
 

УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Про затвердження сучасних програм підвищення кваліфікації та 

перепідготовки працівників споживчої кооперації  

та інших галузей національної економіки” 
 

від 28 грудня 2016 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти проф. Антонюка Я.М., Вчена рада відзначає, що 

традиційно важливим напрямком діяльності Університету є післядипломна освіта, 

яка базується на перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців, їх 

спеціалізації, стажуванні тощо. 

За час роботи Навчально-наукового інституту післядипломної освіти 

підготовлено до 2 тисяч спеціалістів і магістрів. Щорічно підвищували 

кваліфікацію в середньому по 150 працівників споживчої кооперації та інших 

галузей економіки, проходили стажування викладачі низки ВНЗ. В Університеті 

для цього сформований достатній склад досвідчених професорів. 

Разом з тим, починаючи з 2013 року, діяльність ННІПО зосереджувалась 

переважно на перепідготовці спеціалістів, а підвищення кваліфікації зводилось до 

проведення одно-трьохденних семінарів за місцем зайнятості працівників. Вчена 

рада університету відзначає, що є потреба у відновленні безперервної освіти 

працівників споживчої кооперації шляхом перепідготовки з використанням 

сучасних програм підвищення кваліфікації.  

З метою покращення організації проведення безперервної освіти в 

Університеті 

 

Вчена Рада ухвалила: 

1. Інформацію проф. Антонюка Я.М. взяти до відома. 

2. Директору Навчально-наукового інституту післядипломної освіти 

здійснити низку заходів: 

 провести опитування кадрових служб облспоживспілок та інших 

потенційних замовників з метою визначення тематики заходів з підвищення 

кваліфікації на перспективу; 



 взяти за основу короткотривале навчання протягом 3-5 днів при 

здійсненні безперервної підготовки фахівців; 

 зосередити в Університеті підвищення кваліфікації ТОР-менеджерів 

споживчої кооперації та  інших зацікавлених замовників; 

 охопити підвищенням кваліфікації і проведенням стажування 

викладацький склад інститутів і коледжів Укркоопспілки за узгодженою 

тематикою, в т.ч. використовуючи дистанційне навчання;  

 запропонувати кадровим службам ОСС провести в травні 2017 року на 

базі Університету серію семінарів або тренінгів для голів райспоживспілок за 

темами: "Нові економічні підходи до організації діяльності підприємств споживчої 

кооперації". Програму проведення семінару представити до 4 квітня 2017 року;  

 проводити семінари для ТОР-менеджерів (керівників підприємств та 

їх заступників) за курсами: "Стратегічний менеджмент", "Фінансовий 

менеджмент", "Правова регламентація діяльності підприємств споживчої 

кооперації" та тренінги за тематикою: "Вдосконалення управлінської 

майстерності", "Розвиток лідерського потенціалу", "Робота з ключовими 

клієнтами", "Ефективні продажі" тощо; 

 підготувати програми та проводити тренінги для менеджерів середньої 

ланки за тематикою: "Робота в команді", "Надбання аналітичних навичок", 

"Професійна етика" тощо. 

3. Завідувачам кафедр спільно з директором Навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти розробити курси і тренінги для підвищення кваліфікації 

керівників і працівників споживчої кооперації та залучити для цього досвідчених  

викладачів. 

4. Ректорату Університету клопотати перед Укркоопспілкою, обласними 

організаціями споживчої кооперації про впровадження системи мотивації щодо 

підвищення кваліфікації як основи для професіоналізації і кар’єрного зростання 

працівників та роботи з кадровими резервом. 

5. Директору ННІПО проф. Антонюку узгоджувати з завідувачами кафедр 

склад професорсько-викладацького складу для кожного семінару та визначити 

місце проживання, харчування слухачів тощо. 

6. Контроль за виконанням даної ухвали покладається на першого проректора 

Університету проф. Барну М.Ю. 

 

 


