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ПЕРЕДМОВА 

Університет у 2020-2021 навчальному році проводив свою діяльність 

відповідно до затвердженої Програми діяльності. Звітний навчальний рік 

відзначився такими подіями.  

По-перше: 3 червня 2021 року в актовій залі Університету відбулася 

урочиста академія з нагоди 205-ї річниці з часу заснування Львівського 

торговельно-економічного університету, у якій взяли участь студенти та 

працівники Університету, а також запрошені гості. З нагоди ювілею на адресу 

Університету надійшли вітання від: Прем’єр-міністра України Д. А. Шмигаля, 

Правління Укркоопспілки в особі Голови правління І. Л. Гороховського та голови 

ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України В. П. Левицького – 

випускника Університету, Міністра освіти і науки України С. М. Шкарлета, 

народних депутатів України, які є випускниками Університету, зокрема В. О. 

Гереги та Я. І. Рущишина, закладів вищої освіти з України та зарубіжних країн, які є 

партнерами Університету, підприємств та організацій з різних куточків України. 

З вітальним словом виступила Голова Львівської обласної ради, випускниця 

Університету Ірина Гримак.  

По-друге: Вступна кампанія 2021 року відбувалася в умовах 

функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, коли усі 

абітурієнти могли подавати документи для вступу на навчання в електронній 

формі. Набір для здобуття ступеня бакалавра здійснювався за 13 

спеціальностями у розрізі 27 освітніх програм; для здобуття ступеня магістра – 

за 11 спеціальностями у розрізі 13 освітніх програм. 

Всього зараховано студентами та здобувачами Університету 1225 осіб 

(20,8 % від загальної кількості поданих заяв). Загальний обсяг студентів, 

зарахованих на навчання у 2021 році, порівняно з 2020 роком збільшився на 180 

осіб (а з 2019 роком на 305 осіб). Для здобуття ступеня бакалавра зараховано 

1048 студентів, у тому числі: денна форма навчання – 661 особа (повний термін 

навчання – 601 особа, скорочений термін навчання – 60 осіб); заочна – 387 осіб 

(повний термін навчання – 98 осіб, скорочений термін навчання – 289 осіб).  

Щодо зарахування на денну форму навчання, то це найкращий показник з 

2009 року. 

По-третє: Проектними групами з розробки та впровадження освітньо-

професійних та освітньо-наукових програм переглянуті та оновлені діючі 

освітньо-професійні програми на 2021 рік та розроблені і введені в дію нові 

освітньо-професійні програми зі спеціальностей: 071 “Облік і оподаткування” 

(ОПП “Діджитал облік та бізнес-аналітика”), 076 “Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність” (ОПП “Митна справа”, “Товарознавство і комерційна 
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логістика”), 181 “Харчові технології” (ОПП “Технологія та організація 

ресторанного бізнесу”), 242 “Туризм” (ОПП “Організація управління туризмом 

та індустрією гостинності”) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

По-четверте: Вперше Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти акредитовано освітньо-професійну програму “Туризм” 

спеціальності 242 “Туризм” другого (магістерського) рівня вищої освіти та 

отримано сертифікат про акредитацію освітньої програми (№ 1192 від 

26.01.2021 року). 

По-п’яте: Протягом року в Університеті виконувались 32 науково-

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

дослідних робіт захищено 11 докторських дисертацій, з них 2 дисертації 

захищені викладачами Університету і 2 дисертації - докторантами. Обласні 

премії вручено двом науково-педагогічним працівникам Університету.  

Протягом навчального року опубліковано 29 монографій, 241 статтю в 

загальноукраїнських журналах і 68 - у зарубіжних виданнях. 67 статей 

опубліковано у виданнях, які внесені до наукометричних баз Scopus (35 статей) i 

Web of Science (32 статті).  

За звітний рік в Університеті успішно проведено 8 конференцій різного 

рівня і тематичного спрямування. Також Університет був співорганізатором 15 

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

у тому числі 2 зарубіжних. Вченими зроблено 505 доповідей на понад 250 

всеукраїнських, міжнародних і закордонних конференцій (54 доповіді на 

закордонних). Стажування за кордоном пройшло 14 викладачів в університетах 

Європи за різними програмами. 

По-шосте: Студентами Університету отримано сімнадцять 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, за якими опубліковано 556 тез.  

По-сьоме: Екзаменаційними комісіями на всіх формах навчання було 

проведено підсумкову атестацію 881 здобувача вищої освіти, у тому числі: денна 

форма навчання – 369 осіб, із них: 295 – бакалаври, 74 – магістри. Диплом з 

відзнакою отримали 65 осіб, що складає 17,6%; заочна форма навчання – 512 осіб, 

із них: 423 – бакалаври, 89 – магістри. Диплом з відзнакою отримали 40 осіб, що 

складає 7,8%. 

Повний аналіз діяльності Університету в 2020-2021 навчальному році 

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

наступний навчальний рік.    
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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 2018-2025 роках, затверджена 15 

жовтня 2018 року і схвалена Вченою радою, Заходи із проведення 

профорієнтаційної роботи й організації набору студентів у 2021 році, 

затверджені наказом ректора № 224/01 від 15 жовтня 2020 року, та Концепція 

діяльності ЛТЕУ. 

У 2020-2021 навчальному році зусилля ректорату, приймальної комісії, 

директора Інституту економіки та фінансів, деканів факультетів, завідувачів 

кафедр і інших структурних підрозділів Університету були спрямовані на 

виконання зазначених заходів. В 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 2020 р. № 225/01), які інформували випускників 

загальноосвітніх і професійно-технічних закладів, закладів освіти І-ІІ рівнів 

акредитації про діяльність інститутів і факультетів Університету, студентське 

життя, можливості реалізації студентами своїх творчих задумів, здійснення 

науково-практичних ідей і досягнення найкращих результатів із обраного фаху. 

У 2020-2021 навчальному році удосконалено форму співпраці із 

загальноосвітніми навчальними закладами та ЗО І-ІІ рівнів акредитації щодо 

проведення професійної орієнтації, а саме: 

 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; 

 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”; 

 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 графіка виїзних агітаційних груп і 
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профорієнтаційної роботи з використанням мережі Інтернет (веб-сторінки, 

соціальні мережі, інші інтернет-сервіси тощо); 

 продовжено співпрацю з кооперативними закладами освіти щодо 

продовження навчання випускників коледжів в Університеті, зокрема у 2021 

році 266 випускників кооперативних коледжів стали студентами Університету; 

 оновлено рекламні та профорієнтаційні матеріали про Університет в 

інтернет-каталозі Education.ua; 

 студентам 1-3 курсів з різних областей України проведено відповідний 

інструктаж та роздані рекламні матеріали для проведення профорієнтаційної 

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

 у період карантину проводилась постійна розсилка профорієнтаційних 

матеріалів на електронні адреси шкіл Львівської та інших областей України; 

 виготовлено рекламний відеоролик для проведення Дня відкритих 

дверей Університету в режимі онлайн “Open day online”; 

 оновлено змістове наповнення матеріалу щодо проведення у 2021 році 

інтерактивного конкурсу з дисципліни “Основи підприємництва” для 

абітурієнтів; 

 проведено Міжнародну науково-практичну конференцію молодих 

вчених і студентів “Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні”, в 

якій взяли участь представники 11 коледжів та їм надана відповідна 

профорієнтаційна інформація; 

 проведені численні зустрічі зі стейкхолдерами здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та їм надана відповідна профорієнтаційна 

інформація про Університет; 

 організовано зустрічі у гірських територіальних громадах Львівщини з 

метою проведення профорієнтаційної роботи та налагодження співпраці з 

організації дуального навчання; 

 студентами факультетів постійно створюються нові промоційні ролики 

про життєдіяльність факультетів, які активно поширюють їх у соціальних 

мережах і набирають значну кількість переглядів, що свідчить про активну 

зацікавленість Університетом потенційними студентами та їх батьками; 

 розгорнуто активну рекламну кампанію у соціальних мережах щодо 

проведення “Open day onlineˮ та організовано у березні 2021 року День 

відкритих дверей в онлайн-форматі; 

 проведено весняний етап Інтерактивного конкурсу з “Основ 

підприємництваˮ, для переможців якого передбачені нагороди та знижки з 

оплати вартості навчання; 
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 розроблено та видано нові агітаційні матеріали для потенційних 

абітурієнтів Університету на основі розроблених Правил прийому на навчання 

до Львівського торговельно-економічного університету в 2021 році; 

 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 - Епіцентр”; 

 розміщено рекламно-інформаційні матеріали для потенційних 

абітурієнтів у місцевих і районних газетах (Львівська пошта, Львівські 

оголошення), вісниках, інтернет-виданнях, інтернет-каталозі “Все місто”, ТОВ 

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

 розроблено буклети спеціальностей Університету, які було 

представлено на студентському конкурсі “Студентські презентації 

спеціальностей ЛТЕУ” та розміщено їх на електронних сторінках кафедр 

Університету та у соціальних мережах; 

 проведено всеукраїнський дитячий турнір з футзалу “Золота осінь 

2020” за участю учнів шкіл, яким були роздані профорієнтаційні матеріали; 

 оновлено рекламні матеріали про Університет в інтернет-каталозі та 

друкованому журналі-каталозі “Все місто”; 

 оновлюється інформація окремого сайту lute-world.com “Освіта 

іноземних громадян”; 

 розроблено Путівник вступника на освітній рівень бакалавра у 2021 

році, розміщено його на сайті Університету і поширено через соціальні мережі; 

 проведено розсилку профорієнтаційних матеріалів стейкхолдерам, з 

якими ведеться співпраця, щодо обговорення освітніх програм;  

 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; 
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 відбувалося залучення учнів шкіл і коледжів до online науково-

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

 відбувалась робота з набору іноземних абітурієнтів на довузівську 

підготовку для подальшого продовження навчання в Університеті. 

Результати вступної кампанії 2021 року засвідчили, що робота Інституту 

ЕФ, факультетів та інших структурних підрозділів Університету щодо 

проведення профорієнтації є доброю, проте потребує подальшої активізації. 

Прийом на навчання до Університету в 2021 році здійснювався для 

підготовки фахівців із вищою освітою за ступенями бакалавра, магістра та 

доктора філософії. Набір для здобуття ступеня бакалавра здійснювався за 13 

спеціальностями у розрізі 27 освітніх програм; для здобуття ступеня магістра – 

за 11 спеціальностями у розрізі 13 освітніх програм. 

Вступна кампанія 2021 року відбувалася в умовах функціонування Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти, коли усі абітурієнти могли 

подавати документи для вступу на навчання 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 “Право”, 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 “Право” здійснювалось у 

формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового 

вступного випробовування з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. 

У 2021 році за період прийому документів було подано абітурієнтами 

5892 заяви, що на 1562 заяви більше, ніж у попередньому році, у тому числі: 

 для здобуття ступеня бакалавра подано 5586 заяв, з них: на денну 

форму навчання – 4703 заяви, на заочну – 883 заяви; 

 для здобуття ступеня магістра подано 298 заяв, з них: на денну форму 

навчання – 125 заяв, на заочну – 173 заяви; 
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 для здобуття ступеня доктора філософії подано 8 заяв, з них: на денну 

форму навчання – 6 заяв, на заочну – 2 заяви. 

До Університету в 2021 році зараховано на навчання:  

 для здобуття ступеня бакалавра 1048 студентів, у тому числі: денна 

форма навчання – 661 особа (повний термін навчання – 601 особа, скорочений 

термін навчання – 60 осіб); заочна – 387 осіб (повний термін навчання – 98 осіб, 

скорочений термін навчання – 289 осіб);  

 для здобуття ступеня магістра 170 студентів: денна форма навчання – 

74 особи; заочна – 96 осіб; 

 для здобуття ступеня доктора філософії 7 здобувачів: денна форма 

навчання – 2 особи; заочна – 5 осіб. 

Всього зараховано студентами та здобувачами Університету 1225 осіб 

(20,8 % від загальної кількості поданих заяв). Загальний обсяг студентів, 

зарахованих на навчання у 2021 році, порівняно з 2020 роком збільшився на 180 

осіб.  

За результатами конкурсного відбору абітурієнтів на основі повної 

загальної середньої освіти, які подавали сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання, до Університету зараховано на денну форму 601 студента, або 90,9 

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

заочну – 98 студентів, або 25,3 % від загальної кількості зарахованих бакалаврів 

на заочну форму навчання. У порівнянні з попереднім 2020 роком у числі 

зарахованих на денну форму для здобуття ступеня бакалавра 9,8 % складали 

випускники коледжів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, натомість у 2021 році набір випускників коледжів зменшився на 0,7 

%. 

72,8 % студентів, які поступили в Університет на основі повної загальної 

середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра на денній формі навчання, 

складають випускники шкіл м. Львова (35,6 %) і Львівської області (37,2 %). 

Натомість 27,2 % – це випускники системи повної загальної середньої освіти з 

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

в інших областях України, у 2021 році у порівнянні з попереднім збільшився на 

5,5 %, що свідчить про збільшення популярності Університету в межах 

України.  

Основну частку студентів скороченого терміну денної форми навчання у 

2021 році забезпечили випускники Львівського кооперативного фахового 

коледжу економіки і права - 19 осіб, або 63,3 %, Мукачівського кооперативного 

фахового коледжу бізнесу - 6 осіб, або 20 %, Рівненського кооперативного 

економіко-правового фахового коледжу - 2 особи, або 6,7 %, Луцького 

кооперативного фахового коледжу ЛТЕУ - 2 особи, або 6,7 %, Чернівецького 
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кооперативного фахового коледжу економіки і права - 1 особа, або 3,3 % від 

загальної кількості студентів цієї категорії. Разом із кооперативних коледжів на 

скорочений термін денної форми навчання поступило 30 студентів, або 50 %, а 

з коледжів не системи споживчої кооперації – 30 осіб, або 50 %, зокрема з 

коледжів Львівської області – 16 осіб, або 26,7 %, інші області – 14 осіб, або 

23,3 %.  

Найбільшу питому вагу серед студентів скороченого терміну заочної 

форми навчання у 2021 році складають випускники Мукачівського 

кооперативного фахового коледжу бізнесу – 78 осіб, або 33,1 %, Чернівецького 

кооперативного фахового коледжу економіки і права – 72 особи, або 30,1 %, 

Рівненського кооперативного економіко-правового фахового коледжу – 48 осіб, 

або 20,3 %, Львівського кооперативного фахового коледжу економіки і права – 

23 особи, або 9,8 %, Луцького кооперативного фахового коледжу ЛТЕУ – 10 

осіб, або 4,2 %, Тернопільського кооперативного фахового коледжу – 5 осіб, 

або 2,1 % від кількості студентів цієї категорії. Разом із кооперативних 

коледжів на скорочений термін заочної форми навчання поступили 236 

студентів, або 81,7 %, а з коледжів не системи споживчої кооперації – 53 особи, 

або 18,3 %. 

Вступна кампанія 2021 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 заочну форму навчання для здобуття 

ступеня бакалавра.  

За результатами конкурсного відбору абітурієнтів на освітній рівень 

магістра до Університету зараховано на денну форму 74 студенти, або 43,5 % 

від загальної кількості зарахованих магістрів, а на заочну - 96 студентів, або 

56,5 %. У порівнянні з попереднім 2020 роком відбулось зменшення кількості 

зарахованих на денну та заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра 

на 23 особи. 

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

доктора філософії, то набір здійснено на відповідному рівні, з аналогічними 

загальними показниками прийому в порівнянні з попереднім роком.  

Враховуючи соціально-економічні умови та ситуацію з поширення 

коронавірусної хвороби COVID-19, яка вплинула на цьогорічну вступну 

кампанію, детально проаналізовано підсумки набору до Університету в 2021 

році та розглянуто дане питання на засіданні Вченої ради Університету з метою 

вироблення належної стратегії набору здобувачів освіти в 2022 році, 

відповідальність за який покладається на всі структурні підрозділи 

Університету та кожного науково-педагогічного працівника.  
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2. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Протягом 2020-2021 навчального року Вчена рада цілеспрямовано 

виконувала функції головного колективного органу управління Університетом, 

тому відповідно до планів роботи на перший і другий семестр було проведено 

13 засідань Вченої ради Університету. Частина засідань були проведені в 

онлайн-режимі. На засіданнях Вченої ради розглянуто 52 запланованих питання 

та 59 додаткових питань. За розглядом деяких питань було прийнято 13 ухвал. 

На виконання 3 ухвал прийнято рішення про необхідність введення їх в дію 

наказом ректора. Серед них: наказ №164/01 від 17 серпня 2020 р. “Про введення 

в дію Тимчасового порядку організації протиепідемічних заходів у гуртожитках 

Львівського торговельно-економічного університету на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”; наказ № 173/01 від 

25 серпня 2020 р. “Про початок 2020-2021 навчального року у Львівському 

торговельно-економічному університеті”; наказ № 224/01 від 15 жовтня 2020 р. 

“Про заходи із проведення профорієнтаційної роботи й організації набору 

студентів у 2020 році”; наказ № 225/01 від 15 жовтня 2020 р. “Про створення 

профорієнтаційних груп”. 

Основні напрями діяльності Вченої ради були спрямовані на подальше 

удосконалення внутрішніх нормативних документів Університету, 

удосконалення організації та проведення профорієнтаційної роботи, 

підвищення якості освітнього процесу, розширення моніторингу якості освіти 

та освітнього процесу, організації наукової і навчально-методичної роботи, 

стимулювання діяльності науково-педагогічних працівників та навчання 

здобувачів вищої освіти тощо.  

У межах перегляду внутрішніх нормативних документів СУЯ на 

актуальність і відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT) 

“Системи управління якістю. Вимоги.” та чинному законодавству й з метою 

удосконалення організації освітнього процесу були внесені та затверджені 

зміни й доповнення до Положення про рейтингове оцінювання діяльності 

науково-педагогічних працівників та кафедр ЛТЕУ, Положення про повторне 

проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти ЛТЕУ, 

Положення про вимоги до наукових керівників і консультантів здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук ЛТЕУ. Також були 

розроблені та затверджені Вченою радою Положення про порядок замовлення, 

видачі та обліку документів про вищу освіту та додатку до диплома про вищу 

освіту ЛТЕУ, Положення про інституційний репозитарій ЛТЕУ та Положення 

про науково-практичний центр дослідження та захисту конституційних прав 

особи ЛТЕУ. З метою оптимізації структури, організації та сучасного 
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управління освітнім процесом та у зв’язку зі створенням об’єднаних кафедр 

були затверджені Положення про кафедру обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування, Положення про кафедру фінансів, економічної безпеки, 

банківської справи та страхового бізнесу і Положення про кафедру 

товарознавства, митної справи та управління якістю. На юридичному 

факультеті для активізації наукової роботи студентів та набуття ними 

практичних фахових навичок було створено Науково-практичний центр 

дослідження та захисту конституційних прав особи та Вченою радою 

Університету затверджено відповідне положення. 

Одним із пріоритетних питань, що постійно розглядаються Вченою 

радою, є аналіз результатів набору студентів до Університету й коледжу та 

моніторинг виконання Заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору 

у 2021 році протягом усього навчального року з розглядом виконання їх кожні 

два місяці. 

Також Вченою радою були розглянуті та затверджені Правила прийому 

до Львівського торговельно-економічного університету в 2021 році, Правила 

прийому на навчання до Луцького кооперативного фахового коледжу ЛТЕУ в 

2021 році та Правила прийому на навчання до Луцького кооперативного 

фахового коледжу ЛТЕУ на 2021-2022 навчальний рік (освітньо-

кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник”). 

Вчена рада акцентувала увагу на підготовці до 2020-2021 навчального 

року, затвердивши результати розподілу педагогічного навантаження на 2020-

2021 навчальний рік, штатний розпис Університету та обговоривши 

організацію роботи та завдання інститутів, факультетів і кафедр Університету у 

2020-2021 навчальному році.  

Враховуючи можливе запровадження жорсткіших карантинних заходів, 

спричинених пандемією коронавірусу COVID-19 і переходом до проведення 

навчальних занять, поточного контролю успішності та підсумкової семестрової 

й випускної атестації на дистанційні технології освітньої діяльності, Вченою 

радою було розглянуто графік проведення навчальних занять для студентів 

Університету у 2020-2021 навчальному році. Були також внесені зміни до 

графіка освітнього процесу спеціальності 081 “Право” на 2021-2022 навчальний 

рік. 

З метою удосконалення організації освітнього процесу Вченою радою 

було розглянуто питання “Про особливості та пріоритети підготовки ЗВО 

першого бакалаврського рівня ОПП “Реклама у бізнесі” (спец. 061 

“Журналістика”)” та прийнято рішення щодо необхідності приділяти більшу 

увагу гаранту ОПП та випусковій кафедрі індивідуальній роботі зі студентами з 

метою підвищення рівня інноваційності, креативності та творчості при 
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виконанні ними практичних завдань; сприяти вихованню соціально 

відповідальних фахівців, здатних досліджувати наукові проблеми і критично 

мислити; ширше залучати спеціалістів-практиків до викладання окремих 

навчальних дисциплін, що формують професійні компетентності здобувачів 

вищої освіти; укладати нові угоди з проходження практики для здобувачів з 

компаніями видавничої та рекламної сфери, засобами масової інформації, 

активніше залучати студентів спеціальності до участі у програмах академічної 

мобільності й закордонних стажуваннях. 

Також були затверджені нові освітньо-професійні програми і навчальні 

плани для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021 року 

набору, а саме: ОПП “Митна справа” зі спеціальності 076 “Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність”; ОПП “Товарознавство і комерційна логістика” 

зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”; ОПП 

“Технологія та організація ресторанного бізнесу” зі спеціальності 181 “Харчові 

технології”; ОПП “Організація управління туризмом та індустрією гостинності” 

зі спеціальності 242 “Туризм” та ОПП “Діджитал облік та бізнес-аналітика” зі 

спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. 

Усі ОПП і навчальні плани для студентів, які навчаються за першим 

(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, були 

переглянуті та удосконалені групами з якості на підставі результатів 

опитування здобувачів вищої освіти та роботодавців, а також обговорені на 

засіданнях комісій з якості факультетів/інституту та ради з якості Університету. 

За їх рекомендацією Вчена рада затвердила ОПП і навчальні плани із змінами і 

доповненнями для студентів, які навчаються за першим (бакалаврським) та 

другим (магістерським) рівнями вищої освіти. 

У зв’язку з затвердженням МОН України стандарту вищої освіти для 

спеціальності 081 “Право” для ЗВО другого (магістерського) рівня від 

17.08.2020 року № 1053 були внесені зміни та доповнення до ОПП та 

навчального плану другого (магістерського) рівня спеціальності “Право” на 

2020-2021 навчальний рік та затверджено Вченою радою. 

Організація моніторингу якості освіти та освітнього процесу постійно 

перебуває у центрі уваги Вченої ради Університету. Для проходження 

акредитації ОПП “Туризм” другого (магістерського) рівня вищої освіти на 

гарант освітньої програми проф. Барна М. Ю. доповіла про готовність 

відомостей про самооцінювання ОПП “Туризм” другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, які були розглянуті та затверджені Вченою радою. 

Відповідно до наказу ректора № 149/01 від 21 липня 2020 р. “Про 

проведення опитування студентів, науково-педагогічних працівників та 

зовнішніх стейкхолдерів” та Положення про опитування стейкхолдерів щодо 
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якості освіти і освітньої діяльності ЛТЕУ, Положення про освітні програми 

ЛТЕУ, Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти ЛТЕУ, Положення про стейкхолдерів освітніх 

програм ЛТЕУ та інших внутрішніх нормативних документів Вченою радою 

були розглянуті: 

- результати опитування стейкхолдерів щодо оцінювання ОПП “Туризм” 

та ОПП “Облік і оподаткування” й щодо організації та якості процесу надання 

освітніх послуг за цими освітньо-професійними програмами; 

- результати опитування здобувачів вищої освіти факультету 

товарознавства, управління та сфери послуг, факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних технологій, юридичного факультету та 

Інституту економіки та фінансів. 

Вчена рада, розглянувши стан забезпечення якості підготовки фахівців на 

факультеті ТУСО, прийняла ухвалу щодо подальшого удосконалення ОПП, 

навчально-методичного забезпечення освітніх компонент, контенту 

дистанційних курсів та їх постійного моніторингу гарантами освітніх програм. 

Відповідно до Положення про дотримання принципів академічної 

доброчесності у ЛТЕУ та Положення про запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових, навчально-методичних і науково-

методичних роботах НПП та здобувачів вищої освіти у ЛТЕУ, які є складовими 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти та наукової діяльності, 

Вченою радою були визначені основні напрями запобігання плагіату у 

наукових працях НПП і здобувачів вищої освіти. 

Для удосконалення навчально-методичної роботи в Університеті було 

обговорено питання: Про застосування “змішаного навчання” у викладанні 

іноземних мов на альтернативній платформі My English Lab у співпраці з 

компанією “Dinternal Education”; Про порядок та процедури визнання 

результатів навчання, отриманих ЗВО у неформальній освіті; Про стан 

виконання здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти 

кваліфікаційних (дипломних) робіт. Також рекомендовано до друку 1 

підручник і 8 навчальних посібників. 

З метою встановлення якості роботи науково-педагогічних працівників і 

кафедр Університету, вдосконалення системи управління структурними 

підрозділами та створення умов динамічного розвитку на основі максимально 

повного використання наявного кадрового потенціалу та відповідно до 

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників та кафедр ЛТЕУ відділом моніторингу якості освіти та акредитації 

було опрацьовано результати анкетування студентів щодо оцінки педагогічної 

майстерності викладачів “Викладач очима студентів” та рейтингування 
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науково-педагогічних працівників та кафедр Університету. Вчена рада 

розглянула представлені результати та прийняла рішення про врахування 

результатів рейтингового оцінювання ефективності роботи НПП при укладанні 

контрактів з ними, а завідувачам кафедр – при розподілі навантаження на 

наступний навчальний рік. 

