
122

Яськов Віктор Васильович — канд. техн. наук, доц., 
у 1972 р. закінчив механіко-технологічний фа-
культет Львівського політехнічного інституту за 

спеціальністю «Напівпровідникове та електровакуумне 
машинобудування». Автор більше ніж 70 наукових та 
навчально-методичних праць, серед яких — п’ять автор-
ських свідоцтв та два навчальних посібники. З 1991 по 
2003 р. обіймав посаду заступника проректора з навчаль-
ної роботи та питань соціального розвитку, а з 2008 р. до 
2015 р. — заступника директора ІАПО. Результати роботи 
В. В. Яськова відзначені Почесною грамотою Львівської 
політехніки та Подякою Міністерства освіти і науки 
України.

Інститут адміністрування та післядипломної осві-
ти Національного університету «Львівська політехніка» 
бере свій початок з Міжгалузевого інституту підвищен-
ня кваліфікації та перепідготовки керівних працівників 
і спеціалістів народного господарства, який було орга-
нізовано у Львівському політехнічному інституті згідно 
з Наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної 
освіти Української РСР від 08.07.1991 № 160. Основою 
для створення інституту послужили навчальний центр 
перепідготовки працівників ВНЗ, факультет підвищен-
ня кваліфікації викладачів середніх спеціальних нав-
чальних закладів, спеціальний факультет перепідго-
товки кадрів з нових напрямів розвитку науки, техніки 
і технологій, факультет підвищення кваліфікації і пере-
підготовки архітекторів, курси підвищення кваліфікації  

керівних працівників та спеціалістів народного гос-
подарства, які на той час функціонували у Львівській 
політехніці. Додатково в 1992 р. у складі інституту було 
організовано факультет підвищення кваліфікації і пе-
репідготовки викладачів геодезичних дисциплін вишів 
і технікумів та працівників геодезичних організацій, 
а в 1993 р. створено факультет менеджменту та підпри-
ємництва.

У зв’язку з переходом України з планової економіки 
на ринкові відносини та, враховуючи потреби ринку пра-
ці і пропозиції служб зайнятості населення, міжгалузево-
му інституту було дозволено Наказом Міністерства осві-
ти України організувати у 1992–1993 н. р. навчання осіб, 
які мають середню спеціальну або незакінчену вищу 
освіту чи кваліфікацію молодшого спеціаліста, з метою 
отримання ними кваліфікації спеціаліста. В 1995 р. Голо-
вне управління акредитації Міністерства освіти України 
надало міжгалузевому інституту державну ліцензію на 
здійснення освітньої діяльності з підготовки спеціалістів 
з числа осіб, які мають середню спеціальну або незакінче-
ну вищу освіту чи диплом молодшого спеціаліста за на-
прямами «Економіка», «Менеджмент» та «Комп’ютерна 
інженерія» з сумарним ліцензованим обсягом 480 осіб, 
а також з перепідготовки спеціалістів із числа осіб, які 
мають вищу освіту, за 12 спеціальностями з сумарним лі-
цензованим обсягом 830 осіб.

Відповідно до новоприйнятого Положення про дер-
жавний вищий навчальний заклад освіти, в структурі 
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Державного університету «Львівська політехніка», згід-
но з Наказом Міністерства освіти України, в 1998 р. на 
базі Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації 
та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів 
народного господарства було створено Інститут підви-
щення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

В 2001 р. при формуванні системи інститутів у скла-
ді Національного університету «Львівська політехні-
ка» Інститут підвищення кваліфікації та перепідготов-
ки кадрів було перетворено на Інститут післядипломної 
освіти. 30 жовтня 2007 р. Наказом ректора НУ «ЛП» Інс-
титуту післядипломної освіти було надано статус на-
вчально-наукового інституту.

Для потреб навчального процесу, підготовки та пере-
підготовки фахівців, а також підвищення їхньої кваліфі-
кації, використовуються три спеціалізовані комп’ютерні 
класи, які мають по 12 робочих місць, укомплектованих 
сучасною комп’ютерною технікою, методичний кабінет, 
в якому нараховується біля 3 тис. навчальних посібни-
ків та інших навчально-методичних матеріалів, копію-
вально-розмножувальний центр, призначений для ти-
ражування навчально-методичних розробок викладачів, 
мультимедійна аудиторія з відеопроектором на 50 місць, 
13 аудиторій для лекційних та практичних занять, сучас-
ний комп’ютеризований лінгафонний кабінет для по-
глибленого вивчення іноземних мов.

