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Львівський інститут менеджменту 
Протокол № 8 

Засідання Вченої ради 
 
22.09.2016 р.         м. Львів 
 
Голова: ректор, д.е.н., проф. Янків М. Д. 
Заступник: проректор з ННР; к.г.н. Миронюк В. М. 
Вчений секретар: д.е.н., доц. Бабець І. Г.  
Заступник Вченого секретаря: Гординська О. І. 
 
Присутні: д.е.н., проф. Ніколаєв В.П., д.е.н., доц. Бабець І. Г., д.т.н., проф. 

Морозов В. О.; к.е.н., доц. Даниленко Н. Б., к.г.н. Миронюк В. М., 
керівник НМС Борисюк П. В., к.т.н., доц. Шибанов С. В., старший 
викладач каф. гуманітарних наук Ковалик С. Я., к.ф.н. Дах М. І., 
к.е.н. Мокій О. А., к.е.н. Женчак О. В., дир. бібліотеки 
Гординська О. І., к.е.н. Кульчицький І. І., Квас М. В., 
Баланюк М. В., Ткач Ю. Ю., Винник О. В. 

 
Запрошені: доц. Стадник М. Є., помічник ректора з господарських питань та 
охорони праці Чорний Т. А.,  
 
Порядок денний: 
 

1. Про результати роботи приймальної комісії та виконання плану 
ліцензованого набору студентів на навчання на 2016-2017 н. рік.  
(Доповідає: Стадник М. Є.). 

2. Про результати перевірки готовності кафедр та структурних 
підрозділів до нового навчального року.  
(Доповідає: Миронюк В. М., Борисюк П. В.).  

3. Про підготовку Інституту до роботи в осінньо-зимовий період. 
(Доповідає: Чорний Т. А.). 

4. Про підтримку кандидатури завідувача кафедри статистики і аналізу 
Львівського національного аграрного університету, доктора економічних 
наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України Липчука 
Василя Васильовича на заміщення вакансії члена-кореспондента НАН 
України за напрямом «Економіка» (Економіка природокористування). 
(Доповідає: Миронюк В. М.). 

5. Про зміни в складі Вченої ради Львівського інституту менеджменту. 
(Доповідає: Миронюк В. М.). 

6. Різне. 
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СЛУХАЛИ:  
1. Стадник М. Є. доповіла, що з 1 по 31 вересня 2016 року триває ІІ етап 

вступної компанії до Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне 
товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2016 році на основі базової 
та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра спеціальності 073 
«Менеджмент» (Менеджмент організацій і адміністрування) галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» на денну та заочну форми навчання та для 
здобуття ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» (Бізнес-
адміністрування) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на денну 
форму навчання. Технічні питання організації роботи Приймальної комісії на 
зазначений період узгоджено.  

На даний момент подано одну заяву для  здобуття ступеня магістра 
спеціальності 073 «Менеджмент» (Менеджмент організацій і 
адміністрування) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на денну 
форму навчання, дві заяви для здобуття ступеня магістра спеціальності 073 
«Менеджмент» (Менеджмент організацій і адміністрування) галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» на заочну форму навчання та дві заяви для  
здобуття ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» (Бізнес-
адміністрування) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на денну 
форму навчання. 

Складання іспитів заплановано з 1 по 11 жовтня 2016 року, а 
зарахування призначено на 13 жовтня 2016 року. 

 
2. Борисюк П. В. доповів, що навчально-методичним відділом було 

проведено огляд кафедр, який здійснювався у три етапи: 
- аналіз робочих документів та ознайомлення з науковим і навчально-

методичним доробком кафедр безпосередньо на місцях; 
- проведення засідань кафедр про проведену роботу в поточному 

навчальному році та стан готовності до нового навчального року, а також 
реалізації завдань, що випливають з рішень Вченої ради Інституту;  

- підведення підсумків наукової та навчально-методичної роботи в 
2015/2016 н. р. та визначення завдань на наступний навчальний рік. 

