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Порядок денний: 

1. Про підсумки набору студентів у 2016 р. на бакалаврат та 
магістратуру. 
(Доповідає проректор з ННР Миронюк В. М.). 

2. Звіт про наукову та навчальну роботу кафедр за 2015/16 н.р. 
(Доповідають завідувачі кафедр). 

3. Про розподіл начального навантаження на 2016/17 н.р. на кафедрах. 
(Доповідають завідувачі кафедр). 

4. Про затвердження навчальних програм дисциплін і навчальних 
планів на 2016/17 н.р. (Доповідає Борисюк П.В.). 

5. Про плани наукової роботи кафедр на 2016/17 н.р. 
(Доповідають завідувачі кафедр) 

6. Про підготовку до акредитації магістерської програми за галуззю 
знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент 
(Доповідають: проректор з ННР Миронюк В. М., Борисюк П. В.). 

7. Звіт про науково-навчальну поїздку студентів до Німеччини за 
підтримки DAAD (Німецької служби академічних обмінів).  
(Доповідає проректор з ННР Миронюк В. М.) 

8. Про рекомендацію кандидатури на здобуття премії Львівської 
облдержадміністрації (рекомендує проректор з ННР Миронюк В. М.). 

9. Різне. 
СЛУХАЛИ:  
1. Миронюк В. М. повідомив, що під час роботи приймальної комісії 

було подано 116 заяв на перший курс спеціальності «Менеджмент» і 46 заяв 



на спеціальність «Маркетинг». Цього року абітурієнти мали можливість 
подавати заяви на 15 спеціальностей до 5 вищих навчальних закладів. У 
різних навчальних закладах встановлювалися різні прохідні бали. Жоден 
непублічний вищий навчальний заклад не отримав державного замовлення на 
підготовку фахівців. У Львівський інститут менеджменту  на перший курс 
денної форми навчання поступило 14 студентів. Географія вступників 
широка: є студенти з Вінницької, Хмельницької областей. На заочну форму 
навчання було багато заяв, але оригінали документів принесли лише 3 
абітурієнти. На навчання на 2-3 курсах не добрали жодного студента з 
дипломом молодшого спеціаліста. 

Від 1 вересня в Інституті стартує набір на навчання в магістратурі МВА. 
До 30 вересня триває набір (другий етап) на магістратуру зі спец. 
«Менеджмент». Навчання в магістратурі починається з 16 жовтня. 

 
2. Звіти завідувачів кафедр про наукову та навчальну роботу кафедр за 

2015/16 н.р. 
Даниленко Н. Б. доповіла, що по кафедрі фундаментальних економічних 

та природничих дисциплін підготовлено у повному обсязі методичне 
забезпечення 31 навчальної дисципліни. Результати наукової роботи 
викладачів кафедри за 2015-16 навчальний рік такі – опубліковано 2 наукові 
статті, видано 3 методичні розробки (викладачі Біда М. Б. і Вареник В. А.), 
взято участь у 10 науково-практичних конференціях. 

Ніколаєв В. П. Викладачами кафедри менеджменту за 2015-16 
навчальний рік підготовлено 14 публікацій, 3 монографії. З метою належного 
методичного забезпечення навчальної роботи підготовлено всі методичні 
розробки з дисципліни «Управління нерухомістю», але посібник не виданий 
у зв’язку із відсутністю фінансування. 

Бабець І. Г. повідомила присутнім, що викладачі кафедри маркетингу та 
економічної безпеки у 2015-2016 навчальному році опублікували: 

- 1 підручник у співавторстві з викладачами Запорізького інституту 
економіки та інформаційних технологій,  

- 2 підрозділи у колективних монографіях, одна з яких видана у Австрії, 
- 4 статті у вітчизняних фахових виданнях (2 з них у журналі «Актуальні 

проблеми економіки» , який включений до наукометричних баз), 
- взяли участь у шістьох науково-практичних конференціях, дві з яких – 

закордонні, а одна – організована Львівським інститутом менеджменту. 
Навчальна робота професорсько-викладацького складу кафедри 

відбувалася згідно затвердженого педагогічного навантаження і розкладу 
навчальних занять. Навчально-методичні комплекси дисциплін підготовлені 
у повному обсязі. 

