ЗОСШ № 27 м. Полтави, яких було ознайомлено з матеріально-технічною базою 

Університету та яким презентовано особливості вступної кампанії 2020 року; 

 проведено профорієнтаційні бесіди під час Всеукраїнського турніру з 

футболу CRISTMAS CUP 2019; 

 проведено профорієнтаційні бесіди зі студентами економічних 

спеціальностей ЗВО м. Львова щодо вступу в магістратуру під час інтенсив-курсу 

“Аудиторˮ та ярмарку вакансій для студентів і випускників вишів від 

аудиторської компанії Nexia DK; 

 розроблено Путівник вступника на освітній рівень бакалавра у 2020 році, 

розміщено його на сайті Університету і поширено через соціальні мережі; 

 у лютому 2020 року проведено розповсюдження понад 400 комплектів 

профорієнтаційних матеріалів серед вчителів англійської мови шкіл Західного 

регіону України на навчально-методичному семінарі Top Quality Teaching, що був 

проведений в Університеті разом із Міжнародним освітньо-методичним центром 

Dinternal Educational; 

 розміщено презентацію Університету у друкованому періодичному 

виданні “Зоря Рахівщиниˮ; 

 студентами 1 курсу розміщено відеоролики “Спеціальність очима 

першокурсниківˮ на інтернет-сторінках шкіл, де вони навчались; 

 проведено розсилку профорієнтаційних матеріалів стейкхолдерам, з 

якими ведеться співпраця, щодо обговорення освітніх програм;  

 здійснено розповсюдження через мережу Львівського центру зайнятості 

інформаційних буклетів про освітні програми Університету; 

 проводиться робота в online щодо діяльності Інтерактивної школи 

економіки; 

 проводиться активне використання соціальних мереж у 

профорієнтаційній роботі, зокрема постійно оновлюються веб-сторінки 

Університету та інформаційні портали у соціальних мережах (Facebook, You 

Tube), так, у мережі Facebook активно використовуються Fb-сторінки Університету, 

факультетів, кафедр, окремих структурних підрозділів (Приймальна комісія) і 

спеціальностей (група “Облік і оподаткування”, “Товарознавство та комерційна 

діяльність” та ін.) і тематичних соціальних груп (випускники факультетів 

ЛТЕІ/ЛКА/ЛТЕУ різних періодів), більшість викладачів і співробітників мають 

власні сторінки; 

 відбувалося залучення учнів шкіл і коледжів до online науково-

практичних проектів та семінарів (конференцій, круглих столів, олімпіад тощо); 



 відбувся набір іноземних абітурієнтів на довузівську підготовку для 

подальшого продовження навчання в Університеті. 

Результати вступної кампанії 2020 року засвідчили, що робота інститутів, 

факультетів та інших структурних підрозділів Університету щодо проведення 

профорієнтації вимагає подальшої активізації. 

Прийом на навчання до Львівського торговельно-економічного 

університету здійснювався для підготовки фахівців із вищою освітою за 

ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії. До Університету в 2020 році 

проводився набір для здобуття ступеня бакалавра за 13 спеціальностями у розрізі 

24 освітніх програм; для здобуття ступеня магістра – за 11 спеціальностями у 

розрізі 14 освітніх програм. 

Вступна кампанія 2020 року відбувалася в умовах функціонування Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти, коли абітурієнти могли подавати 

документи для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти та 

освітнього рівня “бакалаврˮ в електронній формі. 

Щодо самої вступної кампанії, то в Університеті було забезпечено 

максимальну відкритість та прозорість при проведенні прийому документів і 

зарахуванні на навчання. Всі необхідні інформаційні матеріали були розміщені на 

інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Університету. Також 

приймальна комісія своєчасно подавала всю необхідну інформацію до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти.  

Зарахування абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснювалося за результатами 

ЗНО та вступних іспитів, які проводилися в Університеті у формі тестування з 

фахових дисциплін. Зарахування абітурієнтів для здобуття ступеня магістра за 

усіма спеціальностями, окрім спеціальності 081 “Правоˮ, здійснювалось у формі 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та 

вступного іспиту, які проводилися в Університеті у формі тестування з фахових 

дисциплін. За спеціальністю 081 “Правоˮ здійснювалось у формі єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного 

випробовування з використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. 

У 2020 році за період прийому документів було подано абітурієнтами 4322 

заяви, що на 536 заяв більше, ніж у попередньому році, у тому числі: 

 для здобуття ступеня бакалавра подано 3979 заяв, з них: на денну форму 

навчання – 3179 заяв, на заочну – 80 заяв; 

 для здобуття ступеня магістра подано 335 заяв, з них: на денну форму 

навчання – 125 заяв, на заочну – 210 заяв; 



 для здобуття ступеня доктора філософії подано 8 заяв, з них 8 заяв на 

денну форму навчання. 

До Університету в 2020 році зараховано на навчання:  

 для здобуття ступеня бакалавра 845 студентів, у тому числі: денна форма 

навчання – 460 осіб (повний термін навчання – 415 осіб, скорочений термін 

навчання – 45 осіб); заочна – 385 осіб (повний термін навчання – 113 осіб, 

скорочений термін навчання – 272 особи);  

 для здобуття ступеня магістра 193 студенти: денна форма навчання –       

82 особи; заочна – 111 осіб; 

 для здобуття ступеня доктора філософії 7 здобувачів: денна форма 

навчання – 7 осіб. 

Всього зараховано студентами та здобувачами Університету 1045 осіб (24,2 % 

від загальної кількості поданих заяв). Загальний обсяг студентів, зарахованих на 

навчання у 2020 році, порівняно з 2019 роком збільшився на 125 осіб.  

За результатами конкурсного відбору абітурієнтів на основі повної 

загальної середньої освіти, які подавали сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання, до Університету зараховано на денну форму 415 студентів, або       

90,2 % від загальної кількості зарахованих бакалаврів на денну форму навчання, а 

на заочну – 113 студентів, або 29,4 % від загальної кількості зарахованих 

бакалаврів на заочну форму навчання. У порівнянні з попереднім 2019 роком у 

числі зарахованих на денну форму для здобуття ступеня бакалавра 12,7 % 

складали випускники коледжів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, тож у 2020 році набір випускників коледжів зменшився на 

2,9 %. 

78,3 % студентів, які поступили в Університет на основі повної загальної 

середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра на денній формі навчання, 

складають випускники шкіл м. Львова (36,6 %) і Львівської області (41,7 %). 

Натомість 21,7 % – це випускники системи повної загальної середньої освіти з 

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

інших областях України, у 2020 році у порівнянні з попереднім зменшився на     

5,3 %, що свідчить про збільшення популярності Університету в межах м. Львова 

та Львівської області.  

Основну частку студентів скороченого терміну денної форми навчання у     

2020 році забезпечили випускники Львівського кооперативного коледжу економіки і 

права – 15 осіб, або 53,6 %, Рівненського кооперативного економіко-правового 

коледжу – 10 осіб, або 35,7 %, Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ– 2 особи, 

або 7,1 %, Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 1 особа, 

або 3,6 % від загальної кількості студентів цієї категорії. Разом із кооперативних 

коледжів на скорочений термін денної форми навчання поступило 28 студентів, 



або 62 %, а з коледжів не системи споживчої кооперації – 17 осіб, або 38 %, 

зокрема з коледжів Львівської області – 7 осіб, або 41 %, інші області – 10 осіб, 

або 59 %.  

Найбільшу питому вагу серед студентів скороченого терміну заочної форми 

навчання у 2020 році складають випускники Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу – 90 осіб, або 35 %, Мукачівського кооперативного 

торговельно-економічного коледжу – 53 особи, або 21 %, Рівненського 

кооперативного економіко-правового коледжу – 48 осіб, або 19 %, Луцького 

кооперативного коледжу ЛТЕУ – 31 особа, або 12 %, Львівського кооперативного 

коледжу економіки і права – 28 осіб, або 11 %, Тернопільського кооперативного 

торговельно-економічного коледжу – 5 осіб, або 2 % від кількості студентів цієї 

категорії. Разом із кооперативних коледжів на скорочений термін заочної форми 

навчання поступили 255 студентів, або 94 %, а з коледжів не системи споживчої 

кооперації – 17 осіб, або 6 %. 

Вступна кампанія 2020 року засвідчила, що виконання заходів із 

комплектування контингенту студентів і налагодження ефективної співпраці з 

кооперативними коледжами дозволили Університету забезпечити в цілому 

належні результати набору студентів на денну форму навчання для здобуття 

ступеня бакалавра.  

За результатами конкурсного відбору абітурієнтів на освітній рівень 

магістра до Університету зараховано на денну форму 82 студенти, або 42,5 % від 

загальної кількості зарахованих магістрів, а на заочну – 111 студентів, або 57,5 %. 

У порівнянні з попереднім 2019 роком відбулося збільшення кількості 

зарахованих на денну та заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра на 

37 осіб. 

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

доктора філософії, то набір здійснено на відповідному рівні, але із зменшенням 

загальних показників прийому в порівнянні з попереднім роком.  

Враховуючи непрості соціально-економічні умови та ситуацію з поширення 

коронавірусної інфекції COVID-19, яка вплинула на цьогорічну вступну 

кампанію, у вересні поточного року детально проаналізовано підсумки набору до 

Університету в 2020 році та розглянуто дане питання на засіданні Вченої ради 

Університету з метою вироблення нової стратегії набору в 2021 році, 

відповідальність за який покладено на кожного науково-педагогічного працівника 

Університету, адже ситуація у державі залишається складною. 

 

 

 

 



 

2. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Забезпечення якості освіти є ключовим у розвитку Університету. Перелік 

процедур і заходів, які здійснюються для забезпечення функціонування системи 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості), передбачений Законом України “Про вищу освіту” (ч. 2 ст. 

16). Для функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

Університет реалізовує ряд процедур і заходів. 

У 2016 році Вченою радою Університету ухвалено Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

ЛТЕУ, в якому викладено основні принципи та процедури забезпечення якості 

освіти, яке постійно оновлюється та доповнюється.  

У кінці 2017 року на підставі рішення Вченої ради Університету створено 

відділ моніторингу якості освіти та акредитації з метою координування дій з 

організації забезпечення якості освіти в Університеті, а також для вивчення, 

узагальнення досвіду та впровадження найкращих практик в Університеті щодо 

забезпечення якості освіти, освітнього процесу, механізмів управління якістю 

освіти, академічної доброчесності. 

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти ЛТЕУ та з метою реалізації умов 

якісної підготовки висококваліфікованих фахівців відповідного рівня та 

спеціальності, конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних та 

відповідальних, які вільно володіють своєю професією, орієнтуються в суміжних 

сферах діяльності, здатних до ефективної професійної діяльності на рівні світових 

стандартів, готових до постійного професійного зростання, соціальної та 

професійної мобільності, в Університеті створено Раду з якості Університету, 

комісії з якості факультету, інституту та групи з якості освітніх програм, склад 

яких постійно оновлюється. 

У 2020 році відповідно до рекомендацій Національного агентства з 

забезпечення якості освіти за результатами акредитації освітньої програми 

“Готельно-ресторанна справа” спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

ЛТЕУ були внесені зміни та доповнення. 



Для вдосконалення якості освіти та підвищення конкурентоспроможності 

Університету на ринку освітніх послуг з грудня 2019 року було введено в дію 

систему управління якістю Університету, розроблену відповідно до вимог ДСТУ 

ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT) “Системи управління якістю. Вимоги”. 

Система управління якістю ЛТЕУ відповідає основним цілям та завданням, 

зазначеним у Статуті Університету. 

Для ефективного функціонування СУЯ Університету наказом ректора 

введено у дію такі документи: Політику в сфері якості ЛТЕУ; Цілі у сфері якості 

ЛТЕУ на 2020 рік; Положення про управління задокументованою інформацією у 

ЛТЕУ; Положення про систему управління якістю ЛТЕУ; Положення про 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у ЛТЕУ; Положення про порядок 

забезпечення метрологічної діяльності у ЛТЕУ; Положення про здійснення 

внутрішніх аудитів системи управління якістю у ЛТЕУ. Незалежний зовнішній 

аудит, проведений Національним органом із сертифікації, підтвердив 

ефективність функціонування Системи управління якістю ЛТЕУ на відповідність 

вимогам ISO 9001:2015. (ISO 9001:2015 IDT) “Система управління якістю. 

Вимоги”. Сертифікат про відповідність № UА.8О127.СУЯ.051-20 від 19 лютого 

2020 року виданий до 2023 року. 

З метою ефективного функціонування СУЯ в Університеті відповідно до 

вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT) “Системи управління якістю. 

Вимоги” та проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю у січні 

2020 року було затверджено склад внутрішніх аудиторів, які відповідно до 

затвердженого графіку внутрішнього аудиту здійснюють аудит структурних 

підрозділів Університету. Результати проведених аудитів постійно враховуються 

для покращення освітньої діяльності Університету. 

За результатами проведеної у грудні 2019 року перевірки Укоопспілкою, 

якості комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін ОПП для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями      

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент”,                  

081 “Право”, 242 “Туризм”, 181 “Харчові технології”, 241 “Готельно-ресторанна 

справа” та 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 072 “Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 073 “Менеджмент”, 081 “Право”, 242 “Туризм”,             

181 “Харчові технології”, 241 “Готельно-ресторанна справа” та                             

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” було встановлено, що 

освітні компоненти забезпечені повним КНМЗ і ДК. Серед них варто відзначити 

такі дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Гроші і кредит, 



Податкова система, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, Бюджетна 

система, Менеджмент, Соціологія ринку, Історія держави і права зарубіжних 

країн, Історія держави і права, Заставні правовідносини, Основи туризму (Основи 

туризмознавства/Географія туризму), Організація анімаційної діяльності, 

Автоматизація виробничих процесів, Фізіологія харчування, Технологія продукції 

ресторанного господарства, Торговельна логістика, Торгівельне підприємництво 

та комерційна діяльність та другого (магістерського) рівня вищої освіти: Ринок 

фінансових послуг, Фінансовий менеджмент в банку, Психологія управління та 

конфліктологія, Захист особи в Європейському суді з прав людини, Управління 

безпекою життєдіяльності та охороною праці, Проектування та дизайн закладів 

ресторанного господарства, Інноваційні ресторанні технології, Організація, 

проектування та управління логістичними системами, Глобальні мережі в бізнесі. 

За результатами перевірки якісного складу груп забезпечення було 

встановлено, що якісний склад груп забезпечення для спеціальностей: 

“Менеджмент”, “Право”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 

“Товарознавство та експертиза в митній справі”, “Товарознавство та торговельне 

підприємництво”, “Туризм”, “Фінанси, банківська справа та страхування”, 

“Харчові технології” відповідає кадровим вимогам Ліцензійних умов щодо 

забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

Усі керівники проектних груп і груп забезпечення мають наукові ступені, 

вчені звання, а їх стаж науково-педагогічної роботи перевищує встановлені 

нормативи. Усі члени проектних груп і груп забезпечення працюють в ЛТЕУ за 

основним місцем роботи, мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і не 

входять до жодної групи забезпечення такого або іншого закладу вищої освіти в 

поточному семестрі. Дотримано вимог щодо кількісного складу зазначених груп 

(на 1 члена групи припадає менше 30 здобувачів вищої освіти), частки членів груп 

із ступенями, званнями та тих, хто має науковий ступінь доктора та/або вчене 

звання професора. 

З метою врахування думки усіх зацікавлених сторін у підвищенні якості 

надання освітніх послуг й удосконаленні якості освітніх програм у першому та 

другому семестрі 2019-2020 н.р. було проведено опитування здобувачів вищої 

освіти, науково-педагогічних працівників Університету, роботодавців та інших 

стейкхолдерів. За результатами проведених опитувань відділом моніторингу 

якості та акредитації зроблено аналіз, результати якого було розглянуто Вченою 

радою Університету.  

У листопаді-грудні 2019 року в опитуванні взяли участь за окремими 



анкетами серед здобувачів вищої освіти: 

 визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної 

доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування 

на прояви академічної недоброчесності – 885 осіб; 

 визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та 

можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії – 778 осіб; 

 визначення потреб і ступеня задоволення здобувачів вищої освіти наданням 

освітніх послуг та роботою структурних підрозділів Університету – 732 особи; 

 визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання 

принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні –            

704 особи; 

 аналіз ступеня задоволеності студентів організацією процесу практичної 

підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам програми практики – 

602 особи; 

 визначення рівня об’єктивності оцінювання контрольних заходів – 636 осіб; 

 визначення рівня навантаження студентів – 648 осіб; 

 визначення рівня залучення студентів до розробки і перегляду освітніх 

програм – 608 осіб; 

серед науково-педагогічних працівників: 

 визначення рівня реагування на прояви академічної недоброчесності та 

нульової толерантності до академічної недоброчесності – 166 осіб; 

 визначення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та 

викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи –            

79 осіб. 

За результатами проведеного опитування здобувачів вищої освіти та 

науково-педагогічних працівників Університету усі думки учасників анкетування 

було враховано при формуванні змін до ОПП, навчальних планів, організації 

освітнього процесу загалом та його складових зокрема. 

Кожного року в Університеті здійснюється оцінювання знань студентів 

відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Львівському 

торговельно-економічному університеті. Система оцінювання знань студентів 

включає вхідний, поточний, семестровий, ректорський контроль знань та 

атестацію здобувачів вищої освіти. 

Оцінювання науково-педагогічних працівників Університету здійснюють 

відповідно до порядку, визначеного Положенням про рейтингове оцінювання 



діяльності професорсько-викладацького складу Львівського торговельно-

економічного університету. 

З метою удосконалення організації освітнього процесу та рівня викладання 

проведено оцінювання науково-педагогічних працівників студентами щодо якості 

освітніх послуг, які надаються. 

Організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Університету відбувається у визначені законом терміни відповідно до 

затверджених планів та графіків. Для організації освітнього процесу кожного року 

здійснюється оновлення необхідних ресурсів, зокрема матеріально-технічної бази 

(оновлення аудиторного фонду, закупівля нової комп’ютерної техніки та 

мультимедійного та іншого обладнання). Відбувається оновлення навчальних 

ресурсів – створено нові вибіркові навчальні дисципліни, створено нові 

дистанційні курси, нові освітні програми. Постійно оновлюються фонди та 

інформаційні ресурси бібліотеки. 

На веб-сайті Університету розміщена інформація про всі освітні програми, 

за якими здійснюється підготовка студентів, а також інформація про ступені 

вищої освіти, які можна здобути, та кваліфікації, які присвоюють студентам. Цю 

інформацію постійно оновлюють. 

Протягом 2019-2020 навчального року проведено моніторинг використання 

сучасного навчально-методичного забезпечення дисциплін і дистанційних курсів 

для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівня вищої освіти та надано пропозиції щодо його покращення. 

Відділом моніторингу якості освіти та акредитації було проаналізовано 

результати рейтингового оцінювання діяльності професорсько-викладацького 

складу Університету. Порівняно з минулим роком спостерігається підвищення 

рейтингів викладачів багатьох кафедр. Цьому сприяє наявність наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus 

або Web of Science Core Collection, та інших наукометричних базах, у фахових 

виданнях України; публікація монографій, підручників, навчальних посібників; 

наукове керівництво (консультування) кандидата і доктора наук; опонування 

дисертацій; керівництво студентами, які зайняли призове місце на міжнародних 

чи всеукраїнських олімпіадах та ін.  

Проведене рейтингування дало можливість оцінити види і результати 

професійної діяльності науково-педагогічних працівників, які застосовуються до 

визнання кваліфікації за відповідною спеціальністю (освітньою програмою) 

згідно з п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 



Результати моніторингу рейтингів професорсько-викладацького складу 

було розглянуто Вченою радою Університету. За результатами рейтингового 

оцінювання професорсько-викладацького складу Університету внесено зміни та 

доповнення до Положення про рейтингове оцінювання діяльності професорсько-

викладацького складу ЛТЕУ. 

Протягом травня-червня 2019-2020 н. р. проведено анкетування щодо якості 

надання освітніх послуг дистанційного навчання у Львівському торговельно-

економічному університеті під час пандемії, спричиненої Covid-19, в якому взяло 

участь 712 здобувачів вищої освіти (526 – денної та 186 – заочної форм навчання). 

За результатами проведеного опитування результативність освітнього процесу в 

умовах дистанційної роботи є середньою (39 % опитаних); рівень розвитку 

дистанційного навчання в Університеті за певною освітньою програмою є 

достатнім (45 % опитаних). Найбільш вагомими можливостями цифрового 

(дистанційного) навчання здобувачі вважають індивідуалізацію навчання (31 % 

опитаних), комплексне ознайомлення з усім курсом дисципліни (30 % опитаних) 

та гнучкість навчання у виборі найбільш зручних умов (місця і часу) (16 % 

опитаних здобувачів). Повністю та скоріше задоволені технологіями 

дистанційного навчання, які застосовуються в Університеті в умовах карантину, 

65 % опитаних здобувачів. Оперативністю інформування щодо термінів 

виконання робіт, термінів звітування тощо в умовах дистанційної роботи 

задоволені повністю та скоріше задоволені 80 % опитаних здобувачів. Основною 

перевагою дистанційного навчання 47 % опитаних здобувачів вважають 

регулювання власного режиму навантаження. Усі пропозиції та зауваження, 

надані здобувачами вищої освіти щодо технологій дистанційного навчання, які 

застосовуються в Університеті, в подальшому будуть враховані з метою їх 

покращення. 

Відділом моніторингу якості освіти та акредитації було проаналізовано 

результати опитування роботодавців та інших стейкхолдерів щодо організації та 

якості процесу надання освітніх послуг в освітньо-професійних програмах й 

оцінювання освітньо-професійних програм. В опитуванні взяли участь понад 130 

роботодавців та інших стейкхолдерів, які надали свої рекомендації щодо 

покращення якості освітніх послуг, що надаються під час підготовки здобувачів в 

Університеті. Вони оцінили якість освітніх програм і їх відповідність вимогам, які 

висуваються до фахівців у різних сферах діяльності, та запропонували перелік 

додаткових знань (умінь), що повинні забезпечувати освітні програми, а також 

перелік дисциплін, які необхідно додати в освітні програми. Роботодавці 



позитивно оцінили якість підготовки фахівців, які працюють (працювали) у їхніх 

організаціях. Стейкхолдерами було запропоновано: здійснювати навчальний 

процес максимально наближено до практики; залучати експертів-практиків до 

викладання; посилити зв’язок теорії з практикою; розвивати стратегічне мислення 

у студентів; розвивати навички командної роботи та лідерських рис студентів; 

удосконалювати зміст навчальних програм з урахуванням побажань 

стейкхолдерів; активніше залучати практиків до розробки програм; ширше 

використовувати у навчальному процесі елементи дуальної освіти тощо. Надані 

рекомендації і висновки роботодавців та інших стейкхолдерів було взято до уваги, 

що дозволило покращити організацію та якість процесу надання освітніх послуг і 

якість освітньо-професійних програм. 

Враховуючи пропозиції та зауваження експертів Національної агенції із 

забезпечення якості вищої освіти під час акредитації ОПП “Готельно-ресторанна 

справаˮ спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справаˮ першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти Університетом було внесено зміни до: 

Положення про освітні програми Львівського торговельно-економічного 

університету; Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників та кафедр Львівського торговельно-економічного 

університету, підготовлено і затверджено Положення про порядок визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у Львівському 

торговельно-економічному університеті, та розроблено проекти положень: 

Положення про функціонування у Львівському торговельно-економічному 

університеті поштової скриньки “Скринька довіриˮ та телефонної лінії “Телефон 

довіриˮ, Положення про інституційний Репозитарій Львівського торговельно-

економічного університету. 

Вживаються необхідні заходи щодо створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату, зокрема в Університеті функціонує система “Антиплагіат”, за 

допомогою якої здійснюється перевірка дипломних робіт студентів, наукових 

праць викладачів і студентів. Перспективним для покращення функціонування 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти Університету є проведення 

опитування працедавців щодо окремих елементів системи забезпечення якості – їх 

задоволеності вміннями та навичками випускників, якістю їхньої підготовки. 

 

 

 



3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

 Освітній процес організовується з урахуванням науково-педагогічного 

потенціалу, матеріальної та навчально-методичної бази Університету, сучасних 

інформаційних технологій. Він орієнтований на формування освіченої 

особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної 

мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній і соціально-

культурній сферах, галузях техніки та технологій, системах управління та 

організації праці в сучасних умовах. Освітній процес є інтелектуальною, творчою 

діяльністю, що проводиться  через систему науково-методичних і педагогічних  

заходів та спрямована на передавання, засвоєння, примноження й використання 

знань, умінь та інших компетентностей у студентів, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості. 