За період існування інституту підготовлено близько 
8,5 тис. бакалаврів денної та заочної форм навчання за 
скороченими термінами, та понад 4 тис. спеціалістів за 
більш як 30 напрямами та спеціальностями, акредито-
ваними в університеті; також здійснено перепідготовку 
більше 4,5 тис. спеціалістів, які мали повну вищу осві-
ту з 25 спеціальностей. Курси підвищення кваліфікації 
пройшло понад 8,5 тис. фахівців.

З 2009 р. в складі інституту розпочато процес утво-
рення кафедр для підготовки магістрів за спеціальнос-
тями специфічних категорій, зокрема утворено кафедру 
технологій управління і кафедру адміні-
стративного та фінансового менеджмен-
ту, а у 2015 р. до складу інституту пере-
дана кафедра теоретичної та прикладної 
економіки.

Структурні підрозділи інституту:
–  деканат базової вищої освіти за ско-

роченими термінами (декан — канд. 
екон. наук О. П. Білоус, заступник де-
кана — ст. викл. Т. М. Гладун);

–  деканат повної вищої освіти (декан — 
канд. екон. наук, доц. Н. О. Микитюк);

–  деканат післядипломної освіти (де-
кан — канд. пед. наук М. Є. Захарчук);

–  кафедра технологій управління (за-
відувач кафедри — канд. екон. наук, 
проф. Р. В. Фещур);

–  кафедра адміністративного та фінан-
сового менеджменту (завідувач ка-
федри — д-р екон. наук Н. Ю. Подоль-
чак);

–  кафедра теоретичної та прикладної економіки (за-
відувач кафедри — д-р екон. наук, проф. Ж. В. Поп-
лавська).

Кафедра  технологій  управління утворена Нака-
зом ректора Національного університету «Львівська 

політехніка» від 6.04.2009 
№ 13–10. Від моменту 
створення кафедру очолює 
канд. екон. наук, проф., від-
мінник освіти України Ро-
ман Васильович Фещур.

Науковий напрям ка-
федри — інструменти 
проактивного управління 
інноваційним розвитком 
підприємств.

Кафедра здійснює під-
готовку фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня  
«ма гістр» галузі знань 07 
«Управ ління та адміні-
стрування» спеціальнос-

ті 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління проек-
тами» денної та заочної форм навчання. До підготовки 
майбутніх управлінців залучені висококваліфіковані на-
уково-педагогічні працівники з проектного менеджмен-
ту, економіки підприємства, фінансів, маркетингу та ін.

Науково-педагогічний штат кафедри нараховує де-
сять працівників, з них шість кандидатів наук. Пра-
цівниками кафедри протягом 2011–2015 рр. захище-
но чотири кандидатські дисертації. Продовжують 
роботи над дисертаціями чотири працівники, з них 
один — над докторською дисертацією. Колектив ка-
федри активно працює у навчально-методичній та 
 науковій сферах, бере участь у важливих регіональних 
та  національних програмах дослідження інноваційних 

Р. В. Фещур
Завідувач кафедри

Викладацький та навчально-допоміжний персонал 
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перетворень економіки та використання проектного 
управління з метою розвитку потенціалу суб’єктів гос-
подарювання.

Від часу заснування працівниками кафедри за резуль-
татами проведених наукових досліджень опублікова-
но більше ніж 150 статей, з них понад 50 статей — у фа-
хових виданнях України, та здійснено доповіді на більш 
як 40 міжнародних та всеукраїнських науково-практич-
них конференціях, а також видано три монографії та ві-
сім посібників, понад 30 методичних видань. Матеріали 
наукових досліджень використані для підготовки лек-
цій, проведення практичних і лабораторних занять, а та-
кож знайшли своє відображення у методичних працях та 
розробках при заповненні віртуального навчального се-
редовища спеціальності.