Під час проведення огляду:  
- проаналізовано науковий та навчально-методичний доробок кафедр, 

підведені підсумки виконання планів роботи кафедр;  
- розглянуті протоколи засідань кафедр на предмет їх оформлення, 

відображення роботи колективу кафедри упродовж року та виконання ухвал 
Вченої ради та ректорату;  

- проаналізовано виконання індивідуальних планів викладачів та 
виконання викладачами педагогічного навантаження за поточний навчальний 
рік і розподіл педагогічного навантаження на наступний 2016/2017 н.р.; 

- розглянуто матеріали роботи науково-методичних семінарів, що 
діють на кафедрі; 

- розглянуті програми стажування викладачів, плани підвищення 
кваліфікації викладачів та їх виконання;  
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- аналіз організації проведення практики студентів. 
Проведений огляд засвідчив, що науково-педагогічний персонал провів 

плідну, творчу, інноваційно орієнтовану роботу, яка дозволила успішно 
завершити 2015/2016 н. р. і підготуватися до нового навчального року. 

Так, на виконання чинних нормативно-методичних актів послідовно 
реалізується вимога, що семінарські (практичні, лабораторні) заняття мають 
передбачати обов’язкове використання інноваційних технологій (семінар-
розгорнута бесіда, семінар-вирішення ситуаційних вправ, міні-кейс, дискусія 
з елементами аналізу, семінар-розв’язання проблемних завдань, семінар - 
мозковий штурм, робота в малих творчих групах, семінар-конференція, 
семінар-дискусія, ділова гра та ін.).  

Навчальний процес у звітному навчальному році проходив за новими 
навчальними планами бакалаврського рівня підготовки, які передбачали 
посилення як фундаментальної, так і практичної підготовки фахівців. У 
навчальних планах враховані вимоги щодо обсягів та співвідношення 
нормативного та вибіркового складника наук (дисциплін). Позитивним 
результатом роботи з удосконалення навчальних планів стало укрупнення 
наук (дисциплін) та скорочення їх кількості. 

Варто наголосити на тому, що за абсолютною більшістю дисциплін 
(наук), включаючи й вибіркові, в університеті розроблені комплекси 
навчальних видань, які містять: 

— підручники, навчальні посібники; 
— начально-методичні посібники для самостійного вивчення дисциплін; 
— інші навчально-методичні видання, включаючи практикуми, тренінги, 

збірники кейсів. 
Отже, у цілому звітний навчальний рік засвідчив, що всі кафедри і 

зробили подальший поступ у розвитку інноваційної діяльності.  
Водночас проведений огляд засвідчив необхідність подальшої роботи 

над удосконаленням організації навчального процесу, активізації 
впровадження інноваційних технологій, підвищення відповідальності 
професорсько-викладацького складу за якість освітніх послуг, зокрема: 

— існує необхідність удосконалення системи моніторингу застосування 
професорсько-викладацьким складом інноваційних технологій під час 
проведення семінарських (практичних, лабораторних) занять;  

— не відбулося реальних змін у системі планування педагогічного 
навантаження і, зокрема, не забезпечено диференціації навантаження з 
урахуванням специфіки кафедр та видів навантаження різних категорій 
професорсько-викладацького складу, не визначено статус асистентів в 
організації навчального процесу; 

— залишається невирішеною проблема формування на сучасних засадах 
розкладу занять; 

— існує необхідність подальшої роботи над оптимізацією навчальних 
планів. Недоліком чинних навчальних планів є наявність наук (дисциплін) 
вузького фундаментального і прикладного спрямування, які не можна 
розглядати як такі, що здатні сформувати систему знань та навички й уміння 
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розв’язання комплексних системних завдань прикладного характеру; 
— потребує розвитку робота над удосконаленням варіативної 

компоненти навчальних планів, осучаснення змісту варіативних дисциплін; 
над розширенням мережі сертифікаційних програм, які формуються на 
основі нормативного та варіативного складників наук (дисциплін);  

— існує необхідність оптимізації графіків проведення практики 
студентів на IV курсі;  

— потребує удосконалення система оцінювання знань студентів заочної 
форми навчання;  

— недостатньою є як організація, так і ефективність чинної системи 
стажування професорсько-викладацького складу, вкрай незадовільним є 
наявний порядок стажування викладачів як щодо вибору об’єктів 
стажування, так і формування програми проходження стажування. Відсутня 
постійно діюча система обміну викладачами між Львівським інститутом 
мнеджменту та провідними зарубіжними й українськими вищими 
навчальними закладами; 

— потребує розвитку практика взаємовідвідування лекцій, семінарських 
(практичних, лабораторних) занять викладачами кафедр та обміну досвідом 
впровадження інноваційних технологій освітньої діяльності. Також не 
отримало належного розвитку міжкафедральне співробітництво, що має 
включати спільне розроблення наукових тем, наукових семінарів, круглих 
столів тощо. 