Проектними групами з розробки та впровадження освітньо-професійних, 

освітньо-наукових  програм відповідно до затверджених стандартів вищої освіти 

для першого (бакалаврського) рівня освіти зі спеціальностей 241 “Готельно-

ресторанна справа”, 292 “Міжнародні економічні відносини”  внесені зміни до 

діючих освітньо-професійних програм, затверджені освітні програми на 2020 рік 

зі змінами та доповненнями. Зі спеціальностей 051 “Економіка”                        

(ОПП “Міжнародна економіка”), 081 “Право”, 292 “Міжнародні економічні 

відносини” розроблені відповідно до затверджених стандартів освітні програми на 

2020 рік для другого (магістерського) рівня освіти. 

 Інститутом економіки та фінансів, факультетами, випусковими кафедрами, 

навчальним відділом Університету на основі освітньо-професійних програм 

розроблені нові навчальні плани для здобувачів першого  і  другого рівнів освіти 

2020 року набору всіх спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців 

на денній та заочній формі навчання та удосконалені діючі навчальні плани.  

Змінено структуру навчальних планів. Зменшено кількість дисциплін. 

Окремі дисципліни з блоку обов’язкових  та  блоку вільного вибору студентів 

слухають паралельно здобувачі вищої освіти всіх спеціальностей освітніх 

ступенів “бакалавр” і “магістр”, за якими здійснюється підготовка в Університеті. 

Решта дисциплін об’єднані на спеціальностях кожного факультету та інституту. 

Назви дисциплін приведені у відповідність до наявного навчально-методичного 

забезпечення. 

Перероблено графіки навчального процесу. Збільшено тривалість практик. 

Упорядковано кількість навчальних тижнів у семестрі. На базі навчальних планів 

навчальним відділом розроблені робочі навчальні плани, електронні варіанти яких 

доведені до відома кафедр Університету та упорядковані на сайті Університету. 

Плани сформовані таким чином, що окремі дисципліни з блоку обов’язкових 



дисциплін і блоку вільного вибору слухають паралельно здобувачі вищої освіти 

всіх спеціальностей освітніх ступенів “бакалавр” і “магістр”, за якими 

здійснюється підготовка в Університеті. 

Зміст навчальних планів за спеціальностями сформований з урахуванням 

вимог освітньо-професійних програм, нормативних документів Міністерства 

освіти і науки України та є достатнім  для забезпечення відповідності критеріям 

процедур ліцензування та акредитації. 

Кафедрами відповідно до Норм часу навчальної, методичної, наукової та 

організаційної роботи для науково-педагогічних працівників Університету  і на 

основі робочих навчальних планів розраховано обсяг навчальної роботи на 2020-

2021 навчальний рік і здійснено розподіл навчальної роботи між викладачами 

кафедр.  

Забезпечення якості вищої освіти в Університеті є систематичним і 

багатоплановим процесом, складовою  якого є наявність необхідних ресурсів 

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

матеріальних тощо).  

У звітному навчальному році в Університеті здійснювалися заходи з 

оцінювання та контролю, а саме: 

 поточні і підсумкові (семестрові) оцінювання знань студентів згідно з 

навчальними планами  і робочими програмами; 

 ректорські контрольні роботи; 

 підсумкове оцінювання випускників екзаменаційною комісією на 

кваліфікаційних екзаменах і захисті кваліфікаційних робіт; 

 опитування студентів щодо якості організації освітнього процесу. 

Згідно з Положенням про рейтингове оцінювання діяльності професорсько-

викладацького складу Львівського торговельно-економічного університету 

здійснена робота щодо організації і проведення рейтингування науково-педагогічних 

працівників Університету. В рейтингуванні враховувалися кваліфікаційний 

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

компетентність, педагогічна майстерність, наукова і творча активність за останні 

п’ять років. 

Результати рейтингового оцінювання враховувалися при продовженні 

контракту з науково-педагогічними працівниками Університету на наступний 

навчальний рік. Рейтингування дає можливість оцінювати відповідність кафедр 

Університету Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності в частині 

кадрових вимог. 

Постійна увага приділяється здійсненню моніторингу академічних 

досягнень студентів. Результати літньої екзаменаційної сесії 2019-                     

2020 навчального року свідчать про наступне: абсолютна успішність склала       



98,2 % (91,1 % у минулому навчальному році), показники якості знань 

відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України і становлять у цілому 

по Університету 80,2% ( 75,23 % у минулому навчальному році). 

З метою перевірки, оцінки і аналізу залишкових знань студентів та  

відповідно до наказів  ректора № 219/01 від 23 вересня 2019  року та №19/01 від 

28 січня 2020 року виконана робота з організації та проведення ректорських 

контрольних робіт зі студентами 2-го року навчання освітнього ступеня “магістрˮ 

і студентами 2-4 курсів освітнього ступеня “бакалаврˮ усіх спеціальностей денної 

форми навчання. З цією метою було визначено дисципліни, з яких викладачами 

відповідних кафедр на підставі навчальних програм були розроблені завдання для 

написання ректорських контрольних з врахуванням обсягу знань і вмінь студентів 

на момент перевірки, створені робочі групи, затверджені графіки проведення 

консультацій та виконання робіт. У жовтні 2019 року інститутом і деканатами 

були проведені ректорські контрольні роботи зі здобувачами вищої освіти 2-го 

року навчання освітнього ступеня магістр та проаналізовані результати їх 

виконання. Аналіз показав, що в цілому по Університету має місце зниження 

успішності за результатами ректорського контролю якості навчання студентів 

порівняно з результатами іспитів, що є закономірним та пояснюється річною 

перервою між іспитами та датою проведення РКР. Слід відзначити, що результати 

контрольних робіт з дисциплін, які проводилися у формі тестування із 

застосуванням сучасних комп’ютерних технологій, є вищими. У зв’язку з 

введенням карантину та з метою запобігання захворюванню і поширенню гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COYID-19 і переведенням 

студентів на дистанційну форму навчання, студенти 2-4 курсів освітнього ступеня 

“бакалаврˮ ректорські контрольні виконували у дистанційному форматі. 

Пріоритетним напрямом розвитку Університету залишається інтенсивний 

розвиток сучасних інформаційних технологій навчання, комп’ютеризація та 

інформатизація освітнього процесу. Для належного забезпечення організації 

освітнього процесу та роботи структурних підрозділів в Університеті протягом 

навчального року:  

 удосконалюється і підтримується функціонування волоконно-оптичної 

інфраструктури (понад 350 сучасних персональних комп’ютерів); 

 обладнано новими персональними комп’ютерами 122, 124, 127 аудиторії 

головного корпусу, 401 і 501 - по вул. У. Самчука, 9, 502 аудиторію  в 

навчальному корпусі по вул. Бр. Тершаківців, 2а; 

 обладнано мультимедійними пристроями 37 лекційних аудиторій в 

навчальному корпусі по вул. У. Самчука, 9 та в навчальному корпусі по вул. 

Туган-Барановського, 10; 



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

даних в навчальному корпусі по вул. У. Самчука, 9 та по вул. Бр. Тершаківців, 2а, 

удосконалено Wi-Fi точки доступу головного корпусу; 

 налаштовано нову поштову систему з адресним каталогом Університету 

на основі Gmail технологій; 

 встановлено камери відеоспостереження в окремих навчальних 

аудиторіях (121, 122, 106,  212) головного корпусу та в гуртожитку № 3 (система 

повного відеоспостереження) Університету; 

 підтримується інформаційна база дипломних робіт ЛТЕУ (антиплагіат, 

перевірка дипломних робіт і проектів, курсових і дисертацій); 

 організовано доступ до електронної бібліотеки ЛТЕУ та електронного 

каталогу бібліотеки; 

 функціонує Центр дистанційних технологій навчання ННІІ та система 

"TEST"; 

 підключено інфраструктуру до міжміських швидкісних каналів мережі 

УРАН для взаємного обміну інформацією в Україні; 

 відкрито доступ до наукових мереж світу, зокрема до пан’європейської 

науково-освітньої мережі GEANT (близько 3500 навчальних закладів у 30 країнах 

Європи). 

Протягом навчального року в  комп’ютерних класах було проведено 

близько 850 лекцій. Всі кафедри Університету забезпечені програмними 

продуктами і ситуаційними завданнями. 

Важливим чинником, який сприяє формуванню вміння застосовувати набуті 

теоретичні знання у практичній діяльності, а відтак сприяє набуттю студентами 

професійних компетентностей, є практична підготовка. Організація та проведення 

практики студентів Університету здійснюється на основі існуючих положень. 

Відповідно до графіка освітнього процесу в звітному навчальному році 

проведено 148 практик. Тривалість практики складала від 2-х до 6-и тижнів. 

Практика для студентів освітнього ступеня “магістр” на всіх спеціальностях була 

поділена на етапи: магістри 1 року навчання – 4 тижні після 1 семестру і 2 тижні 

після другого; магістри другого року навчання – 2-6 тижнів після 1 семестру 

(табл. 3.1 і 3.2). 

 



Таблиця 3.1 

Кількість студентів, які проходили практику в розрізі факультетів  

у 2019-2020 навчальному році 

Ступінь вищої 

освіти 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

форма навчання 

Всього  

Інститут економіки та фінансів 

бакалавр 141 312 453 

магістр 11 30 41 

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

бакалавр 436 633 1069 

магістр 32 51 83 

Юридичний факультет 

бакалавр 55 79 134 

магістр 14 34 48 

Факультет МЕВ та інформаційних технологій 

бакалавр 235 65 300 

магістр 29 0 29 

 

Студенти 2 курсу спеціальностей 241 “Готельно-ресторанна справа”  та     

181 “Харчові технології”  проходили виробничу практику на базі студентської 

їдальні комбінату громадського харчування Львівського торговельно-

економічного університету.  Практика відбувалася протягом першого семестру. 

Студенти були поділені в групи по п’ять осіб. 

У зв’язку з карантином та з метою запобігання захворювання і поширення 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, за кордоном практика 

не проводилася.  

Загальне керівництво практикою здійснює відділ моніторингу якості освіти 

та акредитації. Безпосереднє керівництво певними різновидами практики 

покладено на відповідні кафедри.  

Протягом 2019-2020 навчального року укладено нових 25 довгострокових 

угод з підприємствами-базами практики (табл. 3.2). На даний час діє                       

96 довгострокових  угод з  базами практики. 

Таблиця 3.2 

Перелік окремих баз практики, з якими укладено довгострокові угоди  

у 2019-2020 навчальному році 

№ 

з/п 

Найменування бази для 

проходження практики 

Інформація про наявність угод про 

проходження практик (№, дата, строк дії) 

1.  
Національне  
антикорупційне бюро 
України 

№ 313 від 18.08.2020 р.; строк дії – до 
31.12.2021 

2.  ТзОВ “Арісанˮ (туризм) 
№ 192/020-14 від 10.08.2020 р.; строк дії – до 

31.12.2030 



3.  ТОВ “Готель Асторіяˮ 
№ 188/020-14 від 10.08.2020 р.; строк дії – до 

31.12.2030 

4.  
АТ “Львівська 
кондитерська фабрика 
“Світочˮ 

№ 2020/06-01 від 11.06.2020 р.,  строк дії – до 
31.12.2023 

5.  
ТОВ “Системи 
швидкого харчуванняˮ 

№ 167/020-14 від 10.01.2020 р.; строк дії – до 
31.12.2030 

6.  ТОВ “Друзі Кафе Західˮ 
№ 141/020-14 від 10.01.2020 р.; строк дії – до 

31.12.2030 

7.  
ТОВ “Ресторан 
Бачевськихˮ 

№ 137/020-14 від 10.01.2020 р.; строк дії – до 
31.12.2030 

8.  
Громадська організація 
“Товариство Зелений 
хрестˮ 

№ 119/020-14 від 10.01.2020 р.; строк дії – до 
31.12.2030 

9.  
ФОП Макаренко В.С. 
кафе-бар “Ієрусалимˮ 

№ 117/020-14 від 10.01.2020 р.; строк дії – до 
31.12.2030 

10.  ГО “Розправлені крилаˮ 
№ 115/020-14 від 10.01.2020 р.; строк дії – до 

31.12.2030 

11.  ТзОВ “Форвард-КДˮ 
№ 112/020-14 від 10.01.2020 р.; строк дії – до 

31.12.2020 

12.  
Любешівська 
райспоживспілка 

№ 111/020-14 від 10.01.2020 р.; строк дії – до 
31.12.2030 

13.  ТОВ “Бальнео турˮ 
№ 110/020-14 від 23.01.2020 р.; строк дії – до 

31.12.2030 

14.  ПрАТ МЗМВ “Оскарˮ 
№ 104/020-14 від 21.01.2020 р.; строк дії – до 

31.12.2030 

15.  
ТзОВ “Агрошляхбуд-
32ˮ 

№ 74/020-14 від 19.12.2019 р.; строк дії – до 
31.12.2025 

16.  
ТОВ “Нью-трейдінг 
Львівˮ 

№ 73/020-14 від 19.12.2019 р.; строк дії – до 
31.12.2025 

17.  
КНП ЛОР “Львівський 
обласний клінічний 
діагностичний центрˮ 

№ 64/020-14 від 15.12.2019 р.; строк дії – до 
31.12.2025 

18.  
Адвокатське об’єднання 
“СОЛІСТЕРˮ 

№ 63/020-14 від 13.12.2019 р.; строк дії – до 
31.12.2022 

19.  
Вінницька дирекція 
Акціонерного 
товариства “Укрпоштаˮ 

№ 62/020-14 від 01.12.2019 р.; строк дії – до 
31.12.2029 

20.  
Адвокатське об’єднання 
 МС “ПАРТНЕРСˮ 

№ 50/020-14 від 02.12.2019 р.; строк дії – до 
31.12.2029 

21.  Ліцей № 6 ЛМР 
№ 25/020-14 від 27.11.2019 р.; строк дії – до 

31.12.2029 

22.  
ОШ Глинянська ЗОШ І-
ІІ ст. 

№ 21/020-14 від 09.11.2019 р.; строк дії – до 
31.12.2025 

23.  ТОВ “Туніка СТˮ 
№ 20/020-14 від 09.11.2019 р.; строк дії – до 

31.12.2025 

24.  Львівська міська рада 
№ 17/020-14 від 09.11.2019 р.; строк дії – до 

31.12.2021 

25.  
ТзОВ “Українські 
інформаційні 
технологіїˮ 

№ 9/020-14 від 09.10.2019 р.; строк дії – до 
31.12.2021 

 



Було проведено опитування здобувачів вищої освіти щодо задоволення 

організацією процесу практичної підготовки та відповідністю підприємства-бази 

практики вимогам програми практики. За результатами опитування отримані 

наступні результати (рис. 1 і рис. 2). 

             Рис. 3.1. Оцінка роботи керівників практики, % 

За результатами опитування здобувачів, практична підготовка проходить на 

належному рівні, однак варто звернути увагу на організацію практики в 

Університеті, на пошук нових сучасних підприємств-баз практики, які забезпечать 

повне виконання завдань, винесених на практику, і будуть сприяти формуванню 

конкурентоспроможного фахівця, компетентного, обізнаного, вмотивованого на 

певний вид діяльності, який володіє навичками самостійного придбання 

необхідних знань та перенесення їх у виробничі умови.  

Однією  з важливих ланок освітньої діяльності в Університеті є підсумкова 

атестація випускників усіх рівнів. Атестація здійснюється екзаменаційними комісіями 

після завершення навчання на відповідному освітньому рівні з метою встановлення 

фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-професійної 

програми. Екзаменаційна комісія здійснює перевірку рівня науково-теоретичної і 

практичної підготовки випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного 

кваліфікаційного рівня, видачі документа про освіту, опрацьовує пропозиції щодо 

поліпшення якості освітньо-професійної підготовки фахівців в Університеті. 



  
 

Рис. 3.2. Оцінка бази практики, % 
 

З метою запобігання захворюванню і поширенню гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, у звітному навчальному році 

підсумкова атестація у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

проводилася із застосуванням дистанційних технологій відповідно до “Тимчасового 

порядку організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої 

освіти у Львівському торговельно-економічному університеті в умовах карантинуˮ. 

Екзаменаційними комісіями на всіх формах навчання було проведено підсумкову 

атестацію 980 студентів, у тому числі: 

 денна форма навчання – 379 осіб, із них: 272 – бакалаври, 107 - магістри. 

Диплом з відзнакою отримали 66 осіб, що складає 17,4%; 

 заочна форма навчання – 601 особа, із них: 429 – бакалаври, 172 - магістри. 

Диплом з відзнакою отримали 110 осіб, що складає 18, 3 %. 

Засідання атестаційних комісій проводилися відповідно до діючих нормативних 

документів у присутності всього складу комісії, у терміни, які відповідають графіку 

роботи екзаменаційних комісій. Адміністрацією Інститутів, деканатами, випусковими 

кафедрами, навчальним відділом виконана відповідна робота щодо організації 

засідань екзаменаційних комісій, підвищення якості підготовки бакалаврів і магістрів 

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



екзаменаційних комісій, проведено збори з головами і членами екзаменаційних 

комісій та інструктаж із їх секретарями; на належному рівні здійснено попередній 

захист дипломних робіт. 

Головами екзаменаційних комісій зазначено, що: 

 при складанні кваліфікаційних екзаменів використовувалися сучасні форми і 

методи їх проведення; 

 сформовані питання в білетах і тестах відповідають сучасним вимогам;  

 тематика кваліфікаційних робіт розроблена відповідно до сучасних реалій 

економіки; 

 кваліфікаційні роботи відзначаються логічною структурою побудови планів, 

затверджених керівниками, базуються на нормативних документах, монографіях, 

підручниках, фінансовій і статистичній звітності підприємств, завершуються 

конкретними обгрунтованими висновками;  

 кваліфікаційні роботи охоплюють різні об’єкти дослідження, містять 

економіко-математичні розрахунки та моделі, які базуються на достатньо широкій 

часовій інформаційній базі, розширену наукову полеміку теоретичного характеру з 

визначенням власної точки зору, мають пошуковий характер і елементи наукової 

новизни, а також зорієнтовані на отримання економічного ефекту від впровадження 

результатів дослідження; 

 145 кваліфікаційних робіт виконані на замовлення підприємств та 

організацій, результати 178 кваліфікаційних робіт пройшли апробацію на 

досліджуваних підприємствах і мають довідки про використання результатів 

дослідження та прийняття їх до впровадження, результати 51 кваліфікаційної роботи 

рекомендовані до впровадження. Результати наукових досліджень пройшли 

апробацію на Всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях з 

опублікуванням тез доповідей і статей у фахових виданнях; 

 рівень підготовки бакалаврів і магістрів є достатньо високим та відповідає 

професійним компетенціям відповідних освітньо-професійних програм. 

 Поряд з тим, головами екзаменаційних комісій висловлено окремі пропозиції: 

забезпечити більш широке використання у кваліфікаційних дослідженнях економіко-

математичних методів; більш повно використовувати наявний інструментарій 

економіко-математичного аналізу, прогнозування та презентації результатів 

дослідження тощо. 

 

 

 

 

 



4. ЛІЦЕНЗІЙНО-АКРЕДИТАЦІЙНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА 

РОБОТА  

 

4.1. Ліцензійно-акредитаційна робота.  

Ліцензування та акредитація освітніх програм є основними інструментами 

досягнення якості освітньої діяльності закладу вищої освіти, що здатні 

забезпечити як внутрішню, так і зовнішню оцінку її рівня на ринку освітніх 

послуг, зберігаючи його автономію та академічні свободи. 

Завдання ректорату щодо ліцензійно-акредитаційних робіт перед 

колективом Університету (інститутів, факультетів, кафедр, інших структурних 

підрозділів) на 2019-2020 навчальний рік виконані. Провадження освітньої 

діяльності в Університеті здійснюється відповідно до відомостей щодо здійснення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти, розміщених на сайті Міністерства 

освіти і науки України у розділі ліцензування. 

Відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти Університет у 2020 році буде здійснювати набір фахівців за              

13 спеціальностями освітнього рівня “бакалавр” (за різними освітніми 

програмами), 11 спеціальностями освітнього рівня “магістр” (за різними освітніми 

програмами) та 5 спеціальностями освітнього рівня “фаховий молодший 

бакалавр” у Луцькому кооперативному коледжі Університету (згідно з Правилами 

прийому на 2020 рік). 

У 2019-2020 навчальному році колективом Університету проведено такі 

ліцензійно-акредитаційні роботи: 

 вперше Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

акредитовано освітньо-професійну програму “Готельно-ресторанна справа” за 

спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа” першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти та отримано відповідний сертифікат (№ 431 від 16.06.2020 року); 

 декілька раз внесено зміни у Відомості щодо здійснення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти щодо зменшення ліцензованих обсягів 

Університету та приведення їх у відповідність до існуючих вимог і потреб. 

Наочніше інформацію про кількість акредитованих спеціальностей та 

освітніх програм за 2014/2015 – 2019/2020 навчальні роки подано на рис. 4.1. 

 



 

Рис. 4.1. Динаміка кількості акредитованих спеціальностей (напрямів 

підготовки) і освітніх програм в Університеті у 2014/2015–2019/2020 н. р. 

 

У 2019-2020 навчальному році в Університеті вперше проводилася 

акредитація освітньої програми “Готельно-ресторанна справа” за спеціальністю 

241 “Готельно-ресторанна справа” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. При підготовці до 

акредитації особлива увага, як і у попередні роки, була зосереджена на 

дотриманні та виконанні Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти, вимог до акредитації освітніх програм, встановлених Положенням про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти (затвердженого наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977) та умов 

забезпечення державної гарантії якості вищої освіти. В матеріалах самоаналізу за 

освітньою програмою ключовими показниками були: якість науково-методичного 

доробку науково-педагогічних кадрів; наявність наукових публікацій, особливо в 

періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН, та у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України, а також підручників, 

навчальних посібників, монографій з тематики дисциплін, які викладаються; 

повнота і відповідність навчально-методичного комплексу дисциплін і 

дистанційних курсів; виконання нормативів підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу тощо. 

За результатами проведення акредитації освітньої програми “Готельно-

ресторанна справа” спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти отримано сертифікат про акредитацію 

освітньої програми Національним агентством забезпечення якості вищої освіти 



(Рішення № 11(28).1.107 від 16.06.2020 р.). 

У 2020-2021 навчальному році Університет здійснюватиме первинну 

акредитацію однієї освітньої програми “Туризм” за спеціальністю 242 “Туризм” 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Колективу Університету слід враховувати всі зміни, що відбуваються у 

процесі ліцензування й акредитації.  

Перспективним для розвитку конкурентоспроможності Університету є: 

 приведення освітніх програм у повну відповідність до стандартів, 

затверджених Міністерством освіти і науки України у 2019-2020 роках; 

 запровадження освітніх програм, найбільше наближених до потреб 

роботодавців. 

 

 

4.2. Навчально-методична робота 

Навчально-методична робота в Університеті є невід’ємною складовою 

частиною організації освітньо-виховного процесу. Вона спрямована на 

вдосконалення освітнього процесу, підвищення рівня його наукового та 

методичного забезпечення, надання практичної допомоги науково-педагогічним 

працівникам і здобувачам вищої освіти. Навчально-методична робота була і 

залишається пріоритетною в науково-педагогічному колективі Університету, роль 

якої зростатиме через низку чинників: 

 володіння абітурієнтами іноземними мовами робить зарубіжні 

університети цілком реальними суб’єктами конкуренції для університетів України; 

 загострення в педколективах конкуренції за робочі місця сприяє 

інтенсифікації праці професорсько-викладацького складу, кафедр над навчально-

методичними розробками, підвищення рівня їх якості. 

Основою забезпечення рівня якості освітньої діяльності Університету є 

підручники, навчальні посібники, сучасні технології навчання, інформатизація 

тощо, які забезпечують конкурентну позицію закладу на регіональному, 

національному та європейському рівнях. 

Виходячи з наведеного, ректорат провів і продовжує реформи в навчально-

методичній роботі, з цією метою здійснив низку заходів: 

 запровадження для підручників і посібників – основного знаряддя 

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

МОН України; 

 посилення контролю за рівнем якості підручників і навчальних посібників 



з боку науково-методичної ради й результатів їх оцінювання студентами; 

 пріоритетне фінансування видання навчальної літератури, незважаючи на 

економічну ситуацію в країні, яка безпосередньо відображається на діяльності 

Університету і на видавничій діяльності зокрема; 

 оцінювання рівня якості роботи кафедр, рейтингу професорсько-

викладацького складу за навчально-методичними доробками, кількістю та якістю 

підручників, посібників й інших видів навчально-методичної літератури; 

 посилення ректорського контролю рівня якості освітньої послуги 

кожного викладача та якості навчально-методичного забезпечення дисциплін, які 

ним читаються. 

Завдання професорсько-викладацького складу, кафедр і факультетів – 

забезпечити навчальні дисципліни методичними розробками, які б за видами й 

комплектністю сприяли підвищенню якості освітнього процесу та відповідали 

вимогам. Видання навчальної літератури за кількістю та обсягом друкованих 

аркушів в Університеті характеризується інформацією, що подана на рис. 4.2 і 4.3. 