 
3. Інформацію завідувачів кафедр про розподіл начального 

навантаження на 2016/17 н.р. на кафедрах. 
Даниленко Н.Б. повідомила, що за викладачами кафедри закріплено 31 

навчальну дисципліну – навантаження залишилося без змін і розподілене 



рівномірно, щоб у кожного з викладачів не було більше 5-ти дисциплін. Всі 
викладачі інформацію про розподіл навантаження отримали своєчасно. 

Бабець І. Г. доповіла, що розподіл педагогічного навантаження серед 
викладачів кафедри маркетингу та економічної безпеки відповідає 
встановленим нормативам. На даний час у навантаження кафедри 
залишилося 4 нерозподілені дисципліни, для викладання яких очікується 
запрошення нового викладача з 1 вересня. 

Ніколаєв В. П. повідомив, що викладачі кафедри менеджменту 
навантажені навчальними дисциплінами відповідно до встановлених вимог, 
усі предмети розподілені між викладачами.  

 
4. Борисюк П. В. зазначив, що згідно проведеної перевірки навчально-

методичне забезпечення є для всіх дисциплін, які закріплені за викладачами 
кафедр. Навчальні програми дисциплін були затверджені на засіданнях 
кафедр, які відбулися напередодні сьогоднішнього засідання. Навчальні 
плани розглянуті на засіданні. У зв’язку із цим є пропозиція перезатвердити 
навчальні програми дисциплін, які викладалися у минулому навчальному 
році, та затвердити навчальні програми з нових дисциплін. Затвердити 
навчальні плани на 2016/17 н.р. 

 
5. Про плани наукової роботи кафедр на 2016/17 н.р. 
Даниленко Н. Б. повідомила, що кожен викладач кафедри згідно 

індивідуального плану має підготувати 2-3 статті. Двоє викладачів, Біда М. та 
Вареник В. активно займаються дослідженнями та беруть участь у науково-
практичних конференціях. 

Ніколаєв В. П. для активізації наукової роботи викладачів повинна бути 
зареєстрована державна тема, щоб згідно державного замовлення 
проводилися і фінансувалися дослідження. Але оскільки приватні навчальні 
заклади не мають можливості отримувати держзамовлення на виконання 
таких робіт, то викладачі кафедри планують взяти активну участь у розробці 
наукової теми, затвердженої Вченою радою ЛІМу «Управління економічною 
безпекою суб’єктів мікро- та макрорівня в умовах євроінтеграції України». 

Бабець І. Г. зазначила, що викладачами кафедри маркетингу та 
економічної безпеки також заплановано у 2016-2017 навчальному році 
завершити дослідницьку роботу в межах науково-дослідної теми Львівського 
інституту менеджменту «Управління економічною безпекою суб’єктів мікро- 
та макрорівня в умовах євроінтеграції України» і подати результати 
проведених досліджень як підрозділи колективної монографії. 

Також заплановано публікацію статей у фахових виданнях, зарубіжних 
монографіях і журналах, участь у міжнародних науково-практичних 
конференціях,  у тому числі за кордоном. 

 
6. Миронюк В. М. повідомив присутнім, що у зв’язку із отриманням у 

минулому році ліцензії на підготовку магістрів зі спец. «Менеджмент» 
Інститут повинен пройти акредитацію у першому семестрі 2016-2017 н.р. 



Борисюк П. В. наголосив, що потрібно звернути увагу на зміни в 
порядку проведення акредитації. У Львівському інституті менеджменту 
минулого семестру було проведено зріз знань студентів магістратури. 
Гординська О. І. підготувала інформаційне забезпечення для студентів. 
Розрахункове кадрове забезпечення магістерської програми відповідає 
вимогам Міністерства освіти та науки України. Магістри завершують 
навчання у листопаді, потім скеровуються на практику, а в лютому 
відбудеться захист дипломних робіт. Часу на підготовку акредитаційної 
справи - мало. Завдання викладачів – все виконувати вчасно, подати плани 
робіт кафедр та індивідуальні плани викладачів. На робочі програми 
обов’язково повинні бути рецензії. В ККР по можливості включати практичні 
завдання. Комплекси є готові, потрібно їх оновити і доповнити. 

