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Голова: ректор, д.е.н., проф. Янків М.Д. 
 

Заступник вченого секретаря: Гординська О.І. 
 

Присутні: проф. Янків М.Д.,  к.е.н., доц. Даниленко Н.Б., к.е.н., доц. Стадник М.Є., 
доц. Семак С.С., к.ф.н. Дах М.І., ст. викл. Ковалик С.Я., викл. Гринюк І.Л., викл. 
Ткач П.В., керівник НМВ Борисюк П.В., к.е.н. Думич Н.Б., в.о. доц. Вареник В.А., 
к.е.н. Гнилянська О.В., Гординська О.І., Качковський О.П., Чорний Т.А., 
Борщевська О.В. 

Порядок денний: 

1. Про результати вступної кампанії 2021-2022 навчального року (ІІ етап). 
(Доповідає: Дах М.І.). 

2. Про організацію дистанційного навчання у Вищому навчальному закладі 
«Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту». (Доповідає 
Борисюк П.В.). 

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

4. Рекомендація до друку монографії М. М. Янків «Організаційні та економічні 
механізми розвитку українсько-польського транскордонного регіону». (Інформує 
завідувач кафедри маркетингу та аналітичної економіки доцент Стадник М.Є.).  

5. Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 
1. Відповідальний секретар Дах М.І. доповіла, що під час роботи Приймальної 

комісії Львівського інституту менеджменту (ІІ етап) було зараховано на заочну форму 

навчання за ступенем підготовки «Бакалавр» 3 студентів (І курс - 1 студент за 

спеціальністю 075 «Маркетинг», ІІ курс - 1 студент за спеціальністю 073 «Менеджмент»,  

ІІІ курс - 1 студент за спеціальністю 073 «Менеджмент»).  

Прийом заяв та документів від вступників для здобуття ступеня «Бакалавр» та 
«Магістр» на заочну форму навчання спеціальності 073 «Менеджмент» і для здобуття 
ступеня «Бакалавр» на спеціальність 075 «Маркетинг», завершено 29 вересня 2021 року. 
Навчання для першого курсу за ступенем підготовки «Бакалавр» та «Магістр» 
починається з 1 жовтня 2021 року. 

 

2. Начальник  НМВ Борисюк П.В. проінформував, що відповідно до 
розпорядження від 10 вересня 2021 р. за №07 навчальний процес в інституті 
проходитиме у дистанційному режимі.  

Заняття проводитимуться на базі програми ZOOM, у вигляді відеоконференції, час 
початку і завершення занять співпадає із затвердженим розкладом занять. Вказаний 
сервіс дозволяє брати активну участь під час проведення занять в online.  




