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Коваль Л.М. розпочала трудову діяльність у 1980 році в Ружичнянському 
споживтовристві на посаді заступника голови правління по торгівлі. У 1983 році 
переведена на посаду товарознавця у Хмельницьку універсальну міжрайбазу. У 1987 ропі 
призначена заступником голови правління по кадрах Хмельницької райспоживспілки.

Педагогічну діяльність розпочала у Хмельницькому кооперативному технікумі у 
1988 році. Обіймала посади майстра виробничого навчання, викладача, заступника 
директора з навчально-виробничої роботи, заступника директора з науково-методичної 
роботи. У листопаді 2003 року колективом технікуму одноголосно обрана директором. 
ЗО червня 2005 року переведена на посаду директора Хмельницького торговельно- 
економічного коледжу, у зв'язку з реорганізацією технікуму. В березні 2008 року 
призначена виконуючою обов’язків ректора Хмельницького кооперативного торговельно- 
економічного інституту, у зв’язку із реорганізацією коледжу. 24 грудня 2015 року, 
відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01,07.2014 р. № 1556-УІ. 
успішно пройшла процедуру виборів і в січні 2016 року призначена на посаду ректора 
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту.

У 2010 році рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту регіональних 
досліджень НАН України Людмилі Миколаївні присуджено науковий ступінь кандидата 
економічних наук зі спеціальності «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», 
у 2014 році -  присвоєно вчене звання доцента кафедри комерційної діяльності та 
підприємництва, у 2015 році -  здобула науковий ступінь доктора економічних наук зі 
спеціальності «Економіка та управління національним господарством».

Коваль Л.М. -  вмілий організатор і талановитий керівник. В основі її стилю 
управління -  науковий аналіз та прогнозування. Впевнено втілює стратегічні заходи щодо 
забезпечення цілеспрямованого розвитку інституту, успішно вирішує питання 
багатоступеневої підготовки фахівців. Спрямовує роботу науково-педагогічного 
колективу на широке впровадження інноваційних технологій навчання і виховання, є 
ініціатором проведення в навчальному закладі презентацій діяльності підприємств, 
зустрічей випускників, науково-практичних конференцій, творчих вечорів.

Людмила Миколаївна значну увагу приділяє організації та провадженню наукової 
діяльності інституту шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої 
співпраці професорсько-викладацького складу та студентів. Під її керівництвом науково- 
педагогічний колектив інституту з 2013 року активно працює над реалізацією науково- 
методичної проблеми «Продуктивне навчання як базова ідея стратегії формування 
інноваційної особистості фахівця».

Коваль Л.М. притаманні креативний педагогічний хист, високий професіоналізм, 
глибинність знань, компетентність. Досконало володіє сучасними методами і формами 
організації життєдіяльності учасників освітнього процесу. Цілеспрямовано втілює в 
життя місію інституту -  забезпечення взаємозв’язку «освіта-наука-виробництво». Завдяки 
цьому ведеться активна співпраця з бізнесом, уніфікуються освітні програми підготовки 
фахівців, модернізується зміст освіти у циклі професійної підготовки.

Активно підтримує і безпосередньо ініціює численні заходи, спрямовані на 
розширення та поглиблення міжнародних наукових зв’язків інституту. Пріоритетним для 
неї є залучення молодих творчих сил до наукової роботи, створення сприятливих умов 
для продуктивної праці молодих вчених.

За сприяння Людмили Миколаївни, науковими школами інституту реалізуються 
науково-дослідні теми, що зареєстровані в УкрІНТЕІ зокрема: «Методологічні та



практичні аспекти впровадження реформ щодо децентралізації влади та місцевого 
самоврядування у Хмельницькій області»; «Формування структури асортименту на основі 
якісних характеристик продукції, інтенсифікації маркетингових форм і засад 
зовнішньоекономічної діяльності торговельного підприємства»; «Особливості 
функціонування та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у 
площині законодавчо-нормативного регулювання, фінансів, обліку та оподаткування».

Активно займається науковою діяльністю. Є автором понад 100 наукових праць, 
серед яких -  10 монографій, понад 50 статей у наукових журналах та близько ЗО в інших 
фахових виданнях.

Трудова і наукова діяльність Людмили Миколаївни відзначена державними та 
відомчими нагородами, зокрема, у 2008 році її нагороджено Почесною трудовою 
відзнакою «Знак Пошани» Центральної спілки споживчих товариств України, у 2010 році 
-  нагрудним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освітні науки України, у 
2012 році -  нагрудним знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки 
України, у 2013 році -  присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Коваль Л.М -  патріотично свідома особистість, щиро вболіває за долю молоді, 
майбутнє системи споживчої кооперації і держави. Займається громадською діяльністю: 
бере активну участь в роботі Ради директорів вищих навчальних закладів Укркоопспілки, 
з листопада 2015 року -  депутат Хмельницької обласної ради від політичної партії «За 
конкретні справи».

Доброзичлива, комунікабельна, щира, об’єктивна в оцінці роботи членів колективу. 
Відзначається наполегливістю, високою загальною і професійною культурою. Має повагу 
та шану серед студентів, працівників, громадськості.
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