 

 

Рис. 4.2. Динаміка видання навчальної літератури професорсько-

викладацьким складом Університету в 2010-2020 рр. (за кількістю позицій) 

 

З даних рис. 4.2 видно, що у 2014, 2016 і 2017 роках видавництво навчальної 

літератури майже однакове, але менше, ніж у попередні роки (пов’язано зі 

зменшенням кількості дисциплін, які читаються студентам). Велика кількість 

виданої навчальної літератури була у 2018-2019 роках, що пов’язано з 

підготовкою і проходженням акредитацій великої кількості спеціальностей і 

плановим оновленням багатьох навчально-методичних розробок. 



 

 

Рис. 4.3. Динаміка видання навчальної літератури професорсько-

викладацьким складом Університету в 2010-2020 рр. (за обсягом друкованих 

аркушів) 

 

Також зменшується обсяг друкованих видань (рис. 4.3). Серед причин 

такого зменшення:  

 досягнення компактності навчально-методичного забезпечення багатьох 

навчальних дисциплін; 

 доступність методичної літератури в on-line режимі та можливість 

працювати з викладачем у віртуальному навчальному середовищі Moodle. 

Доповнюють інформацію про роботу над навчально-методичною 

літературою дані про видання підручників і посібників. Обсяги видання за останні 

десять років є значними, а найбільшими у роки проходження акредитації значної 

кількості спеціальностей (наприклад, 2015 і 2019 роки). Проте у 2019-2020 роках 

кількість виданих навчальних посібників зростає (рис. 4.4). 



 

Рис. 4.4. Динаміка видання підручників і навчальних посібників 

професорсько-викладацьким складом Університету в 2010-2020 рр. 

 

Основними причинами є такі:  

 перехід на нові сучасні навчальні плани у відповідності до Переліку 

спеціальностей 2015 року (де суттєво скорочено кількість навчальних дисциплін);  

 збільшення кількості кредитів на кожну дисципліну, що читається 

студентам; 

 збільшення кількості підручників і посібників, розповсюджуваних через 

мережу Інтернет, та зручність користування ними; 

 активне запровадження в освітній процес та використання студентами 

матеріалів дистанційних курсів, які вміщують розширені тексти лекцій, методичні 

вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи тощо; 

 нерівномірна підготовка і видання підручників і посібників кафедрами 

Університету. 

Подана інформація про видання підручників, навчальних посібників і іншої 

навчально-методичної літератури професорсько-викладацьким складом кафедр 

Університету у 2019 р. та за перше півріччя 2020 р. у табл. 4.1 свідчить, що у 

першому півріччі 2020 року стало менше роботи професорсько-викладацького 

складу над методичним забезпеченням дисциплін. Так, у цей період було видано      



37 методичних розробок для забезпечення викладання дисциплін, що читаються для 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами, які вперше 

акредитувалися у 2018-2019 навчальному році. 

Таблиця 4.1 

Видання підручників, навчальних посібників і навчально-методичної 

літератури професорсько-викладацьким складом кафедр Університету  

у 2019 р. та 1-у півріччі 2020 р. 

Кафедра 

Кількість виданих 

підручників посібників 

навчально-

методичної 

літератури і ін. 

Всього  

2019 р. 
1-е 

півріччя 

2020 р. 
2019 р. 

1-е 
півріччя 

2020 р. 
2019 р. 

1-е 
півріччя 

2020 р. 
2019 р. 

1-е 
півріччя 

2020 р. 

Аудиту, аналізу та оподаткування   5 2 2  7 2 

Бухгалтерського обліку   4 1   4 1 

Економіки  2 5 3 20 5 25 10 

Теоретичної та прикладної 
економіки 

2 1 6 4 5  13 5 

Фінансів, кредиту та страхування   2 2 10  12 2 

Фінансово-економічної безпеки 
та банківського бізнесу 

  1  2  3  

Фізичного виховання та спорту     1  1  

Міжнародних економічних 
відносин 

   1 2 1 2 2 

Маркетингу   3  9  12  

Вищої математики та кількісних 
методів 

  2 5 5 1 7 6 

Іноземних мов 1  4 2  1 5 3 

Комп’ютерних наук   4 1  3 4 4 

Менеджменту   5 1 6 4 11 5 

Товарознавства, технологій і 
управління якістю харчових 
продуктів 

2 2 1 1 3 2 6 5 

Товарознавства та експертизи в 
митній справі 

2  2  8 2 12 2 

Підприємництва, торгівлі та 
логістики 

 1 3 1 5 2 8 4 

Харчових технологій 1   3 3 2 4 5 

Природничих наук та захисту 
навколишнього середовища 

1  3 2 9 1 13 3 

Туризму та готельно-ресторанної 
справи 

1  1  14 10 16 10 

Теорії держави і права     4  4  

Цивільного права і процесу   4  2 2 6 2 

Господарського права та процесу         

Кримінального права та процесу 2      2  

Історії і філософії     3 1 3 1 

Всього 12 6 55 29 113 37 180 72 

Видання підручників і навчальних посібників подано у табл. 4.2. 



Таблиця 4.2 

Видання підручників і навчальних посібників професорсько-викладацьким 

складом Університету в 2019 р. та 1-у півріччі 2020 р. 

№ 

з/п 
Автори Назва 

Підручники 

2019 рік 

1.  Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління 

2.  Шумський О.В., Беднарчук М.С. Товарознавство. Непродовольчі товари: меблі 

3.  Ковтун О.І. Стратегія підприємства 

4.  Башнянин Г.І. та ін. Політична економія 

5.  
Скоробогатий Я.П., 

Василечко В.О. та ін. 

Основи екології: навколишнє середовище і 

техногенний вплив 

6.  Степанов А., Онуфрик О. 

Англійська мова з основ управління та 

адміністрування English for communication in 

business and administration 

7.  Сапожник Д. І., Барна М. Ю. 
Товарна номенклатура зовнішньоекономічної 

діяльності 

8.  
Щур Б. В., Шепітько В. Ю., Жура-

вель В. А., Коновалова В. О. та ін. 
Криміналістика 

9.  Щур Б. В. 
Ukrainian Legal Doctrine / V (2) Judicial Law, 

Penal Law, and Forensic Legal Sciences 

10.  Ощипок І. М. Інноваційні ресторанні технології 

11.  Сирохман І. В. Товарознавство харчових продуктів 

12.  
Сирохман І.В., Гирка О.І., 

Калимон М.-М.В. 

Безпечність і якість харчових продуктів 

(Проблеми сьогодення) 

2020 рік 

13.  Сирохман І.В., Лозова Т.М. 
Управління якістю та безпечністю харчових 

продуктів 

14.  
Сирохман І. В., Лозова Т. М., 

Гирка О. І. і ін. 

Якість і безпечність харчової продукції 

традиційних та інноваційних технологій 

15.  
Апопій В. В., Шутовська Н. О., 

Середа С. А. 
Основи підприємництва 

16.  Ковтун О. І. Національна економіка 

17.  Міценко Н.Г., Лупак Р.Л. та ін. Економіка підприємництва 

18.  Лупак Р.Л. та ін. Економічна безпека суб’єктів підприємництва 

Навчальні посібники 

2019 рік 

1.  Чабанюк О.М., Кузьмінська К.І. 
Облік і оподаткування у торгівлі та 

підприємствах ресторанного бізнесу 

2.  Колянко О.В. Корпоративне управління 

3.  Медвідь Л. Г. Облік у банках 

4.  Куцик П.О., Коваль Л.І. 
Бухгалтерський облік у торгівлі та 

ресторанному господарстві 

5.  Міценко Н.Г. Економіка підприємства: теорія і практикум 

6.  Городня Т.А. Економічна та фінансова діагностика 

7.  Городня Т.А., Щерба А.Ф. Математичні методи в економічній діагностиці 

8.  
Міценко Н.Г., Березін О.В.,  

Дуда С.Т. 
Управління потенціалом підприємства 



9.  
Мокій А.І., Бабець І.Г., 

Полякова Ю.В. 

Комерціалізація технологій та об’єктів 

патентного права 

10.  Боднар І. Міжнародна інформація 

11.  Басій Н. Ф., Полякова Ю. В. Міжнародна журналістика 

12.  
Антонюк Я.М., 

Шиндировський І.М. 
Комерційна діяльність 

13.  
Воронко Р.М., Редченко К.І., 

Благун І.Г. 
Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту 

14.  Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах 

15.  Воронко О.С. Економічний аналіз 

16.  Калайтан Т. В. Контролінг 

17.  
Воронко Р. М., Крохта Р. В., 

Любенко С. Д. 
Контроль в бюджетних установах 

18.  Башнянин Г.І. Політична економія 

19.  Ковтун О.І. Державне регулювання економіки 

20.  Ковтун О.І. Регіональна економіка 

21.  
Шевчик Б.М., за ред. д.е.н.,       

проф. Башнянина Г.І. 
Сучасні економічні теорії 

22.  
Шевчик Б.М., за ред. д.е.н.,       

проф. Башнянина Г.І. 
Сучасні економічні теорії глобальних систем 

23.  Костирко В.С., Костенко А.В. 
Програмування в середовищах професійних 

бухгалтерських пакетів 

24.  Гудзовата О., Артищук І. Проектування інформаційних систем 

25.  
Крутяк М.Б., Артеменко В.Б., 

Пілявський А.І., Швець О.М. 
Офісне програмне забезпечення 

26.  
Хмілярчук Л.І., Костенко А.В., 

Артеменко В.Б. 

Програмування в середовищі офісних 

застосувань 

27.  
Костенко А.В., Костирко В.С., 

Плеша М.І. 
Крос-платформне програмування 

28.  Власюк Н.І. Фінансовий аналіз 

29.  Черкасова С.В. Фінансовий ринок 

30.  Мізюк Б.М. Стратегічний менеджмент 

31.  Дубравська Д. М., Ванівська О. І. Англійська мова. Сучасна граматика 

32.  Ковалик Н. В. Англійська мова для юристів 

33.  Пенцак О., Можировська  З.  Економічний ризик та методи його вимірювання 

34.  Кісілевич О.В. та ін. Математика (для абітурієнтів) 

35.  Скоробогатий Я.П. та ін. 
Хімія і методи дослідження сировини і 

матеріалів 

36.  
Скоробогатий Я.П., Заверуха О. М. 

та ін. 
Харчова хімія 

37.  
Ломницька Я.Ф., Василечко В. О., 

Чихрий С.І. 
Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля 

38.  Федик Є.І. та ін. Житлове право 

39.  
Федик Є.І., Котуха О.С.,  

Луцький І.М., Гентош Р.Є. 

Юридичний практикум. (Юридична клінічна 

освіта) 

40.  Ратушна Б.П. 
Захист особи в Європейському суді з прав 

людини 

41.  Чабан О.М.  Заставні правовідносини 

42.  Башнянин Г.І., Перепьолкіна О.О. Макроекономічна теорія 

43.  Шиндировський І.М. Інтернет у бізнесі 

44.  Горецька Х.В., Барнич І.І. Латинська мова 



45.  Бойчук І.В., Басій Н.Ф. Етика в рекламній та PR-творчості 

46.  Якубовська Л. 
Англійська мова для дистанційного навчання. 

English for distance learning 

47.  Пілявський А.І., Кісілевич О.В. Вища математика 

48.  Пілявський А.І., Кісілевич О.В. і ін. Вища математика. Практикум 

49.  
Полікарпов І.С., Терешкевич Н.А., 

Пелик Л.В. і ін. 

Товарознавство. Непродовольчі товари: 

одягово-взуттєві вироби 

50.  Полікарпов І.С., Пелик Л.В. і ін. 
Товарознавство. Непродовольчі товари: килими 

та килимові вироби 

51.  Лупак Р.Л. та ін. Бізнес-планування підприємницької діяльності 

52.  Яхно Т.П., Куревіна І.О. Конфліктологія та теорія переговорів 

53.  Апопій В. В., Міщук І. П. і ін. 
Теорія та практика торговельного обслуго-

вування 

54.  Копилюк О.І., Музичка О.М. Банківські операції 

2020 рік 

55.  Ощипок І.М., Ланиця І. Ф. Автоматизація виробничих процесів 

56.  Сирохман І. В. 
Товарознавство харчових продуктів. М’ясо 

свійських тварин і птиці 

57.  Лисак В.М. 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

58.  
Василечко В.О., Ломницька Я.Ф., 

Скоробогатий Я.П., Бужанська М.В. 

Харчова хімія: аналіз та хімічний склад 

харчових продуктів 

59.  Артищук І.В., Бабич В.І. Інформаційні системи та технології. Практикум 

60.  Куцик В. І., Кліпкова О. І. 
Економіка і управління підприємствами у 

схемах і таблицях 

61.  
Башнянин Г. І.,  Зав’ялова О. Р., 

Перепьолкіна О. О. 
Мікроекономічна теорія 

62.  Ковалик Н.В. Англійська мова для юристів 

63.  
Сороківський В.М., Черкасова С.В., 

Сороківська М.В. 
Актуарні розрахунки 

64.  Ковтун О.І. Державне регулювання економіки 

65.  Воронко О.С. Економічний аналіз. 3-тє вид., випр. 

66.  Сороківський В.М. та ін. Математичне програмування 

67.  
Копич І. М., Сороківський В.М., 

Стефаняк В.І 

Математичні моделі в менеджменті та 

маркетингу 

68.  Боднар І. Міжнародна інформація 

69.  
Копич І. М., Копитко Б. І., 

Сороківський В. М. 

Прикладна математична статистика для 

економістів 

70.  
Шевчик Б.М., за ред. д.е.н., проф. 

Башнянина Г.І. 
Сучасні економічні теорії глобальних систем 

71.  Шевчик Б. М. та ін. Історія економічних вчень. 3-тє вид., доп. 

72.  Копич І.М., Сороківський В.М. Теорія ймовірностей та математична статистика 

73.  Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. та ін. Теорія організацій 

74.  Бачинський В.І., Куцик П.О. Бухгалтерський облік (загальна теорія) 

75.  Городня Т.А. Економічна та фінансова діагностика 

76.  
Антонюк Я.М., 

Шиндировський І.М. 
Комерційна діяльність 

77.  Черкасова С.В. Ринок фінансових послуг 

78.  Ощипок І.М. Барна справа 

79.  
Ощипок І.М., Пономарьов П.Х., 

Філь М.І. 
Кухні народів світу 



80.  
Мицак О.В., Андрейків Т.Я., 

Чуй І.Р. 
Міжнародні фінанси 

81.  Бужанська М.В., Василечко В.О. 
Управління безпекою та життєдіяльності 

охороною праці 

 

Разом з тим, необхідно назвати низку чинників, які сприятимуть збільшенню 

кількості підготовленої до друку навчальної літератури і передусім підручників і 

посібників. Серед них: 

 адміністративні заохочення праці професорсько-викладацького складу 

над створенням навчальної літератури, відповідно до Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності в редакції Постанови КМУ від 10 травня 2018 р. 

№ 347 та Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін у закладах вищої освіти (лист МОН України від 09.07.2018 № 1/9-434); 

 рейтингування професорсько-викладацького складу кафедр і факультетів, 

чільне місце серед показників у якому займає видання підручників і посібників; 

 інтенсивна праця над створенням підручників і посібників молодих 

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

в цьому напрямі. 

Проблемним залишається питання вчасного виконання кафедрами плану 

видання. При створенні чи оновленні навчально-методичного забезпечення 

спеціальностей та освітньо-професійних програм необхідно звернути увагу на: 

 дотримання структури підручника чи навчального посібника, що 

затверджена наказом ректора “Про підвищення рівня якості навчальної книги, 

створеної в Університеті” (від 27.06.2017 р. № 189/01), який введений у дію 

01.01.2018 року; 

 своєчасне подання рукописів до друку для уникнення порушення 

графіка, що створює напруженість в роботі університетського видавництва; 

 необхідність жорсткого контролю за написанням і поданням до друку 

методичних розроблень із нових дисциплін. 

Робота над створенням і якісним наповненням дистанційних курсів (далі - 

ДК) здійснювалася в Університеті планомірно та результативно. На сьогодні 

розроблено (з урахуванням авторського виконання) дистанційні курси для понад 

760 навчальних дисциплін; кількість ресурсів ДК становить понад 55017 од.; 

тестових питань – понад 508847 тис. од. Поряд із цим, професорсько-

викладацьким складом Університету проводиться постійне оновлення предметної 

і методичної складової ДК з навчальних дисциплін. 

Успішно над розробленням і використанням ДК працювали на кафедрах: 



комп’ютерних наук (завідувач кафедри доц. Костенко А. В.), маркетингу (завідувач 

кафедри проф. Дайновський Ю. А.), міжнародних економічних відносин (завідувач 

кафедри проф. Шевчук В. О.), туризму та готельно-ресторанної справи (завідувач 

кафедри проф. Мізюк Б. М.) і економіки (завідувач кафедри проф. Міценко Н. Г.). 

Результати роботи факультетів і кафедр Університету над ДК подані в     

табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Результати роботи професорсько-викладацького складу кафедр 

Університету над ДК у розрізі факультетів станом на 1 липня 2020 р. 

Інститут, факультет 

Адаптованих ДК 

в Центрі 

дистанційного 

навчання 

З 767 ДК 

підготовлено і 

адаптовано 

самостійно ПВС 

ДК, що 

підлягають 

адаптуванню в 

Центрі 

дистанційного 

навчання 

ДК з 

навчальних 

дисциплін, 

що зняті з 

навчальних 

планів 

Інститут економіки та фінансів 199 53 45 4 

Факультет міжнародних 

економічних відносин та 

інформаційних технологій 

193 65 41 16 

Факультет товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 

260 72 57 6 

Юридичний факультет 115 - 6 15 

Всього 767 190 149 41 

 

Серед актуальних завдань професорсько-викладацького складу Університету 

в роботі над ДК є такі: 

 доопрацювання ДК з відповідних навчальних дисциплін та з іноземної 

мови у зв’язку із запровадженням МОН України ЗНО знань здобувачів освітнього 

рівня “бакалавр” при вступі в магістратуру за спеціальностями, за якими 

відбувається підготовка в Університеті; 

 постійне оновлення предметної і методичної складової ДК з усіх 

навчальних дисциплін;  

 удосконалення технології користування ДК здобувачами включно із 

запровадженням нових комп’ютерних програм для створення сучасної професійно-

орієнтованої системи “e-learning”, що передбачає наявність електронного 

середовища спілкування з викладачем, комунікацій між студентами, надання всіх 

необхідних навчальних матеріалів і можливість контролювати успішність 

студентів.  



На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. 

№ 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), 

наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 р. № 406 “Про 

організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19”, Листа 

Міністерства освіти і науки України від 27.03.2020 р. № 1/9-178 “Щодо 

завершення 2019/20 навчального року”, наказу ректора Університету від               

12 березня 2020 р. № 77/01 “Про заходи щодо запобігання епідемії короновірусної 

інфекції в ЛТЕУ” був запроваджений Тимчасовий порядок організації та 

проведення семестрового контролю і підсумкової атестації здобувачів вищої 

освіти у ЛТЕУ в умовах карантину, який передбачав дистанційну комунікацію 

учасників освітнього процесу через систему дистанційного навчання 

Університету (ДК), електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram та ін.), 

відеоконференції (ZOOМ, Google Meet, Skype та ін.), форуми, чати тощо.  

Проведення поточного контролю з використанням ДК здійснювалося 

шляхом: тестування у дистанційному курсі, перевірки результатів виконання 

індивідуальних завдань (звіт, презентація, проект тощо); оцінювання викладачем 

взаємодії і комунікації між здобувачами освіти в асинхронному та синхронному 

режимах за допомогою чата, форуму, опитування тощо; оцінювання результатів 

виконання завдань, що передбачені під час вивчення навчальної дисципліни тощо. 

Семестровий контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти (у 

тому числі екзамени, захист курсових робіт (проектів), практики) здійснювався у 

дистанційній формі з використанням платформи дистанційного навчання 

Університету та інших інструментів синхронної чи асинхронної комунікації, 

зокрема систем проведення відеоконференцій. Кваліфікаційні екзамени і захист 

кваліфікаційних робіт також проводилися з використанням ДК, що потребувало їх 

удосконалення  та наповнення методичним матеріалом. 

Досягненню повнішого забезпечення здобувачів вищої освіти навчально-

методичними матеріалами сприяє розміщення навчально-методичної літератури в 

електронній бібліотеці Університету (табл. 4.4). 

 

 



Таблиця 4.4 

Наявність в електронній бібліотеці навчальних матеріалів  

за їх видами станом на 1 липня 2019 р. і 1 липня 2020 р. 

Вид навчальної літератури 

Кількість, 

завантажено матеріалів 
Динаміка, 

од. 
2019 2020 р. 

Підручники 17 19 +2 

Навчальні посібники 308 316 +8 

Конспекти лекцій 421 429 +8 

Тести 264 267 +3 

Завдання і методичні вказівки для СРС 527 528 +1 

Завдання і методичні вказівки до контрольних 

робіт 
342 344 +2 

Завдання і методичні вказівки до лабораторних 

занять 
106 106 - 

Завдання і методичні вказівки до практичних 

занять 
207 208 +1 

Завдання і методичні вказівки до семінарських 

занять 
60 60 - 

Методичні вказівки до дипломних 

(магістерських) робіт 
26 36 +10 

Методичні вказівки до курсових робіт 45 49 +4 

Програми практик 57 69 +12 

Допоміжний матеріал 272 359 +87 

Навчально-методичні комплекси 284 284 - 

Робочі навчальні програми 491 491 - 

Новинки видавництв України 4 4 - 

Монографії 25 25 - 

Всього 3456 3594 +138 

 

Наведені дані свідчать про все ще недостатньо оперативне розміщення 

навчально-методичних матеріалів в електронній бібліотеці. Незважаючи на 

незначне зростання кількості навчальних дисциплін в Університеті, в електронній 

бібліотеці кількість матеріалів у середньому зросла лише на 138 од., але це 

пов’язано з тим, що відбувається заміна попередніх на нові матеріали. 

З метою підвищення якості освітнього процесу та удосконалення системи 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

Університеті у грудні 2019 року введено в дію Положення про силабус навчальної 

дисципліни Львівського торговельно-економічного університету. Згідно з цим 

положенням запроваджено проекти силабусів навчальних дисциплін, які було 

розглянуто комісіями з якості інституту, факультетів і розміщено їх на сайті 

Університету. Кафедрами під час розробки силабусів навчальних дисциплін на 

2020-2021 н.р. було враховано рекомендації та зауваження комісій з якості 



факультетів і інституту. 

В Університеті продовжується практика проведення 

загальноуніверситетських відкритих лекцій як школи зростання лекторської 

майстерності, обміну досвідом висококваліфікованих лекторів і тих викладачів, 

які щойно розпочинають цей вид діяльності. У 2019-2020 навчальному році такі 

лекції прочитали: 

- доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, 

к.е.н., доцент Рущишин Н. М. на тему “Державне регулювання банківської 

системи” для здобувачів вищої освіти 3 курсу спеціальності “Фінанси, банківська 

справа та страхування” (ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”) з 

навчальної дисципліни “Банківська система” (14 листопада 2019 року); 

- доцент кафедри менеджменту, к.е.н., доцент Кудла Н. Є. на тему 

“Управління і проектування якості надання послуг” для здобувачів вищої освіти   

3 курсу спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” (ОПП “Готельно-

ресторанна справа”) з навчальної дисципліни “Менеджмент підприємств”           

(25 листопада 2019 року); 

- професор кафедри фінансів, кредиту та страхування, д.е.н., професор 

Черкасова С. В. на тему “Інфляція та грошові реформи” для здобувачів вищої 

освіти спеціальностей “Фінанси, банківська справа та страхування”, “Облік і 

оподаткування”, “Економіка” та “Маркетинг” з навчальної дисципліни “Гроші і 

кредит” (25 лютого 2020 року). 