Серйозна увага приділяється організації наукових досліджень викладачів 

та студентів. Вченою радою розглянуті та схвалені “Звіт про наукову роботу 

ЛТЕУ за 2019-2020 навчальний рік” та “Підсумки науково-дослідницької 

діяльності за 2020 рік і завдання вчених Університету на 2021 рік”. Регулярно 

слухається питання щодо стану виконання науково-дослідних тем кафедрами 

Університету та затвердження звітів за виконаними темами. Окремо заслуханий 

звіт за науково-дослідною темою: “Стратегічні пріоритети та інструменти 

державної політики розвитку небанківського інституційного інвестування в 

Україні”, над якою робота завершена.  

Університет дбає про підготовку молодого покоління науковців. Вченою 

радою розглянуті питання: “Про роботу Товариства молодих вчених 

Університету та її активізацію”, “Про підготовку наукових і науково-

педагогічних кадрів Університетом” та затверджені теми дисертаційних робіт 

для здобувачів наукового ступеня доктора філософії. Були утворені 3 

спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 051 “Економіка” та одна за спеціальністю 071 “Облік і 

оподаткування”.  

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 

21.08.2019 р. № 800, згідно зі Законами України “Про вищу освіту”, “Про 

освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність” Вчена рада розглянула та 

затвердила “Основні напрями підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників Університету” та результати зарахування стажування 

та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за 2019-2021 

роки. 

За звітний період були рекомендовані до друку наукові вісники 

Університету: Вісник ЛТЕУ, Випуски 61, 62, 63 (Економічні науки); Вісник 

ЛТЕУ, Випуски 25, 26 (Технічні науки); збірник наукових праць 

“Підприємництво і торгівля”, випуски 27, 28, 29, 30; Вісник ЛТЕУ, Випуск 9 

(Юридичні науки); започатковано видання збірника наукових праць “Індустрія 

туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі”, випуски 1 та 2. 

Рекомендовано також до друку міжнародний науковий журнал “Економічний 

дискурс” (4 випуски) та 3 монографії. 
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Для морального стимулювання діяльності науково-педагогічних 

працівників Вчена рада рекомендувала до нагородження: Грамотами Верховної 

Ради України; Почесною Грамотою, Грамотами і Подяками Кабінету Міністрів 

України – 7 осіб; Почесною трудовою відзнакою “Знак Пошани” Центральної 

спілки споживчих товариств України – 2 особи; Почесною Грамотою правління 

Укоопспілки та ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України – 2 

особи; Грамотою правління Укоопспілки та ЦК профспілки працівників 

споживчої кооперації України – 2 особи; Почесною грамотою Львівської 

обласної державної адміністрації – 6 осіб; Подякою голови Львівської обласної 

державної адміністрації – 4 особи; Грамотою голови Львівської обласної ради – 

6 осіб; Подякою голови Львівської обласної ради – 6 осіб; Подякою міського 

голови – 8 осіб. 

За видатні заслуги у сфері вищої освіти були рекомендовані до 

призначення стипендії Кабінету Міністрів України Заслужений діяч науки і 

техніки України, доктор технічних наук, професор, академік Української 

технологічної академії, завідувач кафедри товарознавства, технологій і 

управління якістю харчових продуктів Сирохман Іван Васильович та 

Заслужений працівник культури України, доктор історичних наук, професор, 

проректор з навчально-виховної роботи, професор кафедри історії і філософії 

Гелей Степан Дмитрович. 

З нагоди 205-ї річниці з часу заснування Львівського торговельно-

економічного університету були рекомендовані до преміювання студенти 

Університету з врученням диплома і нагрудного знака імені Олени Степанів: 

Помірко Юлія Романівна, студентка спеціальності “Маркетинг” факультету 

міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій; Мутян 

Іванна Євгеніївна, студентка спеціальності “Фінанси, банківська справа та 

страхування” Інституту економіки та фінансів та з врученням диплома і 

нагрудного знака імені Петра Франка: Ягельницька Юлія Сергіївна, студентка 

спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” факультету 

ТУСО; Воронко Назар Романович, студент спеціальності “Право” юридичного 

факультету. 

З метою морального і матеріального заохочення здобуття вищої освіти 

студентами закладів вищої освіти Правління Укоопспілки призначає для 

студентів, які виявили особливі успіхи в навчанні, науковій роботі та 

громадській діяльності, іменні стипендії правління Центральної спілки 

споживчих товариств України. Вченою радою були рекомендовані до 

призначення іменних стипендій: студентка третього курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності “Економіка” ОПП 

“Міжнародна економіка” денної форми навчання Інституту економіки та 
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фінансів Федоренко А. О.; студентка першого курсу другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність” ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність” денної форми 

навчання факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування 

Стецюк О. А.; студентка третього курсу денної форми навчання освітнього 

ступеня “бакалавр” спеціальності 242 “Туризм” ОПП “Туризм” факультету 

товарознавства, управління та сфери обслуговування Вархоляк Х. В. 

Вченою радою обговорювалися особливості виховної роботи в 

Університеті в умовах пандемії коронавірусу. У рішенні Ради зазначено, що 

пандемія COVID-19 внесла зміни в освітньо-виховний процес Університету. З 

початком карантину ректорат Університету, деканати факультетів докладали 

багато зусиль, щоб забезпечити максимальну безпеку учасників освітньо-

виховного процесу. Вони разом зі студентськими радами систематично 

здійснюють інформування студентів про заходи щодо запобігання поширенню 

коронавірусу та про діяльність Університету щодо організації освітньо-

виховного процесу в умовах пандемії. Така інформація оприлюднюється на всіх 

доступних інформаційних ресурсах: сайтах, сторінках і каналах у соціальних 

мережах. У тісній співпраці зі Студентською радою Університету здійснювався 

моніторинг якості забезпечення дистанційного навчання. Усі звернення 

студентів належним чином розглядались деканатами, після чого вживались 

відповідні заходи. Деканатами разом із кураторами академічних груп створено 

додаткові групи у Viber, Telegram та WhatsAрр для оперативного інформування 

здобувачів вищої освіти щодо наказів ректора, змін у розкладах і додаткової 

інформації щодо проведення навчання. Запровадження карантину стимулювало 

можливість використовувати як традиційні, так й інформаційно-комунікаційні 

технології для проведення виховної роботи зі студентами. Попри відсутність 

передумов наочних зустрічей з академічними групами та враховуючи 

особливості карантинного періоду, виховна робота продовжувалася в іншому 

режимі. Для організації освітньо-виховного процесу та налагодження 

комунікації в умовах дистанційної роботи використовувалися наступні ресурси: 

офіційний сайт і Веб-центр Університету, веб-сторінки кафедр, платформи для 

дистанційної роботи, спілкування в освітніх спільнотах, дистанційна платформа 

ZOOM. 

Зустрічі ректора Університету, деканів факультетів зі студентським 

активом відбувалися у форматі онлайн-спілкування з використанням 

платформи ZOOM, Viber і WhatsAрр. Особлива увага в Університеті була 

спрямована на іноземних студентів із певних країн (Азербайджан, Грузія, 

США, Марокко, Єгипет, Ліван, Камерун, Нігерія і Еквадор). Їм надавалася 

допомога щодо адаптації до запровадженої системи навчання в Університеті, 
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проживання у гуртожитку; легалізація, реєстрація та продовження терміну 

перебування в Україні, медична допомога тощо. Забезпечено тісний зв’язок між 

деканатом, менеджером по роботі з іноземними студентами, у тому числі 

шляхом інтерактивного спілкування.  

У 2020-2021 навчальному році Вченою радою було розглянуто 10 

атестаційних справ науково-педагогічних працівників Університету про 

присвоєння їм учених звань професора (5) і доцента (5).  

Вчене звання професора було присвоєне: д.е.н., професору кафедри 

менеджменту Свидрук І. І., к.е.н., професору кафедри економіки Куцик В. І., 

д.е.н., завідувачу кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Воронку 

Р. М., д.е.н., завідувачу кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Міщуку 

І. П. та д.е.н., професору кафедри економіки Лупаку Р. Л. 

Вчене звання доцента було присвоєне: к.геогр.н., доценту кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи Топорницькій М. Я., к.е.н., доценту 

кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Чік М. Ю., к.філол.н., 

доценту кафедри іноземних мов Демчук Н. М., к.ю.н., доценту кафедри теорії 

держави і права Санагурській Г. М. та к.ю.н., завідувачу кафедрі цивільного 

права та процесу Горецькій Х. В. 

Важливою складовою роботи Вченої ради було обрання за конкурсом на 

вакантні посади науково-педагогічних працівників Університету. Таких справ 

було розглянуто 66, у тому числі 12 завідувачів кафедр, 11 професорів і 43 

доцента. 
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3. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Для функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

Університет реалізовує низку процедур і заходів. Так, 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. 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 (протокол № 10 від 17 червня 2020 року, наказ 

ректора № 131/01 від 18 червня 2020 р.). 

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 і 

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 функціонують Рада з 

якості Університету, комісії з якості факультету, інституту та групи з якості 

освітніх програм, склад яких постійно оновлюється. 

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 2021 рік; Положення про управління задокументованою 

інформацією у ЛТЕУ; Положення про систему управління якістю ЛТЕУ; 

Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у ЛТЕУ; 
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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 графіка внутрішнього аудиту здійснюють аудит структурних 

підрозділів Університету. Результати проведених аудитів постійно 

враховуються для покращення освітньої діяльності Університету. 

За результатами перевірки якісного складу груп забезпечення у вересні 

2020 року було встановлено, що якісний склад груп забезпечення для 

спеціальностей: “Менеджмент”, “Право”, “Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність”, “Туризм”, “Готельно-ресторанна справа”, “Харчові технології”, 

“Фінанси, банківська справа та страхування”, “Облік і оподаткування”, 

“Економіка”, “Маркетинг”, “Журналістика”, “Міжнародні економічні відносини” 

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 2020-2021 

навчальному році було проведено опитування здобувачів вищої освіти, 

науково-педагогічних працівників Університету, роботодавців та інших 

стейкхолдерів. Гарантами освітньо-професійних програм були сформовані звіти 
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за результатами проведених опитувань, які обговорювалися на засіданнях ради 

з якості та Вченої ради Університету.  

Усі думки та пропозиції учасників анкетування було враховано при 

формуванні змін та доповнень до ОПП та навчальних планів (протокол № 10 

від 1 квітня 2021 року). 

Вченою радою розглядалися особливості та пріоритети підготовки 

здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня ОПП “Реклама у 

бізнесі” спеціальності 061 “Журналістика” (протокол № 9 від 5 березня 2021 

року). 

Для удосконалення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

Університеті відділом моніторингу якості освіти та акредитації здійснено 

перевірку навчально-методичного забезпечення та дистанційних курсів освітніх 

компонент, що читаються викладачами факультету товарознавства, управління 

та сфери обслуговування та розглянуто на Вченій раді питання “Про стан 

забезпечення якості підготовки фахівців на факультеті ТУСО” (протокол № 12 

від 31 травня 2021 року). 

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. Відповідно до вимог МОН України та 

Державної служби якості освіти України результати оцінювання знань 

студентів розміщені на офіційному сайті Університету. 

Оцінювання науково-педагогічних працівників Університету здійснюють 

відповідно до порядку, визначеного Положенням про рейтингове оцінювання 

діяльності професорсько-викладацького складу Львівського торговельно-

економічного університету. З метою урахування рекомендацій експертної 

групи та галузевої експертної ради НАЗЯВО під час акредитації ОПП 

“Готельно-ресторанна справаˮ спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справаˮ 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо подальшого удосконалення 

показників рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників та кафедр Університету та Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 

30 грудня 2015 р. № 1187, внесені такі зміни та доповнення до Положення про 

рейтингове оцінювання діяльності професорсько-викладацького складу ЛТЕУ: 

вилучено постійну частину, яка відображала оцінку основних показників 
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досягнутої кваліфікації викладача з 01.09.1991 року (блок 1); введено блок 1 

“Основні показники професійної компетентності та педагогічної майстерності 

НПП за поточний (звітний) навчальний рікˮ з виокремлення таких показників, 

як наявність силабусів, навчальних і робочих програм навчальних дисциплін; 

результати анкетування щодо професійної компетентності та педагогічної 

майстерності викладача; показники підвищення педагогічної майстерності та 

інше; доповнено блок 2 “Рівень наукової та професійної активності науково-

педагогічного працівника за останні 5 навчальних роківˮ, що передбачає оцінку 

роботи у складі проектних груп, ради з якості, комісії з якості, групи з якості 

ОПП, роботи гарантів ОПП; оцінку досвіду практичної роботи за спеціальністю 

та наукове консультування установ, підприємств, організацій тощо. 

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).  

Постійно відбувається оновлення навчальних ресурсів – створено нові 

вибіркові навчальні дисципліни та дистанційні курси. Постійно оновлюються 

фонди та інформаційні ресурси бібліотеки. 

У 2020-2021 навчальному році розроблені нові освітні програми 

підготовки фахівців та навчальні плани для студентів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, за якими відбувся прийом на навчання у 2021 році: 

спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (ОПП 

“Товарознавство і комерційна логістика”, ОПП “Митна справа”); спеціальність 

181 “Харчові технології” (ОПП “Технологія та організація ресторанного 

бізнесу”); спеціальність 242 “Туризм” (ОПП “Організація управління туризмом 

та індустрією гостинності”); спеціальність 071 “Облік і оподаткування” (ОПП 

“Діджитал облік та бізнес-аналітика”). 

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. 
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Протягом 2020-2021 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.  

В Університеті створена ефективна система запобігання та виявлення 

академічного плагіату, зокрема функціонує інформаційна онлайн-система 

“Unicheck”, за допомогою якої здійснюється перевірка курсових та 

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, наукових праць викладачів і 

студентів.  

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 

250 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 
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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. 

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. 
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4. АКРЕДИТАЦІЙНА РОБОТА  

Акредитація освітніх програм є основним інструментом 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 акредитаційних робіт перед колективом 

Університету (факультетів, кафедр, інших структурних підрозділів) на 2020-

2021 навчальний рік виконані.  

У 2020-2021 навчальному році колективом Університету проведено такі 

акредитаційно-ліцензійні роботи: 

 вперше у 2020-2021 навчальному році в Університеті проводилася 

акредитація освітньої програми “Туризм” за спеціальністю 242 “Туризм” 

другого (магістерського) 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 

(затверджено 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 “Туризм” 

спеціальності 242 “Туризм” другого (магістерського) рівня вищої освіти 

отримано сертифікат про акредитацію освітньої програми Національним 

агентством забезпечення якості вищої освіти (№ 1192 від 26.01.2021 року); 
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 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. 

Відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти Університет у поточному році здійснюватиме 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 2021 рік). 

Перспективним для розвитку конкурентоспроможності Університету на 

ринку освітніх послуг є: 

 удосконалення освітніх програм у відповідності до діючих стандартів, 

затверджених Міністерством освіти і науки України у 2019-2021 роках; 

 запровадження освітніх програм, найбільш наближених до потреб 

роботодавців тощо. 
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5. 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 здобувачів вищої 

освіти, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

У 2020-2021 навчальному році організація освітнього процесу 

здійснювалася у змішаній очно-дистанційній формі в зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19). З метою запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби (CОVID-19) у навчальному 2020-2021 році розроблені 

протоколи, які забезпечували алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, 

пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

(CОVID-19) серед здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників 

Університету. Незважаючи на часткове переведення освітнього процесу у 

дистанційну форму навчання, якість надання освітніх послуг залишилася на 

високому науково-методичному рівні. 

Проектними групами з розробки та впровадження освітньо-професійних 

та освітньо-наукових програм переглянуті та оновлені діючі освітньо-

професійні програми на 2021 рік та розроблені і введені в дію нові освітньо-

професійні програми зі спеціальностей: 071 “Облік і оподаткування” (ОПП 

“Діджитал облік та бізнес-аналітика”), 076 “Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність” (ОПП “Митна справа”, “Товарознавство і комерційна 

логістика”), 181 “Харчові технології” (ОПП “Технологія та організація 

ресторанного бізнесу”), 242 “Туризм” (ОПП “Організація управління туризмом 

та індустрією гостинності”) для першого (бакалаврського) рівня вищої 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 вищої освіти 2021 року набору для всіх спеціальностей, за якими 



29 

здійснюється підготовка фахівців на денній та заочній формах 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 рівнів 

“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 навчально-методичного забезпечення. 

Перероблено графіки освітнього процесу. На базі навчальних планів 

навчальним відділом розроблені робочі навчальні плани, електронні варіанти 

яких доведені до відома працівників Інституту економіки та фінансів, 

факультетів та кафедр Університету. 

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 

процедури 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 

2021-2022 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, робочими програмами і силабусами; 

 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. У рейтингуванні враховувалися 
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кваліфікаційний потенціал викладача 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 2020-2021 

навчального року відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України і 

становлять у цілому по Університету: абсолютна успішність – 97,6 %, 

показники якості знань – 71,9%. 

З метою перевірки, оцінювання й аналізу залишкових знань студентів та 

відповідно до наказу ректора №287/01 від 30 грудня 2020 року виконана робота 

з організації та проведення ректорських контрольних робіт зі студентами 2-4 

курсів освітнього рівня “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 урахуванням обсягу знань і вмінь 

студентів на момент перевірки, створені робочі групи, затверджені графіки 

проведення консультацій та виконання робіт. 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. 

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 367 сучасних персональних комп’ютерів); 

 обладнано новими персональними комп’ютерами 126, 202, 402 і 

дообладнано 501 – по вул. У. Самчука, 9, і 502 - в навчальному корпусі по вул. 

Бр. Тершаківців, 2а; 
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 обладнано мультимедійними пристроями 42 лекційних аудиторії в 

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

вул. Туган-Барановського, 10; по вул. Братів Тершаківців, 2а; 

 покращено Wi-Fi (точки доступу бездротового (радіо) зв’язку) у 

навчальних корпусах і гуртожитках; 

 підтримується поштова система з адресним каталогом Університету на 

основі Gmail технологій; 

 встановлено камери відеоспостереження в лекційних аудиторіях 

головного корпусу і в гуртожитках (система повного відеоспостереження) 

Університету; 

 підтримується інформаційна база випускових кваліфікаційних робіт 

ЛТЕУ (антиплагіат, перевірка кваліфікаційних робіт і проектів, курсових і 

дисертацій); 

 удосконалюється Центр дистанційних технологій навчання ННІІ та 

система “TESTˮ; 

 підтримується доступ до наукових мереж світу, зокрема до 

пан’європейської науково-освітньої мережі GEANT (близько 3650 навчальних 

закладів у 35 країнах Європи). 

Усі 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 145 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 першого року навчання – 4 

тижні після 1 семестру і 2 тижні після другого; магістри другого року навчання 

– 2-6 тижнів після 1 семестру (табл. 5.1 і 5.2). 

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. 

Загальне керівництво практикою здійснює відділ моніторингу якості 

освіти та акредитації. Безпосереднє керівництво певними різновидами практики 

покладено на відповідні кафедри.  
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Таблиця 5.1 

Кількість студентів, які проходили практику в розрізі факультетів  

у 2020-2021 навчальному році 

Ступінь вищої 

освіти 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 
Всього 

Інститут економіки та фінансів 

бакалавр 95 235 330 

магістр 19 53 72 

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

бакалавр 458 488 946 

магістр 68 91 159 

Юридичний факультет 

бакалавр 56 92 148 

магістр 26 32 58 

Факультет МЕВ та інформаційних технологій 

бакалавр 199 63 262 

магістр 40 10 50 

Протягом 2020-2021 навчального року укладено 9 нових довгострокових 

угод з підприємствами-базами практики (табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 

Перелік окремих баз практики, з якими укладено довгострокові угоди  

у 2020-2021 навчальному році 

№ 

з/п 

Найменування бази для проходження 

практики 

Інформація про наявність угод про 

проходження практик (№, дата, строк дії) 

1.  
ПрАТ “Карлсберг Українаˮ філія 

“Львівська пивоварняˮ 

№ 01/020-14 від 30.08.2021 р.;  

строк дії – до 31.12.2030 

2.  Адвокатське бюро “Антона Марчукаˮ 
№ 75/020-14 від 30.08.2021 р.;  

строк дії – до 31.12.2025 

3.  
Національний природний парк 

“Сколівські бескидиˮ 

№ 74/020-14 від 30.08.2021 р.;  

строк дії – до 31.12.2025 

4.  ТзОВ “Хліб-трейдˮ 
№ 65/020-14 від 23.06.2021 р.; 

строк дії – до 31.12.2021 

5.  ПП “Захід Еко-Продуктˮ 
№ 62/020-14 від 23.06.2021 р.;  

строк дії – до 31.12.2025 

6.  
ПрАТ СК “ПЗУ Українаˮ Львівське 

агентство № 1 

№ 56/020-14 від 23.06.2021 р.; 

 строк дії – до 31.12.2030 

7.  
Готельно-ресторанний комплекс 

“Дельтаˮ 

№ 40/020-14 від 05.01.2021 р.;  

строк дії – до 31.12.2030 

8.  

Державне підприємство “Спеціалізоване 

лісогосподарське агропромислове 

підприємство “Любенівагролісˮ 

№ 69/020-14 від 05.01.2021 р.;  

строк дії – до 31.12.2030 

9.  ТзОВ “Готель на Лемківськійˮ 
№ 02/020-14 від 07.09.2020 р.;  

строк дії – до 31.12.2030 
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На даний час діє 99 довгострокових угод з базами практики. 

Було проведено опитування здобувачів вищої освіти щодо задоволення 

організацією процесу практичної підготовки та відповідністю підприємства-

бази практики вимогам програми практики, а також встановлено основні 

труднощі, що виникають у студентів під час проходження практики.  

На питання: Під час проходження практичної підготовки Ви 

зіштовхнулися з труднощами, пов’язаними з: 14,3 % вказали на постійне 

удосконалення дисциплін, що формують професійні компетентності; 14,3 % 

організацією практики на підприємстві-базі практики; 14,3 % вказали на 

вдосконалення організації практики в Університеті; і 57,1 % вказали, що 

жодних труднощів під час проходження практичної підготовки не виникало. 

Тому при формуванні програми проходження практики варто звернути 

особливу увагу на перелік теоретичних питань, які мають опрацювати студенти 

під час практичного навчання, належну теоретичну їх підготовку, а також при 

укладенні угод про співпрацю з підприємствами-базами практик обумовлювати 

здійснення належної організації проходження практичного навчання 

здобувачами вищої освіти.  

Однією з важливих ланок освітньої діяльності в Університеті є підсумкова 

атестація випускників усіх рівнів вищої освіти. 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. 

Екзаменаційними комісіями на всіх формах навчання було проведено 

підсумкову атестацію 881 здобувача вищої освіти, у тому числі: 

 денна форма навчання – 369 осіб, із них: 295 – бакалаври, 74 – магістри. 

Диплом з відзнакою отримали 65 осіб, що складає 17,6%; 

 заочна форма навчання – 512 осіб, із них: 423 – бакалаври, 89 – магістри. 

Диплом з відзнакою отримали 40 осіб, що складає 7,8%. 

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 
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збори з головами і членами екзаменаційних комісій та інструктаж із їх секретарями; 

на належному рівні здійснено попередній захист кваліфікаційних 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 обґрунтованими 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; 

 127 кваліфікаційних робіт виконані на замовлення підприємств та 

організацій, результати 136 кваліфікаційних робіт пройшли апробацію на 

досліджуваних підприємствах і мають довідки про використання результатів 

дослідження та прийняття їх до впровадження, результати 46 кваліфікаційних робіт 

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. 

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 2020-2021 навчальному році такі 

лекції прочитали: 

- доцент кафедри теорії держави і права, к.ю.н., доцент Санагурська Г. М. 

на тему “Механізм і апарат держави” для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти 1 курсу спеціальності 081 “Право” (ОПП “Право”) з 

навчальної дисципліни “Теорія держави і права” (29 вересня 2020 року); 
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- професор кафедри менеджменту, д.е.н., професор Свидрук І. І. на тему 

“Керівник як лідер креативного менеджменту” для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу спеціальності 073 “Менеджмент” 

(ОПП “Менеджмент”) з навчальної дисципліни “Креативний менеджмент” (12 

листопада 2020 року); 

- професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, д.е.н., 

професор Воронко Р. М. на тему “Управлінський контроль проєктів” для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 1 курсу ОПП “Облік і 

оподаткування”, “Міжнародна економіка”, “Фінанси, банківська справа та 

страхування”, “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Міжнародні економічні 

відносини” з навчальної дисципліни “ Управлінський контроль” (1 грудня 2020 

року); 

- професор кафедри економіки, к.е.н. Куцик В. І. на тему: “Фінансово-

економічні результати діяльності підприємства” для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 2 курсу спеціальностей 075 “Маркетинг” 

(ОПП “Маркетинг”) і 061 “Журналістика” (ОПП “Реклама у бізнесі”) з 

навчальної дисципліни “Економіка підприємства” (2 грудня 2020 року); 

- доцент кафедри господарського права та процесу, к.ю.н., доцент 

Оверко Г. Я. на тему “Відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 

курсу спеціальності 081 “Право” (ОПП “Право”) з навчальної дисципліни 

“Господарське право” (18 грудня 2020 року); 

- професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, д.е.н., 

професор Міщук І. П. на тему “Організаційно-управлінські засади та 

прикладний інструментарій формування логістичних систем в економіці” для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу спеціальності 

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ з навчальної дисципліни 

“Організація, проєктування та управління логістичними системами” (17 березня 

2021 року); 

- доцент кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н. Горецька Х. В. на 

тему “Еколого-правовий режим використання та охорони водних ресурсів” для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2 курсу спеціальності 

081 “Право” (ОПП “Право”) з навчальної дисципліни “Екологічне право” (20 

травня 2021 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. 

 



36 

6. 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 студентами іноземними мовами робить зарубіжні 

університети цілком реальними суб’єктами конкуренції для університетів 

України; 

 загострення в колективах 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 Університету 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. 
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Завдання професорсько-викладацького складу, кафедр, інституту 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. 6.1 і 6.2. 
 

