
ЗВІТ 
про результати моніторингу повноти та якості комплексів навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін та дистанційних курсів для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей 

та освітньо-професійних програм 

 
Відділом моніторингу якості освіти та акредитації проведено перевірку 

повноти та якості комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін та дистанційних курсів для здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти усіх спеціальностей та ОПП 2019 року набору. 

Складовими навчально-методичного забезпечення, які використовуються 

науково-педагогічними працівниками Університету в освітньому процесі для 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти є: силабус, 

підручники, навчальні посібники, конспект лекцій, методичні вказівки (рекомендації) 

до семінарських, практичних або лабораторних занять, методичні вказівки 

(рекомендації) для самостійної роботи, методичні вказівки, що містять питання, 

завдання, задачі, тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань 

студентів, завдання для контролю залишкових знань студентів і їх якості, 

дистанційний курс, методичні рекомендації з організації практики, методичні 

вказівки з організації та виконання дипломних робіт (проектів) тощо. 

Особливу увагу було приділено розробленню дистанційних курсів і виданню 

навчально-методичної літератури. Результати проведеного моніторингу дозволили 

визначити повноту та якість усіх КНМЗД і ДК навчальних дисциплін усіх ОПП 

магістрів 2019 року набору. 

У таблиці 1 зазначено навчальні дисципліни, що потребують наповнення чи 

оновлення. 

Таблиця 1 

Інформація про результати моніторингу повноти та якості КНМЗНД та ДК з 

навчальних дисциплін для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти усіх спеціальностей та ОПП 2019 року набору 

Назва ОПП 

Назви дисциплін 

які не мають 

виданих 

методичних 

розробок та 

розробленого ДК 

з яких методичні вказівки 

потребують видання і 

перевидання 

які не мають 

повного 

КНМЗД 

з яких 

методичні 

вказівки 

подано у 

видавництво 

1 2 3 4 5 

Туризм Туристично-

екскурсійні ресурси 

Львівської області, 

Бренд-менеджмент, 

Експертиза та 

управління якістю 

туристичних послуг 

Організація і моделювання 

інноваційних процесів, 

Інноваційні технології в 

туризмі, 

Методологія наукових 

досліджень, 

Управління персоналом 

Управління 

проектами у 

сфері 

обслуго-

вування, 

Міжнародне 

технічне 

регулювання 

Туризмологія, 

Управління 

регіональним 

розвитком 

туризму, 

Стратегічний 

менеджмент 

Готельно-

ресторанна 

справа 

Управління 

готельно-

ресторанними 

корпораціями, 

Організація роботи 

фромажера, 

Сервісологія, 

Бренд-менеджмент 

Організація і моделювання 

інноваційних процесів, 

Інноваційні ресторанні 

технології, 

Методологія наукових 

досліджень, 

Управління персоналом 

Управління 

проектами у 

сфері 

обслуго-

вування 

Стратегічний 

менеджмент, 

Експертиза 

готельно-

ресторанних 

послуг 



1 2 3 4 5 

Маркетинг  Інтелектуальна власність, 

Зарубіжна реклама і PR, 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства в 

умовах транснаціоналізації 

світової економіки 

Маркетинго-

вий 

менеджмент 

 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Новий світовий 

економічний 

порядок, 

Економічна безпека 

держави, 

Моделі 

трансформації 

економічних систем 

Грошово-кредитна полі-

тика у відкритій економіці, 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства в 

умовах транснаціоналізації 

світової економіки, 

Сучасна європейська 

кооперація, 

Управління соціальним 

капіталом, 

Іллегалізація економічної 

діяльності, 

Регулювання світової 

економіки 

  

Міжнародна 

економіка 

Немає ДК з дисц. 

Економіка і органі-

зація діяльності 

об'єднань 

підприємств 

Економічна дипломатія, 

Управління міжнародним 

бізнесом, 

Маркетинговий 

менеджмент, 

Облік і оподаткування 

ЗЕД, 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства в 

умовах транснаціоналізації 

світової економіки 

  

Облік і 

оподаткування 

 Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством, 

Організація 

бухгалтерського обліку, 

Управлінський контроль, 

Облік і оподаткування ЗЕД 

  

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Немає ДК з дисц. 

Управління фінан-

совими ризиками 

Управлінський контроль   

Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 

 Комплексне забезпечення 

фінансово-економічної 

безпеки, 

Управління якістю 

організації, 

Стратегічний та 

інноваційний менеджмент 

у сфері фінансово-

економічної безпеки, 

Національна безпека 

України 

  

Менеджмент Економетричний 

аналіз і прогнозу-

вання систем 

менеджменту 

Управлінський контроль, 

Управління якістю 

організації, 

Управління змінами, 

Інноваційний менеджмент 

організацій 

 

 Стратегічний 

менеджмент 



1 2 3 4 5 

Товарознавство 

та експертиза в 

митній справі 

 Товарна інформація, 

Митне регулювання ЗЕД 

 Методи і тех-

нічні засоби 

митного 

контролю, 

Експертиза в 

митній справі 

та міжнародній 

торгівлі 

Товарознавство 

та комерційна 

діяльність 

 Товарна інформація, 

Реінжиніринг бізнес 

процесів 

 Глобальні 

мережі в 

бізнесі 

Харчові 

технології 

Інноваційні ресто-

ранні технології, 

Бренд-менеджмент, 

Технологічна 

експертиза ви-

робництва харчової 

продукції, 

Інноваційні харчові 

інгрідієнти у 

технології харчової 

продукції 

Оптимізація технологічних 

процесів 

 Стратегічний 

менеджмент 

Право  Філософія права, 

Методологія та організація 

наукових досліджень, 

Захист особи в 

Європейському суді з прав 

людини, 

Медичне право, 

Проблеми кваліфікації та 

запобігання господарських 

злочинів, 

Компаративістика у сфері 

господарських відносин, 

Юридична 

компаративістика, 

Міжнародний комерційний 

та цивільний процес, 

Спадкові правовідносини 

  

 

З наведених даних видно, що певна частина навчальних дисциплін ОПП 

“Туризм”, “Готельно-ресторанна справа”, “Міжнародні економічні відносини” і 

“Харчові технології” не має повного комплексу НМЗД та розробленого ДК. 

Також для ОПП “Туризм”, “Готельно-ресторанна справа”, “Міжнародні 

економічні відносини”, “Міжнародна економіка”, “Облік і оподаткування”, 

“Управління фінансово-економічною безпекою”, “Менеджмент” і “Право” значна 

частина навчальних дисциплін потребує видання і перевидання методичних вказівок. 

Пошук і виконання заходів у цьому напрямі забезпечення належної якості та 

повноти комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін та 

дистанційних курсів для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

вимагає ефективнішого, результативнішого контролю, вжиття відповідних заходів. 
 

Завідувач відділу моніторингу 

якості освіти та акредитації 

 

 

проф. Медвідь Л. Г. 

 