Відкриті загальноуніверситетські лекції були проведені на належному 

науково-теоретичному і методичному рівні згідно з Положенням про відкриту 

лекцію у ЛТЕУ, досягли поставленої мети та завдань і відповідали вимогам вищої 

школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

 

Основні результати наукової роботи за звітний період є такими: 

1) захищено 6 докторських дисертацій:  

 3 дисертаційних роботи захищено на раді Д 35.840.01 (спеціальності: 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 08.00.04 –

економіка та управління підприємствами): 2 дисертаційних роботи захищено 

викладачами Університету: за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством: Б. М. Шевчик на тему: “Соціокультурні чинники 

розвитку національної економіки в епоху трансформаційних змін: теоретико-

методологічні основи”; за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності): О. О. Трут на тему: 

“Управління результативністю організації: теоретико-методологічні та прикладні 

засади”; 1 дисертаційна робота захищена докторантом: за спеціальністю 08.00.03 

– економіка та управління національним господарством: В. С. Рейкін на тему: 

“Детінізація національної економіки в умовах невизначеності”; 

 3 дисертаційних роботи захищено викладачами Університету в інших 

радах: П. О. Куцик за спеціальністю 08.00.09 ‒ бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит (за видами економічної діяльності) на тему: “Інтегровані системи обліку і 

звітності в корпоративному управлінні: теорія, методологія, організація”; 

Т. П. Яхно за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством на тему: “Розвиток національної економіки в індикаторах 

споживчого ринку: теорія, методологія, практика”; Ю. В. Полякова за 

спеціальністю 08.00.05 ‒ розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на 

тему: “Інноваційні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів України 

в процесі євроінтеграції”; 

2) три наукових періодичних видання Університету, а саме – Вісник 

Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки, збірник 

наукових праць “Підприємництво і торгівля” (наказ МОН України № 1643 

(Додаток 4) від 28.12.2019 р.) та Вісник Львівського торговельно-економічного 

університету. Технічні науки (наказ МОН України № 409 (Додаток 1) від 



17.03.2020 р.), успішно пройшли процедуру перереєстрації та були включені до 

переліку фахових наукових видань України категорії “Б”; 

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

перемогу на Всеукраїнських студентських конкурсах наукових робіт, що 

засвідчує вдосконалення стилю та поліпшення організації студентської наукової 

роботи, підвищення її результативності; 

4) відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної 

адміністрації М. М. Мальського від 18 жовтня 2019 року № 1176/0/5-19 “Про 

призначення обласних премій для працівників наукових установ та закладів вищої 

освіти у 2019 році” обласну премію вручено доктору економічних наук, доценту, 

завідувачу кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Р. М. Воронку, а обласну 

премію у номінації для молодих вчених і дослідників вручено к.т.н., доценту 

кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Попович Н. І.; к.ю.н., 

доценту кафедри теорії держави і права Л. І. Скреклі та к.е.н., старшому 

викладачу кафедри теоретичної та прикладної економіки Х. В. Кузьмі;  

5) у підвищенні кваліфікації за кордоном взяли участь десять викладачів 

Університету, серед яких: професор, ректор Університету П. О. Куцик та к.ю.н., 

доцент кафедри теорії держави і права М. І. Голинська у роботі конференції на 

тему “100-years co-operative college” м. Рочдейл та ознайомлення з освітньо-

науковою діяльністю Університету Манчестера (Велика Британія); професор, 

ректор Університету П. О. Куцик у Форумі з питань освітньо-культурного обміну 

у м. Ханчжоу (Китайська Народна Республіка); к.е.н., доцент, доцент кафедри 

теоретичної та прикладної економіки Б. І. Кабаці в Органах державної влади і 

управління (м. Вільнюс, Латвія; м. Рига, Литва; м. Варшава, Республіка Польща) і 

в Академії WSB (Республіка Польща); к.г.н., доцент кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи М. Я. Топорницька в Університеті міста Ле-Ман (м. Ле-Ман, 

Франція); к.ю.н., доцент, завідувач кафедри господарського права та процесу 

Г. Я. Оверко в Кембриджському університеті (Велика Британія); к.е.н., доцент 

кафедри бухгалтерського обліку М. Ю. Чік у Consilium Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (м. Варшава, Республіка Польща); д.т.н., професор, професор 

кафедри товарознавства, технологій та управління якістю харчових продуктів 

Т. М. Лозова у Wuzuchej Skoĺe SpoĺecznejHospodarzej w Pschewrosku (м. 



Пшеворськ, Республіка Польща); д.е.н., професор кафедри менеджменту І. І. Свидрук 

і  к.е.н., професор кафедри економіки В. І. Куцик в University of Finance, Business 

and Entrepreneurship (м. Софія, Болгарія); к.т.н., доцент кафедри товарознавства та 

експертизи в митній справі Н. І. Попович у Науково-дослідній мережі Лукасевич 

‒ Інституті шкіряної промисловості (м. Лодзь, Республіка Польща). 

6) налагоджено регулярне та оперативне розміщення на інтернет-сторінці 

Університету матеріалів про наукові здобутки вчених, діяльність наукових шкіл 

та проведені наукові заходи. 

Водночас потребують більшої уваги наступні напрями науково-

дослідницької діяльності Університету: 

 необхідне збільшення кількості наукових публікацій, тематика яких 

напряму кореспондує з новими навчальними курсами, котрі викладаються 

професорсько-викладацьким складом Університету;  

 наукові керівники дисертаційних робіт повинні активніше залучати 

аспірантів до публікації результатів їх досліджень у наукових виданнях 

Університету як у співавторстві з керівниками, так і одноосібно; 

 до кінця не реалізованою у практичній площині залишається система 

сприяння Асоціації випускників ЛТЕУ для стимулювання студентської наукової 

творчості; 

 вчені Університету у недостатній мірі використовують можливості 

отримання міжнародних грантів на проведення наукових досліджень як в Україні, 

так і за її межами; 

 потребує активізації робота з публікації одноосібних і спільних 

англомовних публікацій працівників Університету разом із авторами з інших країн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

  Наукові дослідження вчених Університету в основному зосереджувалися 

навколо виконання науково-дослідних робіт відповідно до перспективних планів 

діяльності кафедр та/або в межах діяльності діючих наукових шкіл. 

 

5.1.1. Тематика науково-дослідних робіт 

У 2019-2020 навчальному році вченими Університету виконувалося             

32 науково-дослідних теми. Даний показник у 2016 р. становив 45 тем, в 2017 р. – 

39, 2018 р. – 39, а в 2019 р. ‒ 32 (рис. 5.1). У 2019-2020 навчальному році кількість 

тем з державною реєстрацією збільшилася, а кількість внутрішньоакадемічних 

тем зменшилася, оскільки одну внутрішньоакадемічну тему було зареєстровано як 

державну. Виконанням науково-дослідних робіт з державною реєстрацією у 2019-

2020 навчальному році було охоплено більше половини кафедр Університету. 

 
Рис. 5.1.1. Кількість виконуваних науково-дослідних тем викладачами 

кафедр Університету у 2011р.-2019/20 н. р. 

 

За результатами виконання НДР у 2019-2020 навчальному році: 

а) опубліковано 251 наукову статтю у загальноукраїнських журналах і 55 – у 

зарубіжних виданнях; 



б) матеріали наукових досліджень використовувалися при підготовці 

засідань круглих столів, а також підготовці лекцій та проведенні практичних і 

семінарських занять;  

в) за тематикою науково-дослідних робіт Університету у 2019-2020 н. р. 

захищено 9 дисертаційних робіт, з них: 

 6 докторських дисертацій (П. О. Куцик, О. О. Трут, Б. М. Шевчик,              

В. С. Рейкін, Ю. В. Полякова, Т. П. Яхно); 

 3 кандидатських дисертації (І. В. Мойсеєнко, Ю. О. Морщавка, А. І. Тесля). 

Необхідно продовжити роботу над тим, щоб виконання кожного етапу 

досліджень та завершення науково-дослідних робіт не лише документувалося 

відповідним чином, але й отримувало належний академічний резонанс і 

завершувалося підготовкою колективних монографій. Також доречно 

організовувати загальноуніверситетські презентації та обговорення завершених 

НДР, із запрошенням вчених інших закладів вищої освіти та академічних установ 

Західного наукового центру НАН України.  Послідовне виконання власних НДР, 

що відображають профіль кафедри, повинно сприяти розвитку наукових шкіл і 

слугувати елементом інтеграції наукової та педагогічної діяльності. Також 

необхідно знайти оптимальний баланс між участю окремих вчених у кафедральних 

дослідженнях і роботах на замовлення сторонніх академічних і неакадемічних 

установ. Попри існуючі можливості, поки що немає вагомих прикладів подібної 

співпраці в межах навчально-методичного комплексу “Економосвіта”, до якого 

входить Університет, що важливо з погляду тіснішої інтеграції наукових 

досліджень та навчального процесу. 

Тематика науково-дослідних робіт (тем) з державною реєстрацією, що 

виконувались у Львівському торговельно-економічному університеті у 2019-2020 

навчальному році, подана у табл. 5.1.1. 

 

5.1.2. Розвиток наукових шкіл 

У 2019-2020 н. р. в Університеті тривав процес організаційного зміцнення 

існуючих наукових шкіл (табл. 5.1.2).  

 



Таблиця 5.1.1 

Інформація про науково-дослідні роботи (теми) з державною реєстрацією, що 

виконувались у Львівському торговельно-економічному університеті в 2019-2020 навчальному році 

№ 

з/п 

Назва науково-дослідної роботи 

(теми) 
Керівник 

Державний 

реєстраційний 

номер (для 

державних) 

За результатами виконання роботи (теми) у звітному році 

(вказати кількість): 
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к
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и

д
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сь
к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Удосконалення методології та 

організації обліку, аналізу і 

контролю в системі управління 

підприємств основних галузей 

економіки 

Куцик П. О. 01111U010540 ‒ 10 ‒ 1 ‒ 

2. 

Облік, аналіз і контроль в 

кооперативних системах: теорія, 

методологія 

Бачинський В. І. 01111U010542 ‒ 2 ‒ ‒ ‒ 

3. 

Моделювання національної 

системи обліку і контролю в 

умовах використання 

міжнародних стандартів 

фінансової звітності 

Головацька С. І. 01111U010544 ‒ 5 ‒ ‒ ‒ 

4. 

Інтегровані системи обліку в 

корпоративному управлінні: 

концепції, методологія, 

організація 

Куцик П. О. 0111U010539 2 5 ‒ 1 ‒ 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. 

Проблеми поліпшення якості, 

безпечності і збереженості 

харчових продуктів 

Сирохман І. В. 0116U003488 2 12 ‒ ‒ ‒ 

6. 

Наукове обґрунтування 

поліпшення споживних 

властивостей, харчової й 

біологічної цінності 

кондитерських і хлібобулочних 

виробів 

Сирохман І. В. 0116U005342 1 5 3 ‒ ‒ 

7. 

Теоретико-методологічне 

забезпечення розвитку і 

функціонування сфери товарного 

обігу 

Апопій В. В., 

Башнянин Г. І. 
0116U006451 1 2 ‒ ‒ ‒ 

8. 

Структурні моделі і механізми 

інвестиційно-інноваційного 

розвитку суб’єктів підприємництва 

в сфері товарів і послуг 

Апопій В. В., 

Васильців Т. Г. 
0116U006452 1 2 ‒ ‒ ‒ 

9. 

Управління інноваційним 

розвитком підприємств сфери 

товарного обігу 

Міценко Н. Г. 0116U008696 2 4 ‒ ‒ ‒ 

10. 

Дослідження та розробка 

властивостей, асортименту та 

якості інноваційних 

непродовольчих товарів 

Пелик Л. В. 0117U001582 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

11. 

Інституційно-інформаційний 

механізм стратегічного розвитку 

індустрії гостинності 

Мізюк Б. М. 0117U002091 1 5 ‒ ‒ ‒ 

12. 

Формування теоретико-

методологічного забезпечення 

розвитку і функціонування 

туристичної галузі України в 

умовах євроінтеграції 

Барна М. Ю. 0117U002092 ‒ 2 4 1 ‒ 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. 

Розроблення удосконалених 

технологій харчової продукції 

нового асортименту та 

інноваційного обладнання 

Ощипок І. М. 01184000026 2 11 1 ‒ ‒ 

14. 

Фінансові та організаційні 

механізми забезпечення 

інноваційно-інвестиційного 

розвитку економіки України 

Копилюк О. І. 0118U000023 

к
о
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10 ‒ ‒ 1 

15. 

Стратегічні пріоритети та 

інструменти державної політики 

розвитку небанківського 

інституційного інвестування в 

Україні 

Черкасова С. В. 0118U000024 

1
 р

о
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к
о
л
ек

ти
в
н

о
ї 

м
о
н

о
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‒ ‒ ‒ ‒ 

16. 

Формування сучасних систем 

результативного управління 

організаціями 

Трут О. О. 0118U000025 2 14 2 2 ‒ 

17. 

Організаційно-економічний 

механізм управління 

ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних 

систем 

Куцик В. І. 0118U000028 1 4 ‒ ‒ 1 

18. 

Проблеми формування 

кримінально-правової політики в 

сучасній Україні 

Щур Б. В. 0118U000030 ‒ 3 3 ‒ ‒ 

19. 

Правове регулювання відносин 

власності суб’єктів 

господарювання в Україні 

Волинець Т. В. 0118U000031 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

20. 
Трансформація економічного 

розвитку за умов глобалізації 
Шевчик Б. М. 0118U000032 1 4 ‒ 1 ‒ 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. 

Організація і методологія 

контролю в споживчій кооперації 

України в умовах ринкової 

трансформації національної 

економіки 

Редченко К. І. 0118U000033 1 5 2 ‒ ‒ 

22. 
Правова держава: теоретико-

історична традиція і новації 
Вдовичин І. Я. 0118U000034 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

23. 

Спадкові правовідносини в 

Україні: особливості правового 

регулювання 

Федик Є. І. 0118U000035 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

24. 
Наукові засади рекламної та PR-

діяльності 
Басій Н. Ф. 0118U006658 ‒ 3 ‒ ‒ ‒ 

25. 

Розробка комп’ютерних 

технологій перевірки знань на базі 

різних принципів побудови 

тестових завдань з застосуванням 

баз даних, Інтернет та 

мультимедійних засобів 

Костенко А. В. 0119U002321 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

26. 

Напрями підвищення 

ефективності товарознавчо-

експертної діяльності у судовій 

практиці 

Попович Н. І. 0119U103720 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

27. 

Обліково-аналітичне та 

контрольне забезпечення 

стратегічного управління 

суб'єктами господарювання в 

умовах євроінтеграції 

Воронко Р. М. 0120U002157 ‒ 3 ‒ ‒ ‒ 

28. 

Макроекономічні ефекти 

обмінного курсу гривні після 

запровадження політики 

таргетування інфляції (2015 р.) 

Шевчук В. О. 0120U100396 ‒ ‒ 2 ‒ ‒ 

 



Таблиця 5.1.2 

Інформація про діяльність наукових шкіл Львівського торговельно-економічного університету 

 в 2019-2020 навчальному році 

№ 

з/п 
Назва школи 

Керівник 

школи 

Учасники (послідовники) 

наукової школи (прізвища, 

ініціали) 

Поча-

ток 

діяль-

ності 

школи 

(рік) 

За результатами діяльності 

наукової школи у звітному році 

(вказати кількість): 
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1 

 

Інформаційне та 

обліково-аналітичне 

забезпечення системи 

управління 

підприємствами та 

організаціями 

В. О. Озеран 

В. І. Бачинський, С. І. Головацька,  

Л. Г. Медвідь, М. В. Корягін,  

П. О. Куцик, Й. В. Канак,  

М. А. Костів, Ж. С. Труфіна, 

О. М. Чабанюк, М. Ю. Чік, 

А. М. Должанський,  

Т. В. Попітіч та ін. 

1990 – 4/– – − 

2 

Інтегровані системи обліку, 

аналізу та контролю в 

управлінні підприємствами 

основних галузей 

економіки та споживчої 

кооперації 

П. О. Куцик 

М. В. Корягін, Л. Г. Медвідь,  

О. М. Чабанюк, Р. М. Марценюк,  

Ф. Ф. Макарук, О. А. Полянська,  

М. Ю. Чік, С. І. Головацька,  

О. М. Мазуренко, Н. О. Лобода,  

Р. Р. Шумило, О. М. Домбик,  

Х. В. Кузьма та ін. 

2010 – 9/− – − 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

Методологія і організація 

обліку, аналізу та 

контролю діяльності 

суб’єктів господарювання 

Р. М. Воронко 

Р. В. Бойко, О. С. Воронко, 

Т. О. Герасименко,  

Т. В. Калайтан, 

К. І. Редченко 

2001 1 8/2 – – 

4 

Методологічні проблеми 

метрологічного аналізу 

економічних систем 

Г. І. Башнянин 

(до 02.09.201) 

О. І. Ковтун, Б. М. Шевчик, 

О. О. Перепьолкіна,  

О. Р. Зав’ялова,  

Б. І. Кабаці та ін. 

1991 1 4/− 1 − 

5 

Організаційно-економічні 

засади функціонування 

банків України в умовах 

євроінтеграції 

О. І. Копилюк Викладачі та аспіранти кафедри 2008 
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10/− − 1 

6 

Економічні проблеми 

розвитку сфери торгівлі 

 

 

Н. Г. Міценко 
В. І. Куцик, Р. Л. Лупак, 

Т. А. Городня 
2000 3 2/− − − 

7 Управління фінансами Т. Г. Васильців 

С. В. Черкасова, О. В. Мицак, 

Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, 

І. Р. Чуй, Т. Я. Андрейків 

2001 1 22/4 − − 

8 

Забезпечення фінансово-

економічної безпеки 

соціально-економічних 

систем 

 

Т. Г. Васильців 

 

 

 

О. В. Мицак, І. Р. Чуй 2016 2 2/1 − − 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 

Проблеми поліпшення 

споживних властивостей, 

якості і безпечності 

харчових продуктів 

І. В. Сирохман 

І. В. Сирохман, Т. М. Лозова, 

В. Т. Лебединець, І. В. Донцова, 

М. П. Бодак, О. І. Гирка,  

В. В. Гарилишин та ін. 

1997 2 4/2 − – 

10 

Дослідження 

інноваційних та 

удосконалених 

технологій харчової 

продукції нового 

асортименту 

І. М. Ощипок Викладачі кафедри 2013 2 11/1 − − 

11 

Проблеми організації 

торгівлі і комерційного 

бізнесу 

В. В. Апопій 

Я. М. Антонюк, І. П. Міщук, 

І. І. Олексин, С. А. Середа, 

О. І. Шалева, І. М. Шиндировський, 

О. Б. Осінська та ін. 

1965 2 4/− − − 

12 

Сучасний менеджмент 

результативності 

вітчизняних організацій 

 

О. О. Трут 
Н. Є. Кудла, О. В. Колянко, 

К. П. Лящук 
2014 1 3/2 1 − 

13 

 

Вивчення 

хемілюмінесцентних 

реакцій люмінолу та 

розробка методик 

визначення органічних та 

неорганічних речовин у 

харчових продуктах 

 

 

Я. П.  

Скоробогатий 
О. М. Заверуха 1980 − 1/− − − 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 

Дослідження сорбційних, 

каталітичних та 

антимікробних властивостей 

природних алюмосилікатів 

та використання їх під час 

дослідження якості товарів 

та об’єктів довкілля 

В. О. Василечко М. В. Бужанська 2003 − 3/1 − − 

15 

Експертна діяльність у 

галузі технічного і митного 

регулювання 

І. В. Ємченко 

Г. С. Шестопал, М. Н. Коваль, 

Д. І. Сапожник, Н. І. Попович 

 

2017 2 7/8 − − 

16 

Проблеми вирівнювання 

платіжного балансу в 

“залежній” економіці 

В. О. Шевчук Н. І. Черкас, М. М. Чех 2004 − −/2 − − 

17 

Проблеми прав і свобод 

людини і громадянина:  

теоретичні та історичні 

аспекти 

І. Я. Вдовичин 
А. Б. Медвідь, Г. М. Санагурська, 

Л. І. Скрекля, М. І. Голинська 
2006 − − − − 

18 

Наукова школа 

кооперативного 

будівництва 

С. Д. Гелей 

Т. В. Оніпко, Я. М. Шабала,  

В. В. Вісин, М. В. Аліман, 

 Т. М. Вісина, Ю. В. Михальський, 

А. В. Прокіп, С. Р. Семів 

1995 − 3/− − − 

   



5.2. РОБОТА АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ 

 

Робота з аспірантами і докторантами – це один з найбільш об’єктивних 

показників організації наукової роботи, академічного рівня досягнутих 

результатів, але насамперед – якості навчального процесу, оскільки є його 

логічним продовженням. 

5.2.1. Аспіранти і докторанти  

Станом на 01.07.2020 р. в Університеті здобувають ступінь доктора 

філософії 22 аспірантів. Порівняно з 2019 р. в 2019-2020 н. р. їх кількість 

зменшилася на 5 осіб. Скорочення контингенту аспірантів та здобувачів в 

Університеті в 2019 р. було пов’язано із зміною ліцензійних умов підготовки 

здобувачів третього освітньо-наукового рівня, котрі у 2019 році були введені 

в дію МОН України, а також зменшенням бажаючих навчатися в аспірантурі. 

 

 
 

Рис. 5.2.1. Загальна кількість аспірантів і здобувачів Університету 

за 2011 р.-2019/20 н. р. 

 

5.2.2. Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій 

Важливе значення для подальшого розвитку наукової діяльності в 

Університеті та підвищення ефективності роботи аспірантури/докторантури 



 

мало функціонування трьох спеціалізованих вчених рад за п’ятьма 

науковими спеціальностями: 

 Д 35.840.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора і кандидата наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності); 

 К 35.840.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук за спеціальністю 08.00.09 ‒ бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит (за видами економічної діяльності); 

 К 35.840.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук за спеціальностями 05.18.08 – товарознавство 

непродовольчих товарів і 05.18.15 товарознавство харчових продуктів. 

У 2019-2020 н. р. кількість захистів кандидатських дисертацій в 

Університеті становила 3, пов’язано це з перереєстрацією вчених рад і початком 

функціонування одноразових рад (попередні роки: 2019 р. ‒ 13; 2018 р.– 12; 2017 

р.‒ 13; 2016 р. – 18; 2015 р.  37, 2014 р.  21, 2013 р.  23, 2012 р. – 30). У 2019-

2020 н. р. було захищено 6 докторських дисертацій (рис. 5.2.2). 

 

         Рис. 5.2.2. Захист кандидатських і докторських дисертацій в 

Університеті за 2011 р.-2019/20 н. р. 



 

На раді Д 35.840.01 (спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством” і 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами”) Університету в 2019-2020 навчальному році захищено             

3 докторських дисертації. Одна дисертація була захищена докторантом 

Університету за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством: В. С. Рейкін на тему: “Детінізація національної 

економіки в умовах невизначеності”. Дві дисертації було захищено 

викладачами Університету за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством: доцент кафедри теоретичної та прикладної 

економіки Б. М. Шевчик на тему: “Соціокультурні чинники розвитку 

національної економіки в епоху трансформаційних змін: теоретико-

методологічні основи”; за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності): завідувач кафедри 

менеджменту О. О. Трут на тему: “Управління результативністю організації: 

теоретико-методологічні та прикладні засади”. 

На радах інших закладів вищої освіти та наукових установ викладачами 

Університету було захищено три дисертаційних роботи. Зокрема, ректором 

Університету П. О. Куциком за спеціальністю 08.00.09 ‒ бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: 

“Інтегровані системи обліку і звітності в корпоративному управлінні: теорія, 

методологія, організація”; деканом факультету міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій Ю. В. Поляковою за спеціальністю 

08.00.05 ‒ розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: 

“Інноваційні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів України в 

процесі євроінтеграції” та доцентом кафедри міжнародних економічних 

відносин Т. П. Яхно за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством на тему: “Розвиток національної економіки в 

індикаторах споживчого ринку: теорія, методологія, практика”. 

У 2019-2020 навчальному році в Університеті захищені кандидатські 

дисертації по: раді Д 35.840.01 за спеціальністю 08.00.03 − економіка та 

управління національним господарством: всього 3 дисертаційних роботи, в 

тому числі 2 дисертаційних роботи нашими аспірантами і здобувачами 

кафедри теоретичної та прикладної економіки (І. В. Мойсеєнко, 

Ю. О. Морщавка), а 1 дисертаційна робота здобувачем із іншого закладу 



 

вищої освіти (А. І. Тесля – Львівський національний університет імені Івана 

Франка). 

 

5.2.3. Покращення роботи з аспірантами та докторантами 

На кафедрах Університету активно проводиться робота по підвищенню 

ефективності наукових досліджень аспірантів та молодих вчених. На 

майбутнє підвищення ефективності роботи аспірантури сприятиме:  

 розширення тематики дисертаційних робіт з результатами наукової 

роботи кафедр і сформованих при них наукових шкіл; 

 в межах освітньої складової проведення спеціальних семінарів і 

майстер-класів провідних професорів Університету з аспірантами перших 

курсів навчання із питань організації роботи над дисертацією;  

 продовження розширення використання найновішого програмного 

забезпечення та інформаційних технологій у проведенні наукових 

досліджень і опрацюванні їх результатів; 

  постійне акцентування науковими керівниками та завідувачами кафедр 

уваги аспірантів і молодих вчених на необхідності розміщення результатів їх 

наукової діяльності у виданнях, котрі індексуються у провідних світових 

наукометричних базах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

5.3.1. Загальна характеристика 

За підсумками 2019-2020 навчального року викладачами Університету 

опубліковані 30 монографій, 251 стаття в загальноукраїнських журналах (з 

них 212 статей  фахові) і 55 публікацій у зарубіжних виданнях (Додаток А). 