Кафедра  адміністративного  та  фінансового  ме-
неджменту утворена Наказом ректора Національного 
університету «Львівська 
політехніка» від 29.03.2011 
№ 53–10. На цій кафедрі 
запланована підготовка 
фа хів ців денної та  заоч ної 
форм навчання освіт ньо-
ква лі фі ка цій ного рівня 
«магістр» на основі базо-
вої або пов ної вищої осві-
ти, не залежно від напря-
му  під готовки та набутої 
спеціальності, за такими 
спеціальностями:

–  073 «Менеджмент», спе-
ціалізація «Управління 
фінан сово-еконо міч-
ною безпекою»;

–  074 «Публічне управління та адміністрування», спе-
ціалізація «Адміністративний менеджмент».
До підготовки майбутніх управлінців залучені ви-

сококваліфіковані науково-педагогічні працівники 
з менеджменту, економіки підприємства та інших га-
лузей знань.

Кафедру очолює д-р екон. наук, проф. Назар Юрі-
йович Подольчак.

На кафедрі розпочали роботу один доктор, два 
кандидати економічних наук та два старших викла-
дачі. Сьогодні на кафедрі працює 20 осіб. З них: два 
доктори наук, візитуючий професор, три доценти, три 
старших викладачі і 11 асистентів.

Колектив кафедри активно працює над проблема-
ми адміністрування та фінансового забезпечення ді-
яльності підприємницьких структур та державних 
організацій, бере участь у міжнародних та всеукраїн-
ських науково-практичних конференціях, здійснює 
дослідження напрямів розвитку економіки регіону. За 
останній період працівниками кафедри опублікова-
но шість монографій, один підручник з грифом МОН 
України, 74 статті у фахових виданнях, з них 13 — у за-
рубіжних науково-метричних базах; проведено 16 на-
укових конференцій, які зареєстровані у МОН Украї-
ни. Науковий напрям кафедри — адміністрування та 
фінансове забезпечення діяльності підприємницьких 
структур та державних організацій.

Кафедра адміністративного та фінансового ме-
неджменту співпрацює з провідними підприємствами 
та організаціями України. У межах співпраці: розпо-
діл студентів для проходження переддипломної магіс-
терської практики, проведення майстер-класів на різ-
ну тематику, конкурсів тощо.

Для кожного студента, який навчається на кафедрі 
АФМ створено можливість двотижневого стажуван-
ня у провідних університетах Німеччини. Фінансуван-
ня навчальної поїздки відбувається за кошти програ-
ми стажувань DAAD.

Навчання на кафедрі АФМ відкриває кожному сту-
денту можливість пройти піврічне безкоштовне ста-
жування в будь-якому університеті Словаччини на 
його власний вибір. Навчання відбувається відповід-
но до складеної студентом програми, де він самостій-
но обирає предмети, які буде вивчати.

Національний університет «Львівська політехні-
ка» на базі кафедри адміністративного та фінансово-
го менеджменту разом із Словацьким університетом 

сільського господарства у м. Нітра 
( Словацька Республіка) пропонує 
навчання за програмою подвійних 
дипломів. Випускники отримують 
державні дипломи українського та 
європейського зразка.

Кафедра  теоретичної  та  при-
кладної  економіки заснована  
у 1940 р. як кафедра політичної еко-
номії. У 1949–1964 рр. її завідува-
чем був доц. П. К. Тисячний. З 1964 
по 2004 р. кафедру очолював проф. 
І. О. Тивончук. У 1992 р. кафед-
ра політичної економії  отримала 
 назву кафедри економічної теорії. 
У 2001–2003 рр. вона називалась 
кафедрою теоретичної економіки  

Колектив кафедри адміністративного та фінансового менеджменту

Н. Ю. Подольчак 
Завідувач кафедри
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і економіки України. 
У 2003 р. кафедра отрима-
ла назву кафедри теоре-
тичної та прикладної еко-
номіки (ТПЕ). З 2004 р. 
кафедру очолює д-р екон. 
наук, проф. Поплавська 
Жанна Васи лівна.

Науковий напрям ка-
федри — проблеми кон-
курентного розвитку на-
ціональної економіки та 
суб’єктів господарювання.

