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Присутні: проф. Янків М.Д., к.г.н. Миронюк В.М., к.е.н., доц. Стадник 

М.Є., к.е.н., доц. Даниленко Н.Б., доц. Семак С.С., к.ф.н. Дах М.І., ст. 
викладач Ковалик С.Я., викл. Бойчишин З.М., викл. Гринюк І.Л., викл. 
Ткач П.В., Павлось О.Р., керівник НМВ Борисюк П.В., к.е.н. Лозовицька 
Д.С., к.е.н. Гнилянська О.В., Гординська О.І., Чорний Т.А., Бучило Я.І. 

Порядок денний: 

1. Про підсумки набору студентів у 2019 р. на навчання за ступенем 
підготовки бакалавр та магістр. (Доповідає В.М. Миронюк). 

2. Про розподіл начального навантаження на 2019/20 н.р. на кафедрах. 
(Доповідають завідувачі кафедр). 

3. Про затвердження навчальних програм дисциплін і навчальних планів на 
2019/20 н.р. (Доповідає П.В. Борисюк). 

4. Про плани наукової роботи кафедр на 2019/20 н.р. (Доповідають 
завідувачі кафедр). 

5. Про внесення змін до «Правил Прийому до ВНЗ «ПрАТ «ЛІМ» на 2019 р. 
(Доповідає М.Є. Стадник). 

6. Про оновлення ОПП «Менеджмент» для другого (магістерського) рівня. 
7. Про оновлення складу Вченої ради (Доповідає В.М Миронюк). 
8. Про рекомендацію кандидатури на здобуття премії Львівської обласної 

державної адміністрації та обласної ради (Рекомендує проректор з ННР 
Миронюк В. М.). 

9. Різне (Доповідає В.М. Миронюк): 

- «Положення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників у Вищому навчальному закладі «Приватне акціонерне 
товариство «Львівський інститут менеджменту»;  

- «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 
комісії з атестації випускників у Вищому навчальному закладі «Приватне 
акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту»;  

- «Положення про кафедру Вищого навчального закладу «Приватне 
акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту»);  
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- «Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості 
освітньої діяльності в Львівському інституті менеджменту»;  

- «Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти 
вибіркових дисциплін у Львівському інституті менеджменту»;  

- «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у 
Львівському інституті менеджменту»;  

- «Положення про критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти у 
Львівському інституті менеджменту»;  

- «Положення про студентське самоврядування у Львівському інституті 
менеджменту»;  

- «Положення щодо індивідуального графіка навчання у Вищому 
навчальному закладі «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут 
менеджменту»;  

- «Положення про куратора академічної групи у Вищому навчальному 
закладі «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту»;  

- «Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та 
визначення академічної різниці у Вищому навчальному закладі «Приватне 
акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту». 

 

СЛУХАЛИ: 
 

1. Миронюк В. М. проінформував, що під час роботи Приймальної комісії 
Львівського інституту менеджменту було подано 64 заяви на перший курс 
спеціальності 073 «Менеджмент» і 135 заява на спеціальність 075 «Маркетинг». 
На навчання до Львівського інституту менеджменту на перший курс денної 
форми навчання поступило 25 студентів, на магістратуру – 8 студентів. 
Географія вступників широка: є студенти з Вінницької, Волинська, Київської, 
Львівська, Рівненської, Дніпропетровської, Донецької, Хмельницької, Івано-

Франківської, Херсонської, Запорізької областей. На навчання на 2 курс 
поступила одна студентка з дипломом молодшого спеціаліста.  

З 02 вересня до 14 вересня в Інституті стартуватиме додатковий етап набору 
на навчання в магістратурі за спеціальністю 073 «Менеджмент». Навчання в 
магістратурі починається з 1 жовтня 2019 року. 

 

2. Даниленко Н.Б. повідомила, що по кафедрі ФЕПД семестрове 
навантаження загалом відповідає встановленим нормативам. Завданням 
кафедри є дотримання зазначених параметрів у наступному семестрі. 

 

Стадник М.Є. доповіла, що розподіл педагогічного навантаження серед 
викладачів кафедри маркетингу та економічної безпеки відповідає 
встановленим нормативам.  

 

3. Борисюк П.В. повідомив, що до початку нового навчального року 
навчальним відділом Інституту проведена наступна робота: 

- у червні подано пропозиції до навчальних планів; 
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- замовлено залікові книжки для студентів першого курсу; 
- подано до видавництва НУ «Львівська політехніка» лист-замовлення на 

виготовлення студентських квитків; 
- складено графік навчального процесу на навчальний рік; 
- здійснено розподіл навантаження викладачів; 
- розроблено розклади занять за формами навчання денна та заочна всіх 

спеціальностей; 
- заповнено і роздруковано журнали для викладачів і старост груп; 
- внесено пропозиції для підготовки аудиторій до нового навчального року 

та здійснено їх розподіл по групах; 

- перевірено навчально-методичні комплекси до дисциплін навчального 
плану; 

- організовано ліквідацію академборгів. 
Пропозиції:  
1. Затвердити робочі навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік. 
2. Перезатвердити навчально-методичні комплекси до дисциплін 

навчального плану на 2019-2020 навчальний рік. 
3. Затвердити наступну зміну: замість дисципліни «Особливості економічного 

розвитку країн ЄС» ввести дисципліну «Основи міжкультурної комунікації у 
менеджменті». 