 

Рис. 6.1. Динаміка видання навчальної літератури професорсько-

викладацьким складом Університету в 2017-2021 рр. (за кількістю позицій) 

 

З даних рис. 6.1 видно, що у 2018, 2019 і 2020 роках видання навчальної 

літератури майже однакове та більше, ніж у 2017 році (пов’язано зі зміною 

кількості дисциплін, які читаються студентам), а 2021 рік – тільки за перше 

півріччя. Велика кількість виданої навчальної літератури пов’язана з плановим 

оновленням багатьох навчально-методичних розробок і запровадженням нових 

освітніх програм. 

Також змінюється обсяг друкованих видань (рис. 6.2). 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. 
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Рис. 6.2. Динаміка видання навчальної літератури професорсько-

викладацьким складом Університету в 2017-2021 рр. (за обсягом друкованих 

аркушів) 

 

Доповнюють інформацію про роботу над навчально-методичною 

літературою дані про видання підручників і посібників. Обсяги видання за 

останні п’ять років є значними, а найбільшими у роки проходження акредитації 

великої кількості спеціальностей (наприклад, 2019 рік; 2021 рік – перше 

півріччя). Проте у 2020-2021 роках кількість виданих навчальних посібників 

порівняно з 2019 роком зменшується (рис. 6.3). 

Основними причинами є такі:  

 перехід на нові сучасні навчальні плани, де суттєво скорочено кількість 

навчальних дисциплін;  

 збільшення кількості кредитів на кожну дисципліну;  

 збільшення кількості підручників і посібників, розповсюджуваних через 

мережу Інтернет, і 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; 

 підготовка і видання підручників і навчальних посібників кафедрами 

Університету за потребою тощо. 
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Рис. 6.3. Динаміка видання підручників і навчальних посібників 

професорсько-викладацьким складом Університету в 2017-2021 рр. 

 

Подана інформація про видання підручників, навчальних посібників і 

іншої навчально-методичної літератури професорсько-викладацьким складом 

кафедр Університету у 2020 р. та за перше півріччя 2021 р. у табл. 6.1 свідчить, що 

у першому півріччі 2021 року стало менше роботи професорсько-викладацького 

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

14 методичних розробок для забезпечення викладання дисциплін, що читаються 

для здобувачів вищої освіти за новими освітньо-професійними програмами. 

Видання підручників і навчальних посібників подано у табл. 6.2. 

Разом з тим, необхідно назвати низку чинників, які сприятимуть 

збільшенню кількості підготовленої до друку навчальної літератури і передусім 

підручників і посібників. Серед них: 

 ще більше стимулювання праці професорсько-викладацького складу 

над створенням навчальної літератури відповідно до Ліцензійних умов провад-

ження освітньої діяльності в редакції Постанови КМУ від 24 березня 2021 р. 

№ 365 та Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних дис-

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

 

Таблиця 6.1 

Видання підручників, навчальних посібників і навчально-методичної 

літератури професорсько-викладацьким складом кафедр Університету  

у 2020 р. та 1-у півріччі 2021 р. 

Кафедра 

Кількість виданих 

підручників посібників 

навчально-

методичної 

літератури  

та ін. 

Всього  

2020 р. 
1-е 

півріччя 

2021 р. 
2020 р. 

1-е 
півріччя 

2021 р. 
2020 р. 

1-е 
півріччя 

2021 р. 
2020 р. 

1-е 
півріччя 

2021 р. 

Обліку, контролю, аналізу та 
оподаткування 

  1 4 2  3 4 

Економіки 3  7 6 13 3 23 9 

Фінансів, економічної безпеки, 
банківської справи та страхового 
бізнесу 

  3 2 9 2 12 4 

Міжнародних економічних 
відносин 

1  1 1 15 1 17 2 

Маркетингу    1 2  2 1 

Вищої математики та кількісних 
методів 

  5 1 5  10 1 

Іноземних мов 1  3 3 15  19 3 

Комп’ютерних наук   1 1 6  7 1 

Менеджменту   1  5  6  

Товарознавства, митної справи 
та управління якістю 

2  2 1 10 2 14 3 

Підприємництва, торгівлі та 
логістики 

1  1 1 11  13 1 

Харчових технологій   5  4  9  

Туризму та готельно-
ресторанної справи 

   1 19 2 19 3 

Теорії держави і права   1  1 1 2 1 

Цивільного права та процесу   3  6  9  

Господарського права та 
процесу 

    3 3 3 3 

Кримінального права та процесу         

Історії і філософії   1  4  5  

Всього 8 0 35 22 130 14 173 36 

Таблиця 6.2 
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Видання підручників і навчальних посібників професорсько-

викладацьким складом Університету в 2020 р. та 1-у півріччі 2021 р. 

№ 

з/п 
Автори Назва 

Підручники 

2020 рік 

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

продуктів 

2.  
Сирохман І. В., Лозова Т. М., 

Гирка О. І. та ін. 

Якість і безпечність харчової продукції 

традиційних та інноваційних технологій 

3.  
Апопій В. В., Шутовська Н. О., 

Середа С. А. 
Основи підприємництва 

4.  Ковтун О. І. Національна економіка 

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

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

7.  
Ковалик Н. В., Зайшла Н. О., 

Тимочко Л. М. 

Англійська мова з основ міжнародної 

економіки / English for International Economics 

8.  
Бабець І. Г., Полякова Ю. В., 

Мокій О. А. 

Міжнародний менеджмент інноваційної 

діяльності 

 

Навчальні посібники 

2020 рік 

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

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

свійських тварин і птиці 

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

спрямуванням) 

4.  
Василечко В. О., Ломницька Я. Ф., 

Скоробогатий Я. П., Бужанська М. В. 

Харчова хімія: аналіз та хімічний склад 

харчових продуктів 

5.  Артищук І. В., Бабич В. І. 
Інформаційні системи та технології. 

Практикум 

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

схемах і таблицях 

7.  
Башнянин Г. І., Зав’ялова О. Р., 

Перепьолкіна О. О. 
Мікроекономічна теорія 

8.  Ковалик Н. В. Англійська мова для юристів 

9.  
Сороківський В. М., Черкасова С. В., 

Сороківська М. В. 
Актуарні розрахунки 

10.  Ковтун О. І. Державне регулювання економіки 

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

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

13.  
Копич І. М., Сороківський В. М., 

Стефаняк В. І. 

Математичні моделі в менеджменті та 

маркетингу 

14.  Боднар І. Міжнародна інформація 

15.  
Копич І. М., Копитко Б. І., 

Сороківський В. М. 

Прикладна математична статистика для 

економістів 

16.  
Шевчик Б. М., за ред. д.е.н., проф. 

Башнянина Г. І. 
Сучасні економічні теорії глобальних систем 

17.  
Шевчик Б. М. та ін. 

 

Історія економічних вчень. 3-тє вид., доп. 
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18.  Копич І. М., Сороківський В. М. 
Теорія ймовірностей та математична 

статистика 

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

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

21.  Городня Т. А. Економічна та фінансова діагностика 

22.  
Антонюк Я. М., 

Шиндировський І. М. 
Комерційна діяльність 

23.  Черкасова С. В. Ринок фінансових послуг 

24.  Ощипок І. М. Барна справа 

25.  
Ощипок І. М., Пономарьов П. Х., 

Філь М. І. 
Кухні народів світу 

26.  
Мицак О. В., Андрейків Т. Я., 

Чуй І. Р. 
Міжнародні фінанси 

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

охороною праці 

28.  Решетило Л. І., Рожко І. С. Основи переробки зернових культур 

29.  Ковалик Н. В., Ванівська О. І. 
Ділова іноземна мова: бізнес-курс англійської 

мови. Business English: Dare to be 

30.  Котуха О. С., Чабан О. М. 
Цивільне право України. Особлива частина. 

Частина 1 

31.  Котуха О. С., Чабан О. М. 
Цивільне право України. Особлива частина. 

Частина 2 

32.  
Котуха О. С., Фігель Ю. О.,  

Скрекля Л. І. 
Міжнародне право 

33.  Власюк Н. І. Місцеві фінанси 

34.  Вдовичин І., Голинська М. Історія держави і права України 

35.  
Тімченко О. П., Козій І. В.,  

Кендус О. З. і ін. 
Культурологія 

2021 рік 

1.  Сапожник Д. І. Захист прав споживачів 

2.  Демчук Н. М., Зелена Ю. Л. Ділова іноземна мова (французька) 

3.  Кость С. С. Чеська мова для початківців 

4.  Ковалик Н. В. Англійська мова для юристів 

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

бухгалтерських пакетів 

6.  Ковтун О. М. Державне регулювання економіки 

7.  Ковтун О. М. Державне регулювання економіки. Практикум 

8.  Воронко О. С. Економічний аналіз 

9.  Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем 

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

11.  Міценко Н. Г. і ін. Управління потенціалом підприємства 

12.  Черкасова С. В. Ринок фінансових послуг 

13.  Чуй І. Р., Біла О. Г. Фінанси 

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

15.  Медвідь Л. Г., Фостяк І. В. Облік в банках 

16.  
Воронко Р. М., Редченко К. І.,  

Благун І. Г. 

Міжнародні системи обліку і звітності та 

аудиту 

17.  Воронко Р. М. Облік у зарубіжних країнах 

18.  
Сороківський В. М., Черкасова С. В., 

Сороківська С. В. 

 

Актуарні розрахунки 
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19.  Іванова Л. О., Музика О. М. 
Моніторинг світового ринку готельних і 

ресторанних послуг 

20.  
Мокій О. А., Бабець І. Г.,  

Полякова Ю. В. 

Комерціалізація технологій та об’єктів 

патентного права 

21.  
Антонюк Я. М.,  

Шиндировський І. М. 
Комерційна діяльність 

22.  Мізюк Б. М. Стратегічний менеджмент 

 

Проблемним залишається питання вчасного виконання кафедрами плану 

видання. При створенні чи оновленні навчально-методичного забезпечення 

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; 

 уникнення порушення графіка, що створює напруженість у роботі 

університетського видавництва. 

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 57229 од.; 

тестових питань – 537111 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.), туризму та готельно-ресторанної 

справи (завідувач кафедри проф. Мізюк Б. М.), міжнародних економічних 

відносин (завідувач кафедри проф. Шевчук В. О.), підприємництва, торгівлі та 

логістики (завідувач кафедри проф. Міщук І. П.) і теорії держави і права 

(завідувач кафедри доц. Олашин М. М.). 

Результати роботи факультетів і кафедр Університету над ДК подані в 

табл. 6.3. 
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Таблиця 6.3 

Результати роботи професорсько-викладацького складу кафедр 

Університету над ДК у розрізі факультетів станом на 1 липня 2021 р. 

Інститут, факультет 

Адаптованих 

ДК у 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 
198 54 45 3 

Факультет міжнародних 

економічних відносин та 

інформаційних технологій 

194 67 44 9 

Факультет товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 

260 72 57 14 

Юридичний факультет 115 - 5 17 

Всього 767 193 151 43 

 

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.  

Досягненню повнішого забезпечення здобувачів вищої освіти навчально-

методичними матеріалами сприяє розміщення навчально-методичної 

літератури в електронній бібліотеці Університету (табл. 6.4). 

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 
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електронній бібліотеці кількість матеріалів у середньому зросла лише на 98 од., 

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

Таблиця 6.4 

Наявність в електронній бібліотеці навчальних матеріалів 

за їх видами станом на 1 липня 2020 р. і 1 липня 2021 р. 

Вид навчальної літератури 

Кількість, 

завантажено матеріалів 
Динаміка, 

од. 
2020 р. 2021 

Підручники 19 20 +1 

Навчальні посібники 316 324 +8 

Конспекти лекцій 429 436 +7 

Тести 267 267 - 

Завдання і методичні вказівки для СРС 528 529 +1 

Завдання і методичні вказівки до контрольних робіт 344 344 - 

Завдання і методичні вказівки до лабораторних 

занять 
106 107 +1 

Завдання і методичні вказівки до практичних занять 208 209 +1 

Завдання і методичні вказівки до семінарських 

занять 
60 60 - 

Методичні вказівки до дипломних (магістерських) 

робіт 
36 37 +1 

Методичні вказівки до курсових робіт 49 49 - 

Програми практик 69 74 +5 

Допоміжний матеріал 359 432 +73 

Навчально-методичні комплекси 284 284 - 

Робочі навчальні програми 491 491 - 

Новинки видавництв України 4 4 - 

Монографії 25 25 - 

Всього 3594 3692 +98 

 

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 (зі 

змінами від 05.03.2021 р.). Згідно з цим положенням запроваджено силабуси 

навчальних дисциплін, які було розглянуто комісіями з якості інституту, 

факультетів і розміщено їх на сайті Університету. Кафедрами під час розробки 

силабусів навчальних дисциплін на 2021-2022 н.р. було враховано рекомендації 

комісій з якості факультетів і інституту. 
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7. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

 

Основні результати наукової роботи за звітний період є такими: 

1) захищено 11 докторських дисертацій:  

 на раді Д 35.840.01 (спеціальності: “Економіка та управління 

національним господарством” і “Економіка та управління підприємствами”) 

захищено 10 дисертацій: 

 за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним 

господарством: Н. А. Антонюк на тему: “Антикризове управління 

національною економікою в умовах децентралізації”, C. О. Кушнір на тему: 

“Інституційне забезпечення функціонування аграрного сектору України в 

контексті його інноваційного розвитку: теорія, методологія, практика”, 

Ю. В. Шушкова на тему: “Технологічна модернізація як основа 

реіндустріалізації національної економіки”, Г. А. Заячковська на тему: 

“Маркетингове забезпечення розвитку в’їзного туризму в Україні: теорія та 

методологія”, Н. М. Попадинець на тему: “Теоретико-методологічні засади 

державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів” та 

Дацко О. І. на тему: “Забезпечення економічної безпеки України: соціально-

гуманітарний вимір”; 

 за спеціальністю 08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності): О. Г. Яворська на тему: “Теоретико-

методологічні основи управління інтелектуальним капіталом підприємств 

туристичної інфраструктури”; 

 1 дисертаційна робота захищена нашим викладачем: 

 за спеціальністю 08.00.03 економіка та управління національним 

господарством: Н. М. Рущишин на тему: “Реалізація потенціалу банківської 

системи в забезпеченні структурного реформування економіки України”; 

 2 дисертаційні роботи захищені нашими докторантами: 

 за спеціальністю 08.00.03 економіка та управління національним 

господарством: В. В. Зайченко на тему: “Пріоритети та інструменти 

забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України” та 
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В. О. Ганський на тему: “Теоретико-методологічні основи управління 

ресурсами спадщини в системі національної економіки”; 

 у інших радах не нашого Університету нашими викладачами: 1 

дисертаційна робота (А. Б. Медвідь за спеціальністю 12.00.02. – конституційне 

право; муніципальне право на тему: “Права людини на життя, свободу та 

справедливий суд за Європейською конвенцією 1950 року і Конституцією 

України: проблеми регламентації та тлумачення”); 

2) студентами Університету отримано сімнадцять 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; 

3) студенту спеціальності “Право” Панасюку Андрію урочисто вручено 

Премію імені В’ячеслава Чорновола та Диплом Львівської обласної державної 

адміністрації та Львівської обласної ради за активну життєву і громадську 

позицію, особистий внесок у розвиток і утвердження вітчизняної науки, 

сприяння суспільному прогресу, соціально-економічним перетворенням в 

Україні та світі; 

4) студентки Університету спеціальності “Готельно-ресторанна справа” 

Василина Волощук та спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність” Юлія Климів стали Лауреатами обласної премії та нагороджені 

Дипломом Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради за 

активну життєву та громадську позицію, особистий внесок у розвиток і 

утвердження вітчизняної науки, сприяння суспільному прогресу, соціально-

економічним перетворенням в Україні та світі; 

5) відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної 

адміністрації М. З. Козицького від 29 жовтня 2020 року № 984/0/5-20 “Про 

призначення обласних премій для працівників наукових установ та закладів 

вищої освіти у 2020 році” обласні премії для працівників наукових установ та 

закладів вищої освіти вручено д.е.н., професору, ректору П. О. Куцику та 

к.ю.н., доценту кафедри теорії держави і права М. І. Голинській; 

6) у підвищенні кваліфікації за кордоном взяли участь чотирнадцять 

викладачів Університету, серед яких: д.е.н., професор, завідувач кафедри 
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економіки Н. Г. Міценко та д.е.н., професор, завідувач кафедри 

підприємництва, торгівлі та логістики І. П. Міщук у Балтійському науково-

дослідному інституті проблем трансформації економічного простору (м. Рига, 

Латвія); к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування О. М. Чабанюк в Інституті Науково-дослідному Люблінського 

науково-технологічного парку (м. Люблін, Республіка Польща); к.ю.н., доцент 

кафедри теорії держави і права Г. М. Санагурська та к.ю.н., доцент кафедри, 

завідувач кафедри цивільного права та процесу Х. В. Горецька в Університеті 

Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща); к.е.н., доцент 

кафедри менеджменту Н. Є. Кудла в Краківській філії Центру 

сільськогосподарського дорадництва у Брвінові (м. Краків, Республіка 

Польща); д.е.н., доцент, професор кафедри економіки Р. Л. Лупак в 

Університеті економіки в Бидгощі (м. Бидгощ, Республіка Польща); к.е.н., 

доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування К. І. Кузьмінська у 

Катовіцькій технологічній школі (м. Катовіце, Республіка Польща); д.е.н., 

професор, завідувач кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи 

та страхового бізнесу О. І. Копилюк, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування Р. М. Воронко, д.е.н., доцент, професор 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи І. М. Мельник та к.е.н., 

доцент, доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та 

страхового бізнесу О. М. Музичка у Гуманітарно-економічному університеті, 

Науково-освітньому консорціумі (м. Кельце, Республіка Польща); д.е.н., 

професор, завідувач кафедри менеджменту О. О. Трут у Державному вищому 

навчальному закладі Республіки Польща – Духовній Академії Університету 

Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (м. Варшава, Республіка Польща) 

та к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Л. Б. Демидчук 

у Вищій школі бізнесу ‒ Національному університеті Луї (м. Новий Сонч, 

Республіка Польща); 

7) налагоджено регулярне та оперативне розміщення на інтернет-сторінці 

Університету матеріалів про наукові здобутки вчених, діяльність наукових шкіл 

та проведені наукові заходи. 
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Водночас потребують більшої уваги наступні напрями науково-

дослідницької діяльності Університету: 

 необхідне збільшення кількості наукових публікацій, тематика яких 

напряму кореспондує з 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; 

 звітність по науково-дослідних темах окремими керівниками цих тем 

подається із запізненням або не у повному обсязі; 

 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; 

 незначною залишається кількість одноосібних і спільних англомовних 

публікацій працівників Університету разом з авторами з інших країн; 

 завідувачі кафедр не завжди відслідковують якість та об’єктивність 

інформації, що вноситься працівниками кафедр у звіти про їх наукову діяльність; 

 інформація про наукові здобутки працівників, аспірантів і студентів не 

завжди своєчасно та у повному обсязі оновлюється на веб-ресурсах кафедр і 

факультетів. 
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7.1. 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. 

 

7.1.1. Тематика науково-дослідних робіт 

У 2020-2021 році вченими Університету виконувалося 30 науково-

дослідних тем. Даний показник у 2017 р. становив 39 тем, 2018 р. – 39, 2019 р. ‒ 

32, а в 2020-2021 р.р. ‒ 30 (рис. 7.1.1). У 2020 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 2020 році 

було охоплено більше половини кафедр Університету. 

 

Рис. 7.1.1. Кількість виконуваних науково-дослідних тем викладачами 

кафедр Університету у 2012-2021 роках 

 

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

виконувались у Львівському торговельно-економічному університеті у 2020-

2021 навчальному році, подана у табл. 7.1.1. 
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Таблиця 7.1.1 

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

виконувались у Львівському торговельно-економічному університеті в 2020-2021 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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Трансформація економічного 

розвитку за умов глобалізації 
Шевчик Б. М. 0118U000032 – 2 – – 1 

2 

Організаційно-економічний 

механізм управління 

ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних 

систем 

Куцик В. І. 0118U000028 1 2 – – 1 

3 

Політика імпортозаміщення в 

стратегії зміцнення конкуренто-

спроможності економіки 

України на засадах 

інформаційно-технологічної 

модернізації 

Лупак Р. Л. 0120U103733 – 10 7 – 1 

4 

Фінансові та організаційні 

механізми забезпечення 

інноваційно-інвестиційного 

розвитку економіки України 

Копилюк О. І. 0118U000023 

2 монографії, 

1 підрозділ 

колективної 

монографії 

15 1 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 

Стратегічні пріоритети та 

інструменти державної політики 

розвитку небанківського 

інституційного інвестування в 

Україні 

Черкасова С. В. 0118U000024 – – – – – 

6 

Облік, аналіз і контроль в 

кооперативних системах: теорія, 

методологія 

Бачинський В. І. 01111U010542 – – 1 – – 

7 

Удосконалення методології та 

організації обліку, аналізу і 

контролю в системі управління 

підприємств основних галузей 

економіки 

Куцик П. О. 01111U010540 1 – 6 4 – 

8 

Інтегровані системи обліку в 

корпоративному управлінні: 

концепції, методологія, 

організація 

Куцик П. О. 0111U010539 1 2 ‒ – ‒ 

9 

Моделювання національної 

системи обліку і контролю в 

умовах використання 

міжнародних стандартів 

фінансової звітності 

Головацька С. І. 01111U010544 – – 3 2 – 

10 

Обліково-аналітичне та 

контрольне забезпечення 

стратегічного управління 

суб’єктами господарювання в 

умовах євроінтеграції 

Воронко Р. М. 0120U002157 – – 6 4 – 

11 

Проблеми поліпшення якості, 

безпечності і збереженості 

харчових продуктів 

Сирохман І. В. 0116U003488 1 3 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 

Наукове обґрунтування 

поліпшення споживних 

властивостей, харчової й 

біологічної цінності 

кондитерських і хлібобулочних 

виробів 

 

Сирохман І. В. 

 

 

0116U005342 – 5 – – – 

13 

Напрями підвищення 

ефективності товарознавчо-

експертної діяльності у судовій 

практиці 

Попович Н. І. 0119U103720 – 2 – – – 

14 

Розроблення удосконалених 

технологій харчової продукції 

нового асортименту та 

інноваційного обладнання 

Ощипок І. М. 01184000026 1 11 1 – – 

15 

Інституційно-інформаційний 

механізм стратегічного розвитку 

індустрії гостинності 

Мізюк Б. М. 0117U002091 – 4 1 – – 

16 

Формування теоретико-

методологічного забезпечення 

розвитку і функціонування 

туристичної галузі України в 

умовах євроінтеграції 

Барна М. Ю. 0117U002092 1 2 4 – – 

17 

Формування сучасних систем  

результативного управління 

організаціями 

Трут О. О. 0118U000025 2 15 2 – 1 

18 

Теоретико-методологічне 

забезпечення розвитку і 

функціонування сфери 

товарного обігу 

Апопій В. В.,  

 

Башнянин Г. І. 

0116U006451 2 4 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 

Структурні моделі і механізми 

інвестиційно-інноваційного 

розвитку суб’єктів підприємництва 

в сфері товарів і послуг 

Апопій В. В.,  

 

Васильців Т. Г. 

0116U006452 1 2 – – – 

20 

Макроекономічні ефекти 

обмінного курсу гривні після 

запровадження політики 

таргетування інфляції  

Шевчук В. О. 0120U100396 ‒ 1 ‒ 1 ‒ 

21 
Наукові засади рекламної та    

PR-діяльності 
Басій Н. Ф. 0118U006658 ‒ 8 ‒ ‒ ‒ 

22 

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  2 5 ‒ ‒ ‒ 

23 
Правова держава: теоретико-

історична традиція і новації 
Медвідь А. Б. 0118U000034 2 8 2 ‒ 1 

24 

Проблеми формування 

кримінально-правової політики в 

сучасній Україні 

Щур Б. В. 0118U000030 1 7 4 ‒ 1 

25 

Спадкові правовідносини в 

Україні: особливості правового 

регулювання 

Федик Є. І. 0118U000035 ‒ 3 ‒ ‒ ‒ 

26 

Правове регулювання відносин 

власності суб’єктів 

господарювання в Україні 

Волинець Т. В. 0118U000031 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

27 

Дослідження та розробка 

властивостей, асортименту та 

якості інноваційних 

непродовольчих товарів 

Пелик Л. В. 0117U001582 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
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За результатами виконання НДР у 2020-2021 навчальному році: 

а) опубліковано 234 наукові статті у загальноукраїнських журналах і 68 – 

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 2020-2021 н. р. 

захищено 27 дисертаційних робіт, з них: 

 11 докторських дисертацій (В. В. Зайченко, А. Б. Медвідь, Н. А. Антонюк, 

C. О. Кушнір, Ю. В. Шушкова, Г. А. Заячковська, Н. М. Попадинець, О. І. Дацко, 

О. Г. Яворська, В. О. Ганський, Н. М. Рущишин); 

 11 кандидатських дисертацій (А. І. Процикевич, Н. І. Кирніс, Н. Л. Вовчик, 

О. В. Герега, Б. О. Бутко, Н. А. Антошкова, С. В. Леськова, І. С. Іщенко, М. П. 

Стефаник, І. Ф. Ланиця, С. С. Кость); 

 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня “доктор філософії” (Н. 

Р. Журибіда, Т. Ф. Штець, О. Ю. Бурдик, Я. Я. Шпарик, М. Є. Панько). 

Необхідно продовжити роботу над тим, щоб виконання кожного етапу 

досліджень та завершення науково-дослідних робіт не лише документувалося 

відповідним чином, але й отримувало належний академічний резонанс і 

завершувалося підготовкою колективних монографій. Також доречно 

організовувати загальноуніверситетські презентації та обговорення завершених 

НДР, із запрошенням вчених інших вузів та академічних установ Західного 

наукового центру НАН України.  

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 та 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. 

 

7.1.2. Розвиток наукових шкіл 

У 2020-2021 навчальному році в Університеті тривав процес 

організаційного зміцнення існуючих наукових шкіл (табл. 7.1.2).  
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Таблиця 7.1.2 

Інформація про діяльність наукових шкіл Львівського торговельно- 

економічного університету в 2020-2021 навчальному році 

№ 

з/п 
Назва школи Керівник школи 

Учасники (послідовники) наукової 

школи (прізвища, ініціали) 

Початок 

діяльності 

школи 

(рік) 

За результатами діяльності наукової 

школи у звітному році (вказати 
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1 
Економічні проблеми 

розвитку сфери торгівлі 
Міценко Н. Г. 