Кафедра ТПЕ готує сту-
дентів освітньо-ква лі фі-
каційних рівнів «бакалавр», 
«спеціаліст» та «магістр» за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», 
спеціалізація «Управління в сфері економічної конкурен-
ції» в галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Науково-педагогічний склад кафедри: один док-
тор економічних наук, професор; 11 кандидатів еко-
номічних наук, доцентів; три кандидати економічних 
наук, асистенти; два старших викладачі; вісім асис-
тентів. Кафедра здійснює потужну наукову та видав-
ничу діяльність; за результатами наукових досліджень 
щорічно публікуються монографії, підручники та по-
сібники.

Міжнародні зв’язки кафедри полягають у співпра-
ці з університетами Німеччини та Польщі.

Випускники кафедри освітньо-кваліфікаційних 
рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» працюють 
у структурах різних форм власності, органах держав-
ної влади, місцевого самоврядування, територіальних 
відділеннях Антимонопольного комітету України.

Напрями діяльності інституту:
а)  перепідготовка фахівців заочної форми навчання 

на основі раніше здобутої базової або повної вищої 
освіти здійснюється за спеціальностями та спеціалі-
заціями, зазначеними у табл. 1;

б)  підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рів-
ня «бакалавр» на основі повної загальної середньої 
освіти за результатами зовнішнього незалежно-
го оцінювання знань і вмінь вступників здійсню-
ється за спеціальністю 074 «Публічне управління та 
адмініс трування» (табл. 2);

в)  підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рів-
ня «бакалавр» заочної форми навчання за норма-
тивним і скороченим термінами на основі раніше 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «мо-
лодший спеціаліст» здійснюється за усіма напряма-
ми, акредитованими в університеті. Зокрема, на ІІ 
курс денної та заочної форм навчання за спеціаль-
ністю 074 «Публічне управління та адмініструван-
ня» зараховуються випускники коледжів будь-якої 
спеціальності за результатами додаткового вступ-
ного випробування у вигляді співбесіди, фахового 
вступного випробування із урахуванням середньо-
го балу додатку до диплома молодшого спеціаліста. 
В подальшому прийом буде здійснюватись на осно-
ві раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рів-
ня «молодший бакалавр».

г)  підготовка магістрів денної та заочної форм навчан-
ня здійснюється за спеціальностями та спеціалізаці-
ями в галузі знань «Управління та адміністрування», 
вказаними у табл. 3.
Навчання проводиться за денною або заочною 

формами і триває півтора роки. Навчальний процес 
забезпечують висококваліфіковані викладачі кафедр 
адміністративного та фінансового менеджменту, тео-
ретичної та прикладної економіки і технологій управ-
ління, які діють в складі інституту.

д)  підвищення кваліфікації спеціалістів здійснюєть-
ся за усіма напрямами підготовки, акредитованими 
в університеті, зі щорічним обсягом 500 осіб.
Застосовуються наступні форми підвищення ква-

ліфікації:
–  курси підвищення кваліфікації;
–  тренінги;
–  семінари;
–  індивідуальне стажування на кафедрах.

Ж. В. Поплавська 
Завідувач кафедри

Вручення диплома про перепідготовку Випускники Інституту адміністрування 
та післядипломної освіти
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Термін підвищення кваліфікації за обсягом го-
дин навчальної програми становить не менше ніж 
108  академічних годин: 72 години аудиторних і 36 го-
дин самостійної навчальної роботи. Тематика та-
ких курсів пов’язана з набуттям передового досвіду в 
 межах раніше здобутої спеціальності. Навчальна про-
грама передбачає аудиторні заняття за участю профе-
сорсько-викладацького складу університету та провід-
них спеціалісті відповідної галузі.

Завершення навчання працівників засвідчує під-
сумковий контроль і сертифікат Львівської політехні-
ки про післядипломну освіту або свідоцтво державно-
го взірця.

Курси підвищення кваліфікації діють для профе-
сорсько-викладацького складу ВНЗ, для спеціалістів 
технічних галузей, зокрема будівництва, електроенер-
гетики, ІТ-індустрії, для осіб, скерованих Львівським 
обласним центром зайнятості, наприклад у сфері ту-
ризму, готельно-ресторанного бізнесу, Інтернет-мар-
кетингу, інформаційних технологій, бухгалтерського 
обліку, геодезії та картографії тощо.

