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Вищі навчальні заклади Львівської області у 2017/18 навчальному році
На початок 2017/18 навчального року підготовку спеціалістів з вищою освітою у
Львівській області здійснювали 43 вищі навчальні заклади, серед яких 12
університетів, 6 академій, 4 інститути, 17 коледжів, 3 училища та 1 технікум. Статусом
національних володіли 6 університетів та 2 академії.
Кількість студентів у вищих навчальних закладах області скорочується: у
2017/18 навчальному році вищу освіту здобувають 123,1 тис. студентів, що менше на
1,3% порівняно з попереднім навчальним роком та на 22,4% – відносно 2005/06
навчального року.
Кількість студентів у вищих навчальних закладах
Львівської області, тис. осіб
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У вишах області поряд з вітчизняними студентами вищу освіту здобувають
майже 1500 студентів-іноземців.
Переважна більшість студентів (86,1%) навчаються у державних вищих
навчальних закладах, майже половина – за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів, а кожен п’ятий студент отримує стипендію.
За денною формою навчається 77,7% студентів, заочною – 21,7%, вечірньою –
0,6%.
Упродовж 2017 року навчання у вищих навчальних закладах завершили
32,2 тис. молодих фахівців (30,6 тис. у 2016 році), з яких 32,6% здобули освітньокваліфікаційний рівень бакалавра, 28,2% – молодшого спеціаліста, 23,2% отримали
диплом магістра та 16,0% стали спеціалістами.

Навчальний процес у вищих навчальних закладах забезпечує викладацький
склад, який налічує 10,4 тис. науково-педагогічних та 4,3 тис. – педагогічних
працівників.
У вищих навчальних закладах викладацьку роботу проводять 6116 докторів
філософії (кандидатів наук), 1229 докторів наук, 4004 доценти та 1057 професорів.

Географічне охоплення
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і
м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Методологія та визначення
Вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або
публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних
рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність,
забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з
урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
До вищих навчальних закладів належать університети, академії, інститути, коледжі, училища,
технікуми.
Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Мережа та
діяльність вищих навчальних закладів".
Інформація формується по регіону в цілому та по містах обласного значення і районах.
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