Куцик В. І., Лупак Р. Л., 

Городня Т. А.. Воронко О. С. 
2000 1 4/1 – 1 

2 

Організаційно-економічні 

засади функціонування 

банків України в умовах 

євроінтеграції 

Копилюк О. І. Викладачі та аспіранти кафедри 2008 

2 монографії, 

1 підрозділ 

колективної 

монографії 

15/1 1 1 

3 Управління фінансами Васильців Т. Г. 

Черкасова С. В., Мицак О. В., 

Власюк Н. І., Мединська Т. В., 

Чуй І. Р., Андрейків Т. Я. 

2001 1 13 – – 

4 

Забезпечення фінансово-

економічної безпеки 

соціально-економічних 

систем 

Васильців Т. Г. Мицак О. В., Чуй І. Р. 2016 – 4/4 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 

Методологія і організація 

обліку, аналізу та 

контролю діяльності 

суб’єктів господарювання 

Воронко Р. М. 

Редченко К. І., Бойко Р. В., 

Воронко О. С., Герасименко Т. О., 

Вовчик Н. Л., Бурдик О. Ю. 

2001 – 6/4 – 1 

6 

Удосконалення 

методології та організації 

обліку, аналізу і контролю 

в системі управління 

підприємств основних 

галузей економіки 

Куцик П. О. 

Корягін М. В., Бачинський В. І., 

Медвідь Л. Г., Чабанюк О. М., 

Марценюк Р. М., Макарук Ф. Ф., 

Полянська О. А., Головацька С. І., 

Канак Й. В., Чік М. Ю., а також 

аспіранти і здобувачі, які захистили 

дисертації кандидата економічних 

наук: Лобода Н. О., 

Мазуренко О. М., Шумило Р. Р., 

Сенчук Т. Я., Домбик О. М., 

Рибакова Л. П., Сашко О. П., 

Кузьма Х. В., Курак А. І. та ін. 

2010 1 6/4 – – 

7 

Проблеми поліпшення 

споживних властивостей, 

якості і безпечності 

харчових продуктів 

 

Сирохман І. В. 
 

Лозова Т. М., Лебединець В. Т., 

Донцова І. В., Бодак М. П., 

Гирка О. І. 

1997 1 8/– – – 

8 

Дослідження інноваційних 

та удосконалених 

технологій харчової 

продукції нового 

асортименту 

Ощипок І. М. Всі викладачі кафедри 2013 1 11/1 – – 

9 

Дослідження сорбційних, 

каталітичних та 

антимікробних властивостей 

природних алюмосилікатів 

та використання їх під час 

дослідження якості товарів 

та об’єктів довкілля 

 

Василечко В. О. – 2003 – 2/3 – 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Проблеми організації 

торгівлі і комерційного 

бізнесу 

Апопій В.В. 

Антонюк Я. М., Міщук І. П., 

Олексин І. І., Середа С. А., 

Шалева О. І., Шиндировський І. М. 

та ін. 

1965 1 7/– – – 

11 

Сучасний менеджмент 

результативності 

вітчизняних організацій 

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

Фединець Н. І., Лящук К. П. 
2014 – 14/1 – 1 

12 

Формування механізмів 

управління креативним та 

інвестиційним розвитком 

інфраструктури 

економічної системи 

Свидрук І. І. Леськова С. В., Батьковець Н. О. 2019 2 10/1 – – 

13 

Експертна діяльність у 

галузі технічного і 

митного регулювання  

Ємченко І. В. 
Шестопал Г. С., Коваль М. Н., 

Сапожник Д. І., Попович Н. І. 
2017 5 5/3 – – 

14 

Проблеми вирівнювання 

платіжного балансу в 

“залежній” економіці 

Шевчук В. О. Полякова Ю.В., Копич Р. І. та ін. 2004 – –/2 1 – 

15 

Наукова школа 

кооперативного 

будівництва 

Гелей С. Д. 

Оніпко Т. В., Шабала Я. М., Вісин В. В., 

Аліман М. В., Вісина Т. М., 

Михальський Ю. В., Прокіп А. В., 

Семів С. Р.  

1995 − – − − 
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7.2. 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. 

 

7.2.1. Аспіранти і докторанти  

У звітному році контингент аспірантів та здобувачів в Університеті 

залишився незмінним. Станом на 01 липня 2021 р. в Університеті здобувають 

ступінь доктора філософії 22 аспіранти. Порівняно з 2020 р. у 2020-2021 н. р. їх 

кількість зменшилася, оскільки 9 аспірантів достроково захистили дисертаційні 

роботи. Суттєве 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. 
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Рис. 7.2.1. Загальна кількість аспірантів і здобувачів Університету у 2016-

2021 роках 
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7.2.2. Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій 

 

Важливе значення для подальшого розвитку наукової діяльності в 

Університеті та підвищення ефективності роботи аспірантури/докторантури 

мало функціонування трьох спеціалізованих вчених рад: 

 Д 35.840.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і 

кандидата наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління 

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 2020-2021 н. р. в Університеті діяли спеціалізовані разові вчені ради: 

 ДФ 35.840.001 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

“доктор філософії” за спеціальністю 051 – економіка; 

 ДФ 35.840.002 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

“доктор філософії” за спеціальністю 051 – економіка; 

 ДФ 35.840.003 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

“доктор філософії” за спеціальністю 071 – облік і оподаткування. 

У 2020-2021 н. р. кількість захистів кандидатських дисертацій в Університеті 

становила 11, а кількість захистів на здобуття наукового ступеня “доктор філософії” 

– 5 (2020 р. – 2 кандидатські дисертації, а 1 – на здобуття наукового ступеня 

“доктор філософії”, 2019 р. ‒ 13; 2018 р. – 12; 2017 р. ‒ 13; 2016 р. – 18; 2015 р.  37, 

2014 р.  21, 2013 р.  23). У 2020-2021 н. р. було захищено 11 докторських 

дисертацій (рис. 7.2.2). 
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Рис. 7.2.2. Захист дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук, 

кандидата наук і доктора філософії в Університеті у 2013-2021 роках  

 

У 2020-2021 навчальному році в Університеті захищено 11 

докторських дисертацій по: 

  раді Д 35.840.01 (спеціальності: “Економіка та управління національним 

господарством” і “Економіка та управління підприємствами”) Університету в 

2020-2021 навчальному році захищено 10 докторських дисертацій: 

 сім дисертаційних робіт було захищено докторантами із інших закладів 

вищої освіти та наукових установ: 

–  за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним 

господарством: Н. А. Антонюк на тему: “Антикризове управління 

національною економікою в умовах децентралізації”, C. О. Кушнір на тему: 

“Інституційне забезпечення функціонування аграрного сектору України в 

контексті його інноваційного розвитку: теорія, методологія, практика”, 

Ю. В. Шушковою на тему: “Технологічна модернізація як основа 

реіндустріалізації національної економіки”, Г. А. Заячковською на тему: 

“Маркетингове забезпечення розвитку в’їзного туризму в Україні: теорія та 

методологія”, Н. М. Попадинцем на тему: “Теоретико-методологічні засади 

державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів” та 
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О. І. Дацко на тему: “Забезпечення економічної безпеки України: соціально-

гуманітарний вимір”; 

–  за спеціальністю 08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності): О. Г. Яворська на тему: “Теоретико-

методологічні основи управління інтелектуальним капіталом підприємств 

туристичної інфраструктури”; 

 дві дисертації були захищені докторантами Університету за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством: 

В. В. Зайченко на тему: “Пріоритети та інструменти забезпечення технологічної 

конкурентоспроможності економіки України” та В. О. Ганським на тему: 

“Теоретико-методологічні основи управління ресурсами спадщини в системі 

національної економіки”; 

 одна дисертаційна робота захищена доцентом кафедри фінансів, 

економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Н. М. Рущишин 

за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним 

господарством на тему: “Реалізація потенціалу банківської системи в 

забезпеченні структурного реформування економіки України”; 

  на іншій раді не нашого Університету доцентом кафедри теорії держави 

і права А. Б. Медведем захищена дисертаційна робота за спеціальністю 

12.00.02. – конституційне право; муніципальне право на тему: “Права людини 

на життя, свободу та справедливий суд за Європейською конвенцією 1950 року 

і Конституцією України: проблеми регламентації та тлумачення”. 

 

У 2020-2021 навчальному році в Університеті захищено 11 кандидатських 

дисертацій по: 

‒ раді Д 35.840.01 за спеціальністю 08.00.03 − економіка та управління 

національним господарством – 1 дисертаційна робота аспірантом кафедри 

економіки (А. І. Процикевич – науковий керівник, д.е.н., професор Куцик П. О.), 

а за спеціальністю 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) – 2 дисертаційні роботи здобувачами 

кафедри економіки (О. В. Герега, Б. О. Бутко - науковий керівник, д.е.н., 

професор Куцик П. О.), 1 дисертаційна робота здобувачем кафедри 

підприємництва, торгівлі та логістики (Н. А. Антошкова - науковий керівник, 

д.е.н., професор Мельник І. М.), 1 дисертаційна робота здобувачем кафедри 

менеджменту (С. В. Леськова - науковий керівник, д.е.н., професор Свидрук І.І.), 
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2 дисертаційні роботи здобувачами із ВНЗ Укоопспілки “Полтавський 

університет економіки і торгівлі” (Н. І. Кирніс та І. С. Іщенко); 

‒ раді К 35.840.02 за спеціальністю 05.18.08 ‒ товарознавство непродовольчих 

товарів захищена 1 дисертаційна робота аспірантом кафедри товарознавства та 

експертизи в митній справі М. П. Стефаником (науковий керівник, к.т.н., доцент 

Попович Н. І.), а за спеціальністю 05.18.15 ‒ товарознавство харчових продуктів 

захищена 1 дисертаційна робота старшим викладачем кафедри харчових технологій 

І. Ф. Ланицею (науковий керівник, к.т.н., доцент Лебединець В. Т.); 

‒ раді К 35.840.03 за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит (за видами економічної діяльності) захищена 1 дисертаційна робота 

аспірантом кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування (Н. Л. Вовчик - 

науковий керівник, д.е.н., професор Воронко Р. М.); 

‒ на інших радах не нашого Університету за спеціальністю 10.01.05 – 

порівняльне літературознавство – захищена дисертаційна робота старшим 

викладачем кафедри іноземних мов С. С. Кость. 

У 2020-2021 навчальному році в Університеті захищено 5 дисертацій 

на здобуття наукового ступеня “доктор філософії” по: 

‒ раді ДФ 35.840.001 за спеціальністю 051 – економіка – дисертаційна 

робота аспірантом кафедри економіки (Н. Р. Журибіда - науковий керівник, 

д.е.н., професор Копилюк О. І.); 

‒ раді ДФ 35.840.002 за спеціальністю 051 – економіка – дисертаційна 

робота аспірантом кафедри економіки (Т. Ф. Штець - науковий керівник, д.е.н., 

професор Лупак Р. Л.); 

‒ раді ДФ 35.840.003 за спеціальністю 071 – облік і оподаткування – 

дисертаційна робота аспірантом кафедри обліку, контролю та оподаткування 

(Бурдик О. Ю. - науковий керівник, д.е.н., професор Воронко Р. М.); 

 на інших радах не нашого Університету за спеціальністю 051 – економіка 

– захищена дисертаційна робота аспірантом кафедри економіки Шпариком Я. Я. - 

науковий керівник, к.е.н., професор Куцик В. І.; за спеціальністю 081 – право – 

захищена дисертаційна робота асистентом кафедри господарського права та 

процесу Панько М. Є. 

Покращення роботи з аспірантами та докторантами. На кафедрах 

Університету активно проводиться робота з підвищення ефективності наукових 

досліджень аспірантів та молодих вчених. На майбутнє підвищення 

ефективності роботи аспірантури сприятиме:  
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  більш чітке узгодження тематики дисертаційних робіт з результатами 

наукової роботи кафедр та сформованих при них наукових шкіл; 

  у межах освітньої складової проведення спеціальних семінарів і 

майстер-класів провідних професорів Університету з аспірантами перших 

курсів навчання із питань організації та методики роботи над дисертацією;  

  підвищеної уваги заслуговує розширення використання новітнього 

програмного забезпечення та інформаційних технологій у наукових 

дослідженнях; 

  акцентування науковими керівниками та завідувачами кафедр уваги 

аспірантів, докторантів та молодих вчених на необхідності розміщення 

результатів їх наукової діяльності у виданнях, що входять до провідних 

світових наукометричних баз; 

  забезпечення своєчасної подачі щорічної звітності аспірантами про 

результати роботи у відділ аспірантури та докторантури; 

 посилення відповідальності аспірантів, аж до відрахування, за 

невиконання вимог освітньо-наукового плану. 
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7.3. ПУБЛІКАЦІЇ І КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

7.3.1. Загальна характеристика 

За підсумками 2020-2021 навчального року викладачами Університету 

опубліковано 29 монографій, 234 статті в загальноукраїнських журналах (з них 

208 статей  фахові) і 68 публікацій у зарубіжних виданнях (Додаток А). 

Відповідні показники можна порівняти з відповідними даними за 2020 р.: 

монографій – 30, статей у загальноукраїнських журналах – 186, зарубіжних 

публікацій – 59 (рис. 7.3.1; табл. 7.3.1 і табл. 7.3.2). 
 

30 29

186

234

59 68

0

50

100

150

200

250

2020 р. 2020-2021 н. р.

Монографії Статті у загальноукраїнських журналах Статті у зарубіжних виданнях

 
 

Рис. 7.3.1. Загальна кількість монографій, статей у загальноукраїнських 

журналах і зарубіжних виданнях, опублікованих викладачами Університету за 

2020-2021 роки 

 

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 у окремих працівників за звітний рік не опубліковано 

жодної статті. 
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Таблиця 7.3.1 

Підсумкові результати наукової роботи викладачів Львівського торговельно-економічного 

 університету за 2020-2021 навчальний рік 

Інститут (факультет) 

Монографії 

(кількість) 

Статті 

(кількість) 

У тому числі 

статті у 

наукометричній 

базі (кількість) 

Участь у 

конференціях 

(доповідь/тези – кількість) 

Стажування 

(+/–) 
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о
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в
 У

к
р
аї

н
і 

Інститут економіки і 

фінансів 
1 6 79/73 28 13 11 74 21/30 160/154 44/66 3/3 7 9 15 6 

Факультет 

товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 

0  12 76/71 14 13 13 71 26/26 82/199 13/24 3/11 5 10 5 3 

Факультет міжнародних 

економічних відносин 

та інформаційних 

технологій 

0 6 46/41 17 5 4 34 7/8 83/93 3/3 25/36 0 8 2 0 

Юридичний факультет 2 2 33/23 9 4 4 12 0/7 20/76 0/8 15/15 2 2 0 0 

Разом 3 26 234/208 68 35 32 191 54/71 345/522 60/101 46/65 14 29 22 9 
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Таблиця 7.3.2 

 

Підсумкові результати наукової роботи аспірантів під керівництвом 

 викладачів Львівського торговельно-економічного університету за 2020-2021 навчальний рік 

Інститут (факультет) 
кількість 

опублікованих статей  

одноосібні /  

у 

співавторстві  

у вітчизняних 

виданнях/ 

з них фахові  

у 

зарубіжних 

виданнях  

кількість опублікованих 

матеріалів або тез 

конференцій 

Інститут економіки і фінансів 22 16/6 20/16 2 57 

Факультет товарознавства, управління 

та сфери обслуговування 
16 9/7 14/10 2 42 

Факультет міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій 
− − − − − 

Юридичний факультет − − − − − 

Разом 38 25/13 34/26 4 99 
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7.3.2. Монографічні дослідження 

 

У звітному 2020-2021 навчальному році вченими Університету 

опубліковано 29 монографій (2020 – 30; 2019 ‒ 24; 2018 – 41; 2017 ‒ 37; 2016 – 

26; 2015 – 19; 2014 – 17) (рис. 7.3.2). 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. 
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Рис. 7.3.2. Кількість монографій, опублікованих вченими Університету у 

2013-2021 роках 

 

Інформація про монографії, опубліковані викладачами Львівського 

торговельно-економічного університету за 2020-2021 навчальний рік, подана у 

табл. 7.3.3. 
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Таблиця 7.3.3 

Монографії, опубліковані викладачами Львівського торговельно-економічного університету за 2020-2021 навчальний рік 

№ 

з/п 

Назва 

монографії 

Видавництво, 

рік видання, кількість сторінок 

Одно-

осібна 

(Так 

або Ні) 

Якщо Так,  

вказати 

автора, 

П.І.Б. 

У спів-

автор-

стві 

(Так 

або Ні) 

Якщо Так, вказати всіх 

авторів, П.І.Б. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Advanced technologies in education, 

industry and the environment 

Centre for Laser Technologies of 

Metals (Pl), 

2020. 297 р. 

Ні – Так 

O. Paraska, N. Radek, 

O. Synyuk, 

L. Demydchuk,  

D. Sapozhnyk, 

L. Pelyk, Yu. Pelekh etc 

2.  

Change of physical and mechanical 

properties of reinforced concrete at 

heating depending on a kind of the 

protective covering 

Іnternational Science Group. – 

Boston: Primedia eLaunch, 2020. 

528 р. 

Ні – Так 

O. Sokolovskaya, 

L. Ovsiannykova, 

V. Stetsiuk, L. Demydchuk 

& D. Sapozhnyk, etc 

3.  
Innovative Approaches to Ensuring the 

Quality of Education, Scientific Research 

and Technological Processes 

Publishing House of University of 

Technology, Katowice, 2021, 1239 

стор. 

Ні – Так 

A. Lazarenko, O. Melnyk, 

B. Yatsyshyn  

V. Bondar та інші 

(Н. І. Доманцевич) 

4.  
New trends in the economic systems 

management in the context of modern 

global challenges 

Sofia: VUZF Publishing House “St. 

Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 2. 

– 317 p. 

Ні – Так I. Svydruk, O. Klepanchuk  

5.  
Priorities and Directions of Institutional 

Support of Export Activities of Ukraine 

Riga, Latvia: “Publishing House 

“Baltija Publishing”, 2020. – 264 p. 

– Рр. 63-77. 

Ні – Так 

Ю. В. Полякова, 

О. Є. Шайда, 

А. В. Степанов  

6.  

Scientific foundations of modern 

engineering : monography. Research of 

the possibility of inhibition of oxidation 

processes in food. 

Іnternational Science Group. – 

Boston (USA): Primedia eLaunch, 

2020. – 528 р. 

Ні – Так 

O. Sokolovskaya, 

L. Ovsiannykova, 

T. Lozova & V. Stetsiuk, 

etc. 
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1 2 3 4 5 6 7 

7.  

Sociocultural Competences as Essential 

Components in Teaching English / 

Theoretical foundations of the 

functioning of Education. Ways to 

improve the effectiveness of educational 

activities 

Boston: International Science 

Group, Primedia eLaunch LLC, 

2021. –  

674 р. 

Ні – Так 

Ю. В. Полякова, 

А. В. Степанов, 

Т. М. Лісна  

8.  
Stages of Formation and Development of 

the Economy of Independent Ukraine 

Verlag SWG imex GmbH, 

Nuremberg, Germany, 2021. –445 

р. 

Ні – Так 

Н. М. Рущишин, 

Т. В. Мединська та  

колектив авторів 

9.  

The financial potential of the enterprise 

as an object financial management / 

Quality of life management in a 

globalized world: organizational aspects 

The Academy of Management 

and Administration in Opole, 2020. 
Ні – Так 

К. І. Кузьмінська і 

колектив авторів 

10.  

The role of technology in the socio-

economic development of the post-

quarantine world : Series of monographs 

Faculty of Architecture, Civil 

Engineering and Applied Arts 

Publishing House of Katowice 

School of Technology, 2020. –   

465 с. 

Ні – Так 
О. М. Чабанюк, 

Н. О. Лобода та ін. 

11.  
Trends, Prospects and Challenges of 

Sustainable Tourism Development 

Lviv : Lviv University of Trade and 

Economics, 2020. – 252 p. 
Ні – Так 

М. Ю. Барна, Б. М. Мізюк, 

І. М. Мельник, Л. І. Гірняк, 

М. К. Турчиняк, 

І. І. Тучковська, 

М. Я. Топорницька, 

Б. Я. Полотай, О.Б. Осінська  

12.  

Ukraine in the context of global and 

national modern servisation processes 

and digital economy : monograph / 8.  

Peculiarities of the retail digital 

transformation in coronacrisis conditions 

Praha: OKTAN PRINT, 2020. – 

265 р. 
Ні – Так 

О. І. Шалева, колектив 

авторів. 

Edited by L. Kvasniy, 

I. Tatomyr 

13.  
Актуальні проблеми економіки і 

менеджменту: теорія, інновації та 

сучасна практика 

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 

424 с. 
Ні – Так 

за ред. Е. А. Кузнєцова, 

І. І. Свидрук  
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1 2 3 4 5 6 7 

14.  

Гарантування прав людини на життя, 

свободу та справедливий суд 

Європейською конвенцією 1950 року і 

Конституцією України: порівняльно-

правові аспекти 

Львів: Видавництво “Растр-7”, 

2020. – 565 с. 
Так А. Б. Медвідь Ні – 

15.  
Кримінально-правова характеристика 

порушення недоторканності 

приватного життя (ст. 182 КК України) 

НУ “Львівська політехніка” Ні – Так 
О. В. Сосніна, О. М. Гумин,  

В. С. Канцір, С. В. Якимова, 

С. О. Сорока  

16.  
Мобільна реклама: нові реалії та 

перспективи // Сучасний маркетинг: 

тренди, інновації, інструменти 

Київ: Студцентр, 2021. – 308 с. Ні – Так 
О. М. Вовчанська, 

Л. О. Іванова  

17.  

Онлайн-навчання користувачів 

інформаційно-аналітичних систем на 

основі гібридної моделі МООС // На 

шляху до індустрії 4.0: інформаційні 

технології, моделювання, штучний 

інтелект, автоматизація 

Одеса: ОНАХТ, 2021. – С. 484-

501. 
– – Так 

В. Б. Артеменко, 

Л. В. Артеменко, 

О. В. Артеменко  

18.  
Організаційно-фінансове забезпечення 

економічної безпеки банків України 
Львів: СПОЛОМ, 2021. – 240 с. Ні – Так 

О. І. Копилюк, 

Н. Р. Журибіда, 

О. М. Музичка, 

Ю. М. Нікольчук  

19.  

Організація торгівлі через інтернет-

мережу в умовах соціального 

дистанціювання / Improving living 

standards: current opportunities and 

limitations  

The Academy of Management 

and Administration in Opole, 2020 
Ні – Так 

О. М. Чабанюк, 

К. І. Кузьмінська і 

колектив авторів 

20.  

Правовий прогрес, правова стратегія 

та правова реформа як інструменти 

конституціоналізації правового 

порядку. Право і прогрес: запити 

громадянського суспільства 

 

Київ: Видавництво “Наукова 

думка” НАН України, 2020. –      

С. 210-232. 

Ні – Так Н. М. Оніщенко 
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1 2 3 4 5 6 7 

21.  
Регулювання соціальної 

відповідальності підприємництва в 

Україні  

Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2020. – 

312 с. 
Ні – Так 

В. І. Куцик, 

І. П. Мойсеєнко, 

І. В. Мойсеєнко 

22.  

Реінжиніринг бізнес-процесів 

підприємств торгівлі: засади 

впровадження та розвитку : 

монографія  

Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. –    

282 с. 
Ні – Так 

І. П.Міщук, 

І. І. Олексин, 

С. М. Олексин, 

Р. Б. Годунько 

23.  Роман Зубик. Учений і громадянин 
Львів: Вид-во Растр-7, 2021. –  

402 с. 
Так С. Д. Гелей Ні – 

24.  

Соціально-економічний вимір України 

в контексті критеріїв якості життя 

населення: економетричний підхід // 

Сучасні проблеми моделювання 

соціально-економічних систем : 

міжнародна колективна монографія 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. –   

15 с. 
Ні – Так 

В. Б. Артеменко, 

Л. В. Артеменко, 

О. В. Артеменко  

25.  
Соціально-економічні аспекти 

управління розвитком та безпекою 

економічної системи України 

Львів : Видавництво ЛТЕУ, 

2020. – 502 с. 
Ні – Так 

Б. Б. Семак, 

М. Ю. Барна, 

М. А. Кальницька, 

О. І. Клепанчук, 

І. О. Корчинський, 

Р. П. Підлипна, 

І. І. Свидрук, 

О. Г. Сидорчук, 

О. О. Трут, 

Ю. І. Турянський 

26.  

Соціально-трудові відносини: 

проблеми науки та практики // 

Розвиток ресторанного господарства в 

Україні: організаційні, інноваційні і 

маркетингові чинники підвищення 

конкурентоспроможності підприємств 

 

Полтава, 2020. – 695 с. – С. 578-

594. 
Ні – Так 

М. Ю. Барна, 

Л. К. Гліненко, 

Ю. А. Дайновський 
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1 2 3 4 5 6 7 

27.  

Теоретико-методологічні засади та 

прикладні інструменти реалізації 

потенціалу банківської системи в 

забезпеченні структурного 

реформування економіки 

Львів: СПОЛОМ, 2020. ‒ 404 с. Так Н. М. Рущишин Ні ‒ 

28.  

Формування збалансованої системи 

оцінювання підприємств ринку 

харчової продукції на основі стандарту 

НАССР 

Афіша, 2020. – 114 с. Ні ‒ Так 

С. В. Князь, 

І. В. Ємченко, 

О. Є. Шайда, 

Т. І. Данько, 

В. М. Мацук  

29.  

Формування системи внутрішньої 

торгівлі України: теорія, практика, 

інновації / 3.1. Формування нової 

моделі електронної комерції в Україні 

Вид-во ПУЕТ, 2020. – 232 с. Ні ‒ Так 

В. В. Апопій (за ред. 

