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Голова: ректор, д.е.н., проф. Янків М. Д.; 
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Бабець І. Г., д.т.н., проф. Морозов В. О.; к.е.н. Мокій О. А., к.е.н., 
доц. Даниленко Н. Б., к.соц.н. Матвійчук Т. Д., к.ф.н. Дах М. І., 
керівник НМС Борисюк П. В., к.т.н., доц. Шибанов С. В., старший 
викладач каф. гуманітарних наук Ковалик С. Я., Піхут М. М., 
Романюк О. О., Ткач П. В., Павлось О. Р., дир. бібліотеки 
Гординська О. І., голова Студентського самоврядування ЛІМу 
Ткач Ю., Винник О. В., Волинець А. Ю. 

 
Порядок денний: 

1. Про підготовку до державної атестації студентів 4 курсу спеціальності 
«Менеджмент». (Доповідає Борисюк П. В.). 

2. Про кадрове забезпечення навчального процесу у 2016-2017 навч. 
році. (Доповідають завідувачі кафедр). 

3. Рекомендація до друку підручника: Міжнародний менеджмент 
інноваційної діяльності (автори А. І. Мокій, І. Г. Бабець, Ю. В. Полякова, 
О. А. Мокій). (Інформує Бабець І. Г). 

4. Про стан підготовки до Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції «Управління економічною безпекою суб’єктів мікро- та 
макрорівня в умовах євроінтеграції України» (31 травня 2016 р.). 
(Доповідають Миронюк В. М., Матвійчук Т. Д.). 

5. Про діяльність студентського самоврядування у Львівському інституті 
менеджменту. (Доповідає: голова студентського самоврядування 
Ткач Юліан). 

6. Різне. 
 
СЛУХАЛИ:  

1. Борисюк П. В. повідомив, що в межах підготовки до проведення 
державної атестації викладачами внесені зміни у тестові завдання 
комп’ютерної бази, привели їх у відповідність з робочими програмами і 
навчальними планами. Врахували побажання студентів з минулого року 
щодо завдань з дисципліни «Операційний менеджмент». Типові задачі і тести 
без відповідей розіслані в електронному вигляді студентам для опрацювання. 



 

 

Студенти 4 курсу забезпечені щоденниками і програмами виробничої 
практики. Також студенти отримали обхідні листи, додатки до дипломів для 
вичитки. За результатами зимової сесії відрахований один студент. Також є 
проблемні студенти, які можуть бути недопущені до державних екзаменів: 
один - через заборгованість по оплаті за навчання, другий – через академічну 
заборгованість і борг по оплаті за навчання, третій планує оформити 
академвідпустку. 

До проведення державної атестації бакалаврів Інститут готовий, 
розклад роботи ДЕК є, залишилося роздрукувати екзаменаційні білети. 
Робота Державної екзаменаційної комісії буде організована згідно 
календарного плану, запланована дата випуску бакалаврів – 24 червня. Ця 
дата може бути змінена залежно від того, коли з Києва отримаємо номери 
дипломів і як встигнемо підготувати додатки до дипломів. 

 
2. Даниленко Н. Б. повідомила присутнім, що професорсько-

викладацький склад кафедри повністю укомплектований і забезпечує 
викладання навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою. 

Бабець І. Г. повідомила, що для забезпечення викладання дисциплін 
професійного спрямування у наступному навчальному році необхідно 
прийняти на постійну роботу на кафедру к.е.н., фахівця з маркетингу . 

Матвійчук Т. Д. повідомив, що у зв’язку із звільненням викладача з 
філософії необхідно поповнити склад кафедри фахівцем для викладання цієї 
дисципліни у наступному навчальному році. 

 
3. Бабець І. Г. ознайомила присутніх зі змістом і структурою 

підручника «Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності» за заг. ред. 
Мокія А. І., Бабець І. Г. Обсяг підручника становить 555 с. Крім 
теоретичного матеріалу, підручник містить практичні приклади з діяльності 
відомих підприємств, тестові завдання і задачі, а також методичні 
рекомендації для розробки інноваційних проектів з використанням 
комп’ютерної програми «Project Expert». Авторський колектив підручника 
складається з науковців трьох вищих навчальних закладів – Запорізького 
інституту економіки та інформаційних технологій; Львівського інституту 
менеджменту; Львівського торговельно-економічного університету. 
Рецензентами підручника є С. М. Писаренко, доктор географічних наук, 
професор, (Львівський Національний університет ім. Івана Франка, м. Львів), 
А. П. Голіков, доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і 
техніки, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (Харківський 
національний університет ім. В. Н. Каразіна), І. М. Миценко, доктор 
економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, 
завідувач кафедри міжнародної економіки (Кіровоградський національний 
технічний університет). 

 
4. Матвійчук Т. Д. доповів, що протягом місяця (починаючи з 

27 квітня) тривала розсилка запрошення до участі в роботі Всеукраїнської 



 

 

науково-практичної Інтернет-конференції “Управління економічною 
безпекою суб'єктів мікро- та макрорівня в умовах євроінтеграції України”, а 
також інформаційного листа з умовами участі та правилами оформлення тез 
доповідей учасників. Протягом місяця інформацію було розіслано на більш 
як 3 000 електронних адрес (включаючи усі доступні в мережі Інтернет 
економічні факультети та кафедри вищих навчальних закладів України). 

На сьогодні організаційним комітетом отримані тези доповідей від 17 
учасників. Викладачам необхідно звернути особливу увагу на студентські 
тези, оскільки деякі із отриманих робіт потребують професійного наукового 
супроводу з метою доведення їх до публікації у відповідності з оголошеними 
вимогами. 

Прийом матеріалів завершується 30 травня. Макет збірника 
конференції в електронній формі у форматі PDF буде розіслано учасникам 
конференції на електронні поштові скриньки до виходу друкованого 
варіанту. Існує необхідність скликання засідання Вченої ради з метою 
розгляду питання щодо рекомендації збірника матеріалів конференції до 
друку. Співпраця із видавництвом розпочнеться одразу після завершення 
процесу форматування збірника. Розсилку авторам друкованих примірників 
матеріалів конференції заплановано на другу половину червня. 

 
5. Ткач Ю. Після зміни голови студентського самоврядування 

удосконалено структуру студентської ради. Вирішено здійснювати 
фінансування різних студентських заходів за рахунок добровільних внесків. 
Таким чином студенти отримали можливість представляти ЛІМ на форумі в 
Івано-Франківську. Також взяли участь у форумі, який відбувся в Харкові, де 
наш інститут був єдиний зі Львова. Студенти взяли активну участь в акції 
«Від серця до серця» зі збору коштів на придбання обладнання для дитячої 
лікарні. Студенти планують взяти участь у фестивалі, що відбудеться в 
м. Зашків. Відбувся вступ студентського самоврядування ЛІМу до 
Студентської ради Львова. 
 

ВИСТУПИЛИ:  
1. Миронюк В. М. наголосив, що тематичний зміст підручника 

«Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності» включає питання, 
пов’язані не лише з менеджментом інноваційної діяльності, а й з охороною та 
захистом інтелектуальної власності та міжнародною економікою. Тому цей 
підручник може використовуватися студентами при підготовці до занять з 
таких начальних предметів, як: «Управління інноваціями», «Інтелектуальна 
власність» та «Міжнародна економіка». Тому є пропозиція рекомендувати 
посібник до друку. 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про підготовку до державної атестації студентів 4 курсу 
спеціальності «Менеджмент» взяти до уваги. 



 

 

 