Крім цього, в інституті діє Лінгвістично-освітній 
центр, який надає послуги із поглибленого вивчення іно-
земних мов у вигляді довготривалих курсів, а саме з ан-
глійської, польської, німецької, французької мови, орга-
нізовує літні мовні школи, проводить навчальні курси 
з перекладу фахових текстів у різних галузях знань.

У межах проекту «Україна — Норвегія» спільно 
з Міжнародним фондом соціальної адаптації прово-
дяться курси перепідготовки військових звільнених 

в запас та членів їхніх сімей за програмою «Інформа-
ційні технології у бізнесі» спеціальності «Комп’ютерні 
технології та системи видавничо-поліграфічних вироб-
ництв», зокрема «Комп’ютерна графіка та Web-дизайн», 
«Комп’ютерна графіка та поліграфія», а також «Інтер-
нет-маркетинг — розвиток бізнесу в Інтернеті», «Анг-
лійська мова для військових лікарів. Стандарти НАТО»

Підготовка, перепідготовка й підвищення квалі-
фікації фахівців здійснюється за кошти фізичних та 
юридичних осіб на підставі укладених договорів для 
осіб, які закінчили ВНЗ і мають дипломи державно-
го зразка.

Підготовка фахівців (бакалаврів) за скороченими 
термінами навчання здійснюється на основі диплому 
молодшого спеціаліста за напрямами отриманої спе-
ціальності, та, відповідно до розроблених навчаль-
них планів, триває від двох до трьох років. Перепід-
готовка спеціалістів (друга вища освіта) здійснюється 
протягом 2–2,5 років для фахівців, що мають базову 
або повну вищу освіту. Підвищення кваліфікації пра-
цівників промислових та підприємницьких структур 
 забезпечується короткотривалими (3–4-тижневими) 
спеціальними курсами, які проводяться профільни-
ми кафедрами університету, для осіб що мають вищу 
освіту. Після успішного закінчення навчання та скла-
дання державного іспиту або захисту випускної робо-
ти видається документ про освіту державного зразка 
(диплом для випускників, які проходили підготовку за 
скороченими термінами або перепідготовку, та свідо-
цтво випускникам курсів підвищення квалі фікації).

Колектив Інституту адміністрування та післядипломної освіти
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Галузь знань спеціальність спеціалізація

02  Культура 
і мистецтво

022 Дизайн Дизайн

029  Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

05  Соціальні 
та поведінкові науки

051 Економіка Економіка підприємства

07  Управління 
та  адміністрування

075 Маркетинг Маркетинг

072  Фінанси, банківська справа та 
страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування

073 Менеджмент Логістика

12  Інформаційні 
технології

122 Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та 
технології

14  Електрична 
інженерія

144 Теплоенергетика Теплові електричні станції

141  Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка

Електричні станції

Електричні системи і мережі

17  Електроніка та 
телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв’язку

19  Архітектура 
та будівництво

191 Архітектура та містобудування Архітектура будівель і споруд

192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво

Міське будівництво та господарство

Автомобільні дороги і аеродроми

Теплогазопостачання і вентиляція

193 Геодезія та землеустрій Геодезія

Землеустрій та кадастр

27 Транспорт 275 Транспортні технології (за видами) Організація і регулювання дорожнього руху

274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство

16  Хімічна та 
біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології палива та вуглецевих 
матеріалів

22 Охорона здоров’я 226 Фармація Технології фармацевтичних препаратів

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота

Таблиця 1

Галузь знань спеціальність спеціалізація

07  Управління 
та адміністрування

074  Публічне управління 
та адміністрування

Управління у сфері економічної конкуренції

Таблиця 2

Галузь знань спеціальність спеціалізація

07  Управління 
та адміністрування

074  Публічне управління 
та адміністрування

Адміністративний менеджмент в публічних 
організаціях.
Адміністративний менеджмент 
в  бізнес-структурах

Управління в сфері економічної конкуренції

073 Менеджмент Управління фінансово-економічною 
 безпекою

Управління проектами (бізнес-проекти)

Таблиця 3