4. Даниленко Н.Б. зауважила, що якісні та кількісні параметри наукової 
роботи на кафедрі мають бути покращені.  

Стадник М. Є. зазначила, що викладачами кафедри маркетингу та 
економічної безпеки заплановано у 2019-2020 н.р. публікацію ряду статей у 
фахових виданнях, зарубіжних монографіях і журналах, участь у міжнародних 
науково-практичних конференціях, у тому числі за кордоном. 

 

5. Стадник М.Є. проінформувала, що відповідно до наказу № 985 від 
16.07.2019 Міністерства освіти і науки України «Щодо проведення у 2019 році 
спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» пропонуємо внести 
наступні зміни та доповнення до Правил прийому на навчання до Інституту у 
2019 році: 

1) у розділі V «Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 
зарахування на навчання»: 

пункт 4 доповнити наступним змістом: 
У зв'язку із наявністю вільних ліцензійних місць продовжити набір та 

зарахування на навчання вступників на основі базової вищої освіти (на основі 
здобутого ОС «бакалавр») для здобуття ступеня «магістр» спеціальності 073 
«Менеджмент» (Менеджмент організацій і адміністрування) галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» в такі терміни: 
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Етапи вступної кампанії 

Вступники на основі 
ОС «бакалавр» 

заочна форма 
навчання 

Початок реєстрації для складання Єдиного вступного іспиту з 
іноземної мови 

07 жовтня 2019 р. 

Закінчення реєстрації для складання Єдиного вступного іспиту з 
іноземної мови 

15 жовтня 2019 р. 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови 5 листопада 2019 р. 
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі 

результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового 
вступного випробовування 

11-22 листопада 
2019 р. 

Терміни проведення додаткових вступних випробувань 
(співбесіда) 23 листопада 2019 р. 

Терміни проведення вступних фахових випробовувань 25 листопада 2019 р. 
Термін оприлюднення рейтингового списку 26 листопада 2019 р. 
Вступники, що отримали рекомендації, повинні виконати 

вимоги до зарахування 
28 листопада 2019 р. 

Терміни зарахування 29 листопада 2019 р. 
 

пункт 6 доповнити наступним змістом: 
 

У зв'язку із наявністю вільних ліцензійних місць продовжити набір та 
зарахування на навчання вступників на основі базової вищої освіти (на основі 
здобутого ОС «бакалавр») для здобуття ступеня магістр спеціальності 073 
«Менеджмент» (Бізнес-адміністрування) галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» в такі терміни: 

Етапи вступної кампанії 

Вступники на основі 
ОС «бакалавр» 

заочна форма 
навчання 

Початок реєстрації для складання Єдиного вступного іспиту з 
іноземної мови 

07 жовтня 2019 р. 

Закінчення реєстрації для складання Єдиного вступного іспиту 
з іноземної мови 

15 жовтня 2019 р. 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови 5 листопада 2019 р. 
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі 

результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та 
фахового вступного випробовування 

11-22 листопада 2019 
р. 

Терміни проведення додаткових вступних випробувань 
(співбесіда) 23 листопада 2019 р. 

Терміни проведення вступних фахових випробовувань 25 листопада 2019 р. 
Термін оприлюднення рейтингового списку 26 листопада 2019 р. 
Вступники, що отримали рекомендації, повинні виконати 

вимоги до зарахування 
28 листопада 2019 р. 

Терміни зарахування 29 листопада 2019 р. 
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6. Янків М.Д. запропонував оновити ОПП «Менеджмент» (менеджмент 
організацій та адміністрування) для здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» у відповідності до Стандарту (Наказ МОН 
України «Про затвердження Стандарту в освіті за спеціальністю 073 
Менеджмент на ІІ магістерському рівні від 10.07.2019. №959). 

  

7. Миронюк В.М. подав пропозиції щодо змін у складі Вченої ради: вивести 

зі складу Вченої ради кандидата технічних наук, доц. Юзьківа Т.Б. 
 

8. Миронюк В.М. повідомив присутнім, що Львівський інститут 
менеджменту отримав можливість рекомендувати викладача на отримання 
премії Львівської обласної державної адміністрації: премія для науковця віком 
до 35 років.  

Для отримання премії запропонував викладача кафедри маркетингу та 
аналітичної економіки: к.е.н. Гнилянську Ольгу Василівну. 

