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Порядок денний: 

 

1. Про затвердження Програм вступних випробовувань, тестових завдань, 

екзаменаційних білетів, Програм співбесід, необхідних для проведення 

вступної кампанії 2019 року. (Доповідає Стадник М.Є.). 

 

2. Про результати роботи Державної Екзаменаційної Комісії, зимової 

заліково-екзаменаційної сесії студентів  та організацію навчального процесу у 

ЛІМі у 2 семестрі 2017-2018 н.р. (Доповідає Борисюк П.В.). 

 

3. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Стадник М.Є., відповідальний секретар Приймальної комісії, доповіла 

про затвердження Програм вступних випробовувань, тестових завдань, 

екзаменаційних білетів, Програм співбесід, необхідних для проведення 

вступної кампанії 2018 року. 

 

2. Борисюк П. В., начальник навчально-методичного відділу, ознайомив 

присутніх з результатами роботи Державної Екзаменаційної Комісії, зимової 

заліково-екзаменаційної сесії.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Стадник М.Є. зазначила, що на розгляд і затвердження Вченої ради 

Львівського інституту менеджменту подано пакети документів, необхідних для 

проведення вступної кампанії 2019 року, розроблені головами предметних 

екзаменаційних, фахових атестаційних комісій: 

- Програма вступного іспиту з «Української мови та літератури» для 

здобуття ступеня бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та 
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адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» на 

основі повної загальної освіти; Тестові завдання, Екзаменаційні білети та 

критерії оцінювання відповіді вступника (Дах М.І.); 

- Програма вступного іспиту з «Математики» для здобуття ступеня 

бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 

073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» на основі повної загальної освіти; 

Тестові завдання, Екзаменаційні білети та критерії оцінювання відповіді 

вступника (Семак С.С.); 

- Програма вступного іспиту з «Історії України» для здобуття ступеня 

бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 

073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» на основі повної загальної освіти; 

Тестові завдання, Екзаменаційні білети та критерії оцінювання відповіді 

вступника (Нікітенко К.В.); 

- Програма вступного іспиту з «Іноземної мови» для здобуття ступеня 

бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 

073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» на основі повної загальної освіти; 

Тестові завдання, Екзаменаційні білети та критерії оцінювання відповіді 

вступника (Ковалик С.Я.); 

- Програма вступного іспиту з «Географії» для здобуття ступеня бакалавра 

за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 

«Менеджмент» та 075 «Маркетинг» на основі повної загальної освіти; Тестові 

завдання, Екзаменаційні білети та критерії оцінювання відповіді вступника 

(Стецький В.В.); 

- Програма співбесіди з «Української мови та літератури» для здобуття 

ступеня бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» на основі повної 

загальної освіти (Дах М.І.); 

- Програма співбесіди з «Математики» для здобуття ступеня бакалавра за 

галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 

«Менеджмент» та 075 «Маркетинг» на основі повної загальної освіти (Семак 

С.С.); 

- Програма співбесіди з «Історії України» для здобуття ступеня бакалавра 

за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 

«Менеджмент» та 075 «Маркетинг» на основі повної загальної освіти 

(Нікітенко К.В.);  

- Програма співбесіди з «Іноземної мови» для здобуття ступеня бакалавра 

за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 

«Менеджмент» та 075 «Маркетинг» на основі повної загальної освіти (Ковалик 

С.Я.); 

- Програма співбесіди з «Географії» для здобуття ступеня бакалавра за 

галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 

«Менеджмент» та 075 «Маркетинг» на основі повної загальної освіти 

(Стецький В.В.); 

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня 

бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 
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073 «Менеджмент» та за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» 075 

«Маркетинг» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;  

Тестові завдання, Екзаменаційні білети та критерії оцінювання відповіді 

вступника (Кульчицький І.І.); 

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня 

бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 

073 «Менеджмент» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста; Тестові завдання, Екзаменаційні білети та критерії оцінювання 

відповіді вступника (Кульчицький І.І.); 

- Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня 

бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 

075 «Маркетинг» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста; Тестові завдання, Екзаменаційні білети та критерії оцінювання 