Відповідні показники можна порівняти з відповідними даними за 2019 р.: 

монографій – 24, статей у загальноукраїнських журналах – 202, зарубіжних 

публікацій – 43 (рис. 5.3.1, табл. 5.3.1).  

 

Рис. 5.3.1. Загальна кількість монографій, статей у загальноукраїнських 

журналах і зарубіжних виданнях, опублікованих викладачами Університету 

за 2019 р.-2019/20 н. р. 

 

Підвищена результативність щодо публікацій у зарубіжних виданнях 

засвідчує усвідомлення викладачами Університету важливості даного 

показника у формуванні рейтингових позицій вузу та перспективність 

співпраці з провідними науковими центрами Європи та Азії. Разом з тим, це 

не повинно відволікати від того факту, що залишається недостатньою 

кількість публікацій на одного працівника, а в окремих працівників за 

звітний рік не опубліковано жодної статті.  



Таблиця 5.3.1 

Підсумкові результати наукової роботи викладачів Львівського торговельно-економічного університету 

 за 2019-2020 навчальний рік 

Інститут (факультет) 

Монографії 

(кількість) 

Статті 

(кількість) 

У тому числі 

статті у 

наукометричній 

базі (кількість) 

Участь у 

конференціях 

(доповідь/тези – кількість) 

Стажування 

(+/–) 

К
ер

ів
н

и
ц

тв
о
 

ас
п

ір
ан

та
м

и
 (

к
іл

ь
к
іс

ть
/з

 

н
и

х
 з

ах
и

ст
и

л
и

сь
) 

о
д

н
о
о
сі

б
н

а 

у
 с

п
ів

ав
то

р
ст

в
і 

у
 в

іт
ч
и

зн
ян

и
х

 

в
и

д
ан

н
я
х
/з

 н
и

х
 

ф
ах

о
в
і 

у
 з

ар
у
б

іж
н

и
х
 

в
и

д
ан

н
я
х

 

S
co

p
u
s 

W
eb

 o
f 

S
ci

en
ce

 

ін
ш

а 

за
р
у
б

іж
н

а 

м
іж

н
ар

о
д

н
а 

в
 

У
к
р
аї

н
і 

в
се

у
к
р
аї

н
сь

к
а 

в
у
зі

в
сь

к
а 

за
 к

о
р
д

о
н

о
м

 

в
 У

к
р
аї

н
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Інститут економіки і 

фінансів 
0 15 90/75 17 5 14 69 5/7 61/135 22/46 1/1 4 4 16/1 

Факультет 

товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 

1 7 83/68 22 12 11 77 3/38 49/249 6/51 8/48 4 8 4/0 

Факультет 

міжнародних 

економічних відносин 

та інформаційних 

технологій 

1 5 33/30 10 3 2 22 5/16 51/66 11/8 6/35 0 6 2/0 

Юридичний факультет 1 0 45/39 6 5 4 22 3/6 41/34 2/2 12/12 2 0 1/0 

Разом 3 27 251/212 55 25 31 190 16/67 202/484 41/107 27/96 10 18 23/1 



5.3.2. Монографічні дослідження 

 

У звітному навчальному 2019-2020 році вченими Університету 

опубліковано 30 монографій (2019 ‒ 24; 2018 – 41; 2017 ‒ 37; 2016 – 26;    

2015 – 19; 2014 – 17; 2013 – 13) (рис. 5.3.2). Поступово зменшується кількість 

монографій, що не містять глибокого аналізу поставлених дослідницьких 

проблем і не становлять предметного інтересу в загальноукраїнському 

масштабі. З іншого боку, спостерігається позитивна тенденція до збільшення 

кількості спільних з іноземними авторами монографічних досліджень, котрі 

публікуються у країнах ЄС. 

 

 
 

Рис. 5.3.2. Кількість монографій, опублікованих вченими Університету у 

2011-2019/20 н. р. 

 

Інформація про монографії, опубліковані викладачами Львівського 

торговельно-економічного університету за 2019-2020 навчальний рік, подана 

у табл. 5.3.2. 

 

 

 

 



Таблиця 5.3.2 
 

Монографії, опубліковані викладачами Львівського торговельно-економічного університету 

за 2019-2020 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Назва 

монографії 

Видавництво, 

рік видання, кількість 

сторінок 

Одноосібна 

(так 

або ні) 

Якщо Так, 

вказати автора, 

П.І.Б. 

 

У співавтор-

стві 

(так або ні) 

Якщо Так, вказати 

всіх авторів, П.І.Б. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Gesellschaftsrechtliche 

Transformationen von wirtschaftlichen 

Systemen in den Zeiten der Neo-

Industrialisierung. 

Collective monograph. 

Verlag SWG imex GmbH, 

Nuremberg, Germany, 

2020. 714 p. 

ні ‒ так 

Н. М. Рущишин, 

Т. В. Мединська і 

колектив авторів 

2 Innovation in the modern world 

Poitiers (France), Frankfurt 

(Germany), Los Angeles 

(U.S.) : Association 1901 

“SEPIKE”, 2020. 146 р. 

ні ‒ так Р. Л. Лупак та ін. 

3 

Key Success Factors in Managing 

Supply Chain – ISM Analysis. 

Розділ 8 в монографії. 

A. Kolinski et al. (eds.), Contemporary 

challenges in supply chains 

Vol. 1, 2019, p. 94-105 ні ‒ так 

A. Pilyavskyy, 

A. Maryniak, 

Yu. Bulhakova 

4 

Methodological Aspects of Training 

English Speaking Competences for 

Specialists in Economics, International 

Relations and Business Administration: 

a Communicative Approach / Pedagogy 

Тheory: Innovation in Еducation, 

Тeaching Рractice and Мethods. 

Monograph 

Boston: International 

Science Group, Primedia 

eLaunch LLC, 2020. – 343 

р. – Рр. 291-309. 

ні ‒ так 
А. В. Степанов, 

Ю. В. Полякова 



 

1 2 3 4 5 6 7 

5 

Problems and prospects of territories` 

socio-ekonomic development: 

Collective monograph / Ukrainian food 

safety reforms: implementing a 

European choice. 

Strońska: Copyright by: 

Wyższa Szkoła Techniczna 

w Katowicach, Katowice, ‒ 

2019. ‒ P. 280-300. 

ні ‒ так 

G. S. Shestopal, 

І. V. Yemchenko, 

І. І. Simonova 

6 

Resefrch of the impact of packaging 

materials and recipe sngredients for the 

conservation of the consumption 

properties of gingerbreads, cereal puffs 

and dry breakfasts during their storage 

Modern world tendencies in 

the development of science: 

колективна монографія. – 

London, 2019. – Volume 2. 

– P. 308. 

ні ‒ так M. Bodak 

7 
Scientific foundations of modern 

engineering 

Іnternational Science 

Group. – Boston (USA): 

Primedia eLaunch, 2020. ‒ 

528 р. 

ні ‒ так 

O. Sokolovskaya, 

L. Ovsiannykova, 

T. Lozova, V. Stetsiuk, 

L. Demydchuk & 

D. Sapozhnyk etc. 

8 

Semantic Features of Diminutives and 

Augmentatives in Modern Spanish / 

Scientific Achievements of European 

Countries in the Field of Philological 

Research. Monograph 

Cuiavian University, 

Wloclawek, Poland: 

Izdevnieciba “Baltija 

Publishing”, 2020. – 

рр. 157-177. 

ні ‒ так А. В. Степанов 

9 

Ukrainian food safety reforms: 

implementing European choice : 

Territories’ development: social, 

economic and humanitarian issues. 

Соllective Monograph 

Opole: The Academy of 

Management and 

Administration in Opole, 

2019. – 524 p. – P. 52-66 

ні ‒ так 

І. В. Ємченко, 

Г. С. Шестопал, 

І. І. Сімонова 

10 
Безпека та конкурентні стратегії 

України в глобальній економіці 

ДУ “Інститут 

регіональних досліджень 

ім. М. І. Долішнього 

НАН України”, 2019. – 

872 с. 

ні ‒ так 
Р. Л. Лупак та ін.; за 

заг. ред. А. І. Мокія 

11 

Гуманітарна сфера та виховання 

студентів у Львівському торговельно-

економічному університеті 

Львів: Вид-во “Растр-7”, 

2019. – 160 с.; 314 іл. 
так С. Д. Гелей ні - 



 

1 2 3 4 5 6 7 

12 

Економічна безпека та фінансові 

розслідування: концепти, 

прагматика, інструментарій 

забезпечення 

Тернопіль : Економічна 

думка, 2019. ‒ 395 с. 
ні ‒ так 

Т. Г. Васильців, 

Р. Л. Лупак, 

В. В. Зайченко 

13 
Імперативи розвитку підприємництва 

в контексті інноваційної економіки 

К. : КНЕУ, вид-во ДУІТ, 

2019. ‒ 272 с. 
ні ‒ так В. І. Куцик та ін. 

14 

Інтегрована система обліку і 

внутрішнього контролю в управлінні 

ринками 

ЛТЕУ, 2020р. – 280 с. ні ‒ так 

П. О. Куцик, 

Р. А. Марценюк, 

Ф. Ф. Макарук, 

М. Ю. Чік 

15 

Механізми та функціонально-

структурні інструменти забезпечення 

конкурентоспроможності 

національної економіки в умовах 

сучасних загроз економічної безпеки 

за ред. д.е.н., проф. 

Васильціва Т. Г., д.е.н., 

доц. Лупака Р. Л. ‒ Львів : 

Вид-во ННВК “АТБ”, 

2019. – 552 с. 

ні ‒ так 

Т. Г. Васильців, 

Р. Л. Лупак, 

Р. Р. Августин, 

О. О. Гудзовата, 

В. Г. Васильців, 

A. Pilyavskyy, 

A. Maryniak, 

Yu. Bulhakova та ін. 

16 

Організаційні та фінансові механізми 

розвитку транскордонного 

співробітництва 

Львів : СПОЛОМ, 2020. –

207 с. 
ні ‒ так 

О. І. Копилюк, 

О. М. Музичка, 

М. І. Бублик, 

П. А. Куцаб 

17 

Організаційно-економічний механізм 

функціонування підприємств сфери 

послуг 

Львів : Растр-7, 2019. – 

210 с. 
ні ‒ так 

З. А. Атаманчук, 

Р. М. Воронко, 

О. С. Воронко, 

Б. В. Гринів та ін. 

18 

Теорія, методологія і практика 

господарсько-фінансової діяльності 

підприємств : колективна монографія 

Полтава: ПП “Астрая”, 

2019. ‒ 254 с. ‒ с. 45-50. 
ні ‒ так 

О. М. Чабанюк, 

К. І. Кузьмінська і 

колектив авторів 



 

1 2 3 4 5 6 7 

19 

Розвиток підприємства в умовах 

нестабільного зовнішнього 

середовища: управління, реалізація 

та перспективи: монографія 

за заг. ред. д.е.н.,         

проф. М. В. Шарко. 

Херсон:                         

ФОП Вишемирський В.С., 

2019. – 306 с. 

ні ‒ так 
О. М. Чабанюк і 

колектив авторів 

20 
Практика і перспективи розвитку 

індустрії гостинності 

за заг. редакцією д.е.н., 

проф. Б. М. Мізюка;       

Вид-во ЛТЕУ, 2019. –     

199 с. 

ні ‒ так 

О. В. Замрій, 

Н. Є. Кудла, 

І. В. Донцова, 

В. Т. Лебединець, 

Л. І. Решетило, 

В. В. Гаврилишин, 

Л. І. Гірняк, 

М. Н. Коваль, 

І. І. Олексин, 

І. І. Тучковська, 

І. І. Мельник, 

М. Я. Топорницька, 

Ю. Б. Миронов, 

М. К. Турчиняк, 

Б. Я. Полотай, 

Б. М. Мізюк, 

В. І. Ящук, 

Н. С. Палько, 

О. Я. Давидович 

21 

Просторова організація бізнесу в 

регіонах України: форми та 

механізми регулювання: монографія. 

Том 2. 

НАН України. Державна 

установа “Інститут 

регіональних досліджень 

ім. М.І. Долішнього     

НАН України”;             

наук. ред. М. І. Мельник. 

– Львів, 2019. – 377 с. 

ні ‒ так 
Т. В. Мединська і 

колектив авторів 



 

1 2 3 4 5 6 7 

22 
Розвиток маркетингу в умовах 

інформатизації суспільства 

за наук. ред. к.е.н.,       

проф. В. П. Пилипчука. 

К.: КНЕУ, 2019. – 463 с. – 

С. 382-391. 

ні ‒ так 

В. П. Пилипчук, 

І. В. Бойчук та 

інші автори 

23 

Розвиток обліково-аналітичного 

забезпечення системи менеджменту 

підприємств 

Растр, 2019. ‒ 309 с. ні  так 

П. О. Куцик 

С. І. Головацька, 

В. І. Бачинський, 

В. С. Мохняк і 

колектив авторів 

24 

Розвиток соціально-економічних 

систем в індикативному 

відображенні споживчого ринку 

України 

Полтава : ПУЕТ. 2019. – 

377 с. 
так Т. П. Яхно ні ‒ 

25 
Сільська торгівля: проблеми 

розвитку і становлення нових ринків 

Львів : “Новий Світ”. – 

2020. 
ні ‒ так 

В. В. Апопій, 

Л. М. Коваль, 

Г. В. Апопій 

26 

Соціально-економічні аспекти 

управління розвитком та безпекою 

економічної системи України 

Вид-во ЛТЕУ,               

ТОВ “Галицька видавнича 

спілка”, 2020. ‒ 502 с. 

ні ‒ так 

М. Ю. Барна, 

М. А. Кальницька, 

О. І. Клепанчук, 

І. О. Корчинський, 

Р. П. Підлипна, 

Б. Б. Семак, 

О. Г. Сидорчук, 

О. О. Трут, 

Ю. І. Турянський 

27 
Стале ендогенне зростання регіонів 

України в умовах децентралізації 

ред. І. З. Сторонянська. 

Львів: ДУ Інститут 

регіональних досліджень 

імені М. І. Долішнього 

НАН України, 2019. – 

С. 111-135. 

ні ‒ так 
Ю. В. Полякова і 

колектив авторів 
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28 

Сучасний стан та перспективи 

розвитку обліку, аудиту, 

оподаткування та аналізу в умовах 

міжнародної інтеграції 

Книжкове видавництво 

ФОП 

Вишемирський В. С., 

2020. – 150 с. 

ні ‒ так 

П. О. Куцик, 

С. І. Головацька і 

колектив авторів 

29 

Управління мотивацією праці 

персоналу підприємств сфери 

обслуговування 

Львів: Вид-во ЛТЕУ, 

2019. ‒ 256 с. 
ні ‒ так 

Н. Г. Міценко, 

Д. В. Різник 

30 

Харчові виробництва, формування 

технології первинної переробки 

забійних тварин на основі 

функціональних робочих модулів 

Львів, ЛТЕУ, 2020. – 

265 с. 
так І. М. Ощипок ні ‒ 

 



5.3.3. Публікації у провідних вітчизняних і зарубіжних виданнях 

 

У 2019-2020 н. р. вченими Університету у загальноукраїнських журналах 

була опублікована 251 наукова стаття, у 2019 р. даний показник становив          

202 публікації. У звітному році суттєво збільшилася кількість публікацій за 

кордоном (в 2019-2020 н. р. опубліковано 55 праці за кордоном, а в 2019 р. – 43). 

З-поміж вітчизняних журналів найбільшою популярністю користуються: 

“Глобальні та національні проблеми економіки”, “Вчені записки ТНУ                 

ім. В.І. Вернадського”, “Бізнес Інформ”, “Проблеми економіки”, “Інфраструктура 

ринку”, “Підприємництво та інновації”, “Проблеми системного підходу в 

економіці”, “Контроль та аналіз в умовах глобалізації”, “Перехідні економічні 

системи”, “Закарпатські філологічні студії”, “Актуальні проблеми економіки”, 

“Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики”, “Формування 

ринкової економіки в Україні”, “Інтернаука”, “Регіональна економіка”, 

“Економіка України”, “Економіка та держава”, “Причорноморські економічні 

студії”, “Комп’ютерні технології друкарства”, “Молодий вчений”, “Фізика і хімія 

твердого тіла”, “Політикус”, “Філософські та методологічні проблеми права”, 

“Соціально-правові студії”, “Європейські перспективи”, “Наше право”. 

 

5.3.4. Кооперативна тематика в наукових дослідженнях 

З метою сприяння науковим дослідженням на кооперативну тематику та 

застосуванням на практиці результатів, одержаних викладачами у ході вивчення 

проблем вітчизняного і зарубіжного кооперативного руху, на кафедрах ведеться 

наступна робота: 

 підвищення якості підготовки молодих фахівців шляхом активного 

використання у навчальному процесі результатів наукових досліджень на 

кооперативну тематику, широкого залучення студентів до їх виконання, 

формування наукової школи з проблем кооперації; 

 ефективне використання наукового потенціалу науковців кафедр для 

організації наукових досліджень проблем вітчизняного і зарубіжного 

кооперативного руху; 

 участь вчених у вирішенні соціально-економічних проблем на основі 

пропозицій до національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, 

регіональних та міжвузівських науково-технічних програм; 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120


 

 розвиток взаємовигідних міжнародних зв’язків щодо досліджень 

розвитку кооперативного руху;  

 експертна оцінка дисертаційних робіт, рецензування монографій, статей, 

які містять кооперативну проблематику; 

 виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та 

захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-практичною 

інформацією, технологіями, спільне опублікування наукових статей, монографій, 

проведення виставок-ярмарків, які мають кооперативну тематику; 

 проведення науково-методичних, науково-практичних конференцій, 

семінарів, тренінгів, виставок, презентацій, засідань круглих столів на 

кооперативну тематику; 

 співпраця зі всіма зацікавленими у поширенні кооперативних знань і 

досвіду особами та організаціями (кооперативними організаціями, дорадчими 

службами, спілками та асоціаціями підприємців тощо); 

 залучення до науково-практичної кооперативної діяльності талановитої 

студентської молоді до участі в університетських, Всеукраїнських і 

Міжнародних студентських олімпіадах, конкурсах, виставках. 

Загалом у 2019-2020 н. р. працівниками Університету підготовлено            

14 публікацій на кооперативну тематику, що наведено у табл. 5.3.3. 

 

Таблиця 5.3.3 

Опубліковані дослідження за кооперативною тематикою у 2019-2020 н. р. 

№ 

з/п 
Автор Назва Бібліографічні дані 

1 2 3 4 

1 
Г. Я. Оверко, 

І. А. Думич 

Кооперативи в Україні. 

Кооперація та її вплив на 

історію і розвиток економіки 

України 

 

IX Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція “Актуальні 

проблеми правового регулювання в 

Україні та країнах ближнього  

зарубіжжя”, м. Львів, 27 грудня 2019 р. 

2 

Н. Г. Міценко, 

Д. О. Тимків, 

Р. Б. Годунько 

 

Соціальна відповідальність як 

основа розвитку 

кооперативної торгівлі на 

сільських територіях в умовах 

адаптації до змін у ринковому 

середовищі 

Підприємництво і торгівля :            

зб. наук. праць. ‒ 2019. ‒ Вип. 25. ‒ 

Львів: ЛТЕУ, 2019. ‒ С. 15-24. 

3 
Н. Г. Міценко, 

Д. О. Тимків 

Споживча кооперація в 

економіці України: місце та 

роль 

I Міжнародна науково-практична 

конференція “Сучасна парадигма 

публічного управління”, м. Львів, 

17-18 жовтня 2019 р. 



 

1 2 3 4 

4 

О. А. Стецюк, 

В. Т. Лебединець, 

В. І. Тимчук 

Перспективи виробництва 

ковбасних виробів з 

використанням активних 

оболонок на підприємствах 

споживчої кооперації 

VІІ Міжнародна науково-практична 

конференція “Інновації в 

управлінні асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг”, 

м. Львів, 05 грудня 2019 р. 

5 
О. О. Трут, 

Л. О. Коба 

Інноваційні фактори розвитку 

торговельних організацій і 

підприємств споживчої 

кооперації України 

VІІ Міжнародна науково-практична 

конференція “Інновації в 

управлінні асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг”, 

м. Львів, 05 грудня 2019 р. 

6 

О. А. Стецюк, 

В. Т. Лебединець, 

В. І. Тимчук 

Перспективи виробництва 

ковбасних виробів з 

використанням активних 

оболонок на підприємствах 

споживчої кооперації 

VІI Міжнародна науково-практична 

конференція “Інновації в 

управлінні асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг”, 

м. Львів, 05 грудня 2019 р. 

7 
О. С. Котуха, 

О. М. Чабан 

Інноваційний розвиток 

обслуговуючої кооперації 

Міжнародна науково-практична 

конференція “Сучасні напрями 

розвитку економіки, 

підприємництва, технологій та їх 

правового забезпечення”, м. Львів, 

18-19 червня 2020 р. 

8 
О. С. Котуха, 

Н. Р. Воронко 

Призначення тлумачення 

норм права та їх застосування 

у споживчій кооперації 

України 

Міжнародна науково-практична 

конференція “Сучасні напрями 

розвитку економіки, 

підприємництва, технологій та їх 

правового забезпечення”, м. Львів, 

18-19 червня 2020 р. 

9 

Полякова Ю. В., 

Новосад З. Г., 

Надь Г.О. 

Інновації у торговельній 

діяльності: виклики для 

споживчої кооперації 

Електронний науковий журнал 

Приазовський економічний вісник. 

– 2020. – Вип. 1(18). ‒ С. 44-50. 

10 С. Р. Семів 

Сучасні соціальні та 

екологічні стратегії розвитку 

кооперативного сектора 

економіки 

Вісник НТШ. ‒ 2019. ‒ № 61. ‒  

С. 68-73. 

11 С. Р. Семів 

Роль міжнародного 

кооперативного альянсу у 

розбудові кооперативного 

сектору світової економіки 

 

Праці Наукового товариства 

ім. Шевченка. Економічний 

збірник. Том 2. – Львів, 2019. – 

С. 121-131. 

12 

П. О. Куцик, 

С. Р. Семів 

 

Приоритеты интеграции 

потребительской кооперации 

постсоциалистических стран в 

европейское кооперативное 

движение 

 

Потребительская кооперация стран 

постсоветского пространства: 

состояние, проблемы, перспективы 

развития: сборник научных статей 

международной научно-

практической конференции,            

г. Гомель, Республика Беларусь, 

26-27 сентября 2019 г. 



 

1 2 3 4 

13 
С. Р. Семів, 

Е. В. Якубич 

Еволюція та стратегічні 

засади розвитку 

Міжнародного 

кооперативного альянсу 

Вісник Львівського торговельно-

економічного університету. 

Гуманітарні науки. – Львів, 2019. – 

Вип. 16. – С. 172-180. 

14 
Ю. Михальський, 

М. Миронова 

Формування ідеї українського 

інституціоналізму в 

національній кооперативній 

думці кінця ХІХ – початку    

ХХ століття 

Вісник Львівського торговельно-

економічного університету. 

Гуманітарні науки. ‒ Вип. 16. ‒ 

Львів, 2019. – С. 152-157. 

 

 

 

5.3.5. Наукові конференції 

За звітний період вчені Університету зробили 286 доповідей на понад 

170 всеукраїнських, міжнародних та закордонних конференціях. У 2019-     

2020 н. р. на закордонних конференціях було зроблено 16 доповідей у 

Республіці Польщі, Болгарії, Японії, Італії, Великій Британії та 270 доповідей 

на всеукраїнських та міжнародних конференціях в українських містах Херсон, 

Полтава, Вінниця, Запоріжжя, Київ, Ужгород, Івано-Франківськ, Житомир, 

Луцьк, Львів, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Суми, Тернопіль, Харків, Черкаси, 

Рівне, Хмельницький, Мукачево та ін. 

В стінах Університету за звітний рік успішно проведено VIII міжвузівську 

англомовну студентську конференцію “Crisis. Action. Solutions. / Криза. Дія. 

Рішення” (31 жовтня 2019 р.), Х Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сучасний стан та пріоритети 

модернізації фінансово-економічної системи України” (21 листопада 2019 р.), 

VІ Міжнародну науково-практичну конференцію “Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг” (28 листопада 2019 р.), 

VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію “Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг” (05 грудня 2019 р.), 

І міжнародну науково-практичну конференцію “Інновації, тренди та перспективи 

індустрії гостинності” (12 грудня 2019 р.), II Міжнародну науково-практичну 

конференцію “Фінансово-економічний розвиток України в умовах 

трансформаційних перетворень” (26 березня 2020 р.), Міжнародну науково-

практичну конференцію “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, 

технологій та їх правового забезпечення” (18-19 червня 2020 р.), Наукову 



 

конференцію студентів “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, 

технологій та їх правового забезпечення” (18 червня 2020 р.). 

