
ЗВІТ 
(звіт про управління) 

Виконавчого органу Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне 
товариство «Львівський інститут менеджменту» за 2021 рік 

 
1. У звiтному перiодi керівництвом товариства було проведено ряд традиційних 

заходiв, як в Українi так i за кордоном, щодо залучення iнвесторiв та партнерiв для 
проведення спiльних освiтнiх та наукових мiжнародних програм. У стратегічні 
плани Львівського інституту менеджменту суттєві корективи та обмеження внесено 
у зв’язку з карантинними заходами пов’язаними з поширенням гострої респіраторної 
хвороби, спричиненої „коронавірусом 2019-nСoV“. У 2021 р. було подано заявки та 
отримано погодження на проведення літньої практики для студентів у Німеччині в 
2021 р. та навчальної поїздки для студентів та викладачів у 2021 р. до Німеччини від 
Нiмецької Служби Академiчних обмiнiв (DAAD), а також проведено ряд 
переговорів щодо спiльних навчальних та наукових проектiв.  

У звітному році було здійснено випуск студентів за освітнім рівнем «бакалавр» 
та «магістр», які успішно виконали кваліфікаційні вимоги щодо отримання 
відповідного освітнього рівня. 

Для набору студентів було проведено ряд заходів, переважно у соціальних 
мережах, що дозволило збільшити кількість студентів за ступенем підготовки 
бакалавр. Для вступу на навчання за ступенем підготовки «магістр» було 
зафіксовано зменшення числа абітурієнтів у зв’язку з неуспішним проходженням (не 
отриманням мінімальної кількості балів) ними обов’язкового ЗНО з іноземної мови. 

Щодо найвiрогiднiших перспектив подальшого розвитку iнституту є: 
− продовження освiтньо-виховної дiяльностi з пiдготовки бакалаврiв та 

магiстрiв за спецiальнiстю «Менеджмент» та «Маркетинг» вiдповiдно до 
отриманих лiцензiй та сертифiкатiв;  

− органiзацiя дiяльностi Бiзнес-школи при iнститутi, оновлення та розширення 
освiтньої дiяльностi малої бiзнес-школи;  

− залучення ефективних iнвесторiв для реалiзацiї реальних iнвестицiйних 
проектiв; подальша iнституцiйна спiвпраця як з iноземними, так iз 
українськими вищими навчальними закладами щодо можливого об'єднання 
зусиль для проведення навчального та наукового процесу;  

− будiвництво житла для науково-педагогiчних працiвникiв на орендованій 
земельній ділянці та залучення для цього інвестора чи забудовника.  

 
2. Фінансовий стан. У 2021 році чистий дохід від реалізації послуг освіти та оренди 

становить 1527,0 тис. грн. У 2020 році цей показник був 2394,0 тис. грн, що на 867 
тис. грн менше, ніж 2020 р.  



Завдяки збалансованому перерозподілу коштів витрати за 2021 р. становили 3188 
тис. грн що на 95 тис. грн більше, ніж у попередньому році (у 2020 р – 3093 тис. 
грн). Таке несуттєве збільшення витрат у порівнянні з попереднім роком  можна 
пояснити підвищенням мінімальної заробітної плати двічі протягом 2021 року та 
подорожчанням енергоносіїв (електроенергія та газопостачання), зростанням 
податку на нерухоме майно, що напряму залежить від ставки мінімальної зарплати. 
Збиток за 2021 фінансовий рік становить 1522 тис. грн. (За 2020 рік збиток становив 
699 тис. грн.).  
У 2021 році ЛІМ отримав від своїх акціонерів фінансову допомогу, що дозволило 
вчасно погасити заборгованість за зарплатою та поточні платежі. 

3. Розглядається кiлька варiантiв щодо подальшого функцiонування Львiвського 
iнституту менеджменту.  

3.1. Необхідність пошуку стратегiчного iнвестора (партнера) для повноцiнного 
функцiонування ЛIМу. Даний варiант передбачає покупку стратегiчним iнвестором 
частини акцiй при умовi взяття iнвестором на себе iнвестицiйних зобов'язань, а 
саме вкладення коштiв у стратегiчнi напрями подальшого функцiонування ЛIМу як 
вищого навчального закладу:  

а) зміцнення кафедр висококваліфікованими кадрами (професорами, докторами, 
доцентами);  

б)   відкриття нових конкурентних спеціальностей;  
в) впровадження мотиваційних механiзмiв для обслуговуючого персоналу, топ-

менеджменту, а також науково-педагогiчних працiвникiв (премiй, соцiальних 
пакетiв); 

г)  вiдновлення роботи Малої Бiзнес Школи, Бiзнес Школи, Центру маркетингу та 
iнформацiйної дiяльностi, Аналiтично-консалтингового центру шляхом пошуку i 
прийняття висококвалiфiкованих менеджерiв по даних напрямках, а також 
створення пiдроздiлу щодо надання орендарям офiсних примiщень та погодинної 
чи подобової здачi в оренду аудиторного фонду.  
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