відповіді вступника (Кульчицький І.І.); 

- Програма фахового вступного випробування з «Основ менеджменту» для 

вступників для здобуття ступеня магістра за галуззю знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент 

організацій і адміністрування» та «Бізнес-адміністрування»;  Тестові завдання, 

Екзаменаційні білети та критерії оцінювання відповіді вступника (Кульчицький 

І.І.); 

- Програма вступного випробування з «Іноземної мови» для вступників для 

здобуття ступеня магістра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і 

адміністрування» та «Бізнес-адміністрування»; Тестові завдання, Екзаменаційні 

білети та критерії оцінювання відповіді вступника (Ковалик С.Я.); 

- Програма додаткового вступного випробовування у формі співбесіди для 

вступників на навчання за освітніми програмами підготовки магістрів за 

галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент» (менеджмент організацій та адміністрування) на основі 

диплому бакалавра, спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом) 

(Янків М.Д.); 

- Програма додаткового вступного випробовування у формі співбесіди для 

вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за галуззю знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 

«Маркетинг» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом) (Янків М.Д.); 

- Програма додаткового вступного випробовування у формі співбесіди для 

вступників на навчання за освітніми програмами підготовки магістрів за 

галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» на основі диплому 

бакалавра, спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом) 

(Янків М.Д.). 

 

2. Борисюк П. В. ознайомив присутніх з результатами роботи Державної 

Екзаменаційної Комісії та зимової заліково-екзаменаційної сесії. 
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1. Зимова сесія 

До сесії були допущені всі студенти інституту. Сесія була організована 

відповідно до затверджених графіка і розкладів. Кафедрами заздалегідь були 

проведені контрольні роботи, поправлені білети до іспитів і заліків.  

Аналіз підсумків сесії показав, що на старших курсах кращі результати 

показали студенти 4-го курсу, гірше – першого курсу магістратури, на 

молодших курсах – краще завершили навчання студенти першого курсу, гірше 

– другого.  

Краще впоралися студенти першого курсу з «Німецькою мовою», гірше - з 

виконанням звітів навчальної практики. Студенти другого курсу виявили кращі 

знання з «Української мови», гірші – з «Філософії». Третьокурсники краще 

знають «Трудове право», складніше для них було – на захисті курсових робіт. 

Випускники краще засвоїли навчальну дисципліну «Логістика», мали труднощі 

з «Управління ризиком». Студенти першого курсу магістратури мали певні 

проблеми під час здачі дисципліни «Інноваційний менеджмент», краще 

впоралися із завданнями з «Корпоративного управління». 

 

2. Початок нового семестру.  

З метою якісної підготовки до другого семестру навчального року 

навчальним відділом, кафедрами була здійснена наступна робота: 

- складено і погоджено з викладачами розклад занять на другий семестр; 

- здійснено оптимальний розподіл аудиторій; 

- доведено до студентів розклад на другий семестр; 

- розроблено оцінювання студентів з 49 дисциплін навчального плану; 

- набрано і роздруковано 49 журналів викладачів і 6 журналів старост 

академічних груп; 

- сформовано комплекс дисциплін 2-го семестру; 

- викладачам надіслано робочі навчальні програми для коригування;  

- у зв’язку із змінами термінів початку навчального семестру – внесені 

зміни до Графіку навчального процесу на 2018-2019 навчальний рік; 

- підготовлено навантаження викладачів для заповнення індивідуальних 

планів; 

- подано заявку на придбання крейди, клею, прибирання аудиторій; 

- підготовлено і укомплектовано аудиторії для проведення занять; 

- підготовлено проект наказу про склад Екзаменаційної комісії для 

державної атестації студентів магістратури; 

- складений розклад роботи Екзаменаційної комісії; 

- складено і доведено до наукових керівників розклад попереднього 

захисту магістерських робіт; 

- складено розклад Державної атестації; 

- розіслано студентам магістратури: 

- титульні сторінки магістерської роботи; 

- розклад попереднього захисту магістерських робіт; 

- пам’ятка з підготовки до захисту; 

- роздруковані обхідні листи і зразок їх заповнення; 
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- надавалася допомога Чорному Т.А. у створені умов для роботи в ауд.01-

03. 