В. В. Лісіци, 

В. І. Місюкевич, 

О. М. Михайленко) 
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7.3.3. Публікації у провідних вітчизняних і зарубіжних виданнях 

 

У 2020-2021 н. р. вченими Університету у загальноукраїнських журналах 

було опубліковано 234 наукових статті, у 2020 р. даний показник становив 186 

публікацій. У звітному році суттєво збільшилася кількість публікацій за 

кордоном (в 2020-2021 н. р. опубліковано 68 праць за кордоном, а в 2020 р. – 59). 

З-поміж вітчизняних журналів найбільшою популярністю користуються: 

“Бізнес Інформ”, “Вісник Херсонського національного технічного університету”, 

“Галицький економічний вісник”, “Контроль та аналіз в умовах глобалізації”, 

“Інтелект XXI”, “Підприємництво та інновації”, “Економіка та держава”, 

“Інноваційна економіка”, “Фізика і хімія твердого тіла”, “Регіональна економіка”, 

“Проблеми системного підходу в економіці”, “Вісник Сумського національного 

аграрного університету”, “Вісник Бердянського університету менеджменту і 

бізнесу”, “Регіональна економіка та управління”, “Праці Наукового товариства 

ім. Т. Шевченка”, “Інноваційна педагогіка”, “Наукові записки Львівського 

університету бізнесу та права”, “Фінансовий простір”, “Вчені записки Таврійсь-

кого національного університету імені В. І. Вернадського”, “Приазовський 

економічний вісник”, “Вісник вищої кваліфікаційної комісії суддів України”, 

“Вісник Пенітенціарної асоціації України”, “Часопис Київського університету 

права”, “Україна молода”, “Експерт: парадигми юридичних наук і державного 

управління”, “Інфраструктура ринку”, “Право ua”, “Наше право”, “Експерт: 

парадигма юридичних наук та державного управління”. 

 

7.3.4. Кооперативна тематика в наукових дослідженнях 

З метою сприяння науковим дослідженням на кооперативну тематику та 

застосування на практиці результатів, одержаних викладачами у ході вивчення 

проблем вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху, на кафедрах 

ведеться наступна робота: 

 підвищення якості підготовки молодих фахівців шляхом активного 

використання у навчальному процесі результатів наукових досліджень на 

кооперативну тематику, широкого залучення студентів до їх виконання, 

формування наукової школи з проблем кооперації; 

 ефективне використання наукового потенціалу науковців кафедр для 

організації наукових досліджень проблем вітчизняного та зарубіжного 

кооперативного руху; 
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 участь вчених у вирішенні соціально-економічних проблем на основі 

пропозицій до національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, 

регіональних та міжвузівських науково-технічних програм; 

 розвиток взаємовигідних міжнародних зв’язків щодо досліджень 

розвитку кооперативного руху;  

 експертна оцінка дисертаційних робіт, рецензування монографій, статей, 

які мають 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 2020-2021 н. р. працівниками Університету підготовлено 4 

публікацій на кооперативну тематику, що наведено у табл. 7.3.4. 

 

7.3.5. Наукові конференції 

За звітний період вчені Університету зробили 505 доповідей на понад 

250 Всеукраїнських, міжнародних і закордонних конференціях. У 2020-2021 н. 

р. на закордонних конференціях було зроблено 54 доповіді у Республіці 

Польщі, Болгарії, Японії, Італії, Великій Британії та 451 доповідь на 

Всеукраїнських та міжнародних конференціях в українських містах 

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

Житомир, Одеса, Тернопіль, Харків, Черкаси, Луцьк, Мукачево, Львів, Кривий 

Ріг, Дніпро, Суми, Рівне, Хмельницький та ін. 
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Таблиця 7.3.4 

Опубліковані дослідження за кооперативною тематикою у 2020-2021 н. р. 

№ 

з/п 

Автор Назва Бібліографічні дані 

1 2 3 4 

1 О. О. Трут  Розвиток кооперативного 

менеджменту на засадах  

професіоналізму 

Міжнародний форум “Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку 

національного господарства в 

умовах глобальної нестабільності”, 

м. Кременчук, 

02-03 грудня 2020 р. 

2 І. Р. Чуй, 

Т. Я. Андрейків, 

І. Є. Мутян  

Фінансова стійкість 

підприємств споживчої 

кооперації України в системі 

управління її фінансовими 

ресурсами 

Бізнес Інформ. ‒ 2021. ‒ № 3. ‒ 

C. 162-170. 

3 В. І. Бачинський  Трансформація завдань 

організації і методики 

управлінського обліку в 

споживчій кооперації 

України в умовах сучасних 

соціально-економічних 

викликів 

Міжнародний круглий стіл 

(конференція) “Трансформація 

бухгалтерського обліку, аналізу та 

контролю в умовах соціально-

економічних викликів”, 

м. Тернопіль, 28 травня 2021 р. 

4 С. Р. Семів  Кооперація в сучасному 

світі 

Всеукраїнська наукова 

конференція, приурочена до 80-

річчя від народження професора 

Степана Гелея “Одухотворений 

інтелект – рушійна сила розвитку 

суспільства”, м. Львів, 

21 травня 2021 р. 

 

У стінах Університету за звітний рік успішно проведено Міжнародну 

конференцію “Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми 

сьогодення” (25 вересня 2020 р. – присвячену 80-річчю з Дня народження 

відомого вченого, Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора 

Сирохмана І. В.), ХІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів 

вищої освіти та молодих учених “Сучасний стан та пріоритети модернізації 

фінансово-економічної системи України” (19 листопада 2020 р.), Міжнародну 

науково-практичну інтернет-конференцію молодих вчених і студентів 

“Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні” (19 лютого 2021 р.), 

ХVІІІ науково-практичну конференцію студентів закладів вищої та фахової 
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передвищої освіти Укркоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на 

ефективність діяльності підприємства” (11 травня та 17 травня 2021 р.), 

ІХ міжнародну науково-практичну конференцію “Актуальні проблеми розвитку 

обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції 

та сучасних викликів глобалізації” (14 травня 2021 р.), Всеукраїнську наукову 

конференцію “Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства” 

(21 травня 2021 р. - присвячену 80-річчю з Дня народження відомого вченого, 

Заслуженого діяча культури України, д.і.н., професора Гелея С. Д.), 

Міжнародну науково-практичну конференцію “Сучасні напрями розвитку 

економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” (02 

червня 2021 р.). 

 

7.3.6. Перспективні питання 

Головним завданням наукової діяльності в Університеті залишається 

збільшення кількості публікацій у престижних українських та зарубіжних 

наукових виданнях. Враховуючи існуючі вимоги та підходи до формування 

рейтингу закладів вищої освіти України, потрібно працювати над збільшенням 

кількості публікацій, що мають відповідний статус в наукометричних базах 

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

вітчизняними та зарубіжними вченими. Для вирішення цього завдання 

необхідно активізувати вченими Університету підготовку статей відповідного 

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

Сучасні процеси у вітчизняній науці передбачають значне підвищення 

якості та оперативності монографічних досліджень. Відповідно, постає 

завдання підготовки таких монографій, підручників, посібників, які б 

враховували світові тенденції та були корисними для вирішення 

різноманітних практичних завдань. З іншого боку, не менш важливим 

завданням є використання результатів опублікованих у монографіях та статтях 

досліджень при викладанні навчальних дисциплін, особливо для здобувачів 

освітніх рівнів магістра та доктора філософії.  
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7.4. РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

 

У звітному 2020-2021 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: 

 Майборода Ю. О. (ІЕтаФ) − диплом І ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі дипломних робіт зі спеціальності “Економіка” – науковий керівник 

проф. Куцик В. І.; 

 Шульга І. В. (ТУСО) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

дипломних робіт зі спеціальності “Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність” – науковий керівник доц. Шалева О. І.; 

 Яремчук Д. П. (ІЕтаФ)  диплом І ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт за спеціалізацією “Управління у сфері 

економічної конкуренції” – науковий керівник проф. Лупак Р. Л.; 

 Василишин Л. В. (ТУСО) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації “Товарознавство” – 

науковий керівник проф. Доманцевич Н. І.; 

 Гончарук В. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт за спеціальністю “Облік і оподаткування” – 

науковий керівник проф. Куцик П. О.; 

 Губицький Н. П. (ТУСО) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності “Туризм” – науковий 

керівник доц. Миронов Ю. Б.; 

 Дмитрів І. Р. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт за спеціалізацією “Економіка підприємства” – 

науковий керівник проф. Куцик В. І.; 

 Стецюк О. А. (ТУСО) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка бізнесу” – 

науковий керівник проф. Міщук І. П.; 
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 Федоренко А.О. (ІЕтаФ)  диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт за спеціалізацією “Економіка та 

управління у сфері торгівлі” – науковий керівник проф. Міценко Н. Г.; 

 Шульга І. В. (ТУСО) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціалізації “Підприємництво” – науковий 

керівник доц. Шалева О. І.; 

 Мошура Д.А. (ТУСО) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності “Готельно-ресторанна 

справа” – науковий керівник проф. Мельник І. М.; 

 Мутян І. Є. (ІЕтаФ)  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт за спеціалізацією “Фінанси і кредит” – науковий 

керівник доц. Андрейків Т. Я.; 

 Пазюк Ю. А. (МЕВтаІТ) − диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі дипломних робіт зі спеціальності “Маркетинг” – науковий керівник 

доц. Бойчук І. В.; 

 Сокальська А. А. (ТУСО) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації “Технологія легкої 

промисловості” – науковий керівник проф. Пелик Л. В.; 

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

студентських наукових робіт за спеціалізацією “Економіка підприємства” – 

науковий керівник проф. Куцик В. І.; 

 Ченчак Д. М. (ТУСО) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності “Туризм” – науковий 

керівник доц. Тучковська І. І.; 

 Шевчук С. В. (МЕВтаІТ) − диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності “Міжнародні економічні 

відносини” – науковий керівник доц. Семів С. Р. 

 

7.4.1. Основні заходи та студентські публікації 

З метою розвитку в Університеті студентської наукової творчості за 

звітний період проведено низку організаційних заходів. Найголовніші з них: 

 Міжнародна конференція “Якість і безпечність харчової продукції і 

сировини – проблеми сьогодення”; 

 Засідання круглого столу “Місцеві вибори в Україні 2020 року”; 
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 ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти та молодих учених “Сучасний стан та пріоритети модернізації 

фінансово-економічної системи України”; 

 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених і 

студентів “Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні”; 

 Засідання круглого столу “Сучасні напрями розвитку економіки, 

підприємництва та права”; 

 Засідання круглого столу з нагоди святкування Всеукраїнського Дня 

довкілля; 

 ХVІІІ науково-практична конференція студентів закладів вищої та 

фахової передвищої освіти Укркоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на 

ефективність діяльності підприємства”; 

 ІХ міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми 

розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської 

інтеграції та сучасних викликів глобалізації”; 

 Всеукраїнська наукова конференція “Одухотворений інтелект – рушійна 

сила розвитку суспільства”; 

 Засідання круглого столу “Порівняння десяти століть європейської 

історії”; 

 Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні напрями 

розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”; 

 Міжвузівський круглий стіл “Наукове керівництво підготовкою докторів 

філософії: нові виклики, нові інструменти”. 

Упродовж звітного періоду студенти Університету брали участь у низці 

міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференцій та 

наукових семінарів, форумах, виставках та конгресах, зокрема у: Міжнародній 

конференції “Food chemistry. Modern methods for production of food, food additives 

and packaging materials”, ІІ Глобальному молодіжному форумі “Кооперативне 

підприємництво” у межах партнерства Міжнародного кооперативного альянсу та 

ЄС у співпраці з Молодіжною мережею МКA, XІIІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку економіки України: 

погляд молоді”, ІІІ Міжнародній конференції для іноземних студентів “Україна і 

світ: освітньо-культурний простір” та ін. 

Підсумкові результати наукової роботи студентів під керівництвом 

викладачів Університету за 2020-2021 навчальний рік подано у табл. 7.4.1. 

http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/mizhvuzivskii-kruglii-stil-naukove-kerivnictvo-pidgo/?L=796&cHash=3f944a3cb8123cf1fb5dc0ef0211c47a
http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/mizhvuzivskii-kruglii-stil-naukove-kerivnictvo-pidgo/?L=796&cHash=3f944a3cb8123cf1fb5dc0ef0211c47a
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Таблиця 7.4.1 

 

Підсумкові результати наукової роботи студентів під керівництвом 

професорсько-викладацького складу Львівського торговельно-економічного університету  

за 2020-2021 навчальний рік 

Інститут (факультет) 
кількість 

опублікованих статей  

одноосібні / у 

співавторстві  

у вітчизняних 

виданнях/з них 

фахові  

у 

зарубіжних 

виданнях  

кількість опублікованих 

матеріалів або тез 

конференцій 

Інститут економіки і фінансів 7 ‒/7 7/7 ‒ 260 

Факультет товарознавства, управління 

та сфери обслуговування 
10 ‒/10 9/4 1 171 

Факультет міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій 
1 ‒/1 1/1 ‒ 56 

Юридичний факультет 2 ‒/2 2/2 ‒ 69 

Разом 20 ‒/20 19/14 1 556 
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7.4.2. Проблемні питання студентської наукової діяльності 

За результатами студентської наукової роботи протягом останніх років 

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

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

пропагують переваги участі студентів у наукових заходах і дослідженнях; в) не 

завжди під час дослідження використовується практичний матеріал; д) у 

наукових економічних дослідженнях недостатнім є використання методів 

математичного аналізу та моделювання. 

Пропозиції щодо покращення студентської наукової роботи можна 

узагальнити як такі: 

 ширша розробка цікавої, сучасної тематики наукових робіт, які, окрім 

іншого, будуть мати чітке практичне спрямування; 

 думки та побажання студентів стосовно напрямів проведення 

наукових досліджень повинні обов’язково братись до уваги науковими 

керівниками. 

Певною мірою розвиток студентської наукової діяльності стримується 

обмеженими можливостями, пов’язаними з пандемією. Тим більше в 

Університеті не було випадків відмови від фінансування участі у престижних 

заходах загальноукраїнського значення. Водночас необхідно визнати 

недостатню активність студентського активу Університету щодо співпраці з 

СНТ найпотужніших університетів міста Львова та розвитку студентської 

наукової творчості за допомогою існуючих можливостей міжнародної співпраці 

в межах міжнародних студентських організацій та фондів. 
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7.5. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

 

До викладацького складу Університету станом на 01 липня 2021 р. 

входить 176 працівників (з них 12 працівників знаходяться у декретній 

відпустці, а 14 осіб працюють за сумісництвом), за основним місцем роботи в 

Університеті працюють 150 осіб, у т. ч. 94 кандидатів наук, 32 доктори наук, 84 

особи зі званням доцента та 29 – професора (рис. 7.5.1). 
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Рис. 7.5.1. Динаміка показника кількості викладацького складу 

Університету за 2013-2021 роки 

 

 

 

7.5.1. Підвищення кваліфікації викладачів  

Метою підвищення кваліфікації викладачів є вдосконалення професійної 

підготовки шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і 

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

їх спеціальності.  

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

підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження семінарів, стажування в 
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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, повинні використовуватися у 

навчальному процесі та підготовці науково-методичного забезпечення. 

Загалом за 2020-2021 навчальний рік підвищили кваліфікацію 43 науково-

педагогічних працівників, більшість з них шляхом проходження стажування в 

таких установах: Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Національний університет “Львівська політехніка”, Західна регіональна 

дирекція ПрАТ СГ ТАС, Львівський державний університет внутрішніх справ, 

ТОВ “Інститут гірничо-технічної промисловості”, ДУ “Інститут регіональних 

досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”, Львівський науково-дослідний 

інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, ТзОВ “Еко-тайм”, 

Львівська філія ПВНЗ “Європейський університет”, ТЗОВ “Агентство 

нерухомості “ЕКО-ДІМ”” у м. Львові, Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, Львівський національний аграрний 

університет, Юридична компанія “Yanchak and Partners” та ін. Найважливіші 

закордонні стажування представлені в табл. 7.5.1. 

Таблиця 7.5.1 

 

Найважливіші закордонні стажування викладачів Університету  

у 2020-2021 навчальному році  

 

№ 

з/п 

Працівник 
Місце стажування Мета Отриманий результат 

1 2 3 4 5 

1 Н. Г. Міценко  

Балтійський 

науково-дослідний 

інститут проблем 

трансформації 

економічного 

простору (м. Рига, 

Латвія) 

Підвищення 

кваліфікації 

“Інноваційні освітні 

технології: європейський 

досвід та його 

впровадження в 

підготовку фахівців з 

економіки та управління” 

(6,0 кредитів ЄКТС) 
2 І. П. Міщук  
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1 2 3 4 5 

3 О. М. Чабанюк  

Інститут Науково-
дослідний 
Люблінського 
науково-
технологічного парку 
(м. Люблін, Республіка 
Польща) 

Підвищення 
кваліфікації 

Міжнародне підвищення 
кваліфікації “Онлайн 
навчання як нетрадиційна 
форма сучасної освіти на 
прикладі платформи 
MOODL E&raquo” 
(1,5 кредити ЄКТС) 

4 
Р. Л. Лупак  Університет еконо-

міки в Бидгощі 
(м. Бидгощ, 
Республіка Польща) 
Гуманітарно-
економічний 
університет, 
Науково-освітній 
консорціум 
(м. Кельце, 
Республіка Польща) 

Підвищення 
кваліфікації 

Науково-
педагогічне 
стажування 

“Європейська та польська 
системи вищої освіти: 
практика, досвід, інноваційні 
методи навчання” 

(6,0 кредитів ЄКТС) “Інно-
ваційні освітні технології: 
європейський досвід та 
його впровадження у 
підготовку фахівців з 
економіки та управління” 
(6 кредитів ECTS) 

5 
О. І. Копилюк  

6 
Р. М. Воронко  

7 
І. М. Мельник 

8 О. М. Музичка 

Університет Марії 
Кюрі-Склодовської 
(м. Люблін, Респуб-
ліка Польща) 
Університет Марії 
Кюрі-Склодовської 
(м. Люблін, 
Республіка Польща) 

Підвищення 
кваліфікації 

Тема стажування 
“Edukacja i nauka bez 
granic”, Сертифікат від 
07.09.2020 р. 

9 
Г. М. 

Санагурська   
Підвищення 
кваліфікації 

Тема стажування 
“Edukacja i nauka bez 
granic”, Сертифікат від 
07.09.2020 р. 

10 Х. В. Горецька 

Катовіцька 
технологічна школа 
(м. Катовіце, 
Республіка Польща) 

Науково-
педагогічне 
стажування 

“Теорія та практика вик-
ладання юридичних дис-
циплін сучасними європей-
ськими університетами”, 
Сертифікат  
(6,0 кредитів ЄКТС) 

11 К. І. Кузьмінська  

Катовіцька 
технологічна школа 
(м. Катовіце, 
Республіка Польща) 

Підвищення 
кваліфікації 

Вивчення організації 
європейської освіти, 
наукових проектів та 
публікаційної діяльності 

12 О. О. Трут  

Державний вищий 
навчальний заклад 
Республіки Польща – 
Духовна Академія 
Університету 
Кардинала Стефана 
Вишинського у 
Варшаві (м. Варшава, 
Республіка Польща) 

Підвищення 
кваліфікації 

“Академічна 
доброчесність: виклики 
сучасності”. 
Сертифікат учасника 
міжнародного стажування 
(6 кредитів ECTS) 

13 Н. Є. Кудла  

Краківська філія 
Центру сільськогос-
подарського дорадницт-
ва у Брвінові (м. Краків, 
Республіка Польща) 

Підвищення 
кваліфікації 

Концепція Smart Villages у 
передгірських і гірських 
територіях 

14 Л. Б. Демидчук  

Вища школа бізнесу ‒ 
Національний 
університет Луї 
(м. Новий Сонч, 

Республіка Польща) 

Підвищення 
кваліфікації 

“Дистанційна освіта: 
інноваційні методи та 
цифрові технології” 
(6 кредитів ECTS) 
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7.6. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Дієві резерви для поліпшення наукової роботи в Університеті 

простежуються за такими важливими напрямами: 

1. 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, однак цього недостатньо для більш широкого 

представлення наукових здобутків вчених Університету на міжнародному рівні. 

Вирішення цього пріоритетного завдання, окрім іншого, передбачає 

покращення якості наукових публікацій, збільшення кількості статей 

англійською мовою, залучення авторів з інших країн, удосконалення процесу 

рецензування статей.  

2. Збільшення кількості наукових досліджень на кооперативну 

тематику. Враховуючи профіль Університету, цей напрям наукової роботи 

доречно реалізувати через більш тісну співпрацю з вітчизняними та 

зарубіжними кооперативними структурами сфер виробництва, торгівлі та вищої 

освіти. Крім цього, необхідно активізувати діяльність 

загальноуніверситетського семінару з актуальних проблем вітчизняної та 

зарубіжної кооперації під егідою Центру кооперативних досліджень (доц. Семів 

С. Р.).  

3. Презентації монографій та завершених НДР повинні слугувати 

підвищенню якості монографічних досліджень, які не можуть обмежуватися 

форматом дисертаційного дослідження, а повинні відображати значно більший 

внесок у вивчення науково-академічної проблематики. Проблемою, котра 

потребує вирішення, є узгодження тематики монографічних досліджень з 

тематикою лекцій, семінарських та практичних завдань, що проводяться 

провідними викладачами кафедр Університету для студентів та аспірантів. Від 

монографій колективного характеру (за результатами виконаної НДР) природно 

очікувати підвищення ступеня фундаментальності проведених досліджень та 

отримання належного всеукраїнського та міжнародного резонансу. Ще одним 

напрямом активізації монографічних досліджень слід вважати розширення 

співпраці вчених Університету з дослідниками з наукових установ країн ЄС.  
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4. Гранти на стажування. Вченими Університету не повністю 

використовуються можливості наукових стажувань та грантових програм для 

запозичення новаторських підходів до наукової роботи, підготовки статей у 

наукові видання, що відповідають власним науковим інтересам і відображають 

передові позиції установи, де відбувається стажування. Доцільно для кожної 

випускової кафедри здійснити підготовку щонайменше однієї заявки на 

отримання особистого або колективного гранту на проведення наукових 

досліджень від українських та міжнародних організацій і фондів.  

5. Вдосконалення процедур та документації з підготовки науково-

педагогічних кадрів в аспірантурі. Оскільки проблема розширення кадрового 

резерву докторів філософії та докторів наук із профілюючих спеціальностей 

залишається актуальною, доцільно практикувати заходи, що покликані 

підвищувати ефективність роботи аспірантури та докторантури. Важливо 

формувати реалістичний план-графік завершення дисертаційних робіт та 

постійно його оновлювати. Навчальні плани та інші документи для підготовки 

здобувачів третього освітньо-наукового рівня необхідно постійно 

вдосконалювати. 
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8. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

Міжнародна діяльність Університету спрямована на забезпечення його 

інтеграції з міжнародною університетською спільнотою, отримання додаткових 

можливостей щодо прискореного розвитку в межах європейської інтеграції. 

Відповідно до Стратегії інтернаціоналізації міжнародної діяльності ЛТЕУ 

акумулює досвід провідних університетів світу і здійснює на цій основі 

реформування окремих сфер діяльності, підтримуючи та впроваджуючи 

європейські та світові цінності, стандарти й досвід. 

 

8.1. Співпраця в межах двосторонніх і багатосторонніх угод 

Основу міжнародної співпраці Львівського торговельно-економічного 

університету становлять 55 чинних договорів про міжнародну співпрацю з 

іноземними університетами-партнерами з 22 країн світу. 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 та ін. 

Упродовж 2020-2021 навчального року було підписано 4 міжнародні 

договори з іноземними закладами вищої освіти:  

• Угода про співпрацю з Чжецянським інститутом економіки і торгівлі 

(Китайська Народна Республіка);  

• Угода про наукове та освітнє співробітництво з Університетом 

ARTIFEX в Бухаресті (Румунія); 

• Угода про академічну мобільність з Університетом Istanbul Rumeli 

(Турецька Республіка); 

• Угода про співпрацю з Інститутом підприємницької діяльності 

(Республіка Білорусь). 

Пріоритетним напрямом міжнародного співробітництва ЛТЕУ є розвиток 

двостороннього та багатостороннього співробітництва із провідними ВНЗ 

Європи і 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 та монографій, участь у міжнародних 

асоціаціях, запрошення до Університету провідних українських і зарубіжних 

науковців із висвітленням у засобах масової інформації результатів проведених 

зустрічей. 
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8.2. Академічна мобільність 

Міжнародна діяльність Університету в 2020-2021 навчальному році 

здійснювалася на тлі подій в Україні та світі в цілому, які негативно вплинули і 

на кількість наших міжнародних контактів, і на прийом на навчання іноземних 

громадян, і на низку інших складових міжнародної діяльності. Зокрема, 

реалізація проектів академічної мобільності програми ERASMUS+ була 

перенесена на більш пізній період, за погодженням сторін початок її реалізації 

очікується з лютого 2022 р. у форматі “змішаного режимуˮ мобільності, 

передбаченого офіційними рекомендаціями та роз’ясненнями Європейської 

Комісії, якщо інше не буде змінено/доповнено сторонами проекту академічної 

мобільності залежно від ситуації COVID-19.  

Але попри негативні фактори у звітному навчальному році були і певні 

досягнення. На підставі міжуніверситетських угод студент четвертого курсу 

спеціальності “Міжнародні економічні відносиниˮ Богдан Заремба навчався у 

Вроцлавському економічному університеті (Республіка Польща), студент 

другого курсу цієї ж спеціальності - в Університеті в Лодзі (Республіка 

Польща), студентка другого курсу магістерського рівня вищої освіти Інституту 

економіки і фінансів Валерія Гончарук продовжила навчання в університеті 

міста Страсбург (Франція), студентка четвертого курсу спеціальності 

“Міжнародна економікаˮ Анжеліка Федоренко приступила до навчання за 

спеціальністю “Менеджмент і підприємництво в європейському просторіˮ в 

цьому ж університеті, 8 студентів активно вивчають французьку мову з метою 

вступу до університету міста Страсбург в наступному навчальному році. 