 

5.3.6. Перспективні питання 

Головним завданням наукової діяльності в Університеті залишається 

збільшення кількості публікацій у престижних українських і зарубіжних 

наукових виданнях. Враховуючи існуючі вимоги та підходи до формування 

рейтингу закладів вищої освіти України, потрібно працювати над збільшенням 

кількості публікацій, що мають відповідний статус у наукометричних базах 

Scopus, Web of Science та ряді інших і котрі інтенсивно цитуються 

вітчизняними та зарубіжними вченими. Для вирішення цього завдання 

необхідно активізувати вченими Університету підготовку статей відповідного 

рівня для публікації у виданнях, що зареєстровані в міжнародних базах даних. 

Сучасні процеси у вітчизняній науці передбачають значне підвищення 

якості та оперативності монографічних досліджень. Відповідно, постає 

завдання підготовки таких монографій, підручників, посібників, які б 

враховували світові тенденції та були корисними для вирішення 

різноманітних практичних завдань.  



 

5.4. РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

 

У звітному 2019-2020 н. р. студентська наукова творчість розвивалася за 

традиційними напрямами: підготовка наукових студентських робіт для участі в 

роботі конференцій різного рівня, конкурсах дипломних, наукових і рекламних 

робіт, олімпіадах, конкурсах бізнес-проектів, проведення засідань наукових 

гуртків. При підготовці наукових робіт студентів враховувалася їх прив’язка до 

проблематики виконуваних курсових і дипломних робіт. 

Найвагомішими стали такі досягнення студентів Університету:  

 Арзуманян Д. В. (МЕВтаІТ) − диплом І ступеня на VIІ Всеукраїнському 

студентському конкурсі торговельної реклами – науковий керівник доц. Бойчук І. В.; 

 Луньов Є. Т. (ТУСО) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

дипломних робіт зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність” та диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціалізації “Підприємництво” − науковий керівник        

проф. Міщук І. П.; 

 Оласюк В. В. та Симовинюк Б. В. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом 

“Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом” – науковий 

керівник проф. Міценко Н. Г.; 

 Симовинюк Б. В. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі дипломних робіт зі спеціалізації “Економіка підприємства” – науковий 

керівник проф. Міценко Н. Г.; 

 Топорницька С. А. (МЕВтаІТ) − диплом І ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі дипломних робіт зі спеціальності “Маркетинг” – науковий керівник    

проф. Дайновський Ю. А.; 

 Грищенко О. В. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності “Облік і оподаткування” 

– науковий керівник проф. Куцик П. О.; 

 Тимків Д. О. (ІЕтаФ) − диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка та управління у сфері 

торгівлі” – науковий керівник проф. Міценко Н. Г.; 

 Сакаль М. М. (ІЕтаФ) − диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Управління у сфері економічної 

конкуренції” – науковий керівник доц. Лупак Р. Л.; 



 

 Климів Ю. А. (ТУСО) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності “Товарознавство” – 

науковий керівник проф. Лозова Т. М. 

 

5.4.1. Основні заходи та студентські публікації 

 

З метою розвитку в Університеті студентської наукової творчості за 

звітний період проведено низку організаційних заходів. Найголовніші з них: 

 VIII міжвузівська англомовна студентська конференція “Crisis. Action. 

Solutions. / Криза. Дія. Рішення”; 

 Х Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-

економічної системи України”; 

 Засідання круглого столу “Коригування митної вартості автомобіля: 

проблемні питання”; 

 VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інновації в 

управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг”; 

 І міжнародна науково-практична конференція “Інновації, тренди та 

перспективи індустрії гостинності”; 

 Інтерактивний англомовний семінар-тренінг “Вивчення англійської 

мови у форматі Blended Learning: нові можливості та перспективи”; 

 Засідання круглого столу “Великі питання малих та середніх 

аудиторських фірм”; 

 Навчально-методичний семінар для вчителів англійської мови 

західного регіону України “Top Quality Teaching / Навчаємо англійської за 

вищою якістю”; 

 Навчально-пізнавальний семінар “MyEnglishLab for Students: Getting 

Started in 5 Easy Steps / Онлайн-платформа MyEnglishLab для студентів: перші 

п’ять кроків знайомства”; 

 Засідання круглого столу Наукового товариства молодих вчених 

університету “Перспективні напрямки розвитку економіки, підприємництва та 

права в умовах інтеграційних процесів”; 

 II Міжнародна науково-практична конференція “Фінансово-економічний 

розвиток України в умовах трансформаційних перетворень”; 



 

 Засідання круглого столу “Соціальна відповідальність держави, 

суб’єктів бізнесу та кожного з нас під час пандемії коронавірусу”; 

 Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні напрями розвитку 

економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”; 

 Наукова конференція студентів “Сучасні напрями розвитку економіки, 

підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”. 

Упродовж звітного періоду студенти Університету приймали участь у 

низці міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних 

конференцій та наукових семінарів, форумах, виставках та конгресах, зокрема 

у: фестивалі гостинності та готельно-ресторанного бізнесу “HoReCa Show 

Lviv”, який проводився на Arena Lviv; VIII спеціалізованій виставці “Готельний 

та ресторанний бізнес”, яка проводилася в межах Львівського міжнародного 

форуму індустрії туризму та гостинності; ІІ Всеукраїнській моделі Конгресу 

США, який відбувався в Києві та проходив у Верховній Раді України, 

Жовтневому палаці та Клубі Кабінету Міністрів України; у Zoom-конференції 

“CHEF NEWS” “Незвичне поєднання продуктів”. 

 

5.4.2. Проблемні питання студентської наукової діяльності 

 

За результатами студентської наукової роботи протягом останніх років 

можна зробити наступні зауваження: а) не завжди науковою роботою охоплено 

студентів, які мають для цього належний потенціал; б) викладачі недостатньо 

пропагують переваги участі студентів у наукових заходах та дослідженнях;       

в) не завжди під час дослідження використовується практичний матеріал; д) у 

наукових економічних дослідженнях недостатнім є використання методів 

математичного аналізу та моделювання. 

Пропозиції щодо покращення студентської наукової роботи: 

 підвищення мотивації студентів шляхом виставлення викладачами 

додаткових балів із дисциплін, у межах яких студентами проводилися наукові 

дослідження;  

 більш динамічне оновлення тематики наукових робіт, які, окрім 

іншого, будуть мати чітке практичне спрямування; 

 думки та побажання студентів стосовно напрямів проведення наукових 

досліджень повинні обов’язково братися до уваги науковими керівниками. 



 

5.5. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

 

До викладацького складу Університету станом на 01.07.2020 р. входило 

182 працівники (з них 17 працівників знаходилося у декретній відпустці, а          

3 осіб працювали за сумісництвом), за основним місцем роботи в Університеті 

працювало 162 особи, у тому числі 103 кандидати наук, 33 доктори наук,          

87 осіб зі званням доцента та 29 – професора (рис. 4.5.1). 
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Рис. 5.5.1. Динаміка показника кількості викладацького складу Університету 

за 2011р.-2019-2020 н. р. 

 

5.5.1. Підвищення кваліфікації викладачів  

 

Метою підвищення кваліфікації викладачів є вдосконалення професійної 

підготовки шляхом поглиблення та розширення їх професійних знань, умінь і 

навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах 

їх спеціальності.  

Викладачі Університету не рідше одного разу в п’ять років підвищують 

свою кваліфікацію шляхом проходження семінарів, стажування в науково-

дослідних установах, а також у процесі виконання дисертаційних робіт. 

Заслуговує на увагу, що викладачі Університету під час проходження стажування 

встановлюють плідні довгострокові контакти з комерційними підприємствами та 

сприяють забезпеченню місцем проходження практики студентів Університету. 



 

Разом з тим, результати дослідження та пропозиції, сформовані на основі 

вивчення інформації досліджуваних підприємств, використовуються у 

навчальному процесі та підготовці науково-методичного забезпечення. 

Загалом за 2019-2020 н. р. підвищили кваліфікацію 25 науково-

педагогічних працівників, більшість з них шляхом проходження стажування в 

таких установах: Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Національний університет “Львівська політехніка”, Цифрове видавництво 

MCFR, Українська академія друкарства, ВНЗ Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі”, Інститут прикладних проблем механіки і 

математики імені Я. С. Підстригача НАН України, Київський національний 

торговельно-економічний університет, ДУ “Інститут регіональних досліджень 

ім. М. І. Долішнього НАН України” та ін. Найважливіші закордонні стажування  

представлені в табл. 5.5.1. 

Таблиця 5.5.1 

 

Найважливіші закордонні стажування викладачів Університету  

у 2019-2020 навчальному році  

№ 

з/п 
Працівник Місце стажування Мета Отриманий результат 

1 2 3 4 5 

 

 

1 

 

 

П.О. Куцик, 

М.І. Голинська  

Кооперативний 

коледж Рочдейла, 

Університет 

Манчестера 

(Велика Британія) 

Підвищення 

кваліфікації 

Ознайомлення з історією 

та сучасним рівнем 

розвитку кооперативного 

руху Великої Британії. 

Вивчення досвіду 

організації освітньо-

наукової діяльності у  

британських закладах 

вищої освіти   

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

П.О. Куцик 

Форум з питань 

освітньо-

культурного обміну  

(м. Ханчжоу, 

Провінція Чжецзян, 

Китайська Народна 

Республіка) 

Підвищення 

кваліфікації 

Ознайомлення з 

особливостями вищої 

освіти у КНР, 

налагодження співпраці з 

китайськими партнерами 

у сфері підготовки 

китайських студентів на 

базі ЛТЕУ 

3 М. Я. Топорницька 

Університет міста 

Ле-Ман (м. Ле-Ман, 

Франція) 

Підвищення 

кваліфікації 

Міжнародна 

конференція, яка надає 

сертифікат, що дозволяє 

вважатися як 

проходженням практики 



 

1 2 3 4 5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Б. І. Кабаці 

Органи державної 
влади і управління 
(м. Вільнюс, Латвія; 
м. Рига, Литва; 
м. Варшава, 
Республіка Польща) 

Підвищення 
кваліфікації 

Ознайомлення з 
структурою, організацією 

та стандартами 
функціонування органів 

державної влади і 
управління країн ЄС 

Академія WSB 
(Республіка 
Польща) 

Організація навчально-
виховного процесу. 

Викладання 
“Основ менеджменту” 

 

5 

 

 

Г. Я. Оверко 

Кембриджський 

університет 

(м. Кембридж, 

Велика Британія) 

Підвищення 

кваліфікації 

Здобуті знання про: 

English Legal System, Tort 

Law, Contract Law, Trusts 

6 М. Ю. Чік 

Consilium Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

(м. Варшава, 

Республіка Польща) 

Підвищення 

кваліфікації 

Вивчення організації 

європейської освіти, 

наукових проектів та 

публікаційної діяльності 

7 Т. М. Лозова 

Wuzuchej Skoĺe 

Spoĺecznej 

Hospodarzej w 

Pschewrosku (м. 

Пшеворськ, 

Республіка Польща) 

Підвищення 

кваліфікації 

Internship on “Modern 

University in the system of 

Europian education: 

methods teaching, 

scientific-pedagogical 

development, distange 

education and 

internationalization of the 

educational processˮ 

organized by Higher 

School of Social and 

Economic in Przeworsk  

8 І. І. Свидрук 

University of 

Finance, Business 

and Entrepreneurship 

(м. Софія, Болгарія) 

 

Підвищення 

кваліфікації 

Знання про інноваційні 

технології та методи у 

навчанні, про дистанційні 

форми навчання, про 

вищу школу в Болгарії 

тощо  

9 В. І. Куцик 

University of 

Finance, Business 

and Entrepreneurship 

(м. Софія, Болгарія) 

Підвищення 

кваліфікації  

(6 кредитів 

ЄКТС) 

Сучасні методи навчання 

та інноваційні технології 

у вищій школі: 

європейський досвід та 

світові тенденції 

10 Н. І. Попович 

Науково-дослідна 

мережа Лукасевич- 

Інститут шкіряної 

промисловості 

(м. Лодзь, 

Республіка Польща) 

Підвищення 

кваліфікації 

Безпечність та якість 

взуття та матеріалів для 

його виробництва 

 

 



 

5.6. КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Дієві резерви для поліпшення наукової роботи в Університеті 

простежуються за такими важливими напрямами: 

 продовження процесу реєстрації наукових видань Університету у 

міжнародних наукометричних базах є одним з пріоритетних завдань наукової 

роботи на найближчу перспективу. На даний час наукові видання Університету 

індексуються у наукометричних базах Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, 

Google Scholar, World Cat;  

 проходження процесу перереєстрації Вісника Львівського 

торговельно-економічного університету. Юридичні науки у МОН України з 

метою включення його у перелік фахових наукових видань України 

категорії “Б”. Враховуючи важливість наявності власних наукових видань 

Університету при проходженні процедур ліцензування та акредитації освітньо-

наукових програм, необхідно підготувати пакети документів і подати їх на 

розгляд експертних комісій МОН України з метою включення згаданого вісника 

до переліку фахових наукових видань категорії “Б”; 

 збільшення кількості наукових досліджень на кооперативну 

тематику. Враховуючи профіль Університету, цей напрям наукової роботи 

доречно реалізувати через більш тісну співпрацю з вітчизняними і зарубіжними 

кооперативними структурами сфер виробництва, торгівлі та вищої освіти. Крім 

цього, необхідно активізувати діяльність загальноуніверситетського семінару з 

актуальних проблем вітчизняної та зарубіжної кооперації під егідою Центру 

кооперативних досліджень (доц. Семів С. Р.);  

  потужні презентації монографій та завершених НДР повинні 

слугувати підвищенню якості монографічних досліджень, які не можуть 

обмежуватися форматом дисертаційного дослідження, а повинні відображати 

значно більший внесок у вивчення науково-академічної проблематики. 

Важливим напрямом активізації монографічних досліджень слід вважати 

розширення співпраці вчених Університету з дослідниками з наукових установ 

країн ЄС; 

 гранти на стажування. Вченими Університету не повністю 

використовуються можливості наукових стажувань і грантових програм для 



 

запозичення новаторських підходів до наукової роботи, підготовки статей у 

наукові видання, що відповідають власним науковим інтересам і відображають 

передові позиції установи, де відбувається стажування. Доцільно для кожної 

випускової кафедри здійснити підготовку щонайменше однієї заявки на 

отримання особистого або колективного гранту на проведення наукових 

досліджень від українських і міжнародних організацій і фондів.  

 



6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

Упродовж 2019-2020 навчального року Університет співпрацював із 

зарубіжними університетами-партнерами, організаціями, академічними спілками 

та іншими за 52 договорами. Серед партнерів - навчальні заклади та організації з 

Польщі, Чехії, Румунії, Латвії, Великобританії, Болгарії, Італії, Сполучених 

Штатів Америки, Китаю, Франції, Кіпру, Туреччини, Гонконгу, Ефіопії, Молдови, 

Казахстану, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Таджикистану, загалом з 21 країни. 

Пріоритетним напрямом міжнародного співробітництва ЛТЕУ є розвиток 

двостороннього та багатостороннього співробітництва з провідними закладами 

освіти Європи та світу, розробка та впровадження програм подвійних дипломів, 

програм обміну та стажування за кордоном, інтеграція Університету до 

європейських програм академічних обмінів Erasmus+, проведення міжнародних 

конференцій, організація круглих столів, розробка спільних підручників і 

навчальних посібників, написання статей і монографій, участь у міжнародних 

асоціаціях, запрошення до Університету провідних українських і зарубіжних 

науковців із висвітленням у засобах масової інформації результатів проведених 

зустрічей. За звітний період Університет уклав такі партнерські угоди та 

меморандуми: 

• Угода про співпрацю з Університетом міста Страсбург (м. Страсбург, 

Франція);  

• Угода про співпрацю з компанією Zhejiang Xipei Education Technology Co., 

Ltd. (м. Ханчжоу, КНР); 

•  Угода про наукове та освітнє співробітництво з Вищою школою торгівлі 

та послуг в Познані (м. Познань, Республіка Польща); 

• Угода про освітнє та наукове співробітництво з Вищою школою 

готельного та ресторанного бізнесу в Познані (м. Познань, Республіка Польща); 

• Угода про наукове та освітнє співробітництво Wolaita Sodo University      

(Ефіопія).  

Пролонговано угоди про співробітництво з Лодзьким університетом 

(Республіка Польща) на 10 років та з Балтійською міжнародною академією 

(Латвійська Республіка) – на 5 років. 

 

 

 



 

6.1. Академічна мобільність 

Пандемія коронавірусу COVID-19 не дозволила Університету активно 

працювати в напрямі розширення можливостей академічної мобільності. Але 

тим не менше деяких успіхів нам вдалось досягнути. Зокрема, за звітний період 

у межах реалізації проектів академічної мобільності програми ERASMUS+  

студентка 3-го курсу спеціальності “Міжнародні економічні відносиниˮ Марта 

Мазуркевич  протягом семестру навчалась у Вроцлавському економічному 

університеті (Республіка Польща), студентка 2-го курсу спеціальності 

“Журналістикаˮ Андріана Іваночко  –  в Університеті Яна Павла ІІ у Кракові 

(Республіка Польща), студентка Вроцлавського економічного університету 

Анна Шевчук протягом семестру навчалась у нашому Університеті за 

спеціальністю “Менеджментˮ.  

На підставі міжуніверситетських угод студентка 4-го курсу  спеціальності 

“Міжнародні економічні відносиниˮ Софія Шевчук та студентка 2-го курсу 

скороченої форми навчання спеціальності “Облік і оподаткуванняˮ Валерія 

Гончарук у період з 01 березня до 30 червня 2020 року навчались в університеті 

міста Страсбург (Франція), студент 3-го курсу спеціальності “Міжнародні 

економічні відносиниˮ Богдан Заремба – у Вроцлавському економічному 

університеті (Республіка Польща), студентка І курсу магістратури Університету 

Paris III Nouvelle Sorbonne (Франція) Катерина Сорочинська протягом семестру 

стажувалась у ЛТЕУ. 

У період з 29.07-2.08.2019 р. у межах реалізації проекту адміністративної 

мобільності програми ERASMUS+ Університет відвідала проректор з 

міжнародних зв’язків Вроцлавського економічного університету                   

проф. Богуслава Дреліч-Скульска, у межах візиту було досягнуто 

домовленостей щодо розширення співпраці, обміну студентами та викладачами, 

розробки спільних наукових проектів тощо. Директор Центру міжнародної 

освіти та співпраці Тетяна Штанько протягом 21-25.10.2019 р. стажувалась у 

Вроцлавському  економічному університеті. Під час стажування в межах 

тренінгу обговорювалися наступні блоки питань: розуміння якості у вищій 

освіті; внутрішнє та зовнішнє забезпечення якості вищої освіти; європейські 

стандарти та рекомендації з питань забезпечення якості вищої освіти; роль 

студентів у процесі забезпечення якості; роль студентських експертів. 

Викладачі  Познанського університету економіки та бізнесу Анна 

Маруняк та  Юля Булгакова у червні 2019 року виступили  з лекцією “Ланцюг 



 

постачання замкнутого циклуˮ англійською мовою, яка викликала жваве 

зацікавлення серед студентів різних курсів та спеціальностей ЛТЕУ. 

Крім цього, викладачі Університету протягом звітного періоду були 

учасниками низки міжнародних конференцій, семінарів, стажувань, у т.ч. в 

режимі онлайн, зокрема: доцент кафедри менеджменту О. В. Колянко у період з 

09 жовтня до 05 грудня 2019 року пройшла стажування на бізнес-курсі MESH 

(м. Львів, Україна); доцент кафедри менеджменту Н. Є. Кудла 17-18 жовтня 

2019 року взяв участь у міжнародній науковій конференції “Туризм і робота – 

краще майбутнє для всіхˮ, яка відбулась у межах ХІІ Форуму Europa Nostra      

(м. Гданськ, Республіка Польща); старший викладач кафедри іноземних мов     

Л. М. Тимочко взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції 

"Issues on modern philology in the context of the  interaction of languages and 

cultures" (“Питання сучасної філології в контексті взаємодії мов та культурˮ), 

що відбулась 27-29 грудня 2019 року у м. Венеція, Італія; доцент кафедри 

товарознавства та експертизи у митній справі Н. І. Попович з 7 до 17 січня    

2020 року та з 3 до 14 лютого 2020 року проходила стажування у Лодзькому 

інституті шкіряної промисловості (м. Лодзь, Республіка Польща); професор 

кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів    

Т. М. Лозова з 13 до 17 січня 2020 року пройшла стажування у Вищій 

соціально-економічній школі в Пшеворську (Республіка Польща); професор 

кафедри менеджменту І. І. Свидрук в період з 13 січня до 8 лютого 2020 року і 

професор кафедри економіки стажувались в Університеті фінансів, бізнесу та 

підприємництва (м. Софія, Болгарія);  доцент кафедри аудиту Т. В. Калайтан 

взяла участь в науково-практичній конференції “Modern approaches to the 

introduction of science into practiceˮ (“Сучасні підходи до впровадження науки в 

практикуˮ), що відбулась 30-31 березня 2020 року м. Сан-Франциско, США та в 

науково-практичній конференції “Actual problems of science and practiceˮ 

(“Актуальні проблеми науки і практикиˮ) 27-28 квітня 2020 р. у м. Стокгольм, 

Швеція; доцент кафедри економіки В. І. Куцик в період з 1 березня до 31 травня 

2020 року пройшла стажування в Університеті фінансів, бізнесу та 

підприємництва (м. Софія, Болгарія); професор, завідувач кафедри економіки  

Н. І. Міценко та доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та 

логістики І. П. Міщук у період з 20 липня до 7 серпня 2020 року пройшли 

науково-педагогічне стажування на тему: “Інноваційні освітні технології: 

європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та 



 

управлінняˮ у Балтійському науково-дослідному інституті проблем 

трансформації економічного простору; у період з 2 червня до 2 вересня доцент 

кафедри теорії держави і права Г. М. Санагурська пройшла стажування в 

університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща). У межах реалізації 

проекту “Підприємництво в секторі сільського туризму для молоді з 

інвалідністюˮ програми ERASMUS+ напряму KА2 “Нарощування потенціалу в 

сфері молодіˮ стажувалась у різних підприємствах Португалії професор 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи М. Ю. Барна. 

26-27 вересня 2019 р. ректор ЛТЕУ проф. П. О. Куцик взяв участь в 

урочистостях з нагоди 55-річчя Білоруського університету споживчої 

кооперації (м. Гомель, Республіка Білорусь). Центральним заходом 

урочистостей стала міжнародна науково-практична конференція “Споживча 

кооперація країн пострадянського простору: стан, проблеми, перспективи 

розвиткуˮ. В межах роботи міжнародної конференції  проф. П. О. Куцик 

презентував результати спільного дослідження проф. П. О. Куцика та 

доцента С. Р. Семіва на тему “Пріоритети інтеграції споживчої кооперації 

постсоціалістичних країн в європейський кооперативний рухˮ. 

26-27 листопада  2019 року ректор Університету, професор П. О. Куцик і 

доцент кафедри теорії держави і права М. І. Голинська з робочим візитом 

відвідали Велику Британію, де взяли участь у роботі конференції на тему “100-

years cooperative collegeˮ, яка проходила в Рочдейлі.  Мета конференції – 

представлення всіх переваг кооперативної діяльності та напрямків її розвитку. 

Під час конференції проводилися воркшопи, на яких учасники обговорили 

актуальні питання впливу кооперації на економіку, сприяння держави та 

місцевої влади підтримці кооперативної діяльності. Науковий форум дав нагоду 

познайомитися з представниками кооперативної освіти з різних куточків світу 

та обмінятися з ними досвідом, а також відвідати університет Манчестера та 

ознайомитися з його навчально-організаційними процесами. Крім того, для 

учасників конференції організовано візит у перше кооперативне об’єднання, 

створене у 1844 році в англійському місті Рочдейл.  

 З метою розвитку міжнародного співробітництва у період з 11 до 14 січня 

делегація ЛТЕУ у складі ректора Петра Куцика та директора Центру 

міжнародної освіти та співпраці Тетяни Штанько побували на масштабному 

заході – Форумі з питань освітньо-культурного обміну у м. Ханчжоу – столиці 

провінції  Чжецзян в Китайській Народній Республіці. Україну представляли 



 

делегації 12 ЗВО України ― зі Львова, Києва та Харкова, а загалом у Форумі  

взяли участь понад 300 осіб. Ініціатором проведення Форуму була потужна 

компанія Xipei Education, з якою нашим університетом укладена угода про 

співпрацю у листопаді 2019 року. Компанія започаткувала новий напрям 

діяльності із залучення китайських студентів для отримання вищої освіти в 

українських ЗВО. Передбачалося, що влітку відбуватиметься відбір абітурієнтів 

за участю викладачів українських університетів, але пандемія COVID-19 

порушила наші плани. 

