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Порядок денний: 

1. Про стан науково-дослідної роботи у Львівському інституті 
менеджменту та результати виконання науково-дослідної теми. 
(Доповідають: завідувачі кафедр).  

2. Про успішність та навчальну дисципліну студентів. (Доповідає: 
Борисюк П. В.). 

3. Про стан підготовки і виконання міжнародних науково-освітніх 
проектів Інституту. (Доповідає: Миронюк В. М.). 

4. Про виконання плану підвищення кваліфікації професорсько-
викладацького складу Інституту. (Доповідають: завідувачі кафедр).  

5. Про переведення викладачів Женчак О. В. та Біду М. Б. на посаду 
старшого викладача. (Доповідає: Миронюк В. М.). 

6. Затвердження Звіту про результати освітньої та наукової діяльності 
Львівського інституту менеджменту щодо акредитації магістерської 
програми за галуззю знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 
073 Менеджмент (Доповідає Миронюк В. М.). 

7. Різне. 
 
СЛУХАЛИ: 

1. Даниленко Н. Б. ознайомила присутніх з основними напрямами 
наукової роботи Інституту, які враховують наукові інтереси професорсько-
викладацького складу усіх кафедр: проблеми управління діяльністю 
підприємств і розвитком держави, забезпечення економічної безпеки на 
мікро- та макрорівні системної ієрархії управління, активізація 
євроінтеграційного процесу України.  



За результатами науково-дослідної роботи було проведено 
Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію, як результат -  
підготовлено збірник матеріалів конференції «Управління економічною 
безпекою суб’єктів мікро- та макрорівня в умовах євроінтеграції України» 
(31 травня 2016 року). 

Бабець І. Г. повідомила, що наукова робота кафедри ведеться за двома 
основними напрямами. Науковими розробками в сфері маркетингу 
займаються проф. Морозов В. О., доц. Глинський Н. Ю., Карпій О. П. За 
напрямом економічна безпека активно працює доц. Стадник М.Є. в рамках 
докторського дослідження. Доц. Бабець І. Г. упродовж першого семестру 
взяла участь у зарубіжній конференції, присвяченій проблемам безпеки, де 
виступила з доповіддю «Bezpieczeństwo energetyczne w systemie 
bezpieczeństwa narodowego» (Міжнародна наукова конференція «Енергетична 
безпека як виклик 21 століття», м. Щирк, Польща, 19-21 жовтня 2016 р.). 
Результати наукових досліджень викладачів кафедри також планується 
подати до колективної монографії, яка буде сформована як звіт з науково-
дослідної теми Інституту. 

2. Борисюк П. В. наголосив на тому, що для успішного навчання 
студентів створені відповідні умови. Зокрема оптимізуються розклади занять 
з метою завершення семестру до 25 грудня згідно розпорядження Кабінету 
Міністрів України. Студентам заочної форми навчання розіслано проекти 
розкладів сесії. Сплановано поточний контроль для студентів денної форми 
навчання. Студенти 4 курсу забезпечені методичними вказівками до 
виконання курсової роботи з дисципліни «Бізнес планування». Відзначив 
позитивні зрушення у ліквідації студентами академічної заборгованості. 
Ліквідація академічної різниці практично завершена, залишилися нездані 
предмети у студента, що знаходиться на контрактній службі. 

Зазначив, що залишається проблемною навчальна дисципліна студентів, 
які традиційно приходять на 2 пару. Тому це буде враховано в наступному 
семестрі при складанні розкладу. Разом з тим, процес відвідування занять 
стає керованим, оскільки студенти подають заяви про відсутність на заняттях 
з поважних причин. 

Рекомендував завідувачам кафедри обговорити на засіданнях підсумки 
ректорських контрольних робіт, а на наступній Вченій раді заслухати 
завідувачів випускових кафедр про результати зимової заліково-
екзаменаційної сесії. 

3. Миронюк В. М. повідомив присутнім про проведення українсько-
німецького семінару у містах Львові, Байройті та Мюнхені у період з 23 по 
30 листопада, тематикою якого є «Біженці та мігранти, як виклик для 
суспільства». Прийняли участь троє студентів Інституту. Проведення заходу 
фінансувалося Міністерством закордонних справ Німеччини. 

4. Бабець І. Г. доповіла, що план стажування викладачів кафедри 
виконується своєчасно і в повному обсязі. Так, проф. Морозов В.О. 
підвищував кваліфікацію на кафедрі маркетингу Львівської комерційної 
академії з 01.11.2012 по 30.04.2013; Миронюк В. М. – у Інституті  



 

 