 

9. Миронюк В.М. ознайомив присутніх зі змістом Положення про конкурс 
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Львівському 
інституті менеджменту. Запропонував: з метою формування складу науково-

педагогічних працівників Інституту відповідно до чинного законодавства 
України про вищу освіту та науку, а також забезпечення рівних умов під час 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад для всіх претендентів на 
посади науково-педагогічних працівників, об’єктивного й прозорого їх обрання 
прошу затвердити Положення про конкурс на заміщення вакантних посад 
науково-педагогічних працівників у Львівському інституті менеджменту. 

Запропонував на затвердження: 

- Положення, яке регламентує порядок створення та організацію роботи 
екзаменаційної комісії й проведення атестації здобувачів вищої освіти ступенів 
бакалавра чи магістра; 

- Положення, яке регламентує порядок створення, реорганізації та ліквідації 
кафедр інституту; 

- Положення, яке регламентує порядок організації і проведення оцінювання 
здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності в Львівському інституті 
менеджменту, його форми, а також порядок аналізу, представлення результатів 
та їх використання; 

- Положення, яке регламентує порядок та умови обрання здобувачами вищої 
освіти вибіркових дисциплін у Львівському інституті менеджменту відповідно 
до стандартів вищої освіти; 
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- Положення, яке регламентує порядок та умови формування і 
функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у 
Львівському інституті менеджменту відповідно до стандартів вищої освіти; 

- Положення, яке визначає критерії комплексного оцінювання знань 
студентів та розроблене з метою удосконалення системи контролю якості знань 
студентів та її адаптації до загальноєвропейських вимог; 

- Положення, яке регламентує самостійну громадську діяльність студентів 
по реалізації функцій управління інститутом; 

- Положення, яке дозволяє організувати навчання студентів за самостійною 
формою; 

- Положення, яке визначає обов’язки, права та відповідальність кураторів 
академічних груп інституту, з метою покращення адаптації студентів в 
інституті, вдосконалення організації навчального процесу, організації виховної 
роботи із студентами, реалізації завдань інституту у відповідності до вимог 
чинного законодавства України про освіту; 

- Положення, яке визначає порядок перезарахування навчальних дисциплін 
та визначення академічної різниці для здобувачів вищої освіти усіх форм 
навчання. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Інформацію про набір студентів у 2019 р. за ступенем підготовки бакалавр 
та магістр взяти до уваги. 

Продовжити інформаційну кампанію щодо набору студентів за ступенем 
підготовки бакалавр та магістр. 

 

2. Інформацію про розподіл навчального навантаження на 2019/2020 
навчальний рік на кафедрах взяти до уваги. 
 

3. Затвердити навчальні програми дисциплін та навчальні плани на 
2019/2020 навчальний рік: 

- за ступенем підготовки – бакалавр (за спеціальностями 073 Маркетинг та 
075 Менеджмент); 

- за ступенем підготовки – магістр (спеціальність 075 Менеджмент). 
- затвердити наступну зміну: замість дисципліни «Особливості економічного 

розвитку країн ЄС» ввести дисципліну «Основи міжкультурної комунікації у 
менеджменті». 

 

4. Інформацію про плани наукової роботи кафедр на 2019/2020 навчальний 
рік взяти до уваги. 
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5. Внести зміни до «Правил Прийому до ВНЗ «ПрАТ «ЛІМ» на 2019 р.». 
 

6. Оновити ОПП «Менеджмент» (менеджмент організацій та 
адміністрування) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» у відповідності до Стандарту. 
 

7. Вивести зі складу Вченої ради кандидата технічних наук, доц. Юзьківа Т.Б. 
 

8. Рекомендувати на здобуття премії Львівської облдержадміністрації к.е.н. 
Гнилянську Ольгу Василівну – викладача кафедри маркетингу та аналітичної 
економіки. 

 

9. Затвердити: 

- «Положення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників у Львівському інституті менеджменту»;  

- «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 
комісії з атестації випускників у Вищому навчальному закладі «Приватне 
акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту»;  

- «Положення про кафедру Вищого навчального закладу «Приватне 
акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту», яке регламентує 
порядок створення, реорганізації та ліквідації кафедр інституту;  

- «Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості 
освітньої діяльності в Львівському інституті менеджменту», яке регламентує 
порядок організації і проведення оцінювання здобувачами вищої освіти якості 
освітньої діяльності в Львівському інституті менеджменту, його форми, а також 
порядок аналізу, представлення результатів та їх використання; 

- «Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти 
вибіркових дисциплін у Львівському інституті менеджменту», яке регламентує 
порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін у 
Львівському інституті менеджменту відповідно до стандартів вищої освіти; 

- «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у 
Львівському інституті менеджменту», яке регламентує порядок та умови 
формування і функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти у Львівському інституті менеджменту відповідно до стандартів вищої 
освіти; 

- «Положення про критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти у 
Львівському інституті менеджменту», яке визначає критерії комплексного 
оцінювання знань студентів та розроблене з метою удосконалення системи 
контролю якості знань студентів та її адаптації до загальноєвропейських вимог; 

- «Положення про студентське самоврядування у Львівському інституті 
менеджменту», яке регламентує самостійну громадську діяльність студентів по 
реалізації функцій управління інститутом; 