Розвиток вищої освіти є пріоритетним напрямом державної політики 

Китаю, в країні започатковано державну програму “Один пояс ― один шляхˮ. 

Як зазначив у своєму виступі на Форумі заступник голови Асоціації 

міжнародної освіти провінції Чжецзян Чен Хао, цілями програми є підвищення 

якості освіти та фаховості викладачів, розвиток міжнародної академічної 

мобільності, запровадження новітніх технологій навчання, обмін досвідом між 

університетами. 

У контексті інтернаціоналізації для нашого Університету є надзвичайно 

важливою співпраця з компанією Xipei Education, адже вона дозволить 

наростити підготовку студентів з КНР на освітніх рівнях  “бакалаврˮ і 

“магістрˮ. На Форумі ректор Петро Куцик презентував Університет, його 

досягнення та потенціал, також гості мали можливість переглянути рекламний 

ролик. Зустрічі та перемовини з кількома університетами та коледжами у м. 

Ханчжоу дозволять налагодити в подальшому співпрацю з ними, що є хорошим 

результатом цього візиту. 

 

6.2. Підготовка іноземних студентів 

Стратегічним напрямом міжнародної діяльності Університету є надання 

освітніх послуг для іноземних громадян. Діяльність у цій сфері демонструє не 

лише прагнення нашого навчального закладу розвиватися в напрямку 

інтернаціоналізації освіти, але й забезпечує підвищення позицій Університету в 

різноманітних  рейтингах, а також є одним з механізмів отримання додаткового 

фінансування. На початок 2020-2021 навчального року в Університеті 

навчається 21 іноземний студент із 16 країн – Азербайджан, Грузія, Єгипет,  

Камерун, Китай, Колумбія, Марокко, Нігерія, Польща, США, Ліван, Еквадор, 

Німеччина, Узбекистан, Росія, Туреччина, Індія, у т.ч. на довузівській 

підготовці – 4 слухача. 



 

Тенденція до зменшення пояснюється тим, що частина студентів була 

відрахована через невиконання графіку навчального процесу та вимог освітніх 

програм, а також через карантинні обмеження частина абітурієнтів не 

наважилась або не змогла прибути в Україну.  

Прийом на навчання іноземних громадян протягом 2019-                       

2020 навчального року здійснювався відповідно до чинного законодавства 

України і Правил прийому. Відповідні звіти про кількісний і якісний склад 

іноземного контингенту подавалися протягом звітного періоду до Міністерства 

освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Львівської обласної 

державної адміністрації, Управління Державної міграційної служби України у 

Львівській області, Адміністрації державної прикордонної служби України, 

Українського державного центру міжнародної освіти України, Відділу 

боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми УМВС України у 

Львівській області, Служби безпеки України у Львівській області.  

Упродовж 2019-2020 навчального року здійснювався контроль за 

успішністю студентів. Мотивація до навчання у багатьох студентів є досить 

низькою, тому перспективним напрямом діяльності є більш активне залучення 

студентів в освітній процес. Навчальний процес завжди поєднується з 

культурно-масовою роботою та виховною діяльністю. Центр міжнародної 

освіти та співпраці проводив заходи, спрямовані на адаптацію іноземних 

студентів до нових соціально-побутових умов, традицій і звичаїв. Іноземні 

студенти були активними учасниками загальноуніверситетських заходів: 

українських вечорниць, святкування Дня студента, днів національної кухні, 

Козацьких забав, Андріївських вечорниць, Різдвяних і Великодніх майстер-

класів, крім того, для них організовувались екскурсії містом, у Шевченківський 

гай, відвідування музеїв, поїздка у Карпати тощо. 

Незважаючи на те, що протягом звітного періоду були зроблені важливі 

кроки у сфері вдосконалення підготовки іноземних громадян, на кінець звітного 

періоду залишаються актуальними питання: набору іноземних студентів; 

пошуку контрактерів; єдиного стандарту щодо оцінювання знань студентів на 

рівні довузівської підготовки та єдиної в Україні цінової політики за освітні 

послуги; слабкого рівня володіння українською мовою іноземними студентами;  

низької мотивації до навчання іноземних студентів і, відповідно, низького рівня 

академічної успішності; впровадження нових форм організації навчального 

процесу з іноземними студентами, особливо в умовах пандемії Covid-19. 



 

7. ДІЯЛЬНІСТЬ У ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ ТА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Нині навчально-виховна робота у закладах вищої освіти є особливою і 

надзвичайно важливою. Фактично це “поле битвиˮ національно свідомих 

українців за свою автентичність, самобутність, за національно-громадянську 

ідентичність. Щоб кожний студент знайшов себе в суспільних нішах, щоб 

активно включився в життєтворчість, у державотворення, потрібно продумати, 

сформувати суспільну концепцію ідеологічного виховання, критично 

переосмислити все те, з чим ми прийшли до незалежності і на чому ми стоїмо 

сьогодні. В нинішніх умовах гібридної війни Російської Федерації проти 

України кожний український студент повинен чітко зайняти українську 

центричну позицію – йдеться, зокрема, про активні моральні дії задля захисту, 

розвитку й утвердження української України в органічній єдності з 

відповідальністю за свою родину, суспільство, соборну державу, національно-

громадянське та професійне самоствердження. 

Саме з таких позицій ми розглядаємо складний і багатогранний процес 

виховання студентів у Львівському торговельно-економічному університеті в 

2019-2020 навчальному році, на 204 році від його заснування. Отже, виховна 

робота зі студентами була і залишилася важливим напрямом діяльності вишу. 

Особливо у зв’язку з введенням з 12 березня 2020 року карантину для всіх 

закладів освіти відповідно до рішення Уряду виховна робота проводилася у 

двох форматах: в межах Університету до зазначеного періоду та поза межами 

закладу після оголошення карантину. 

1 вересня 2019 року на площі перед головним корпусом Університету 

відбулася урочиста посвята першокурсників у студенти найстарішого 

торговельно-економічного закладу вищої освіти України та Центральної і 

Східної Європи. Урочистості відкрив проректор Університету, проф. С. Гелей. 

З вітальним словом виступив Заслужений діяч науки і техніки України, ректор 

Університету, професор П. О. Куцик. Він наголосив, що сьогодні 

першокурсники зустрічають незвіданий світ майбутньої професії, де попереду у 

них роки копіткої праці, результати якої визначать подальше майбутнє. Після 

завершення урочистої посвяти відбулися робочі зустрічі студентів-

першокурсників з директором Інституту та деканами факультетів, а також з 

професорсько-викладацькими колективами випускових кафедр. 

5-7 вересня 2019 року студенти Університету спеціальності “Готельно-

ресторанна справаˮ взяли участь у якості волонтерів у найбільшому на теренах 

України фестивалі гостинності та готельно-ресторанного бізнесу – “HoReCa 

Show Lvivˮ, який проходив на стадіоні Arena Lviv. HoReCa Show – це 8000 м2  

площі, яка розділена на ряд тематичних арен: від класичної виставкової зони до 



 

майстер-класів. Фестиваль “HoReCa Show Lvivˮ зібрав десятки рестораторів та 

готельєрів, тисячі відвідувачів та понад сотню майстер-класів і практикумів. 

6-8 вересня 2019 року під егідою Навчально-туристичного центру 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи студенти спеціальностей 

“Туризмˮ і “Готельно-ресторанна справаˮ взяли участь у фестивалі “Дні 

європейської спадщини: Мистецтво і розваги львів’ян в часи без Інтернетуˮ. 

Разом із кураторами проф. Б. Мізюком, доц. І. Тучковською,                             

доц. М. Топорницькою і доц. В. Ящук студенти послухали розповідь-лекцію 

“День міста Львова: історія, традиції, святкуванняˮ, відвідали екскурсію “За 

кулісами прекрасної епохиˮ, виставку “Мистецтво і розваги львів’ян в часи без 

Інтернетуˮ та інші, цікаво й пізнавально провели час та проявили свою 

ерудованість, кмітливість та високий професіоналізм у якості волонтерів та 

учасників фестивалю. 

18 вересня 2019 року кафедра історії і філософії провела круглий стіл:   

“100 днів президентства В. Зеленського: досягнення та прорахункиˮ.  

Того ж дня доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи            

І. Тучковська на базі клубу “Дельтаˮ провела виїзне практичне заняття для 

студентів спеціальності “Туризмˮ з дисципліни “Спортивний туризмˮ на тему: 

“Подолання природних перешкод та змагання зі спортивного туризмуˮ. 

Студенти ознайомилися з особливостями гри у пейнтбол та екстремальним 

відпочинком у природних умовах. 

19 вересня 2019 року студенти спеціальності “Фінанси, банківська справа 

та страхування” разом з куратором групи доцентом кафедри фінансів, кредиту та 

страхування Т. В. Мединською відвідали головний культурний фестиваль країни 

26 Book Forum, прогулялися древнім містом Лева, а також попали на шпальти 

старовинної газети “Leopolis Times”. 

24 вересня 2019 року для студентів 1 курсу спеціальностей 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ і “Харчові технологіїˮ було 

проведено виїзне практичне заняття з дисципліни “Історія Української 

державностіˮ. Заняття було організовано доц. кафедри товарознавства та 

експертизи в митній справі Л. Демидчук і завідувачем кафедри історії і 

політології доц. Ю. Михальським. Під час захоплюючої екскурсії заслужений гід 

України А. Максимов фахово ознайомив студентів із історією вулиць та 

архітектури м. Львова. Екскурсанти із захопленням відвідали історичні місця 

Львова. 

25 вересня 2019 року в межах проведення практичного заняття з курсу 

“Фінанси підприємств” студенти спеціальностей “Маркетинг” і “Реклама в 

бізнесі” разом з доцентом кафедри фінансів, кредиту та страхування 



 

Мединською Т. В. відвідали 5-зірковий готель “Нобіліс”, де ознайомилися з 

організацією фінансової роботи на прикладі готелю. 

26 вересня 2019 року студенти Інституту економіки та фінансів взяли 

участь у концерті Львівської національної філармонії, присвяченому пам’яті 

визначної американської співачки українського походження Квітки Цісик. 

27 вересня 2019 року студенти 3 курсу спец. “Готельно-ресторанна 

справаˮ Х. Кучерява та Н. Маценко разом із куратором, доцентом кафедри 

харчових технологій Н. Палько та студентською радою відвідали Дитячий 

будинок № 1 для дітей-сиріт м. Львова (вул. Таджицька, 23). В цей день у 

закладі було організовано концерт за участі Заслуженого артиста України 

Леонтія Бебешка, співачки і ведучої Лідії Бебешко та фіналіста проекту “Голос 

країниˮ Михайла Мирки. Студенти долучилися до створення святкового 

настрою і під кінець концерту вручили дітям подарунки.  

28 вересня 2019 року студенти спеціальності “Туризмˮ взяли участь у 

святкуванні Всесвітнього дня туризму, приєднавшись до проекту 

“Велокарпатія: розвиток інфраструктури для велотуризму на Львівщиніˮ у смт. 

Славське за підтримки Управління туризму та курортів Львівської обласної 

державної адміністрації спільно зі Славською селищною радою. 

У межах заходу здійснили сходження на гору Погар, мали можливість 

побачити відкриття нової MTB велотраси по г. Погар та показові виступи з 

велотріалу. У присутності начальника Управління туризму та курортів ЛОДА 

Н. Табаки, голови Славської територіальної громади В. Беги та всіх учасників 

святкового дійства студенти прийняли присягу майбутнього фахівця з туризму. 

1 жовтня 2019 року доц. Г. Санагурська, І. Вдовичин провели круглий стіл 

на тему “Цінність книги в інформаційному суспільствіˮ, що був присвячений 

щорічному книжковому форуму книг у Львові. Викладачі кафедри теорії 

держави і права спільно зі студентами 2-4 курсів обговорювали проблематику 

заохочення студентів до читання книг, обмінювалися враженнями від 

прочитаного. 

5 жовтня 2019 року студенти та викладачі ЛТЕУ відвідали з прощею 

маленький Єрусалим у с. Зарваниця. Побували на архієрейській службі, де у 

спільній молитві просили допомоги та заступництва у Бога, пройшли Хресну 

дорогу та відвідали копію Єрусалиму на українській землі, доторкнулися до 

Чудотворної ікони Богородиці Зарваницької. 

7 жовтня 2019 року відбулася зустріч студентів спеціальності 

“Журналістика” та викладачів кафедри маркетингу з авторкою та ведучою 

програми “Культурний блогˮ на телеканалі НТА М. Оленською, а 11 жовтня – з 

випускницею факультету спеціальності “МЕВˮ З. Войтів – директором і 

головним редактором журналу “Егоїстˮ. 



 

8 жовтня 2019 року з нагоди Дня юриста відбувся творчий конкурс 

“Найкращий оратор юридичного факультету-2019ˮ під керівництвом доцента 

кафедри кримінального права та процесу М. Олашин. Студенти показали своє 

вміння ораторської майстерності, декламуючи промови відомих політиків, 

ораторів та адвокатів. Древньогрецький філософ Ісократ (Д. Тишков) звернувся 

з промовою до Демоніка, сина Гаппоніка, Львівський адвокат 50-х років ХХ 

століття С. Ястубецький (Н. Мацура) виступив з судовою промовою по справі 

Одаренка, Мартін Лютер Кінг (Ігор Вшивців) зачарував всіх знаменитою 

промовою “Я маю мріюˮ. На завершення присутні знову побували на дебатах 

кандидатів у президенти України П. Порошенка (А. Панасюк) та В. Зеленського                  

(О. Немченко). Оцінювати виступи були запрошені колишні випускники 

юридичного факультету, практикуючі адвокати М. Стояновська та Ю. Гринчук, 

а також декан факультету проф. О. Котуха. 

9 жовтня 2019 року доценти Ю. Михальський, О. Кендус організували 

Науково-практичний студентський семінар “140 років з дня народження Симона 

Петлюри, Головного отамана УНР, члена Генерального секретаріату і 

Директоріїˮ. 

Тоді ж студенти спеціальності “Менеджмент” згідно з програмою 

дисципліни “Історія менеджменту” разом з доцентом О. В. Колянко взяли участь 

у виїзному занятті в торговому центрі “ЕПІЦЕНТР К”. Того ж дня студенти 

спеціальності “Маркетинг” разом із доцентом І. В. Бойчук відвідали Осінній 

будівельний форум. 

16 жовтня 2019 року для першокурсників факультету товарознавства, 

управління та сфери обслуговування було організовано свято “Дебют 

ТУСОвщиківˮ. Захід на факультеті ТУСО проводиться вже не вперше, і на цей 

раз він розкрив нові таланти студентів першого курсу всіх спеціальностей. 

19 жовтня 2019 року доц. Г. Санагурською організовано та проведено 

Брейн-ринг між студентами 1-го курсу юридичного факультету. Тема дискусії: 

“Правова держава. Демократіяˮ. Студентські відповіді оцінювала комісія у 

складі декана факультету О. Котухи, керівника апарату суду Франківського 

районного суду м. Львова С. Лаби, завідувача кафедри теорії держави та права 

проф. І. Вдовичина. 

21 жовтня 2019 року студенти Університету взяли участь у святковому 

концерті студентської творчості “День першокурсника – 2019ˮ.  

24 жовтня 2019 року студенти факультету товарознавства, управління та 

сфери обслуговування спеціальностей “Харчові технологіїˮ і “Готельно-

ресторанна справаˮ разом із викладачами Н. Палько, О. Давидович та Б. Полотай 

відвідали ІV Національний кулінарний конкурс “Дні української кухніˮ, що 

відбувався у Виставковому залі на ринку “Шуварˮ. Особливу зацікавленість 



 

викликали панельна дискусія “Харчова безпека по НАССРˮ, а також майстер-

класи нової української кухні провідних шеф-кухарів м. Дніпра. 

28 жовтня 2020 року у межах програми впровадження елементів дуальної 

освіти в освітній процес студенти Університету спеціальності “Готельно-

ресторанна справаˮ відвідали готель Reikartz Дворжец. Регіональний менеджер з 

персоналу готелю розповіла про історію створення та розвитку найбільшої 

вітчизняної готельної мережі Reikartz Hotel Group, вимоги до професійних 

компетентностей працівників індустрії гостинності та перспективи кар’єрного 

зростання. 

29 жовтня 2019 року студенти юридичного факультету 3-4 курсів відвідали  

Господарський суд Львівської області. Заступник керівника апарату суду І. Брик 

розповів гостям про роботу суду, провів екскурсію приміщеннями та зосередив 

увагу на посадових обов’язках відділів, помічників та секретарів. 

30 жовтня 2019 року для студентів Інституту економіки та фінансів 

відбулася лекція у відділенні АТ КБ “Приватбанкˮ (вул. Пекарська, 30) з питань 

організації та проведення банківських операцій, надання сучасних банківських 

послуг та взаємодії банківського і страхового бізнесу за участі лекторів – 

працівників банку (А. Сєркіна та Т. Дучак) та викладачів кафедри фінансово-

економічної безпеки та банківського бізнесу: проф. Копилюк О. І. та доц. 

Рущишин Н. М., Музички О. М. 

31 жовтня 2019 року відбулася VIII Міжвузівська студентська інтерактивна 

конференція англійською мовою "Crisis. Action. Solutions. / Криза. Дія. Рішення". 

Того ж дня студенти 1 курсу спеціальності “Туризмˮ з метою розширення 

можливостей отримання професійних компетентностей під час практичного 

заняття з дисципліни “Історія української культуриˮ разом з доцентом кафедри 

історії і філософії О. Кендус здійснили екскурсію центральною частиною            

м. Львова. 

Тоді ж, 31 жовтня 2019 року, студенти спеціальності “Туризмˮ у розрізі 

дисциплін “Туроперейтинг та організація туристичних подорожейˮ, “Туристичне 

країнознавствоˮ та студенти спеціальності “Готельно-ресторанна справаˮ разом 

із кураторами відвідали Львівський Міжнародний форум індустрії туризму та 

гостинності, який поєднує в собі дві взаємопов’язаних виставки, а саме: 

Міжнародну виставку “ТурЕКСПОˮ та Спеціалізовану виставку “Готельний та 

ресторанний бізнесˮ. 

1 листопада 2019 року викладачі Університету та студенти спеціальностей 

“Туризмˮ і “Готельно-ресторанна справаˮ відвідали ХІХ Міжнародний 

економічний форум “Invest In Lviv Regionˮ на стадіоні “Арена Львівˮ, зокрема 

взяли участь у дискусійній панелі "Invest in Lviv Region: Focus on Tourism". Цей 

захід виступає потужною національною та міжнародною платформою, на якій 



 

відбувається компетентне обговорення важливих проблем, пов’язаних з 

конкурентоспроможністю регіонів, їх стратегічним розвитком та економічним 

зростанням. А студенти спеціальностей “Економіка”, “Облік і оподаткування” та 

“Фінанси, банківська справа та страхування” разом із доцентом кафедри 

підприємництва, торгівлі та логістики Олексин І. І. відвідали гіпермаркет 

“Епіцентр К”. 

6 листопада 2019 року в Університеті відбулося щорічне святкування 

професійного Дня менеджера, який присвячено студентам-першокурсникам. 

Формат свята – знайомство першокурсників-менеджерів з особливостями 

майбутньої професії, діалог зі студентами старших курсів, зустріч з 

випускниками – успішними менеджерами-професіоналами. Фасилітатор бізнес-

курсу MESH Business Course І. Головата виступила з промовою “Ефективний 

нетворкінгˮ, в якій описала, що таке нетворкінг, розповіла про те, як можна 

набути потрібних зв’язків у різних сферах життя та трудової діяльності. 

Присутні переглянули відеоролик “Професія очима студентівˮ, провели 

інтерв’ювання студентів 1-го курсу спеціальності “Менеджментˮ. 

13 листопада 2019 року студенти спеціальностей “Туризмˮ та “Готельно-

ресторанна справаˮ разом зі студентською радою факультету взяли участь в 

якості волонтерів у заходах з нагоди “Міжнародного дня сліпихˮ. Захід 

відбувся в приміщенні офісу ГО ЛОО УТОС та спеціалізованої бібліотеки для 

незрячих під назвою “Ми серед васˮ та присвячений 80-річчю "Львівської 

обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів “Українське 

товариство сліпихˮ. 

13 листопада 2019 року в актовому залі відбулася Урочиста академія, 

присвячена 30-річчю відродження Української греко-католицької церкви та 75-

річчю відходу до вічності митрополита Андрея Шептицького.  

Того ж дня кафедра історії і філософії провела Науково-практичний семінар 

“Парламентаризм в Україні: політичні напрацювання та прорахункиˮ. 

14 листопада 2019 року Університет урочисто відзначив Міжнародний день 

студента, в межах якого було проведено “Студентський ярмарокˮ та концертне 

ярмаркове дійство. 

17 листопада 2019 року доц. А. Медвідь як представник від Львівського 

торговельно-економічного університету був організатором ознайомчої екскурсії 

до Прокуратури Львівської області для студентів юридичного факультету ЛТЕУ. 

Прокуратуру Львівської області представляв В. Співак. 

19 листопада 2019 року відбулася екскурсія студентів факультету 

міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій на ДП МОУ 

“Львівський державний авіаційно-ремонтний заводˮ. 



 

21 листопада 2019 року 42 студенти І курсу усіх факультетів відвідали 

Національний музей-меморіал пам’яті жертв окупаційних режимів “Тюрма на 

Лонцькогоˮ (вул. Бандери). 

23 листопада 2019 року на площі біля головного корпусу Університету 

відбувся Мітинг-реквієм, присвячений жертвам голодомору 1932-1933 рр. в 

Україні. Виступаючі на заході зазначали, що голод, який поширювався 

протягом 1932 року, набув найстрашнішої сили на початку 1933 року. Ці події 

описує один із партійних активістів Віктор Кравченко. “У бою люди гинуть 

швидко… Тут я бачив, як люди вмирають на самоті… Їх загнало в пастку і 

лишило там вмирати з голоду. Кожного в своїй хаті. Наймоторошніше було 

дивитись на маленьких діток, висохлі, як у скелета, кінцівки яких звисали з 

роздутого живота. Голод стер з їхніх облич усі сліди дитинства, перетворивши 

їх на замордованих примар, і лише в очах ще лишився відблиск далекого 

дитинстваˮ. Мітинг закінчився панахидою, яку відправив капелан Університету 

о. Роман Довгань. 

27 листопада 2019 року творчий колектив юридичного факультету отримав 

1 місце у конкурсі “Спеціальність очима студентів-2019ˮ (науковий керівник – 

доц. М. Олашин). 

Студенти Університету спеціальності “Готельно-ресторанна справаˮ разом 

із старшим викладачем Б. Полотай провели виїзне заняття з дисципліни 

“Культура в закладах готельно-ресторанного господарстваˮ, яке відбулося у 

дуальному форматі на базі холдингу FESTrepublic. На території FESTrepublic 

студенти ознайомилися з пекарнею “Братванкаˮ, пивоварнею “Правдаˮ, 

тренінговим центром, книгарнею Старого Лева та ребернею. 

29 листопада 2019 року студенти Університету спеціальності “Туризмˮ 

разом з куратором І. Тучковською у розрізі навчальної програми дисципліни 

“Спортивний туризмˮ провели навчально-пізнавальну екскурсію на стадіоні 

“Арена Львівˮ, який є найсучаснішим та одним із найновіших стадіонів у Європі, 

що збудований спеціально до чемпіонату Євро 2012 й призначений 

обслуговувати спортивні та розважальні події найвищого рівня і масштабу. 

Екскурсанти побували у всіх приміщеннях стадіону та безпосередньо на 

ігровому полі. Значну увагу привернули спортивний музей, облаштовані місця 

для осіб з інвалідністю та президентська ложа. Зацікавила розповідь 

екскурсовода про досягнення футбольних клубів та їх визначних гравців. 

3 грудня 2019 року з метою реалізації освітньої концепції – дуальний підхід 

до освіти і в межах вивчення дисципліни “Товарознавство непродовольчих товарів 

(Розділ “Взуття і хутроˮ)ˮ студенти Університету спеціальності “Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльністьˮ разом із доцентом кафедри товарознавства та 

експертизи в митній справі Н. Попович відвідали Galychyna Shoes Expo – 



 

спеціалізовану оптову виставку взуття, шкіри та аксесуарів. А студенти 2 курсу 

спеціальностей “Менджментˮ, “Харчові технологіїˮ та “Готельно-ресторанна 

справаˮ разом із доцентом кафедри комп’ютерних наук І. Артищук провели виїзне 

заняття з дисципліни “Інформаційні системи та технологіїˮ, яке відбулося у 

дуальному форматі на базі готелю “Жоржˮ. Менеджер Катерина Азарова 

ознайомила з історією стародавнього готелю. Концепція готелю – збереження та 

увіковічення історії. Тому деякі номери є тематичними, наприклад присвячені 

Івану Франку та Оноре де Бальзаку, які колись проживали тут. 