Суб’єктам освітньої діяльності не вдалося подолати таке ганебне явище 
серед студентів, як користування шпаргалками та іншими забороненими 
засобами під час проведення екзаменів.  

 
3. Чорний Т. А. повідомив про стан готовності адміністративно-

навчального корпусу Інституту до навчального процесу в осінньо-зимовий 
період. Проведено серйозний ремонт приміщення дахової котельні, в тому 
числі усунуті недоробки ще з часів його будівництва. Відремонтовано 
котельне обладнання, в тому числі проведена заміна одного циркуляційного 
насосу датського виробництва, очищення та фарбування пожежного 
резервуару. Всі шість котлів-елементів двох модульних котлів перевірені в 
роботі підчас пробного запуску і готові до експлуатації. При потребі 
надається підтримка співробітникам Інституту, в першу чергу матеріалами, в 
ізоляції рухомих частин вікон.  Підготовлено до використання інвентар для 
прибирання території Інституту в зимовий період.   

4. Миронюк В. М. проінформував, що професор Липчук В. В. добре 
знаний в колективі Львівського інститут менеджменту користується 
заслуженим авторитетом серед його співробітників. Спільно з працівниками 
нашого інституту ним виданий навчальний посібник «Маркетинговий аналіз» 
(2008 р., рекомендований Міністерством науки і освіти України), на 
запрошення читав курс лекцій з «Маркетингових комунікацій» та 
«Маркетингових досліджень». 
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Основними напрямками наукових досліджень його є вдосконалення 
методики економічних досліджень, багатофункціональний розвиток села, 
зокрема несільськогосподарського підприємництва, зрівноважений розвиток 
сільських територій, трансформація вітчизняного сільського господарства в 
напрямку адаптації до вимог САП Євросоюзу. Заслуговує на визнання його 
значний науковий доробок, висвітлений у монографіях, фахових публікаціях 
та публікаціях в іноземних виданнях, активна участь у різних конференціях, 
семінарах, круглих столах як в Україні, так і за кордоном. Вагомим є його 
внесок в інтеграцію освіти і науки, підготовку наукових кадрів) та 
висококваліфікованих спеціалістів для національної економіки. 

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

- ввести до складу Вченої ради: доц. Стадник М. Є.  
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію Стадник М. Є. про результати роботи приймальної комісії 

та виконання плану ліцензованого набору студентів на навчання на 2016-
2017 н. р. взяти до уваги. 

2. Взяти до відома інформацію начальника навчально-методичного 
відділу Борисюка П. В. щодо результатів огляду кафедр та їх підготовки до 
нового навчального року. 

2.1. Визнати роботу навчальних підрозділів Інституту щодо виконання 
завдань 2015/2016 н. р. успішною, а готовність до нового 2016/2017 н. р. 
такою, що в основному відповідає сучасним вимогам до організації освітньої 
діяльності.  

2.2. Організувати на плановій основі роботу методичної ради Інституту, 
засідання якої проводити один раз на місяць (другий четвер). Внести зміни та 
доповнення до чинного Положення «Про методичну раду Інституту», її 
складу та затвердити їх в установленому порядку. 

Термін — вересень 2016 року 
Відповідальний - проректор з ННР Миронюк В. М. 
2.3. Узагальнити пропозиції кафедр щодо удосконалення організації 

освітньої діяльності в Інституті та внести відповідні зміни у плани роботи 
Вченої ради, ректорату, Методичної ради та інших структурних підрозділів 
на 2016/2017 н. р. 

Термін – жовтень 2016 р. 
2.4. Продовжувати роботу щодо впровадження в навчальний процес 

новітніх інформаційних, телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм 
і методів навчання. 

Термін — протягом року 
Відповідальні — завідувачі кафедр 
2.5. Удосконалити практику проведення наукових семінарів, 

передбачивши їх проведення, як правило, на засіданні кафедри із залученням 
провідних учених, докторів наук, професорів, провідних фахівців реального  
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