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Порядок денний: 

1. Рекомендація до друку Збірника матеріалів тез Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції «Управління економічною безпекою суб’єктів 
мікро- та макрорівня в умовах євроінтеграції України» (31 травня 2016 р., м. 
Львів)  / наук. вид. – Львів: ВНЗ «ПрАТ «Львівський інститут менеджменту».  

(Доповідає Матвійчук Т. Д.). 
2. Про внесення змін та доповнень до Правил Прийому на навчання до Вищого 

навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський Інститут 
Менеджменту» в 2016 р.  

(Доповідає Матвійчук Т. Д.). 
 
СЛУХАЛИ:  

1. Матвійчук Т. Д. доповів про підсумки проведення 31 травня цього року у 
Львівському інституті менеджменту Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-
конференції «Управління економічною безпекою суб’єктів мікро- та макрорівня в 
умовах євроінтеграції України». 

Вагомим підтвердженням актуальності теми конференції та обраних авторами 
напрямків роботи є високий рівень науковості надісланих тез доповідей. 

Протягом цього тижня до нас продовжували надходити наукові матеріали до 
участі у конференції. З метою надання можливості усім бажаючим представити 
авторські наукові ідеї, пов’язані із дослідженням теми економічної безпеки, ми не 
відхиляли отриманих заявок та продовжили включення тез доповідей до матеріалів 
збірника. 

У зв’язку із завершенням процесу отримання тез наукових доповідей та 
макетування збірника матеріалів конференції, прошу рекомендувати до друку готовий 
електронний варіант збірника, котрий буде передано у видавництво для публікації 



 

  

друкованих примірників. 
Після отримання тиражу збірників від видавництва, їх буде розіслано, або 

вручено учасникам конференції. 
 
2. Матвійчук Т. Д. довів до відома присутніх зміни, які відбулися у правилах 

прийому на навчання до Львівського інституту менеджменту. Відповідно до рішення 
Приймальної комісії, внесено зміни до Таблиці 1 Правил прийому до Вищого 
навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський Інститут 
Менеджменту». 

Відповідно до рішення Вченої ради, ці зміни буде відображено у тексті Правил 
прийому до Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство 
«Львівський Інститут Менеджменту» та у системі Єдиної державної електронної бази 
з питань освіти (ЄДЕБО). 

Внесені зміни: «Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та 
спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та 
нормативні терміни навчання» до Правил прийому на навчання до Інституту у 2016 
році щодо вартості одного року навчання, осіб зарахованих на перший курс: 

 
1. Бакалавр 

Галузь знань Спеціальність 
Вартість навчання, грн. 

Денна форма 
навчання  

Заочна форма 
навчання код Назва код Назва 

07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 10500 6500 

07 Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг 8875 6325 

 
2. Магістр 

Галузь знань Спеціальність 
Спеціалізація 

Вартість навчання, грн. 

Денна 
форма 

навчання  

Заочна 
форма 

навчання Код Назва Код Назва 

07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 

Менеджмент 
організацій і 

адміністрування 
13272 8550 

07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент Бізнес-

адміністрування 44000 - 

 



 

  

 