 
7. Миронюк В. М. ознайомив присутніх з результатами науково-

навчальної поїздки студентів до Німеччини за підтримки DAAD (Німецької 
служби академічних обмінів). У період з 5 по 16 червня студенти МВА 
відвідали 12 міст, 22 об’єкти. Розглядалися питання менеджменту довкілля та 
територіального управління. Зокрема, відвідали підприємство SIMONА, яке є 
лідером з виробництва пластмас, ознайомилися з досвідом маркетингової 
роботи при реалізації продукції цього підприємства. Відвідали три Торгово-
промислові палати, Дюссельдорфську біржу, яка працює на основі 
комп’ютерних технологій. Також відвідали кілька мерій та лабораторію 
експериментальної економіки, два дослідники якої стали лауреатами 
Нобелівської премії. Існує  домовленість про подальшу співпрацю з 
навчальними закладами в Бонні та Тріері.  

 
8. Миронюк В. М. повідомив присутнім, що Львівський інститут 

менеджменту отримав можливість рекомендувати двох викладачів на 
отримання премії Львівської обласної державної адміністрації: 1 премія для 
науковця віком до 35 років і 1 – для відомого вченого.  

Для отримання цих премій пропонуються такі викладачі: Біда Маріанна 
Богданівна – викладач кафедри фундаментальних економічних і 
природничих дисциплін; Даниленко Наталія Борисівна – завідувач кафедри 
фундаментальних економічних і природничих дисциплін. 

 
9. Миронюк В. М. на підставі Подання ректора Львівського інституту 

менеджменту проф. М. Д. Янківа поставив питання про ліквідацію кафедри 
«гуманітарних дисциплін» з 01 листопада 2016 року, відповідно до п. 2.6 ст. 
36 Закону України «Про вищу освіту». 

 
10.1. Миронюк В. М. повідомив присутнім про проведення українсько-

німецького семінару у містах Львові, Байройті та Мюнхені у період з 21 по 
29 листопада, тематикою якого є «Біженці – як виклик сьогодення». 
Передбачається участь чотирьох студентів ЛІМу (повинні написати 



мотиваційні листи до 20 вересня). Проведення заходу фінансується 
Міністерством закордонних справ Німеччини. 

10.2. Миронюк В. М. повідомив, що у зв’язку із кадровими змінами 
необхідно внести відповідні зміни в складі Вченої ради Львівського 
інституту менеджменту:  

- вивести зі складу Вченої ради: к.е.н. Яницького П. С., голову 
самоврядування Яцун Н. А. та її заступника Залуського Р. Я.;  

- ввести до складу Вченої ради керівника програми МВА 
Баланюка М. В., керівника Малої бізнес-школи Квас М. В., голову 
студентського самоврядування Ткача Ю. Ю і його заступника Винник О. В.  

10.3. Квас М. В. проінформувала про відкриття нового сезону роботи 
Малої бізнес-школи. Відкрите заняття відбудеться 10 вересня 2016 р. для 
дітей 2-11 класів середніх шкіл. 

10.4. Миронюк В. М. повідомив про направлення Гординської О. І. на 
стажування в Національний університет «Львівська політехніка» з 19 вересня 
2016 р. по 19 жовтня 2016 р. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

1. Борисюк П. В. відзначив, що профорієнтаційна презентація, 
проведена доц. Н. Б. Даниленко в КЗЛОР «Львівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат  І-ІІ ст. «Довіра» сприяла прийняттю 
рішення двох осіб про вступ до Львівського інституту менеджменту. 

Миронюк В. М. зауважив, що програма «Приведи друга» не 
спрацювала в тому масштабі, на який очікували. Лише один студент (Ткач 
Юліан) порекомендував трьом друзям вступити до нашого навчального 
закладу, які й стали вже студентами 1 курсу Інституту. 

2. Миронюк В. М. наголосив, що згідно вимог Міністерства освіти і 
науки України кожен викладач повинен за рік підготувати 2-3 публікації. 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про підсумки набору студентів у 2016 р. на бакалаврат та 
магістратуру взяти до уваги. 

2. Звіти про наукову та навчальну роботу кафедр за 2015/16 н.р. взяти до 
уваги. 

3. Інформацію про розподіл начального навантаження на 2016/17 н.р. на 
кафедрах взяти до уваги. 

4. Затвердити навчальні програми дисциплін та навчальні плани на 
2016/17 н.р. 

5. Інформацію про плани наукової роботи кафедр на 2016/17 н.р. взяти 
до уваги. 

6. Інформацію про підготовку до акредитації магістерської програми за 
галуззю знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 
Менеджмент взяти до уваги. 

 



 