У 2020-2021 навчальному році було проведено низку онлайн-презентацій 

для студентів, аспірантів, викладачів щодо участі у програмах академічної 

мобільності із університетами зарубіжжя, які фінансуються урядами цих країн.  

У період з 07 до 11 червня 2021 р. у межах реалізації проекту 

адміністративної мобільності програми ERASMUS+ Університет відвідали 

працівники Університету Яна Павла ІІ у Кракові (Республіка Польща): 

проректор з міжнародних зв’язків Івона Бонк, університетський координатор 

програми ERASMUS+ Томаш Князь та менеджер відділу мобільності Уршула 

Кубічек, у межах візиту було обговорено питання інтернаціоналізації 

навчальних планів і забезпечення якості в програмах обміну, включаючи 

визнання результатів навчання, узгодженість навчальних програм, планування 

спільних проектів для співробітників і студентів обох закладів (продовження 

співпраці Erasmus+, обговорення проектної заявки наступного року на Erasmus+ 

KA107) тощо. Відбувся обмін знаннями про міжнародну освіту та досвідом 

міжнародних обмінів, пізнання української культури та потреб українських 
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студентів і співробітників, щоб забезпечити ефективну підтримку як вхідної, 

так і вихідної мобільності. 

У жовтні 2020 року Університет долучився до загальноєвропейського 

святкування Днів Еразмус+ з метою обміну досвідом міжнародної діяльності, 

зокрема участі в проектах Європейського Союзу. В межах Днів Еразмус+ 

нашими провідними науково-педагогічними працівниками, магістрами та 

випускниками було проведено захід “Відкрий для себе світˮ в форматі онлайн-

зустрічі. Ця подія була присвячена обговоренню нових можливостей та 

інновацій для університетів-партнерів проекту Еразмус+ в контексті пандемії 

СОVID-19. 

Викладачі Університету протягом звітного періоду були учасниками 

міжнародних конференцій, семінарів, стажувань, у тому числі у режимі онлайн, 

зокрема: доцент кафедри менеджменту Н. Є. Кудла у період з 08 до 26 березня 

2021 р. стажувався у Краківській філії Дорадчого центру сільського 

господарства у Брвінуві (м. Краків, Республіка Польща), доцент кафедри 

цивільного права та процесу Горецька Х. В. з 05 вересня до 05 листопада 2020 

р. брала участь у підвищенні кваліфікації за темою “Освіта і наука без 

кордонівˮ в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (UMCS) 

(м. Люблін, Республіка Польща), професор кафедри економіки Лупак Р. Л. з 19 

квітня до 30 травня 2021 р. був учасником тренінгу “Європейська і Польська 

системи освіти: практика, досвід, інноваційні освітні методиˮ, організованого 

Університетом економіки в Бидгощі (м. Бидгощ, Республіка Польща), директор 

Центру Міжнародної освіти та співпраці Штанько Т. М., доцент кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи Миронов Ю. Б. брали участь у веб-

семінарах “Інтернаціоналізація вищої освіти в епоху COVID-19ˮ, організованих 

Філією освіти за кордоном Державного департаменту США, Фондом 

Фулбрайта в Фінляндії та Асоціацією адміністраторів міжнародної освіти. 

Працівники Центру міжнародної освіти та співпраці підвищували кваліфікацію 

та покращили свої професійні навички, прослухавши лекції та майстер-класи. А 

саме: вебінари: 02.02.2021 – участь у Інавгураційній конференції старту 

програми Горизонт Європа. Захід об’єднує спікерів з усієї Європи і включає 

виступи дослідників, бізнес-лідерів, політичних і урядових чиновників з метою 

мобілізації всієї Європи для програми “Horizon Europe, 2021-27ˮ і її узгодження 

з національними програмами відновлення і розвитку, в процесі підготовки в 

межах програми “Наступне покоління ЄС, 2021-27ˮ. 24.02.2021 – участь у 

вебінарі “Шлях до успіху в очікуваних конкурсах програми Горизонт Європа у 

сфері цифрових інноваційˮ. 09.03.2021 – участь у вебінарі “Результати пілотних 

проєктів EUniQ та їх значення для концепції забезпечення якості європейських 

університетівˮ. Захід був призначений для представників агентств із 
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забезпечення якості, університетських мереж, національних міністерств, 

відповідальних за вищу освіту, і європейських організацій - зацікавлених 

сторін. 11.03.2021 – День онлайн-обізнаності COST для дослідницьких спільнот 

сусідніх країн. Дні обізнаності COST надають дослідникам і новаторам 

інформацію і можливості для встановлення контактів, а також пропонують 

практичні поради про те, як брати участь і пропонувати дії COST. 24.03.2021 – 

Як підготувати проєктну пропозицію у рамках програми “Горизонт Європаˮ. 

16.04.2021 – інавгураційна конференція програми “Горизонт Європаˮ. 

21.04.2021 – вебінар на тему “Як підготувати успішний проєкт для програми 

Горизонт Європаˮ. 28.05.2021 – участь у вебінарі “Гранти на інфраструктурні 

проєкти громадˮ. 

Важливим кроком у розширенні мобільності є участь Університету у 

програмі внутрішніх обмінів з Національною академією статистики, обліку та 

аудиту (м. Київ). Спільна заявка на програму студентської академічної 

мобільності (SAM), організовану та фінансовану Домом Європи, визнана 

однією з найкращих в Україні та відібрана для участі і фінансування. Реалізація 

проекту запланована на перший семестр 2021-2022 навчального року. 

Традиційно студенти проходили професійну практику на закордонних 

підприємствах. Протягом звітного періоду 10 студентів були учасниками 

програми у Болгарії та Німеччині. 

Ефективною, на нашу думку, є співпраця з Чжецянським інститутом 

економіки і торгівлі (Китайська Народна Республіка), угода з яким укладена за 

сприяння нашого партнера - компанії Xipei Education. У межах угоди 17 травня 

2021 року відбулася церемонія відкриття Китайсько-Українського навчального 

центру економіки та торгівлі “Майстерня професійних можливостейˮ у межах 

реалізації державної програми КНР “Один пояс, один шляхˮ. Першим кроком 

діяльності вищеназваного Центру було започаткування програми підготовки 

“Електронна комерціяˮ для студентів нашого Університету. Програма 

викликала жваву зацікавленість, для участі записались 52 студенти. Заняття 

проводились китайськими викладачами у режимі відеоконференцій. В свою 

чергу, викладачі нашого Університету готують цикли лекцій з різних 

спеціальностей англійською мовою для викладання китайським студентам.  
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8.3. Підготовка іноземних студентів 

Одним із найважливіших напрямків 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.  

Навчання іноземців в Університеті здійснюється за денною та заочною 

формами навчання на підставі документів про попередню освіту, які були 

отримані не раніше ніж за 10 років до дати звернення із заявою щодо вступу до 

вищого навчального закладу, відповідно до Порядку організації набору та 

навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженого 

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1541 від 1 листопада 2013 р. 

Станом на 01 грудня 2020 р. в Університеті навчався 21 іноземний 

студент із 17 країн – Азербайджан, Грузія, Єгипет, Камерун, Китай, Колумбія, 

Марокко, Нігерія, Польща, США, Ліван, Еквадор, Німеччина, Узбекистан, 

Росія, Туреччина, Індія, у тому числі на довузівській підготовці – 4 слухачі, на 

денній формі навчання – 16 здобувачів вищої освіти, із них 15 – на 

бакалаврському рівні та 1 студент на магістерському рівні, на заочній формі 

навчання – 6 здобувачів. 

Тенденція до зменшення пояснюється тим, що частина студентів була 

відрахована через невиконання графіка освітнього процесу, а також через 

карантинні обмеження частина абітурієнтів не наважилась або не змогла 

прибути до України.  

Прийом на навчання іноземних громадян протягом 2020-2021 

навчального року здійснювався відповідно до чинного законодавства України і 

Правил прийому університету. 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.  

Центром міжнародної освіти та співпраці забезпечувалось дотримання 

вимог законодавства України, які стосуються перебування іноземних громадян 

на території України, а саме: візових, паспортних, міграційних питань та питань 

реєстрації іноземних громадян, які навчаються в Університеті, а також питань 



 

93 

нострифікації документів про освіту (в межах компетенції і повноважень 

Центру), та у співпраці з факультетом Міжнародних економічних відносин – 

організації навчального процесу. 

Упродовж 2020-2021 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. Освітній 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. У позакарантинні періоди 

іноземні студенти були активними учасниками загальноуніверситетських 

заходів: українських вечорниць, святкування Дня студента, Днів національної 

кухні, Козацьких забав, крім того, для них організовувались екскурсії містом, у 

Шевченківський гай, відвідування музеїв 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 щодо:  

− підвищення привабливості та конкурентоспроможності ЛТЕУ для 

зарубіжних партнерів та іноземних студентів; 

− формування й просування позитивного іміджу ЛТЕУ у світовому 

освітньому просторі;  

− активізації участі Університету в діяльності міжнародних освітніх 

організацій та асоціацій, міжнародних освітніх виставках в Україні та за 

кордоном; 

− слабкого рівня володіння українською мовою іноземними студентами;  

− низької мотивації до навчання іноземних студентів і, відповідно, 

низького рівня академічної успішності.  
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9. ДІЯЛЬНІСТЬ У ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ І ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ 

Національно-патріотичне виховання студентської молоді в Університеті є 

складовою навчально-виховного процесу загалом. Органічне поєднання змісту 

навчання та виховання студентів дає можливість забезпечити підготовку не 

лише висококваліфікованих фахівців, а й свідомо діючої, морально зрілої, 

соціально не байдужої молоді. 

Головною метою національно-патріотичного виховання студентської 

молоді є формування свідомого громадянина, патріота Української держави, 

активного провідника національної ідеї, представника української національної 

еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної 

громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів. 

З метою забезпечення національно-патріотичного виховання студентів в 

Університеті проводились заходи, спрямовані на формування національної 

свідомості, виховання любові до рідної землі, її історії, бережливого ставлення 

до національного багатства країни, мови, культури і традицій. Позитивний 

результат у виховному процесі, дотриманні правил проживання у гуртожитках 

та покращенні побутових умов дають зустрічі студентів з керівництвом 

Університету та факультетів, з кураторами академічних груп. 

Основними формами організаційно-виховних заходів є такі: 

– активна співпраця адміністрації факультетів зі студентським 

самоврядуванням (студентськими радами, старостатом факультету, СНТ, 

студрадою гуртожитку); 

– участь деканатів у засіданнях студрад з метою оперативного доведення 

до студентів відповідних наказів ректора та розпоряджень деканату; 

– індивідуальні виховні бесіди зі студентами, що мають незадовільні 

результати навчання, і студентами-порушниками дисципліни під час здійснення 

освітнього процесу з метою пропаганди навичок раціональної організації 

навчання, відпочинку, дозвілля, побуту тощо; 

– заходи з посилення контролю з правил пожежної безпеки в гуртожитку. 

У 2020-2021 навчальному році в Університеті відбулось багато заходів 

культурно-просвітницького, виховного та національно-патріотичного характеру. 

11 вересня 2020 року у межах святкування 10-х ювілейних “Днів 

європейської спадщиниˮ в актовій залі головного корпусу відбулася лекція-

розповідь на тему: “Від реальної школи до університету: Львівський торговельно-

економічний університетˮ. Доповідачі заходу М. Топорницька та І. Тучковська, 

доценти кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, ознайомили львів’ян та 

гостей міста з історією трансформації нинішнього університету від Цісарсько-

королівської реальної школи, яка почала функціонувати в 1816 році. Гості мали 
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можливість побачити раритетні екземпляри книг та документів, а також взірці 

дипломів випускників Реальної школи. 

15 вересня 2020 року Університет гостинно відкрив двері для 817 

студентів першого курсу освітнього рівня “бакалаврˮ денної та заочної форм 

навчання. У зв’язку з карантинними обмеженнями загальноуніверситетського 

урочистого заходу з нагоди посвяти першокурсників у студенти Львівського 

торговельно-економічного університету не відбулося. Проте урочисті заходи 

відбулись в Інституті економіки та фінансів, на факультеті товарознавства, 

управління та сфери обслуговування, юридичному факультеті і на факультеті 

міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, а також 

відбулися робочі зустрічі зі студентами. Студенти познайомилися з кураторами 

груп та присутніми викладачами. Куратори розповіли про специфіку навчання 

студентів за обраною спеціальністю та освітньо-професійною програмою, про 

аудиторії, навчальні лабораторії, бібліотеки та читальні зали. Крім того, 

студенти мали змогу побачити студентські їдальні, спортивний зал 

Університету, а також дізнатися про наявні спортивні секції.  

16 вересня 2020 року з дисципліни “Організація анімаційної діяльностіˮ 

доцентом кафедри туризму та готельно-ресторанної справи І. Тучковською 

проведено виїзне заняття у квест-кімнаті “Містичний готельˮ для студентів 

спеціальності “Туризмˮ на тему: “Анімаційні послуги як засіб задоволення 

потреб туристівˮ. Мета заняття: організація такого відпочинку, що пов’язана з 

формуванням і реалізацією тематичних анімаційних програм, які б відволікали 

відпочиваючого від повсякденних життєвих проблем, забезпечували його 

емоційну розрядку. На основі побаченого студенти обмінялись досвідом та 

створили індивідуальну анімаційну програму. 

22 вересня 2020 року відбулася зустріч здобувачів вищої освіти 

спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ зі стейкхолдером, 

підполковником податкової міліції, заступником начальника відділу 

фінансових розслідувань ГУ ДФСУ у Львівській області І. Лещухом. 

25 вересня 2020 року за сприяння завідувачки кафедри доц. М. Олашин 

психологинею Університету І. Маєвською проведено тренінг по стресостійкості 

для студентів 2 курсу юридичного факультету. Тренінг сприяв підвищенню 

емоційної стабільності студентів. Під час практичної частини студенти 

випробували на собі навички контролю негативних проявів агресії та методики 

зберігання спокою у різноманітних стресових ситуаціях. 

29 вересня 2020 року викладачем кафедри Г. Санагурською проведено 

загальноуніверситетську відкриту лекцію для студентів 1 курсу з навчальної 

дисципліни “Теорія держави і праваˮ. Тема лекції: “Механізм та апарат 

державиˮ. На лекції були присутні: проректори Університету, завідувачі кафедр 
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Університету та викладачі юридичного факультету. Лекція була пізнавальною, 

з використанням методів діалогу зі студентами та письмового бліц-тестування. 

Того ж дня студенти спеціальності “Фінанси, банківська справа та 

страхуванняˮ були присутні на інноваційній лекції-дискусії головного 

спеціаліста Шевченківського відділу обслуговування громадян (сервісного 

центру) Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області 

Л. Косминки з дисципліни “Соціальне страхуванняˮ.   

30 вересня 2020 року викладачі кафедри доц. А. Медвідь та доц. М. Голинська 

провели спільний круглий стіл на тему “Особливості роботи ЄСПЛ в контексті 70-ї 

річниці підписання Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свободˮ. Під час проведення круглого столу відбувалася онлайн-зустріч з 

юристом із ЄСПЛ Максимом Бризіцьким, який розгорнуто розповів про 

діяльність суду, дав відповіді на питання студентів І курсу та поділився 

досвідом щодо працевлаштування в ЄСПЛ. Також студентам було наочно 

продемонстровано структуру Конвенції, протоколи до неї та ін. Крім того, доц. 

А. Медвідь навів багато прикладів справ, які розглядаються судом, розповів про 

переваги для України бути стороною Конвенції. 

Того ж дня відбувся практичний тренінг із якісного застосування 

інструментів маркетингу та реклами на прикладі відомої місцевої локації – 

“Львівської майстерні милаˮ, захід організований за ініціативи доцента кафедри 

маркетингу І. Бойчук у межах вивчення вибіркових дисциплін кафедри 

маркетингу. Проведений захід дав змогу студентам ОПП “Маркетингˮ, 

“Реклама у бізнесіˮ познайомитись із сучасними умовами підприємницької 

діяльності відомого місцевого виробника, особливостями маркетингової 

політики та специфікою застосування методів рекламного і PR-впливу на 

цільову клієнтуру. Слід відзначити, що цікавим для присутніх став проведений 

майстер-клас із миловаріння, в якому кожен взяв персональну участь, а також 

отриманий результат – мило виготовлене своїми руками і з обраним складом. 

1 жовтня 2020 року відбулася зустріч студентів з викладачами-

практиками юридичного факультету. Від кафедри теорії держави і права у 

зустрічі взяв участь доцент А. Медвідь, який поділився своїм досвідом у 

практичній діяльності, особливостями адвокатської професії та цікавими 

справами, у яких брав участь. 

3 жовтня 2020 року на запрошення ELSA Lviv викладач Г. Санагурська 

взяла участь в Експрес-курсі “The Art of Mooting: коли участь - це вже 

перемогаˮ - всеукраїнський дводенний захід, що складається з серії майстер-

класів/воркшопів, спрямованих на підвищення вміння студентів-правників 

брати участь у національних та міжнародних судових змаганнях, а також з 
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ознайомчих презентацій міжнародних судових змагань. Г. Санагурська провела 

майстер-клас на тему “Секрети підготовки та участі, які ніхто не бачитьˮ. 

6 жовтня 2020 року студенти першого курсу юридичного факультету 

побували на лекції, проведеній спільно з викладачем Г. Санагурською та 

заступницею начальника Відділу громадського партнерства та управління 

Секретаріату ради Львівської міської ради Ю. Бойко. Лекція проходила в Малій 

сесійній залі, присвячена Європейському тижню місцевої демократії і 

проводилася в межах теми “Політична система державиˮ навчальної 

дисципліни “Теорія держави і праваˮ. Захід відбувся за сприяння начальника 

управління “Секретаріат радиˮ Львівської міської ради Ю. Лукашевського. 

Того ж дня проведено тренінг із керування емоціями для студентів 

спеціальностей “Маркетинг” (ОПП “Реклама у бізнесі”), під час якого студенти 

здобували навички емоційного інтелекту як одного з нових інструментів для 

якісного управління бізнесом, побудови ефективної комунікації та здобуття 

щастя в повному розумінні цього слова. 

7 жовтня 2020 року за участю доц. М. Голинської психологинею 

Університету І. Маєвською проведено тренінг по особистих межах для 

студентів 1 курсу юридичного факультету. Тренінг сприяв визначенню 

особистих меж кожного, розглядалися питання, що таке особисті межі, як їх 

відстоювати. Студентам давалося багато практичних завдань для кращого 

засвоєння та вивчення теми. 

Тоді ж студенти ОПП “Маркетингˮ і “Реклама у бізнесіˮ разом із 

доцентом кафедри маркетингу І. Бойчук відвідали виставковий захід і отримали 

актуальні знання та практичні рекомендації з використання новітніх 

маркетингових підходів, дієвих рекламних і PR-заходів, які застосовують 

представники бізнесу в сучасних умовах. Форум об’єднує усю будівельну 

галузь з метою демонстрації ринкових прем’єр, технологічних новинок, 

встановлення ділових контактів і розвитку уже наявних контрактів. 

8 жовтня 2020 року відбулося виїзне практичне заняття з дисципліни 

“Товарознавство непродовольчих товарівˮ (викладач: доцент Н. Попович) на 

базі філії кафедри товарознавства та експертизи в митній справі університету, 

що функціонує при Львівському науково-дослідному експертно-

криміналістичному центрі МВС України для студентів спеціальності 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ. 

Під час заняття фахівці різних напрямів діяльності Львівського НДЕКЦ 

ознайомили студентів із найсучаснішими приладами для досліджень різних 

об’єктів (волокнистих матеріалів, лакофарбових покрить, спиртовмісних 

сумішей, паливно-мастильних речовин, поліграфічної продукції та ін.). Окремі 

результати експертної діяльності, науково-методичні та науково-практичні 
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підходи, які використовують у своїй роботі фахівці Львівського НДЕКЦ МВС, 

будуть продемонстровані студентам у лекціях, які проведуть в подальшому 

судові експерти. Захід відбувся в межах угод про співпрацю між Університетом 

та Львівським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС 

України та програми роботи філії кафедри товарознавства та експертизи в 

митній справі. 

Того ж дня майбутні фахівці сфери експертизи студенти ОПП 

“Товарознавство та експертиза в митній справіˮ безпосередньо ознайомилися з 

особливостями експертної діяльності, спостерігали за дослідженням 

вогнепальної зброї на новітньому обладнанні, ознайомилися з практичними 

досягненнями та відомими в усій Україні успіхами сектору молекулярно-

генетичних досліджень, отримали найновішу інформацію про негативні 

тенденції ринку смакових продуктів харчування у відділі досліджень матеріалів 

речовин та виробів, отримали цікаву та потрібну для загального розвитку 

молоді інформацію у відділі криміналістичних видів досліджень. Крім того, на 

засіданні обговорено питання подальшої співпраці з Львівським НДЕКЦ МВС у 

напрямі надання студентам практичних прикладів експертної діяльності. 

Тоді ж студенти освітніх програм “Туризмˮ та “Медичний і оздоровчий 

туризмˮ разом із кураторами груп, доцентами О. Осінською та І. Тучковською 

побували на відкритті фотовиставки панорам Леоніда Сніцарука “Мої 

виднокраїˮ. Відвідувачі мали можливість побачити експозицію 

великоформатних надзвичайно мальовничих панорам. На основі побаченого 

студенти поділилися захопленням гірським туризмом, оскільки побачені роботи 

було створено під час гірських походів та фотозйомкою з пароплану. 

Напередодні 80-ї річниці від часу створення (10.10.1940 р.) студенти І 

курсу юридичного факультету у супроводі куратора доц. М. Голинської 

відвідали музей Івана Франка. Під час екскурсії студенти мали змогу послухати 

про епоху, в якій жив і творив поет, його життєвий та творчий шлях, 

ознайомитися з його особистими речами, зокрема вишиванкою, яку він носив, 

послухати цікаві факти про різні життєві ситуації. 

9 жовтня 2020 року студенти першого курсу юридичного факультету 

побували на лекції заступниці начальника Відділу громадського партнерства та 

управління Секретаріату ради Львівської міської ради Ю. Бойко. На лекції 

студенти ознайомилися з діяльністю Львівської міської ради, її структурою, 

інструментами громадської участі, що діють у Львові. Інноваційні заняття такого 

типу допомагають ефективнішому сприйняттю та засвоєнню теоретичного 

матеріалу, що не завжди вдається досягнути в межах навчальної аудиторії. 

Того ж дня доц. кафедри теорії держави і права ЛТЕУ А. Медвідь як 

адвокат та науковець виступив із доповіддю на тему: “Щодо закріплення права 
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кожного заарештованого чи затриманого користуватися правничою допомогою 

захисника як первинної гарантії діяльності адвокатуриˮ на Міжнародній 

науково-практичній конференції “Адвокатура в умовах сучасних змінˮ, яка 

відбулася у Національному університеті “Львівська політехнікаˮ. 

Під час заходу було обговорено актуальні проблеми функціонування та 

розвитку адвокатури в Україні та за кордоном, зокрема: проблеми правового 

забезпечення реформування адвокатури; професійна етика адвокатів; захист 

прав адвокатів; сучасні проблеми адвокатської практики; проблеми 

функціонування адвокатури в світі; адаптація законодавства, що регулює 

діяльність адвокатури України, до європейських стандартів. Учасниками 

конференції були: науковці, адвокати, судді, інші практичні працівники. 

Для студентів-першокурсників спеціальності “Менеджментˮ проведено 

екскурсію “Вулицями міста Леваˮ, яка організована куратором, доц. Н. Фединець. 

Бажання та запал студентів знайомитися з культурною спадщиною міста 

свідчить про те, що наші майбутні менеджери прагнуть зростати не лише 

професійно, а й духовно. 

12 жовтня 2020 року доц. кафедри історії і філософії О. Кендус провела 

круглий стіл з дисципліни “Політологія” зі студентами ОПП “Реклама у 

бізнесі” на тему “Місцеві вибори в Україні 2020 року”. Було наголошено на 

головних принципах проведення місцевих виборів в Україні згідно з діючим 

виборчим законодавством; визначено типи місцевих виборів; та виборчих 

системах, за якими обиратимуться міські, селищні та сільські голови. Студенти 

проаналізували програми головних політичних партій, які висувають своїх 

кандидатів до Львівської міської та обласної рад. 

13 жовтня 2020 року завідувачкою кафедри теорії держави і права доц. 

М. Олашин та доц. кафедри Г. Санагурською проведено щорічний Круглий стіл 

на тему: “Цінність книги у сучасному глобалізаційному суспільстві”. В ньому 

взяли участь студенти I-IV курсів, які не тільки принесли свої недавно 

прочитані книги, а й розказували про них з таким захопленням, що всі присутні 

додали їх у свій список must read.  

Того ж дня відбулася зустріч викладачів кафедри економіки з 

першокурсниками спеціальності “Економіка” з нагоди Дня економіста. 

Професори та доценти кафедри та запрошені практики розповіли про роль 

фахівця економічного профілю в розвитку економіки країни; розширення меж 

професії економіста; тенденції розвитку професії економіста-міжнародника; 

сучасні вимоги до компетентностей економіста; особливості економічної школи 

Університету у контексті академічних традицій, а також сприяння 

працевлаштуванню випускників. 
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15 жовтня 2020 року за сприяння керівників студентських наукових 

гуртків: доц. кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування О. Чабанюк 

та доц. кафедри фінансів, кредиту та страхування Т. Мединської - відбулася 

зустріч студентів спеціальностей “Облік і оподаткування” та “Фінанси, 

банківська справа та страхування” із випускником Університету, практиком-

стейкхолдером, завідувачем лабораторії економічних та товарознавчих 

досліджень Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз 

Міністерства юстиції України О. Кудлатим. Під час зустрічі у презентаційній 

формі він ознайомив членів студентських наукових гуртків із переліком 

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність науково-дослідних 

установ судових експертиз Мін’юсту та судових експертів, особливостями 

експертизи документів про економічну діяльність підприємств та організацій; 

основними завданнями та об’єктами проведення судово-економічних 

експертиз; видами та характерними ознаками економічних експертиз: 

бухгалтерсько-податкового обліку, фінансово-господарської діяльності та 

фінансово-кредитних операцій. 

