
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Про результати моніторингу якості КНМЗ дисциплін за ОПП першого 

(бакалаврського) рівня освіти “Фінанси, банківська справа та страхування”, 

“Право”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”, “Готельно-ресторанна 

справа”, “Менеджмент”, “Товарознавство та торговельне підприємництво”, 

“Туризм”, “Харчові технології” та другого (магістерського) рівня освіти “Фінанси, 

банківська справа та страхування”, “Право”, “Готельно-ресторанна справа”, 

“Менеджмент”, “Туризм”, “Харчові технології”, “Товарознавство та експертиза в 

митній справі”, “Товарознавство та комерційна діяльність” 

 

від 26 грудня 2019 р. 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача відділу моніторингу якості 

освіти та акредитації проф. Медвідь Л.Г. щодо результатів моніторингу якості КНМЗ 

дисциплін за ОПП першого (бакалаврського) рівня освіти “Фінанси, банківська справа та 

страхування”, “Право”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”, “Готельно-

ресторанна справа”, “Менеджмент”, “Товарознавство та торговельне підприємництво”, 

“Туризм”, “Харчові технології” та другого (магістерського) рівня освіти “Фінанси, 

банківська справа та страхування”, “Право”, “Готельно-ресторанна справа”, 

“Менеджмент”, “Туризм”, “Харчові технології”, “Товарознавство та експертиза в митній 

справі”, “Товарознавство та комерційна діяльність”, вчена рада зазначає, що відповідно 

до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти та Положення про освітні програми Університету, система 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти передбачає 

реалізацію контрольно-діагностичної функції, однією із складових якої є моніторинг 

якості комплексів навчально-методичного забезпечення усіх освітніх компонент 

освітньо-професійних програм, за якими ведеться підготовка здобувачів вищої освіти в 

Університеті.  

Моніторинг якості комплексів навчально-методичного забезпечення проводився з 

метою встановлення відповідності їх Постанові КМУ № 266 від 29 квітня 2015 року “Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти”, повноти складу КНМЗ відповідно до Положення про КНМЗ 

Університету, оновлення списку рекомендованої літератури, використання наукових 

праць науково-педагогічних працівників, що викладають відповідні дисципліни, тощо. 

У ході моніторингу комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін 

ОПП для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 072 

“Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент”, 081 “Право”, 242 

“Туризм”, 181 “Харчові технології”, 241 “Готельно-ресторанна справа” та 076 

“Підприємництво торгівля та біржова діяльність” було перевірено 226 комплексів 

навчально-методичного забезпечення. 

За результатами проведеного моніторингу було встановлено, що освітні 

компоненти забезпечені повним КНМЗ, дистанційними курсами та відповідають вимогам 

Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах 

вищої освіти (Лист МОН України від 09.07.2018 р., № 1/9-434). Серед них заслуговують 

на увагу: Гроші і кредит, Податкова система, Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання, Бюджетна система, Менеджмент, Соціологія ринку, Історія держави і 

права зарубіжних країн, Історія держави і права, Заставні правовідносини, Основи 

туризму (Основи туризмознавства/Географія туризму), Організація анімаційної 



діяльності, Автоматизація виробничих процесів, Фізіологія харчування, Технологія 

продукції ресторанного господарства, Торговельна логістика, Торгівельне 

підприємництво та комерційна діяльність та інші.  

У ході моніторингу комплексів навчально-методичного забезпечення освітніх 

компонент ОПП для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

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

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

та 076 “Підприємництво торгівля та біржова діяльність” було перевірено 81 комплекс 

навчально-методичного забезпечення. 

За результатами проведеного моніторингу було встановлено, що освітні 

компоненти забезпечені повним КНМЗ та ДК. Серед них варто відзначити: Ринок 

фінансових послуг, Фінансовий менеджмент в банку, Психологія управління та 

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

життєдіяльності та охороною праці, Проектування та дизайн закладів ресторанного 

господарства, Інноваційні ресторанні технології, Організація, проектування та 

управління логістичними системами, Глобальні мережі в бізнесі та інші.  

З метою виконання вимог нормативних документів Кабінету міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України та забезпечення якості викладання усіх освітніх 

компонент освітньо-професійних програм, за якими ведеться підготовка здобувачів вищої 

освіти в Університеті 

 

вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Інформацію завідувача відділу моніторингу якості освіти та акредитації 

проф. Медвідь Л.Г. прийняти до відома. 

2. Завідувачам кафедр розглянути та обговорити на засіданнях кафедр 27 

грудня 2019 року результати моніторингу якості КНМЗ освітніх компонент. 

3. Науково-педагогічним працівникам до 1 квітня 2020 року привести 

комплекси навчально-методичного забезпечення до вимог нормативно-правових актів 

Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України та Положення про КНМЗ 

Університету. 

4. Комісії з якості Інституту економіки та фінансів провести до 27 січня 2020 

року моніторинг якості КНМЗ освітніх компонент для ОПП за спеціальностями 071 

“Облік і оподаткування” та 051 “Економіка” першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти. 

5. Комісії з якості факультету міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій провести до 03 лютого 2020 року моніторинг якості КНМЗ 

освітніх компонент для ОПП за спеціальностями 292 (056) “Міжнародні економічні 

відносини”, 075 “Маркетинг”, 122 “Комп'ютерні науки та інформаційні технології” 

(“Комп'ютерні науки”) та 061 “Журналістика” (“Реклама в бізнесі”) першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

6. Відділу моніторингу якості освіти та акредитації у квітні-травні 2020 року 

провести повторний моніторинг якості КНМЗ освітніх компонент для ОПП усіх 

спеціальностей, за якими ведеться підготовка здобувачів вищої освіти в Університеті. 

7. Відповідальність за виконання даної ухвали покладається на завідувачів 

кафедр, голів комісій з якості Інституту економіки та фінансів та факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних технологій, завідувача відділу моніторингу 

якості освіти та акредитації. 

8. Контроль за виконання даної ухвали покладається на першого проректора 

проф. Барну М.Ю. 