Отже, навчальний відділ, кафедри  готові до нового семестру. 

 

3. Випускна атестація 

 Екзаменаційна комісія сформована відповідно до наказу по Інституту № 

02 від “14” січня 2019 р.  

Головою Державної екзаменаційної комісії у Львівському інституті 

менеджменту на 2019 рік призначено Живко Зінаїду Богданівну, завідувача 

кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ, 

доктора економічних наук, професора; 

до складу Державної екзаменаційної комісії на іспит за спеціальністю 073 

«Менеджмент» на 2019 р. включені такі особи: 

Янків М.Д. – ректор, доктор економічних наук, професор, заступник 

голови комісії; 

Миронюк В.М.  – проректор, кандидат географічних наук; 

Кульчицький І.І. – заступник завідувача кафедри, кандидат економічних 

наук; 

Стадник М.Є. – в.о. завідувача кафедри, кандидат економічних наук, 

доцент; 

Даниленко Н. Б. – завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент.  

Технічним секретарем призначено старшого інспектора-методиста НМВ – 

Павлось Олену Романівну. 

Засідання ЕК відбувалось 18, 19, 20 лютого 2019 р. в аудиторії 305. 

В засіданні ЕК взяли участь такі члени комісії:  

Янків М.Д., Миронюк В.М., Кульчицький І.І., Стадник М.Є., Даниленко 

Н.Б. 

На засідання ЕК підготовлено і подано всі документи студентів, 

допущених до державної атестації. Вказані документи оформлені згідно 

встановленого порядку, надано, зокрема відгуки керівників, рецензії тощо.  

Згідно протоколу № 1 від 18 лютого 2019 року засідання екзаменаційної 

комісії, до захисту допущено 24 студенти денної та заочної форм навчання, з 

яких на захист з’явилося 24 студенти.  

Під час засідання Екзаменаційної комісії були присутні викладачі кафедр 

ЛІМу і студенти. Екзаменаційній комісії представлені магістерські роботи, 

виконані на підприємствах і в організаціях м. Львова, Львівської, Івано-

Франківської областей.  

 

Результати захисту кваліфікаційних робіт.  

Загальна кількість поданих до захисту робіт становить 24.  

Кваліфікаційні роботи містили: пояснювальну записку, рисунки, таблиці.  

Підсумки захисту:  

“відмінно” – 16;  

“добре” – 3;  

“задовільно” – 5;  
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“незадовільно” – немає.  

Видати дипломи з відзнакою рекомендовано студентам Гладун Надії 

Любомирівні, Кісілю Володимиру Степановичу, Онищуку Станіславу 

Юрійовичу, Паламару Віктору Ярославовичу, Проць Роману Романовичу.  

Всі магістерські робіт були виконані та захищені українською мовою. 

Детальніші відомості про результати захисту наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Відомості про результати захисту 
форми 

навчанн

я 

Допущен

о до 

захисту 

Захищено 

магістерськи

х робіт 

оцінки ЕК диплом з 

відзнако

ю 

Рекомендован

о до вступу в 

аспірантуру  відмінн

о 

добр

е 

задовільн

о 

к-

сть 

% к-сть % к-сть % к-

сть 

% к-сть % к-

сть 

% к-сть % 

денна  15 100 15 100 11 73 1 06 3 21 5 35 5 35 

заочна 9 100 9 100 5 56 2 22 2 22 - - - - 

 

Аналіз якості підготовки фахівців магістрів.  

Аналіз виконаних робіт продемонстрував вміння студентів ЛІМу 

застосовувати набуті у процесі навчання теоретичні знання і практичні навички 

для самостійного розв’язання конкретної актуальної проблеми управління 

підприємством на підставі критичного аналізу та узагальнення існуючої 

інформації з обраної тематики, проводити власні дослідження, розробляти та 

формувати прикладні адресні рекомендації для розв’язання досліджуваної 

проблеми.  