20 жовтня 2020 року відбулася зустріч з президентом Національної 

туристичної організації України (НТОУ) І. Ліптугою. Очільник вітчизняної 

туристичної галузі розказав майбутнім фахівцям про сьогодення та майбутнє 

туризму, про напрями роботи НТОУ задля його розвитку. Все це викликало 

жвавий інтерес в аудиторії і дало розуміння актуальності та перспективності 

обраної професії. Разом з кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи 

студенти обговорили напрями спільної роботи задля активізації розвитку 

туризму та ефективної підготовки майбутніх фахівців. 

16 листопада 2020 року студенти спеціальності “Економіка” разом із 

завідувачем кафедри, проф. Н. Міценко відвідали міжнародну віртуальну 

виставку Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition 2020 (35-а Trade Expo Indonesia 

/ TEI). 

17 листопада 2020 року в режимі ZOOM-конференції відбулася бесіда 

викладачів кафедри економіки зі студентами спеціальності про академічну 

доброчесність. 

26 листопада 2020 року у режимі Zoom-конференції студенти 4 курсу 

спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ були присутні на 

зустрічі з адміністратором містобудівного кадастру Стрийської районної 

державної адміністрації Львівської області О. Лесів. 

Тоді ж проведено змагання з консультування клієнтів, співорганізатором 

яких була викладачка кафедри теорії держави і права Г. Санагурська. Захід 

проводився з ініціативи Міжнародної студентської організації The European 

Law Students` Association (ELSA Lviv) та Львівського торговельно-
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економічного університету. Основною метою таких змагань є покращення 

навичок учасників у сфері комунікації з клієнтом та наданні правових 

консультацій. Учасниками змагань були команди з львівських університетів. 

Модератором змагань виступив представник ELSA Lviv А. Панасюк. Суддями 

ж були професіонали, що займаються організацією та проведенням 

Всеукраїнської олімпіади з консультування клієнтів та адвокати. 

У підсумку перемогу здобула команда “Smart Lawyersˮ у складі студентів 

нашого університету В. Кошового та А. Ковбель. Учасників змагань було 

нагороджено дипломами, а переможці отримали спеціальний матеріальний 

приз. 

27 листопада 2020 року на площі перед головним корпусом Університету 

була відправлена панахида в пам’ять убієнних Голодомором 1932-1933 рр. 

Панахиду відправив капелан Університету, отець Роман (Довгань) у супроводі 

хорової капели Університету “Мрія” (художній керівник та диригент: Василь 

Долішний). На панахиді були присутні ректор проф. Куцик П. О., члени 

ректорату, представники професорсько-викладацького колективу та співробітники 

Університету. Перед головним входом до Університету, біля меморіальної дошки 

П. Франка облаштовано стенд з інформаційними матеріалами, присвячений 

сумній події в історії України та запалено свічку пам’яті. 

3 грудня 2020 року студентки факультету товарознавства, управління та 

сфери обслуговування В. Волощук (спец. “Готельно-ресторанна справаˮ) та Ю. 

Климів (спец. “Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьˮ) стали 

Лауреатами обласної премії та нагороджені Дипломами Львівської 

облдержадміністрації та Львівської обласної ради за активну життєву та 

громадську позицію, особистий внесок у розвиток і утвердження вітчизняної 

науки, сприяння суспільному прогресу, соціально-економічним перетворенням 

в Україні та світі. 

8 грудня 2020 року відбулася online зустріч студентів спеціальності 

“Фінанси, банківська справа та страхуванняˮ з керуючою філії Львівського 

обласного управління АТ “Ощадбанк” ТВБВ 10013/0196 А. Сапігою 

(випускницею ЛТЕУ спеціальності “Банківська справаˮ, 2012 р.), а 10 грудня 

2020 року – з практиком-стейкхолдером О. Крочак (випускницею ЛТЕУ 2007 

р.), яка поділилася практичним досвідом у фінансовій сфері на посаді 

менеджера (управителя) в оптовій торгівлі в ТзОВ “Армет LTDˮ; у банківській 

– на посаді керуючої відділенням АТ “ОТП Банкˮ та у міжнародній страховій 

компанії “MetLife”. 

15 грудня 2020 року з нагоди 70 років із дня ухвалення Загальної 

декларації прав людини відбулося підсумкове засідання студентського 

наукового гуртка “Захист прав людини та громадянинаˮ. За результатами 
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наполегливої праці студенти презентували самостійно розроблені проекти 

законів та супровідну документацію (пояснювальну записку, подання, 

порівняльну таблицю). Теми законопроектів були надзвичайно актуальними, а 

самі презентації вражали якісним рівнем підготовки. 

16 грудня 2020 року студенти юридичного факультету активно 

обговорювали такі теми, як: порушення екологічної рівноваги природного 

середовища внаслідок надмірного антропогенного навантаження на біосферу; 

зростання числа техногенних аварій і катастроф при взаємодії людини зі 

складними технічними системами; соціально-політична напруженість у 

суспільстві; незадовільні умови життя й праці людей, незадовільні 

матеріальний та культурний стани. 

27 січня 2021 року у програмі “Головне” на телеканалі “Еспресо” 

завідувачем кафедри міжнародних економічних відносин, проф. В. Шевчуком 

обговорювалися проблеми визначення цін на природний газ для населення в 

Україні, що викликала останнім часом бурхливу дискусію в експертному 

середовищі. У розмові завідувач кафедри відзначив, що студентам факультету 

відповідь на це питання відома вже давно, оскільки така проблема 

вирішувалася в одному з домашніх завдань.  

18 лютого 2021 року студенти освітніх програм “Фіскальне та митне 

адміністрування” і “Фінанси, банківська справа та страхування” взяли участь у 

тренінгу НБУ з фінансової грамотності. 

19 лютого 2021 року студенти ОПП “Туризмˮ разом з доцентом кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи І. Тучковською на практичному занятті 

з дисципліни “Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльностіˮ (Частина 

ІІ “Організація екскурсійної діяльностіˮ) відвідали онлайн-екскурсію: 

“Ампульний цехˮ ПрАТ фармацевтичного заводу “Дарницяˮ (м. Київ). Після 

проведеної екскурсії студенти поділилися роздумами та враженнями при 

виконанні завдання на тему “Організація екскурсійної роботиˮ. 

25 лютого 2021 року студенти спеціальності “Фінанси, банківська справа 

та страхування” взяли участь у круглому столі, присвяченому презентації 

проекту Модуль Жана Моне програми “Erasmus+” – “Ревіталізація міст – досвід 

ЄС для України” (“EVREVIT”), метою якого було проведення літньої школи 

“Ревіталізація міст – досвід ЄС для України” для студентів, викладачів, органів 

місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості з метою формування знань 

про політику ЄС щодо оновлення міст та їхнього сталого розвитку. 

26 лютого 2021 року засновницею кейтерингової компанії “Bon appetiteˮ 

О. Гук проведено практичне заняття для студентів ОПП “Готельно-ресторанна 

справаˮ з дисципліни “Організація кейтерингового обслуговуванняˮ. Захід 

відбувся на запрошення старшого викладача кафедри туризму та готельно-
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ресторанної справи Б. Полотай. Засновниця компанії провела заняття на тему: 

“Робота кейтерингових компаній під час карантину (на прикладі компанії “Bon 

appetiteˮ)ˮ. Ольга Гук розповіла присутнім про особливості та проблематику 

роботи кейтерингових послуг з клієнтами та персоналом. 

Тоді ж відбулися урочистості з нагоди випуску магістрів денної та 

заочної форм навчання. 

18 березня 2021 року в межах вивчення навчальної дисципліни 

“Юридична конфліктологіяˮ завідувачем кафедри М. Олашин було запрошено 

на практичне заняття психологиню Університету І. Маєвську, яка шляхом 

застосування методу арт-терапії допомогла визначити сильні та слабкі сторони 

студентів, розказала про різні види конфлікту та егостани конфліктуючих осіб. 

На практичних вправах студенти змогли випробувати здобуті знання та 

навчились отримувати потрібний результат, не вступаючи у відкритий 

конфлікт. Важливість проведення таких занять полягає в якіснішому засвоєнні 

навчального матеріалу та можливості студентам вільно спілкуватись на 

особливо актуальні для них теми. 

З 22 по 26 березня 2021 року студенти спеціальностей Інституту 

економіки та фінансів взяли участь у онлайн-заходах Національного банку 

України з фінансової грамотності для студентів під час GLOBAL MONEY 

WEEK 2021, організаторами яких виступили проф. О. Копилюк, доц. О. 

Музичка та проф. Н. Рущишин. 

25-26 березня 2021 року студент ОПП “Фіскальне та митне 

адміністрування” Т. Оберван взяв участь у ІІ Глобальному молодіжному форумі 

“Кооперативне підприємництво” у межах партнерства Міжнародного 

кооперативного альянсу та ЄС у співпраці з Молодіжною мережею МКA 

(форум англомовний). 

26 березня 2021 року студенти першого курсу спільно з куратором доц. 

кафедри теорії держави і права М. Голинською провели невеличкий інтерактив 

на тему “Критичне мисленняˮ. Студентами було підготовлено декілька 

презентацій, переглянули декілька відео, з’ясували, що собою являє “критичне 

мисленняˮ, його етапи, як розвивати, для чого юристам критичне мислення. 

Крім цього, обговорили книги та фільми, які допомагають розвивати таке 

мислення. 

27 березня 2021 року команда студентів юридичного факультету “Smart 

Lawyersˮ (А. Ковбель та В. Кошовий) взяла участь у Національних змаганнях з 

переговорів 2021(ELSA Negotiation Competition National Round – Ukraine), 

організованих Європейською асоціацією студентів права. Суть змагань 

полягала у моделюванні процесу переговорів між двома сторонами. Дві 

команди, що представляли клієнта або сторону, вели переговори щодо 
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правового спору. За цим моделюванням переговорного процесу спостерігала 

суддівська колегія, що складалася з трьох суддів. 

У відбірковому турі команда Університету вела переговори з командою 

Національного університету “Києво-Могилянська академіяˮ. Незважаючи на 

високий рівень підготовки опонентів, команда “Smart Lawyersˮ зуміла проявити 

свої здібності щодо ведення переговорів, а самі переговори обох команд 

отримали схвальні відгуки суддів. Тренерами команди юридичного факультету 

ЛТЕУ були: доцентка кафедри теорії держави і права Г. Санагурська та доцент 

кафедри господарського права та процесу Д. Попов. Правову підтримку також 

надавала старша викладачка кафедри цивільного права та процесу Ю. Гавелко. 

09 квітня 2021 року відбулась ZOOM-зустріч студентського активу 

юридичного факультету з деканом проф. О. Котухою та завідувачем кафедри 

теорії держави і права доц. М. Олашин. Серед питань, які обговорювались, 

були, зокрема: особливості онлайн-навчання, відвідування занять студентами, 

участь у наукових та навчально-практичних заходах здобувачів вищої освіти, 

дотримання доброчесності та порядок проживання в гуртожитках під час 

дистанційного навчання. Було обговорено подальший план діяльності 

юридичного факультету та майбутні заплановані заходи щодо проведення 

профорієнтаційної роботи за участі студентів. 

Окрема низка заходів була проведена в межах “Днів іноземних мов в 

ЛТЕУ”, присвячених 205-й річниці з часу заснування ЛТЕУ “A Proud Past – An 

Amazing Future / Славне минуле – далекосяжне майбутнє!” Викладачі кафедри 

іноземних мов під керівництвом завідувача кафедри доц. Н. Ковалик 

організували та провели зі студентами такі заходи: 

- тематичне заняття, приурочене проблемі відповідального та гуманного 

ставлення до безпритульних тварин (9 квітня 2021 року, викл. Ю. Сідху); 

- віртуальна екскурсія колишньою столицею Республіки Польща 

Краковом (12 квітня 2021 року, ст. викл. О. Левицька-Ревуцька); 

- розмовний клуб з носієм мови та спілкування на тему “Україна-Ірландія: 

долаємо стереотипи” (12 квітня 2021 року, викл. Г. Возняк); 

- навчальна комп’ютерна онлайн-гра “The Grammar of Doom” / 

“Приречені в лабіринті граматики” (12 квітня 2021 року, ст. викл. А. Степанов); 

- знайомство з Чехією та її столицею – Прагою (13 та 14 квітня 2021 року, 

ст. викл. С. Кость); 

- віртуальна екскурсія до Лондонського музею науки / Science Museum 

(London) (13 та 15 квітня 2021 року, ст. викл. А. Степанов); 

- заняття у формі судового засідання, присвячене Міжнародному дню 

визволення в’язнів нацистських концтаборів (14 квітня 2021 року, ст. викл. 

Г. Сорока); 
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- тематичне заняття “7 Steps to Your Dream/ 7 кроків до мрії” з 

використанням відеоархіву платформи TEDxLviv* (15 квітня 2021 року, доц. Н. 

Ковалик); 

- розмовний клуб на тему: “Освіта та перспективи успішної кар’єри” (19 

квітня 2021 року, викл. Г. Возняк); 

- творчий конкурс презентацій за тематикою “A Way to Success” / “Шлях 

до успіху” (19 квітня 2021 року, ст. викл. А. Степанов); 

- онлайн-тренінг на тему “Особливості структури іспитів з іноземної мови 

як стандарт перевірки знань. Ефективні стратегії та алгоритми виконання 

завданьˮ / Structural Peculiarities of Foreign Language Exams as Standards of 

Knowledge Assessment. Effective Strategies and Algorithms for Performing Tasks 

(20 квітня 2021 року, ст. викл. Л. Тимочко, ст. викл. А. Степанов); 

- віртуальна англомовна екскурсія “7 Wonders of Lviv / 7 чудес Львова” 

(21 квітня 2021 року, викл. Л. Кушнір); 

- заняття з англійської мови: “The more we travel, the more we learn” / “Що 

більше ми подорожуємо, то більше вчимося” (22 квітня 2021 року, викл. А. Дудок); 

- обговорення теми “Народні вірування, прикмети та як вони впливають 

на життя людини” (26 квітня 2021 року, викл. кафедри іноземних мов Г. 

Возняк); 

- засідання “Англомовного відеоклубу / English Video Club” (26 квітня 

2021 року, ст. викл. А. Степанов). 

30 квітня 2021 року в межах співпраці юридичного факультету 

Львівського торговельно-економічного університету та Львівського окружного 

адміністративного суду організовано зустріч здобувачів вищої освіти з суддею 

Львівського окружного адміністративного суду, Членом Ради суддів України, 

к.ю.н. О. Сасевичем. Лекційне заняття проведено з навчальної дисципліни 

“Адміністративне процесуальне правоˮ на тему: “Звернення до 

адміністративного суду та відкриття провадженняˮ. Важливість таких зустрічей 

важко переоцінити. Лекція була змістовно наповнена, цікава як з практичної 

точки зору, так і з навчальної. 

4 травня 2021 року доц. кафедри теорії держави і права Г. Санагурською 

було започатковано, організовано та проведено унікальний студентський 

конкурс – “Змагання з практики законотворення імені В’ячеслава Чорноволаˮ. 

За допомогою цих змагань студенти були залучені до вирішення найбільш 

гострих питань в українському суспільстві, шляхом підготовки оригінальних 

законопроектів. І як завжди, наші студенти не підвели. Законопроекти та їх 

презентації були високого рівня та піднімали проблеми освіти, сортування 

сміття, булінгу та легалізації вогнепальної зброї. Команди, які взяли участь у 

змаганнях: Smаrt lowyers, Серце Феміди, Dura lex sed lex, МОП (Молодіжне 
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об’єднання правників). Вітаємо наших переможців Н. Воронка та Д. Стиська. 

Студенти нагороджені цінними призами. 

7 травня 2021 року викл. Г. Возняк організувала розмовний клуб з 

носієм мови та спілкування на тему “Розвиток туристичної індустрії в США. 

Подорож літаком”. 

10 травня 2021 року відбувся студентський похід у Львівський 

національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької на 

сольний концерт “Хорея козацька”. 

12 травня 2021 року ст. викл. Г. Сорока провела віртуальний 

англомовний історично-правовий екскурс “Минуле і сьогодення 

правоохоронної системи Львова” / “Law enforcement system of Lviv nowdays and 

in the past”. 

Того ж дня студенти спеціальності “Фінанси, банківська справа та 

страхуванняˮ здійснили екскурсію до Святоюрської гори. 

14 травня 2021 року викл. А. Дудок організувала віртуальну англомовну 

екскурсію: “The most popular cities in Ukraine” / “Найвідоміші міста України”.  

Того ж дня відповідно до навчальної програми з дисципліни 

“Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльностіˮ студенти 2-го курсу 

спеціальності “Туризмˮ разом з доцентом кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи І. Тучковською відвідали Львівську ресторацію-музей 

“Гасова лямпаˮ. Основним завданням для студентів впродовж навчання із 

зазначеної дисципліни було розробити авторську екскурсію. З цим успішно 

справився А. Ткачук – спробувавши себе у ролі екскурсовода. У ході екскурсії 

було зазначено, що “Гасова лямпаˮ має другу найбільшу колекцію гасових ламп 

у Європі, яка нараховує 528 екземплярів. 

17 травня 2021 року студенти Інституту взяли участь у церемонії 

відкриття першої групи програми підготовки “Електронна комерція” спільно з 

Чжецзянським інститутом економіки та торгівлі в межах діяльності Китайсько-

Українського навчального центру економіки та торгівлі “Майстерня 

професійних можливостей”. 

Того ж дня ст. викл. А. Степанов провів англомовний вебінар “IT Industry 

and Modern Career Market: Training and Сertification” / “Навички роботи у сфері 

ІТ: навчання та сертифікація”. 

18 травня 2021 року доц. Н. Ковалик, ст. викл. А. Степанов, викл. Ю. Сідху 

організували англомовний дискусійний клуб у форматі “Q&A Session” на тему 

“XXIst Century Business English. Business Culture. Etiquette in Business” // “Бізнес-

англійська XXI століття. Бізнес-культура та етикет у бізнесі”. 

19 травня 2021 року відбулася зустріч студентів спеціальності 

“Журналістика” з випускницею факультету спец. “МЕВ” Р. Пришляк – 
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журналістом Львівського обласного центру охорони здоров’я, під час якої 

здобувачі вищої освіти мали можливість ознайомитися з практичними 

аспектами майбутньої професії та переконатися в її соціальній значущості. 

20 травня 2021 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи 

викладачі разом зі студентами першого року навчання ОПП “Туризмˮ, 

“Медичний туризмˮ та “Готельно-ресторанна справаˮ відзначили 15-ту річницю 

Дня вишиванок. Під час заходу присутні ознайомилися з різноманіттями 

візерунків вишивок за регіонами України. Згодом активно складали карту 

України з різнобарвних вишиванок. 

Того ж дня студенти ОПП “Туризмˮ та “Медичний і оздоровчий туризмˮ 

разом із кураторами груп, доц. І. Тучковською та О. Осінською з нагоди 

Міжнародного дня музеїв та Всесвітнього дня вишиванки здійснили 

екскурсійну мандрівку по Львову. Екскурсанти побували на презентації 

пішохідної екскурсії Львовом в межах реалізації проекту “Франкомандриˮ, а 

також відвідали “Криївкуˮ та “Museum Promo Videoˮ. Під час екскурсії 

присутні спробували переосмислити роль музеїв у сьогоденні та зрозуміли, як 

візуальні комунікації здатні допомагати у майбутньому. 

21 травня 2021 року на прохання студентів, за сприяння декана 

Юридичного факультету проф. О. Котухи, викладачами кафедри теорії держави 

і права доц. М. Олашин та доц. М. Голинською проведено зустріч студентів з 

провідним нотаріусом м. Львова, популярним блогером, неординарною 

особистістю та випускником юридичного факультету – О. Моргуном. 

24 травня 2021 року на запрошення завідувачки кафедри доц. М. 

Олашин до студентів 1-го курсу з пізнавальною лекцією завітала експертка зі 

здорового харчування, дипломована фітнес-тренерка, популяризаторка 

здорового способу життя та консультантка з питань здорового харчування А. 

Корнейчук. Студенти мали змогу дізнатись про збалансоване харчування. 

25 травня 2021 року завершення вивчення навчальної дисципліни 

“Судова риторикаˮ пройшло у Стрийському парку, де студенти першого курсу 

декламували свої улюблені вірші. Під спів пташок, шелест дерев та на подив 

людям, які проходили повз, лунали Contra Spem Spero (Л. Українка), Заповіт (Т. 

Шевченко), Вічний революціонер (І. Франко), Ти знаєш, що Ти - людина (В. 

Симоненко), “Любіть Українуˮ (В. Сосюра), Блакитна панна (М. Вороний), 

Сонет 116 (У. Шекспір), Крила (Л. Костенко), Мова кожного народу (О. 

Забужко), Тарасові Шевченку (Самат Шакір), а також власноруч написані вірші 

студентами. 

Того ж дня відбулася зустріч студентів ОПП “Фіскальне та митне 

адміністрування” з представниками Головного управління статистики у 

Львівській області. 
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27 травня 2021 року ст. викл. Г. Сорока організувала конкурс 

англомовних презентацій: “Дивовижні місця для відпочинку” / “Marvelous 

Holiday Destination”.  

28 травня 2021 року за участю ст. викл. Г. Сороки відбулося засідання 

англомовного дискусійного клубу у форматі “Q&A Session” на тему “Culture. 

Traditions. Etiquette” // “Культура. Традиції. Етикет”. 

31 травня 2021 року студенти спеціальності “Туризмˮ Н. Губицький, 

О. Радіон, Л. Чорненька, А. Мулька, О. Андрієвська на  прохання керівника 

телеграм-каналу “Дітям від дітейˮ К. Халецької надавали волонтерську 

допомогу незрячим та слабозорим дітям. Слід відзначити, що студенти-

волонтери здійснили супровід маломобільної групи осіб до радіокомпанії FM 

“Галичинаˮ та отримали чималий досвід у спілкуванні. 

1 червня 2021 року в межах проекту “Зустріч з цікавими людьмиˮ та з 

нагоди святкування 205-річниці Університету за ініціативи кафедри кримінального 

права та процесу відбулася зустріч з керівником апарату Франківського районного 

суду м. Львова Святославом Лабою. Під час жвавого діалогу студенти дізналися 

про діяльність судової системи на практиці, про проблеми та виклики, з якими 

стикаються працівники суду. Особливо цікавило здобувачів, на що потрібно 

звернути увагу, якщо в майбутньому вони планують працювати в суді. В результаті 

проведеної зустрічі студенти удосконалили та поглибили теоретичні знання з 

навчальної дисципліни “Суд та правоохоронні органиˮ. 

3 червня 2021 року в актовій залі Університету відбулася урочиста 

академія з нагоди 205-ї річниці з часу заснування Львівського торговельно-

економічного університету, в якій взяли участь студенти та працівники 

Університету, а також запрошені гості. З нагоди ювілею на адресу Університету 

надійшли вітання від: Прем’єр-міністра України Д. А. Шмигаля, Правління 

Укркоопспілки в особі Голови правління І. Л. Гороховського та голови ЦК 

Профспілки працівників споживчої кооперації України В. П. Левицького, 

Міністра освіти і науки України С. М. Шкарлета, народних депутатів України, 

які є випускниками Університету, зокрема В. О. Гереги та Я. І. Рущишина, 

закладів вищої освіти з України та зарубіжних країн, які є партнерами 

Університету, підприємств та організацій з різних куточків України. 

З вітальним словом виступила Голова Львівської обласної ради, 

випускниця Університету Ірина Гримак. Вона наголосила на тому, що Львів є 

одним із найбільших освітніх центрів України, в якому Торговельно-

економічний університет займає особливе місце. Це найстаріший торговельно-

економічний вищий навчальний заклад Центральної й Східної Європи, який у 

своїй історії пройшов 205-річний шлях від реальної школи до сучасної 

освітньо-наукової установи європейського зразка. Заслуга керівництва, 
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професорів, викладачів та вихованців університету полягає в тому, що її рідна 

Alma-Mater за останні роки перетворилася у провідний центр інноваційного 

навчання. Це важливо в плані утвердження нашої держави як технологічно 

розвинутої країни.  

З вітальним словом до колективу Університету звернувся ректор 

Університету проф. П. Куцик. 

04 червня 2021 року студенти 2-го курсу юридичного факультету 

відвідали Львівський окружний адміністративний суд у супроводі доц. кафедри 

теорії держави і права Г. Санагурської, де мали можливість ознайомитися зі 

структурою суду, побувати в канцелярії та дізнатися особливості діяльності 

цього відділу, поспілкуватися з судовим розпорядником та начальником відділу 

забезпечення судового процесу. Цікавим для студентів було побачити, як 

виглядає судова справа та дізнатися як вона формується секретарем судового 

засідання. Студенти також побували на судовому засіданні судді А. Гулик, де 

спостерігали за таким засіданням, яке проводилося в режимі відеоконференції. 

5 червня 2021 року студентка ОПП “Медичний та оздоровчий 

туризмˮ А. Сушинська разом із доц. кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи І. Тучковською на запрошення керівника телеграм-каналу 

“Дітям від дітейˮ К. Халецької та голови клубу “Живчикиˮ З. Мирської взяли 

участь у скандинавській ходьбі зі слабозорими та незрячими людьми. 

7 червня 2021 року магістри спеціальності “Економіка” Д. Тимків та І. 

Непомнящий завершили участь в проекті “Освітній марафон” від компанії 

“Епіцентр К”, де спікерами виступили провідні менеджери компанії “Епіцентр 

К” та бізнес-тренери. Основні теми для опанування стосувалися ефективних 

способів збільшення продажів, формування лояльності покупців та персоналу, 

управління персоналом та професійною кар’єрою, налагоджування ефективних 

комунікацій тощо. За результатами участі у заході І. Непомнящий та Д. Тимків 

отримали сертифікати, які підвищать вартість майбутніх фахівців на ринку 

праці та сприятимуть їм у працевлаштуванні. 

15 червня 2021 року 85 студентів Університету завітали до Першого 

українського театру для дітей та юнацтва на виставу-комедію “Дамський 

кравецьˮ. Там вони отримали унікальну можливість насолодитися віртуозною 

театральною постановкою, яка проводить незнаними стежками людського 

єства, психології, бажань та рішень. Цей вечір подарував масу незабутніх 

вражень та не залишив байдужим жодного глядача. 