6 грудня 2019 року студенти юридичного факультету під керівництвом     

доц. Д. Попова та ст. викл. Ю. Гавелко в межах святкування Тижня права і 

Міжнародного дня боротьби з корупцією відвідали Територіальне управління     

м. Львова Національного антикорупційного бюро України. Поспілкувалися про 

засади діяльності НАБУ, про один із найважливіших принципів працівників 

НАБУ – принцип доброчесності. Директор територіального управління                

Т. Лопушанський розповів про порядок складення конкурсу на заняття посад у 

НАБУ, критерії добору кандидатів та здійснення спеціальних перевірок 

майбутніх працівників; 9 грудня 2019 року відбувся круглий стіл на тему “100-

річчя початку Першого зимового походу армії УНРˮ. 

04 лютого 2020 року кафедрою іноземних мов проведено інтерактивний 

англомовний семінар-тренінг на тему “Вивчення англійської мови у форматі 

Blended Learning: нові можливості та перспективи”. 

17 лютого 2020 року на базі Університету відбулося засідання круглого 

столу на тему “Великі питання малих і середніх аудиторських фірм”, у роботі 

якого взяли участь аудитори міста Львова та викладачі, які є сертифікованими 

аудиторами: професор П. О. Куцик та доценти О. М. Чабанюк і М. Ю. Чік. 

21 лютого 2020 року викладачі юридичного факультету доц. М. Голинська 

та ст. викл. Ю. Гавелко разом зі студентами І та ІІІ курсів відвідали захід, 

присвячений Міжнародному дню рідної мови у Львівському палаці мистецтв. 

Студенти почули багато корисного, повчального. Йшлося, зокрема, про 

русифікацію в гуманітарній сфері. Студентам рекомендували ще раз прочитати 

твори Анатолія Погрібного, Ліни Костенко, Романа Іваничука, Віктора 

Романюка, Івана Дзюби, Дмитра Павличка, Юрія Шевельова, Василя Лизанчука 

та багато інших, щоб пересвідчитись, яку мовну й духовну руїну творив 

російський завойовник. Особливо припали до душі студентам слова академіка 

Михайла Голубця про те, що “обов’язком кожного громадянина-українця є 

стежити за своєю мовою так само, як за своєю зовнішністю, за своїм здоров’ям, 

бо вживати невластиві нашій мові слова та вислови не лише шкідливо, а й 

ганебно та аморальноˮ. 



 

26 лютого 2020 року в Університеті відбулася зустріч студентів 

спеціальності “Право” з народним депутатом України ІХ скликання 

Святославом Юрашем. 

Низку змістовних заходів організовано в березні. Так, 2 березня 2020 року 

кафедрою іноземних мов проведено навчально-пізнавальний семінар 

"MyEnglishLab for Students: Getting Started in 5 Easy Steps". 

5 березня 2020 року відбулося засідання економічної комісії в межах 

XXXI березневої сесії Наукового товариства ім. Шевченка, присвячене 

170-річчю з дня народження видатного українського економіста-новатора, 

засновника наукової школи фізичної економії Сергія Подолинського.  

6 березня 2020 року відбулися урочистості з нагоди 204 річниці з часу 

заснування Університету. 

10 березня 2020 року проводилася екскурсія студентів факультету 

міжнародних економічних відносин у Королівські зали Львівського історичного 

музею та Художньо-меморіальний музей Івана Труша. 

17 березня 2020 року студенти спеціальності “Туризмˮ разом з доцентом 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи І. Тучковською з дисципліни 

“Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльності (Частина ІІ “Організація 

екскурсійної діяльностіˮ)ˮ відвідали віртуальну навчально-пізнавальну 

екскурсію “Google Arts & Cultureˮ. Віртуальна екскурсія – це чудовий спосіб 

збагатити духовний і культурний світ та практичні навики, не виходячи з дому. 

У ході екскурсії студенти побували у Musée d’Orsay (м. Париж) та галереї 

Уффіці (м. Флоренція). 

У березні також студенти спеціальності “Туризмˮ разом із доцентом 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи І. Тучковською за сприяння 

Центру допомоги Української Волонтерської Служби надавали волонтерську 

допомогу всім потребуючим. Зокрема, у розрізі дисципліни “Організація 

обслуговування осіб з інвалідністюˮ надано послуги незрячим, слабозорим та 

особам з порушеннями слуху і мовлення. За даний період студенти-волонтери 

отримували дзвінки від потребуючих, допомагали особам з інвалідністю та усім, 

хто залишали свої заявки on-line. 

11 березня 2020 року відбулося засідання круглого столу Наукового 

товариства молодих вчених Університету “Перспективні напрямки розвитку 

економіки, підприємництва та права в умовах інтеграційних процесівˮ. 

20 травня 2020 року для студентів спеціальності “Фіскальне та митне 

адміністрування” на запрошення гаранта освітньої програми доцента кафедри 

фінансів, кредиту та страхування Мединської Т. В. в межах дуальної освіти з 

дисципліни “Теорія та історія оподаткування” проведено оn-line зустріч із 

працівником відділу податків і зборів з юридичних осіб Галицького управління 



 

ГУ ДПСУ у Львівській області (випускник Університету) Ярославом Трумком;  

26 травня 2020 року в Університеті відбулося онлайн-засідання круглого столу 

на тему “Соціальна відповідальність держави, суб’єктів бізнесу та кожного з нас 

під час пандемії коронавірусу”, в якому взяли участь магістранти спеціальностей 

“Облік і оподаткування”, “Фінанси, банківська справа і страхування”, 

“Маркетинг”, “Готельно-ресторанна справа”, “Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність” та “Менеджмент”, а 27 травня 2020 року зустріч у режимі 

Zoom-конференції зі спеціалістом з фінансово-економічної безпеки                      

(м. Хмельницький), к.е.н., доцентом І. Кеменяш (випускниця ЛТЕУ), в ході якої 

відбулося ознайомлення з організацією системи фінансово-економічної безпеки 

суб’єкта господарювання. 

1 червня 2020 року у “прямому ефірі” відбулася on-line зустріч ректора 

Університету, професора П. О. Куцика у соціальній мережі Instagram зі 

студентами, викладачами та абітурієнтами. Захід організовано й проведено за 

ініціативи та участі Студентської ради закладу. 

3 червня 2020 року проводилася зустріч у режимі Zoom-конференції з 

заступником голови Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради 

з соціально-економічних та гуманітарних питань І. Матюшиною (випускницею 

ЛТЕУ), в ході якої відбулося ознайомлення з особливостями фінансування та 

реалізації інвестиційних проектів Залізничною районною адміністрацією 

Львівської міської ради. 

26 червня 2020 року в Університеті завершився навчальний рік, за 

результатами якого дипломованими фахівцями першого (бакалаврського) рівня 

стали 696 студентів, з них 111 отримали дипломи з відзнакою. У зв’язку з 

карантинними заходами урочистостей з нагоди випуску бакалаврів в 

Університеті не відбулося. Проте представники ректорату та студентського 

самоврядування привітали цьогорічних випускників за допомогою відеоролика. 

Ректор Університету, професор П. О. Куцик щиросердечно привітав 

дипломованих бакалаврів із закінченням Університету та побажав впевнено 

крокувати по життєвій дорозі та успішно втілювати в життя всі задуми й мрії. 

Петро Олексійович також побажав знайти свою улюблену справу, успішно 

займатися нею та отримувати високу додану вартість. З вітаннями-

побажаннями виступили випускники: Анастасія Кельман та Артем Максимів, 

які побажали випускникам ніколи не зупинятися на досягнутому, а 

продовжувати йти до власної мети. Олена Стецюк побажала молодим фахівцям 

жити яскраво і цікаво, впевнено і стрімко бігти назустріч своїм мріям та завжди 

досягати того, що було задумано. Діана Тимків подякувала викладачам 

Університету за плідну працю, турботу і знання. Ірина Думич зазначила, що 

зараз відкриті двері магістратури і це прекрасна можливість продовжити 



 

науковий пошук, а також піднятися ще на одну сходинку власного зростання. 

Вона побажала всім випускникам наполегливості в досягненні своїх мрій. 

 

Спорт і фізичне виховання в Університеті. В закладі створені всі умови 

для повноцінних занять загальною фізичною підготовкою і спортом. Студенти 

Університету – активні учасники спортивних заходів, основним напрямом яких є 

заняття у спеціалізованих секціях. Найпопулярнішими видами спорту серед 

студентів є бокс, боротьба, бальні танці, силові види спорту, туризм та футбол. 

Багато студентів є спортсменами-розрядниками, кандидатами у майстри спорту 

України, індивідуально та у складах команд майстрів беруть участь в 

національних першостях: футболу (І та ІІ ліги чемпіонату України), волейболу, 

кікбоксингу тощо; кілька з них стали переможцями та призерами змагань 

національного та міжнародного рівнів.  

Так, 27-28 вересня 2019 року у Національному парку “Сколівські Бескидиˮ 

відбулися змагання зі спортивного туризму за програмою “Універсіада України – 

2019ˮ, в яких взяли активну участь представники Університету. 

Наші спортсмени вибороли почесне ІV місце серед ЗВО Львівщини. 

Факультет ТУСО у збірній Університету представляли магістранти спеціальності 

“Туризмˮ Ярослав Фалюта та Богдан Шкурак, а також студенти 3 курсу           

спец. “Туризмˮ Настя Келеман, Олена Новик і Діана Подуфалова. 

З 29 вересня по 21 жовтня 2019 року відбулися змагання з футболу за 

програмою І етапу “Універсіади України - 2019”. Збірна команда Університету 

виборола бронзові нагороди, впевнено здобувши перемоги в протистояннях з 

Національним університетом “Львівська політехніка”, Львівським національним 

медичним університетом і Дрогобицьким державним педагогічним 

університетом, поступившись лише колективам Львівського державного 

університету фізичної культури та Львівського національного аграрного 

університету. 

11 жовтня 2019 року з нагоди Дня юриста викладачі та студенти 

юридичного факультету провели турнір з волейболу. Команду викладацького 

складу представили доц. М. Олашин, доц. А. Медвідь, доц. Г. Оверко,            

доц. Ю. Гавелко, доц. Д. Попов, ст. викл. Б. Скибіцький та провідний фахівець 

деканату І. Стасів. Команду студентів гідно представили Т. Петречків,               

А. Бондаренко, В. Маслюков, Є. Беднарський, Є. Гранатюк та Ю. Чорний. 

Турнір виграла команда студентів. 

25-27 жовтня 2019 року в місті Шверін (Німеччина) відбувся 

Міжнародний турнір з боксу “Schwerinerˮ, на якому студент спеціальності 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ Андрій Іванечко виборов 

бронзову медаль. 



 

3 листопада 2019 року в Івано-Франківську відбувся VIІ Всеукраїнський 

турнір з фрі-файту пам’яті Павла Федорука. Одночасно з цим заходом пройшов 

Всеукраїнський турнір “Захисник вітчизниˮ. У цьому престижному змаганні 

взяв участь студент 2 курсу спеціальності “Менеджментˮ досвідчений 

спортсмен спортивного клубу “Цитадельˮ Сергій Мамай. За результатами 

змагань Сергій став чемпіоном відкритого всеукраїнського турніру з фрі-файту 

та володарем кубка. 

5 листопада 2019 року в спортивному залі Університету відбулася 

товариська гра з волейболу між студентами факультету товарознавства, 

управління та сфери обслуговування. Ідею щодо проведення такого заходу 

виявили активні студенти факультету, для яких це улюблена гра.  

12 листопада 2019 року в спортивному залі відбувся турнір з міні-футболу 

на “Кубок Університетуˮ. В змаганнях взяли участь збірні команди чотирьох 

факультетів. “Кубок Університетуˮ заслужено отримала команда факультету 

ТУСО у складі Андрія Коваля (капітан), Дмитра Усіка, Бориса Тимофєєва, Артема 

Голуба, Романа Остапчука. 

17-23 листопада 2019 року відбулися змагання з бальних танців WADF World 

Dance Championship – Latin Youth & Adults Couples у м. Ліберець (Чехія). Студент   

1 курсу спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ Річард 

Кочут разом із партнеркою Ліліаною Гоцко (спортивно-танцювальний клуб 

“Рондоˮ) продемонстрували високі результати і завоювали 1 місце. 

21 листопада 2019 року студент Михайло Яремко виборов перемогу 

студентського шахового турніру, який відбувся в Університеті, а студентка Вікторія 

Бреславська вдруге поспіль стала срібною призеркою І етапу Універсіади України з 

метання спису. 

 

Студентське самоврядування в Університеті. Важлива роль в організації 

виховної роботи в Університеті належить студентському самоврядуванню. У 

навчальному закладі функціонують такі студентські самоврядні організації, як: 

Студентська рада, Старостат, Студрада гуртожитку, Студентське наукове 

товариство. За звітний період вжито необхідні заходи для забезпечення 

представництва студентів у всіх органах студентського самоврядування. Особливу 

увагу було приділено формуванню його активу.  

Студентське самоврядування в повній мірі охоплює всі сфери життєдіяльності 

студентської громади: навчальну, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу роботу, 

побут, відпочинок, дозвілля, участь у суспільно-громадському житті. 

Представники органів студентського самоврядування входять до складу 

Вченої ради Університету, факультетів, на засіданнях яких на регулярній основі 

розглядаються проблеми роботи цих органів, лідерства у студентському 



 

середовищі, результати роботи Студентського наукового товариства та виховної 

роботи і кураторів. З метою максимальної реалізації демократичних засад і 

європейських принципів студентського самоврядування була налагоджена 

ефективна співпраця Студентської ради з Ректоратом Університету і деканатами 

факультетів. 

Проведена низка заходів організаційного характеру, основною метою яких 

виявилася максимальна реалізація творчого та інтелектуального потенціалу 

студентів і залучення їх до громадського життя Університету (“Посвята у 

студентиˮ, “Дебют першокурсникаˮ, “День студентаˮ, Урочистий випуск 

бакалаврів та магістрів, вибори органів студентського самоврядування). Важливим 

напрямом роботи Студради стало активне залучення студентів до участі у 

профорієнтаційній роботі ("Дні відкритих дверей", ярмарки професій, зустрічі з 

абітурієнтами у середніх загальноосвітніх школах і коледжах). 

Студенти ЛТЕУ стали постійними активними організаторами та учасниками 

студентського життя м. Львова (“День прапораˮ, засідання Студради м. Львова, 

футбольний студентський турнір, "Recruitment Dey", організація в онлайн-режимі 

Антикорупційного діалогу НАБУ та УАС за участі студентів Університету). 

Органи студентського самоврядування провели 12 вересня 2019 року звітно-

виборчу конференцію, на якій обговорили звіт виборчих органів за звітний період і 

обрали новий склад представницьких органів. 

За звітний період з ініціативи або за безпосередньої участі Студентської ради 

Університету (голова – Олег Бойко, заступник голови – Максим Юрчук) було 

проведено низку заходів організаційного, інформаційно-просвітницького, 

благодійного, виховного та культурно-розважального характеру. Назвемо лише 

головні: 

19 вересня 2019 року участь у волонтерській програмі за сприяння Erasmus+, 

товариства Зелений Хрест та Національної асамблеї осіб з інвалідністю України. 

4 жовтня 2019 року представлення молодіжного проекту “Юніор Зонтаˮ і 

проведення фахового бізнес-тренінгу ГО “Зонта Клуб Львів”. 5 жовтня 2019 року 

презентація доброчинного проекту “Солодка майстерняˮ і проведення майстер-

класу з ручного виготовлення (handmade) екологічно чистої кондитерської 

продукції. 

23 жовтня 2019 року участь в інтерактивному англомовному семінарі 

“Англійська мова ХХІ століттяˮ. 

28 жовтня 2019 року участь у бізнес-зустрічі, що проводилася Львівською 

торгово-промисловою палатою спільно з Посольством Литовської Республіки та 

Генеральним Почесним Консульством Литви у Львові. 

31 жовтня 2019 року участь у концерті студентської творчості “Дебют 

першокурсникаˮ, який був організований Студентською радою Університету. 



 

6 листопада 2019 року вперше на факультеті товарознавства, управління та 

сфери обслуговування в приміщенні актового залу було проведено розважально-

інтелектуальний захід “День ігор на факультеті ТУСОˮ. Активну участь взяли 

студенти всіх спеціальностей та курсів факультету. У чудовій атмосфері учасники з 

захопленням змагалися у настільних та рухливих іграх, серед яких UNO, “Твінсˮ, 

“Твістерˮ, “Хто я?ˮ, “Монополіяˮ, “Джангоˮ та інші. 

7 листопада 2019 року в актовому залі головного корпусу Університету 

відбувся інтелектуальний конкурс-гра “Що? Де? Коли?ˮ, організований 

студентською радою разом з ГО “Львівська обласна ліга інтелектуальної творчостіˮ 

(Олег Йонка) та Студентською лігою Львівщини. В конкурсі взяли участь команди: 

“ТУСОвщикиˮ (факультет ТУСО), “Друзі президентаˮ (ЮФ), “Прозорі людиˮ 

(ІЕФ) та “Бомондˮ (ФМЕВ та ІТ). Команди-учасники давали відповіді на запитання 

з різноманітних галузей знань: історії України, політичного життя, економіки та 

бізнесу, географії, історії науки, права, народної творчості тощо. Команда 

“ТУСОвщики" у складі М. Яреми (капітан команди), В. Мацеги, В. Бендини, В. Чаз 

та Д. Дзюбинської за результатами конкурсу одержала найбільшу кількість 

залікових балів і здобула перемогу. 

21 листопада 2019 року відбувся студентський шаховий турнір на кубок 

Студентської ради, приурочений до Дня гідності та свободи. 

27 листопада 2019 року конкурс відеопрезентацій “Спеціальність очима 

студента – 2019ˮ. 

27 грудня 2019 року відбувся ІІ-й Національний студентський форум 

Української асоціації студентів (УАС): панельні дискусії, інформаційно-

організаційний тренінг, звіти керівництва УАС та Генеральна Асамблея. 

– 8 квітня 2020 року студентами юридичного факультету було проведено 

флешмоб "Карантин – не канікули!!!". В його межах студенти поділилися своїми 

враженнями про навчання під час обмежень. 

Варто зазначити, що успішними прикладами конкретних результатів вказаної 

вище діяльності є такі проекти:  

1) створення та реалізація програми національних студентських обмінів 

“Плацкартˮ (відвідано студентами ЛТЕУ 10 вишів України і прийнято 3 студентські 

делегації з 3-х навчальних закладів); 

2) створення і впровадження в дію мобільного бота-довідника “Komenda-Botˮ 

(від USAID_Взаємодія);  

3) отримання знижок для міжнародного стажування студентів за програмами 

AISEC “Global Talentˮ, “Global Volunteerˮ та “Global Entrepreneurˮ; 

4) підписання меморандуму щодо створення на базі Університету 

підприємницького клубу “YEP!Clubˮ; 

5) підготовлено і подано 2 проекти на Громадський бюджет міста; 



 

6) інформаційний супровід і забезпечення студентських обмінів, стажувань, у 

т.ч. міжнародних, присвоєння стипендій та здобуття грантів (наприклад, співпраця з 

UGEN, з компаніями Philip Morris Ukraine, Альфа-Банк, EY, Coca-Cola, Metro, JTI, 

Ukrsibbank, BAT, PwC, KPMG, Raiffeisen Bank Aval); 

7) у грудні 2019 року Університет здобув статус відокремленого підрозділу 

Української Асоціації Студентів (УАС). 

У цілому зазначена вище діяльність студентського самоврядування ЛТЕУ 

впродовж 2019-2020 навчального року є репрезентативним індикатором успішного 

інтегрування студентства у систему і структуру управління Університетом та 

важливим чинником його подальшого успішного розвитку. 

Отже, основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному 

виконанню студентами своїх обов’язків із одночасним захистом їхніх законних 

прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного творчого й 

інтелектуального розвитку. 

З метою активізації виховної роботи зі студентами ректорату деканатам, 

кафедрам, кураторам академічних груп необхідно здійснити низку першочергових 

заходів: 

– залучати органи студентського самоврядування до участі в роботі місцевих 

і всеукраїнських студентських організацій з подальшим використанням їх кращого 

досвіду; 

– широко залучати студентську молодь до активної участі в культурно-

організаційних і спортивних заходах у позанавчальний час, а також до секційної 

роботи;  

– формувати у студентів національну ідентичність на кращих прикладах 

мужності і героїзму українських патріотів і пам’ятних історичних подіях;  

– посилити роботу щодо створення позитивного іміджу Університету шляхом 

проведення тематичних вечорів, зустрічей із відомими людьми, успішними 

випускниками та ветеранами тощо; 

– стимулювати розвиток самостійних починань студентської молоді шляхом 

залучення їх до участі в організації виховних заходів та аналізу їх ефективності; 

– рекомендувати органам студентського самоврядування спрямувати основну 

діяльність на проблеми навчання й успішності студентів, що має стати важливим 

чинником і умовою вдосконалення навчально-виховного процесу. 

Отже, організація виховної роботи в Університеті вимагає постійного 

вдосконалення, пошуку і приведення в дію нових форм впливу на студентів, 

відпрацювання нових методик, враховуючи сучасні карантинні умови 

спілкування та комунікації.  

 

 



 

 

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Функціонування Університету, як і будь-якої установи (організації), 

залежить від ефективної фінансово-господарської діяльності.  Так, за 2019-2020 

навчальний рік Університетом було одержано доходів від надання освітніх 

послуг та інші доходи у сумі 42 451075 грн, що на 3 375250 грн менше, ніж у 

попередньому навчальному році, а саме: 

– надання освітніх послуг – 30 080797 грн (71%), що на 1 801763 грн 

менше за попередній навчальний рік; 

– надання послуг з проживання в гуртожитках – 7 566032 грн; 

– надання послуг з оренди приміщень – 2 882119 грн; 

– інші надходження (% за депозитами, додаткові послуги, компенсація 

послуг тощо) - 1 922127 грн. 

Отримані доходи використані на покриття видатків Університету, а саме: 

– оплату праці і нарахування внесків на державне загальнообов’язкове 

соціальне  страхування – 30 135211 грн (24 495274 + 5 639937) грн, які 

становлять 71% у загальних видатках, що на 2 264795 грн більше, ніж у 

попередньому році; 

– поновлення і придбання навчального обладнання, комп’ютерної 

техніки та інших матеріальних активів, запасів – 4 363409 грн.; 

– придбання підручників, посібників, наукової літератури, витрати на 

видавництво – 452362 грн; 

– оплата за газ, електроенергію, комунальні та інші послуги, пов’язані 

з утриманням навчальних корпусів, гуртожитків і діяльністю Університету, – 

6 280604 грн; 

– проведення поточного ремонту та інших робіт: ремонт фасаду 

навчального корпусу № 1; створення навчального готельного номера у 

навчальному корпусі № 3; створення лабораторії з туристичного бізнесу 

(навчальний корпус № 3); ремонт сходової клітки, заміна вікон і ремонт 

студентської їдальні у навчальному корпусі № 3; заміна труб і інших 

комунікацій з водовідведення та водопостачання у гуртожитках № 3 і № 4, 

ремонт окремих блоків і кімнат для проживання студентів; встановлення 

пожежної сигналізації у гуртожитку; інших робіт в гуртожитках і корпусах  – 

947924,00 грн. 



 

Як і в попередні роки, завдяки ректорату та окремим керівникам 

структурних підрозділів значна частина матеріалів, послуг і ремонтних робіт 

були профінансовані спонсорами (співфінансування навчального готельного 

номера; встановлення вікон у навчальному корпусі № 3; ремонт читального 

залу у навчальному корпусі № 3 (ауд. 218) і коридору; інші послуги та 

навчальне обладнання) – на суму близько 0,8 млн грн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПІСЛЯМОВА 

Інформація звіту про діяльність Університету в 2019-2020 навчальному 

році свідчить, що навчальний рік був водночас цікавим і складним у зв’язку з 

пандемією Covid-19. Проте досягнуто значних успіхів як в організації 

освітнього процесу, так і в наукових здобутках студентів і викладачів, співпраці 

з бізнесом і вітчизняними та зарубіжними університетами, а також добрим 

набором студентів на перший і старші курси.  

Колегіальність прийняття рішень, чітке та обґрунтоване планування 

діяльності, спільна праця та наполегливий пошук оптимальних рішень – це та 

багато іншого дозволяє з оптимізмом дивитися у майбутнє.  

Найважливішим завданням на 2021 рік є забезпечення належного набору 

студентів, не нижче рівня поточного року. 

У своїй роботі колектив Університету повинен дотримуватися свого 

основного гасла “Ми цінуємо минуле і на ньому будуємо майбутнєˮ.  

 

 

Хай у всьому допоможе нам Бог. 

 

 