Здобувачі освітнього ступеню магістр ЛІМу показали вміння і навички: 

формулювання, опису і розв’язання проблем теорії та практики управління 

організацією; системного підходу до розгляду проблем, виявлення 

закономірностей і тенденцій у розвитку галузей національної економіки, 

застосування та розвиток умінь наукового дослідження, категоріального й 

теоретичного відображення подій, що відбуваються в організації; роботи з 

літературою, нагромадження і перероблення інформації з проблеми, аналізу 

різноманітної емпіричної інформації, її статистичної і комп’ютерної обробки; 

обґрунтування напрямків практичного вдосконалення управління організацією, 

використання нагромадженого в Україні та за кордоном досвіду управління; 

презентації роботи над текстом, його редагування, літературної обробки, 

дотримання норм оформлення текстів відповідно до існуючих стандартів. 

Захищені магістерські роботи носять логічний, доказовий, аргументований 

характер і містять: поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми, 

самостійні дослідження, розрахунки; обґрунтовані пропозиції щодо 

вдосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті; мають належне 

оформлення, всі потрібні супроводжувальні документи; виконані і подані на 

кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу. Роботи мають 
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усі ознаки наукової праці – поглиблений аналіз та встановлення причинно-

наслідкових зв’язків виникнення та розв’язання проблемної ситуації, розробка 

пропозицій щодо тлумачення, правильного застосування чи поглибленого 

розуміння нових термінів або понять, формування обґрунтованих пропозицій і 

шляхів розв’язання проблеми, пропозицій та рекомендацій щодо зміни 

нормативної бази організації, удосконалення роботи її відповідних підрозділів 

чи структур, розробка стратегії чи планів дії, бізнес-планів, проектів 

(інноваційних, інвестиційних, консультаційних), створення різноманітних 

методик, систем інформаційного забезпечення, розробка навчально-методичних 

матеріалів, економічне обґрунтування запропонованих рішень, тощо. 

Більшість здобувачів довела свою здатність до інноваційної професійної 

діяльності, яка передбачає прийняття власних обґрунтованих рішень з проблем 

управління організацією, створення й впровадження нормативно-правового, 

організаційно-управлінського та консультативно-дорадчого супроводу рішень 

менеджерів організації.  

Магістерські роботи мають практичне значення для організацій і 

підприємств, на основі даних яких вони виконувалися.  

Роботи зважають на сучасні тенденції розвитку науки та техніки, форм 

господарювання, ринкової інфраструктури тощо стосовно конкретних умов, для 

яких вони виконуються. Розробка заходів і рекомендацій здійснювалася на 

підставі вивчення сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури, досвіду 

організацій усіх форм власності, законодавчих актів України, статистичного та 

фінансово-економічного аналізу, тощо. 

 

Зауваження і побажання, зроблені в ході захисту магістерських робіт.  

Не до кінця використовувався широкий спектр методів досліджень і 

підготовки рішень, які пропонуються магістерською програмою. 

Недостатня чи, навпаки, перебільшена кількість використаних 

літературних джерел, їх зв’язок з досліджуваною проблемою, подання старіших 

літературних джерел. Наявні порушення правил оформлення бібліографії і 

посилань на використану літературу.  

Рекомендації: 

З метою усунення зазначених недоліків необхідно: 

– при виборі тематики магістерських і курсових робіт підсилити увагу 

студентів на наукові дослідження, які є важливими для суспільства на 

сучасному етапі його розвитку, напрямів, проголошених у новітніх 

нормативних документах;  

– включити до методичних рекомендацій з написання курсових і 

магістерських робіт поради щодо визначення об’єкту, предмету, мети і завдань 

дослідження з обраної теми у межах конкретного об’єкту вивчення, а також 

оформлення робіт та вимог до їх захисту й оцінювання; 

– скласти для студентів орієнтований алгоритм можливих дій, до яких він 

може залучатися при самостійній розробці індивідуальних завдань наукових 

досліджень під час навчальної і науково-дослідницької виробничих практик; 