25 червня 2021 року в актовій залі Університету відбулися урочистості з 

нагоди вручення дипломів бакалавра студентам Інституту економіки та 

фінансів, факультету товарознавства, управління і сфери обслуговування, 

факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, а 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/News/Nauka/2021/06/2021.06.10_NewsText_7.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/News/Nauka/2021/06/2021.06.10_NewsText_8.pdf
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також юридичного факультету. Дипломованими фахівцями став 721 випускник 

Університету денної та заочної форм навчання. Святкування розпочалося з 

освячення дипломів і благословення молодих фахівців та всіх присутніх 

капеланом Університету, отцем Ігорем (Хомічаком). 

З вітальним і напутнім словом до випускників звернувся ректор 

університету, проф. П. Куцик. Він подякував бакалаврам за проведені в 

університетських стінах роки, побажав наполегливості у досягненні наступних 

цілей, творчих успіхів та висловив сподівання на скору зустріч у магістратурі. 

Символічно, що найперші привітання випускникам 2021 року прозвучали 

саме від Студради ЛТЕУ – їх виголосила “делегація” студентів молодших 

курсів у складі С. Калиновича, Л. Мельниченко та А. Бондаренка. У виконанні 

Ю. Ягельницької і Р. Олеш прозвучав музичний дарунок – улюблена пісня 

студентів ЛТЕУ – “Старі фотографії”. 

Директор Інституту економіки та фінансів, доц. Т. Герасименко, декан 

факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доц. В. 

Гаврилишин, декан факультету міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій, проф. Ю. Полякова та декан юридичного факультету, 

проф. О. Котуха зачитали наказ ректора про присвоєння випускникам 

кваліфікації бакалавра. Вони щиро привітали своїх колишніх вихованців із 

успішним завершенням навчання та побажали їм творчої фахової наснаги, 

мотивації моделювати своє майбуття і перспектив кар’єрного зростання. 

Бакалаври Д. Тишков, С. Білан та Д. Яремчук від імені випускників 

подякували ректорату, викладачам та колегам-однокурсникам, пообіцявши 

керуватися здобутими знаннями, добросовісно та якісно виконувати свої 

професійні обов’язки, берегти і примножувати славні традиції рідної Alma-

Mater. У свою чергу, випускниця І. Москаленко, щиро подякувавши батькам, 

натхненно виконала ліричну вокальну композицію з такою ж назвою, а для 

колег-однокурсників Університету – запальну пісню “Тече вода”. 

Завершилося свято виступом хору старших класів “Тоніка” дитячої 

школи мистецтв № 5, який виконав вокальну композицію “Україна – це світло” 

та гімн Європейського Союзу “Ода до радості”. Враховуючи продовження 

карантину в Україні, особливої уваги та допомоги потребували іноземні 

студенти факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій (на факультеті навчаються студенти з таких країн, як Азербайджан, 

Грузія, США, Марокко, Єгипет, Ліван, Нігерія, Еквадор). 

Комплекс питань навчання, виховання і проживання іноземних студентів 

в Україні пов’язаний із: наданням якісних освітніх та інформаційних послуг; 

допомогою в адаптації до запровадженої системи навчання в університеті; 

забезпеченням умов для отримання знань відповідно до існуючих вимог і 
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стандартів; роз’ясненням законодавства України, діючих правил і норм; 

організаційно-виховною роботою; поселенням у гуртожитку; легалізацією, 

реєстрацією та продовженням терміну перебування в Україні, медичною 

допомогою, нострифікацією документів про освіту тощо. 

Для іноземних студентів забезпечувався тісний взаємозв’язок між 

деканатом, менеджером по роботі з іноземцями та студентами, у тому числі 

шляхом інтерактивного спілкування. Деканатом спільно з Центром 

міжнародної освіти та співпраці аналізується успішність студентів, дотримання 

правил проживання в гуртожитках тощо. Важливе місце в адаптації та розвитку 

іноземних студентів посідають інформаційно-просвітницькі заходи, до яких 

вони активно залучаються. 

 

9.1. Спорт і фізичне виховання в Університеті 

Протягом навчального року проводилися лекції та бесіди про здоровий 

спосіб життя, організацію вільного часу, самостійних занять оздоровчою 

фізичною культурою, особливості різних видів спорту, а також про заняття 

фізичними вправами студентів із відхиленнями у здоров’ї. Багато уваги 

приділялось і проблемі коронавірусу. Так, працівники Університету та студенти 

ознайомлювались з вимогами роботи та навчання під час пандемії та 

дотримувалися їх. 

Не стояла осторонь кафедра фізичного виховання від доброчинної 

діяльності. Львівський регіональний центр з фізичної культури та спорту 

інвалідів “Інваспортˮ під егідою Львівської обласної ради, на базі спортивного 

комплексу університету, за сприяння колективу кафедри фізичного виховання 

та спорту, провели Всеукраїнський фізкультурно-спортивний фестиваль серед 

дітей з ураженням опорно-рухового апарату.  

Протягом останніх років прослідковується добре налагоджена співпраця 

кафедри з футбольним клубом “Карпатиˮ: надання умов для занять ігровими 

видами спорту дітей різних вікових груп. Щорічно студентами Університету 

стають випускники школи підготовки “Карпатиˮ. Також викладачами кафедри 

організовувалися та проводилися матчеві зустрічі зі збірними командами 

коледжів Львівщини з різних видів спорту. 

Викладачі кафедри брали участь у заходах ЛТЕУ та ІЕФ. На кафедрі 

фізичного виховання та спорту оновлено інформаційні стенди за тематиками: 

навчальної та методичної роботи, спортивно-масових та виховних заходів. 

20 вересня 2020 року відбувся Відкритий кубок Львова зі спортивного 

туризму, в межах якого проводилися змагання з кануполо. Студент 2 курсу 

факультету ТУСО спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльністьˮ С. Дмитрів у складі команди турклубу “Манівціˮ зайняв 1 місце. 
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23 жовтня 2020 року відомий у Львові та Україні бізнесмен, меценат та 

власник футбольного клубу “РУХˮ (м. Львів) Г. Козловський завітав до своєї 

рідної Alma-Mater – ЛТЕУ, який закінчив у 1993 році за спеціальністю 

“Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльностіˮ, де провів зустріч зі 

своїм студентським колегою, а нині ректором, професором П. О. Куциком, а 

також зі студентами вишу. Під час зустрічі зі студентами він відзначив, що зі 

сцени актового залу Університету виступає не вперше, але хвилювання від 

того, що він завітав до рідної Alma-Mater, великі, оскільки відразу навіюються 

спогади, як він вперше переступив поріг навчального закладу. Г. Козловський 

розповів про свій шлях становлення з випускника тодішнього Львівського 

торговельно-економічного інституту до успішного власника бізнесу, 

відзначивши, що бізнесменами не стають, а ними народжуються. 

28 жовтня 2020 року завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, 

доц. І. Блащак взяв участь у засіданні міжвузівської науково-методичної комісії 

з фізичного виховання, здоров’я і спорту. Даний захід проводився відповідно до 

плану роботи Львівського обласного відділення Комітету з фізичного 

виховання та спорту МОН України. З метою дотримання карантинних 

обмежень місцем проведення було обрано спортивно-веслувальну базу в с. 

Наварія. У межах порядку денного були розглянуті питання: проведення 

обласних студентських змагань; з досвіду проведення навчальних занять зі 

студентами з фізичного виховання в Академії сухопутних військ; матеріали з 

історії розвитку спорту ЗВО для підготовки та проведення ГАЛА-вечора 

студентського спорту Львівщини; умови обласного конкурсу на кращу кімнату 

– музей з фізичного виховання ЗВО; умови обласного конкурсу на кращого 

викладача ЗВО з фізичного виховання. 

Напередодні Різдвяних свят Університет відвідав випускник закладу – 

український професійний футболіст, воротар ФК “Олександріяˮ та національної 

збірної України Ю. Паньків. У зустрічі взяли участь ректор університету, доц. 

П. Куцик та завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доц. І. Блащак. 

Ректор розповів гостю про досягнення у науковій, методичній й освітній 

діяльності Університету за останні роки, у свою чергу, І. Блащак ознайомив 

випускника зі спортивними досягненнями студентів закладу. 

6-7 березня 2021 року на базі спортивного комплексу Університету 

відбулися товариські зустрічі з волейболу між професійними командами – 

чемпіонами двох держав: “Кажаниˮ (Україна, Львів) та “Шахтерˮ (Білорусь, 

Солігорськ). Під час поєдинків команди продемонстрували високий рівень 

майстерності. Незважаючи на кипіння емоцій, гра пройшла у доброзичливій та 

дружній атмосфері. Слід відзначити, що гравці та керівники волейбольних 

клубів позитивно відгукувалися про спортивний комплекс Університету. 
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25 травня 2021 року у спортивному комплексі Університету відбувся 

традиційний щорічний турнір з волейболу серед команд юридичного 

факультету. Команда студентів ОПП “Правоˮ поповнилася новими, сильними 

гравцями першого курсу (А. Янчик, К. Тодерюк) та достойно виступила у 

боротьбі з командою викладачів.  

9 червня 2021 року в межах зустрічей ректорату та студентів із 

видатними випускниками Університету, які займаються спортивною 

діяльністю, до Університету завітав випускник факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних технологій О. Маркевич, який є 

головним тренером команди Української прем’єр-ліги ФК “Маріупольˮ (м. 

Маріуполь). Супроводжував нашого випускника його батько – видатний тренер 

та футбольний фахівець України, голова комітету національних збірних УАФ 

М. Маркевич. 

О. Маркевич із теплотою поділився спогадами про свої студентські роки 

та улюблених викладачів. У розмові він відзначив, що отримані знання не один 

раз ставали у нагоді в його багатогранній професійній діяльності.  

13 червня 2021 року у місті Львові відбувся Чемпіонат України з 

кікбоксингу ISKA у дисципліні K1 (у ваговій категорії 75 кг), на якому студент 

спеціальності “Менеджмент” С. Мамай виборов срібну медаль. 

 

9.2. Студентське самоврядування в Університеті 

Слід відзначити, що діяльність Студентської ради у звітний період 

зазнала певного негативного впливу карантинних обмежень у навчальному 

процесі через пандемію COVID-19, тому значна її частина відбувалася в 

Інтернет-сегменті. Тим не менше з ініціативи або за безпосередньої участі 

Студентської ради Університету (голова – С. Калинович, заступник голови – В. 

Вергун) було проведено низку реальних (очних) заходів організаційного, 

інформаційно-просвітницького, благодійного, виховного та культурно-

розважального характеру. 

29 вересня 2020 року проведено 1-й етап звітно-виборної конференції 

студентів: затвердження кошторису Самоврядування ЛТЕУ на 2020-2021 рр.; 

затвердження нормативно-правових документів; оголошення кандидатів та дати 

виборів Голови Самоврядування та Голови студентської ради гуртожитків; 

обрання керівників відділів Самоврядування. 

6-7 жовтня 2020 року проведено 2-й етап 8-ї звітно-виборної конференції 

студентів – вибори голів Студентських рад. 

22 жовтня 2020 року відбулася зустріч із представниками новообраного 

студентського самоврядування, на якій було проінформовано студентських 

лідерів про наукові досягнення викладацького та студентського колективів та 
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перспективи його розвитку, наголошено на особливостях роботи в умовах 

“пандемійної” реальності; окреслено специфіку окремих напрямів роботи 

Університету й діяльності факультетів, висловлено обґрунтовані зауваження і 

побажання щодо вдосконалення структури й розширення функцій нової 

студради (навчальна робота, якість освітніх послуг, патріотичне виховання та 

ін.). Представники студради подали своє бачення нових перспективних 

напрямів роботи студентського самоврядування, роботу у соціальних мережах; 

організацію таргетингової реклами; створення коворкінгової зони та 

облаштування спортзалу у гуртожитку; забезпечення безпеки та комфортності 

проживання студентів у гуртожитках тощо. 

17 листопада 2020 року проведено онлайн-квест – поздоровлення 

студентів ЛТЕУ з нагоди святкування Міжнародного дня студента.  

21 листопада 2020 року - організація 1-го етапу турніру Львівського 

дебатного осередку ім. І. Франка Всеукраїнської молодіжної організації 

“Федерація дебатів України” та участь у ньому команди ЛТЕУ. 

29 листопада 2020 року - медійна підтримка, організація та проведення 

вебінару “Зустріч з А. Анісімовим – кухня стартапу”. 

1 грудня 2020 року - участь в Інтернет-турнірі зі швидких шахів. 

6 грудня 2020 року - участь у кіберспортивному турнірі з командної 

комп’ютерної гри “Counter-Strike: Global Offensive”. 

12 грудня 2020 року - медійна підтримка у студентських соціальних 

мережах запуску програми “Плацкарт”. 

19 грудня 2020 року - відвідування Львівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Марії Покрови за програмою “Волонтери 

Св. Миколая”. 

12 лютого 2021 року організовано онлайн-квест – розіграш призів з 

нагоди Дня святого Валентина. 

З 13 лютого 2021 року - медійна підтримка у студентських соціальних 

мережах університетської програми міжнародного стажування.  

4 квітня 2021 року - співучасть в організації проведення заходу з 

профорієнтаційної роботи “OPEN DAY ONLINE” (День відкритих дверей 

ЛТЕУ-2021 в форматі “онлайн”). 

9 квітня 2021 року - запуск чату гуртожитків у соціальних мережах 

Instagram і Telegram. 

4 червня 2021 року - проведення фотофлешмобу до відзначення 205-

річчя ЛТЕУ. 

Таким чином, за вказаний період, незважаючи на специфічні умови 

карантинних обмежень, робота Студради була зосереджена на таких напрямах:  
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1) організаційному – поетапне формування органів самоврядування 

нового скликання, налагоджування співпраці новообраної Студради з 

Ректоратом ЛТЕУ і деканатами факультетів у сучасному форматі, участь 

представників студради в роботі Вченої ради; 

2) інтелектуально-просвітницькому – переважно в онлайн-форматі (турнір 

з кіберспорту, шаховий турнір, вебінар “Кухня стартапу”, онлайн-квести, 

флешмоби і творчі акції, приурочені до святкових дат, інтелектуальні конкурси, 

дебатний турнір та інші заходи); 

3) участь у загальноуніверситетських заходах – очна та в онлайн-форматі 

(День відкритих дверей ЛТЕУ-2021, урочисті випуски бакалаврів та магістрів, 

відзначення 205-річчя Університету, “Волонтери Святого Миколая” та ін.); 

4)  активний інформаційний супровід і медійна підтримка у студентських 

групах соціальних мереж Instagram і Telegram навчально-методичних заходів – 

студентських обмінів, стажувань, у т.ч. міжнародних, присвоєння стипендій і 

здобуття грантів, отримання знижок на навчання, стартапів, освітніх програм 

тощо (запуск чату гуртожитків, “Економіка у коміксах: як вона працює і не 

працює”, “Online Business Academy від Філіп Морріс Україна”, голосування за 

молодіжні інфраструктурні проекти, “Чи потрібен в нашому університеті 

психолог?”, маркетинговий кейс-чемпіонат “Unilever Future Leaders League”, 

“Літня програма стажування у Республіці Болгарія”, “Львів – молодіжна 

столиця України”, Соціальна програма “Scholarship”, програма обміну 

стажуваннями STEP (Student Trainee Exchange Programme); “Конкурс 

законопроектної роботи імені В’ячеслава Чорновола” та багато інших). 

У цілому зазначена вище діяльність студентського самоврядування ЛТЕУ 

впродовж 2020-2021 н.р. відображає прагнення активної частини студентської 

спільноти інтегруватися у систему і структуру управління Університетом та 

сприяти його подальшому успішному розвитку. 
 

9.3. Індивідуальні консультації психологині для студентів, викладачів 

та працівників Університету 

Протягом 2020-2021 навчального року проведено індивідуальні 

психологічні консультації за запитами студентів, викладачів та інших 

працівників Львівського торговельно-економічного університету (табл. 9.1).  

Таблиця 9.1 

№ Ініціатори  Кількість осіб 

1  Студенти 48 

2 Викладачі 2 

3 Взаємодія зі студентами 2 

Всього 52 
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Тренінги з соціально-психологічної тематики 

У 2020-2021 навчальному році психологинею Львівського національного 

університету проведено тематичні соціально-психологічні тренінги за 

відповідним графіком (табл. 9.2). 

 Таблиця 9.2 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

Трива-

лість, 

години 

Назва соціально-

психологічного 

тренінгу 

Факультет К-

сть 

студе

нтів 

1 22.09.2020 3 год. Емоційний інтелект 

Факультет міжнародних 

економічних відносин та 

інформаційних технологій 24 

2 23.09.2020 3 год. Емоційний інтелект 
Юридичний факультет 16 

3 25.09.2020 3 год. Емоційний інтелект Юридичний факультет 14 

4 29.09.2020 2 год. 
Стресостійкість: як 

вберегти себе? Юридичний факультет 15 

5 12.10.2020 3 год. 
Тренінг 

асертивності 

Факультет міжнародних 

економічних відносин та 

інформаційних технологій 12 

6 14.10.2020 3 год. 
Стресостійкість: як 

вберегти себе? 

Інститут економіки та 

фінансів 9 

7 09.11.2020 3 год. Тренінг асертивності Юридичний факультет 15 

8 12.11.2020  3 год. Особисті межі Юридичний факультет 16 

9 18.03.2021 3 год. 

Тренінг на тему: 

“Конфлікти: види і 

шляхи розв’язанняˮ Юридичний факультет 14 

10 26.04.2021  3 год. 

Тренінг на тему: 

“Конфлікти: види і 

шляхи розв’язанняˮ 

Факультет міжнародних 

економічних відносин та 

інформаційних технологій 10 

11 12.05.2021  3 год. Тренінг асертивності 

Факультет товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 14 

12 24.05.2021 3 год. 
Стресостійкість: як 

вберегти себе? 

Інститут економіки та 

фінансів 12 

13 26.05.2021 2 год. Емоційний інтелект 

Факультет товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 15 

Всього 186 

 

 

Психоедукація та просвітницька діяльність 

З метою підвищення психологічної культури спільноти Львівського 

торговельно-економічного університету та ознайомлення з методами роботи 

психолога у 2020-2021 навчальному році проведено серію лекцій та семінарів 

(табл. 9.3). 
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Таблиця 9.3 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

Назва заходу Факультет К-сть 

сту-

дентів 

1 22.09.2020 
Що таке психічне здоров’я та його 

ознаки 

Інститут економіки та 

фінансів 
24 

2 07.10. 2020  
Що таке психічне здоров’я та його 

ознаки 

Інститут економіки та 

фінансів 
16 

3 13.10.2020  Що таке стресостійкість? Юридичний факультет 15 

4 15.10.2020 
Що таке психічне здоров’я та його 

ознаки 

Інститут економіки та 

фінансів 
14 

5 23.10.2020 
Що таке психічне здоров’я та його 

ознаки 

Факультет міжнародних 

економічних відносин та 

інформаційних технологій 

14 

6 03.11.2020  Що таке стресостійкість? Юридичний факультет 15 

7 11.11.2020  

Лекція щодо видів булінгу, його при-

чин і наслідків, способів виявлення, 

уникнення та реагування на прояви 

насильницьких дій стосовно інших  

Інститут економіки та 

фінансів 
18 

8 21.11.2020  

Лекція щодо видів булінгу, його 

причин і наслідків, способів 

виявлення, уникнення та реагування 

на прояви насильницьких дій 

стосовно інших 

Факультет міжнародних 

економічних відносин та 

інформаційних технологій; 

Інститут економіки та 

фінансів 

24 

9 28.11.2020  

Лекція щодо видів булінгу, його 

причин і наслідків, способів 

виявлення, уникнення та реагування 

на прояви насильницьких дій 

стосовно інших 

Юридичний факультет 18 

10 22.12.2020 
Лекція на тему: “Базові емоційні 

потребиˮ 

Факультет міжнародних 

економічних відносин та 

інформаційних технологій; 

Інститут економіки та 

фінансів 

8 

11 03.03.2021 
Лекція на тему: “Цінності та їх вплив 

на формування особистостіˮ 

Інститут економіки та 

фінансів 
17 

12 11.03.2021 
Що таке психічне здоров’я та його 

ознаки?  

Факультет товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 

18 

13 12.03.2021 
Що таке психічне здоров’я та його 

ознаки? 

Факультет товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 

14 

14 19.03.2021 
Що таке психічне здоров’я та його 

ознаки? 

Факультет товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 

15 

15 23.03.2021 
Лекція на тему: “Цінності та їх вплив 

на формування особистостіˮ 

Факультет товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 

17 

16 24.03.2021 
Лекція на тему: “Цінності та їх вплив 

на формування особистостіˮ 

Факультет товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 

14 

https://www.facebook.com/events/532251393784643/?ref_page_id=1121177211244435&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/532251393784643/?ref_page_id=1121177211244435&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/532251393784643/?ref_page_id=1121177211244435&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/532251393784643/?ref_page_id=1121177211244435&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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17 25.03.2021 
Лекція на тему: “Що таке 

стресостійкість?ˮ 

Факультет товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 

15 

18 12.04.2021 

Лекція щодо видів булінгу, його 

причин і наслідків, способів 

виявлення, уникнення та реагування 

на прояви насильницьких дій 

стосовно інших 

Факультет товарознавства, 

управління та сфери 

обслуговування 

15 

19 19.04.2021 
Лекція на тему: “Цінності та їх вплив 

на формування особистостіˮ 

Факультет міжнародних 

економічних відносин та 

інформаційних технологій; 

Інститут економіки та 

фінансів 

10 

20 11.05.2021 
Лекція на тему: “Цінності та їх вплив 

на формування особистостіˮ 
Юридичний факультет 12 

21 17.05.2021 
Лекція на тему: “Базові емоційні 

потребиˮ 

Інститут економіки та 

фінансів 
9 

Всього 322 

 

Отже, організаційно-виховна робота в Університеті відбувалася протягом 

звітного періоду в умовах карантинних обмежень і змішаного навчання на 

засадах інтеграції навчання і виховання, формування у студентів толерантності 

по відношенню до особистості студента, навичок самоконтролю та 

самодисципліни, використання важелів відповідальної поведінки у процесі 

досягнення поставлених завдань та високих результатів у процесі освітньо-

виховної діяльності.  
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10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Функціонування Університету, особливо у такий скрутний час, залежить 

від ефективної фінансово-господарської діяльності. Так, за 2020-2021 

навчальний рік Університетом було одержано доходів від надання освітніх 

послуг та інші доходи у сумі 44 386977 грн, що на 1 935902 грн більше, ніж у 

попередньому навчальному році, а саме за: 

– надання освітніх послуг – 31 060940 грн (79%), що на 980143 грн менше 

за попередній навчальний рік; 

– надання послуг з проживання в гуртожитках – 9 208710 грн; 

– надання послуг з оренди приміщень – 2 398389 грн; 

– іншими надходженнями (% за депозитами, додаткові послуги, 

компенсація послуг тощо) - 1 718938 грн. 

Отримані доходи використані на покриття видатків Університету, а саме: 

– оплату праці і нарахування внесків на державне загальнообов’язкове 

соціальне страхування – 32 114820 грн (26 323623 + 5 791197) грн, які 

становлять 72,35% у загальних видатках, що на 1 979609 грн більше, ніж у 

попередньому році; 

– поновлення і придбання навчального обладнання, комп’ютерної 

техніки та інших матеріальних активів, запасів – 4 098732 грн; 

– придбання підручників, посібників, наукової літератури, витрати на 

видавництво – 507861 грн; 

– оплату за газ, електроенергію, комунальні та інші послуги, пов’язані 

з утриманням навчальних корпусів, гуртожитків і діяльністю Університету , – 

6 492772 грн; 

– проведення поточного ремонту та інших робіт: ремонт аудиторій у 

навчальному корпусі № 3 (ауд. 506, 509, 425, 301); створення лабораторій з 

харчових технологій (ауд. 202) і медичного туризму (ауд. 302) у навчальному 

корпусі № 3; ремонт сходової клітки, заміна бокових вікон і ремонт прохідної 

(стелі, стін, встановлення плитки тощо), заміна дверей у навчальних аудиторіях 

у навчальному корпусі № 3; заміна труб і інших комунікацій з водопостачання 

та водовідведення, часткова заміна системи опалення,  ремонт окремих блоків і 

кімнат для проживання студентів, встановлення системи відеоспостереження, 

встановлення бойлерів та інші роботи у гуртожитках № 3 і № 4; частковий 

ремонт окремих аудиторій у навчальному корпусі № 4 (ауд. 502, 507, 406); 

інших робіт у гуртожитках і корпусах університету – 1 172792 грн. 

Завдяки ректорату та окремим керівникам структурних підрозділів 

частина матеріалів, послуг і ремонтних робіт, придбання обладнання та інше 

були профінансовані спонсорами – на суму 709 тис. грн. 
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ПІСЛЯМОВА 

 

Інформація звіту про діяльність Університету в 2020-2021 навчальному 

році свідчить, що навчальний рік був динамічним і не легким. Проте досягнуто 

значних успіхів як в організації освітнього процесу, так і в наукових здобутках 

здобувачів вищої освіти (найкращий показник за всі роки) і викладачів, 

співпраці з бізнесом і вітчизняними та зарубіжними університетами. Заслуговує 

на увагу на перший курс денної форми навчання, який є найкращим з 2009 

року. 

Зазначене та багато іншого дозволяють із оптимізмом дивитися у 

майбутнє. Потрібно дальше удосконалювати освітній процес, покращувати 

наукову роботу та докласти максимум зусиль для забезпечення належного 

набору студентів у 2022 році. Інакше вищевказані досягнення будуть 

“непомітними” та стануть історією. 

 Тому нам потрібне взаєморозуміння та повна відповідальність колективу 

за місію та функціонування Університету та його розвитку, дотримуючись 

основного гасла “Ми цінуємо минуле і на ньому будуємо майбутнєˮ.  

 

 

 

Божої нам допомоги у новому навчальному році. 

 

 


