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1. Загальні положення 

 

Навчально-науковий Інститут економіки та фінансів (далі Інститут) – структурний 

підрозділ Львівського торговельно-економічного університету, який здійснює підготовку 

фахівців економічного спрямування. 

В умовах переходу до економіки знань, коли освіту розглядають як один із 

найважливіших ресурсів, Інститут економіки та фінансів бачить свою місію у підготовці 

конкурентоспроможного людського капіталу для сталого інноваційного розвитку країни та 

забезпечення потреб сфери торгівлі і послуг  у кваліфікованих фахівцях. 

Основними цінностями Інституту економіки та фінансів є збереження традицій, якісна і 

професійна підготовка конкурентоздатних фахівців у сфері торгівлі та послуг національної 

економіки. Реалізація державної інноваційної політики, спрямованої на відродження 

духовного та інтелектуального потенціалу нації, створення економічних, організаційних і 

правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного 

потенціалу країни, вимагає забезпечення інноваційного характеру вищої освіти і, відповідно, 

наявності та дотримання базової стратегії розвитку 

Основні завдання Інституту відображені в Програмі діяльності навчально - наукового 

Інституту економіки та фінансів на період 2021-2025 роки (далі – Програма). Нормативно-

правову основу для розробки Програми склали закони України “Про освіту”, “Про вищу 

освіту”, “Про наукову та науково-технічну діяльність”, “Про кооперацію”, “Про споживчу 

кооперацію”, Указ Президента України “Про Національну доктрину розвитку освіти” від 

17.04. 2002 № 347/2002, Указ Президента України “Про вдосконалення вищої освіти в 

Україні” від 3.07.2020 № 210/2020, Указ Президента України “Про цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року” від 30 вересня 2019 р. № 722/2019, наказ МОНУ “Дорожня 

карта розвитку української освіти” від 28.02.2014 № 164, “Стратегія розвитку вищої освіти в 

Україні на 2021–2031 роки” (проєкт), Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (ESA), міжнародні нормативні акти, Програма 

подальшого реформування кооперативної освіти на період 2014-2020 роки, Статут 

Університету, аналітичні дослідження провідних українських і закордонних фахівців, 

напрацювання науково-педагогічних працівників Університету. 

 

2. Аналіз сучасних проблем в освіті й науці 

 

Сучасні проблеми Інституту, як і Університету в цілому, пов’язані з низкою зовнішніх 

і внутрішніх чинників, головними з яких є: 

- відсутність державного фінансування; 

- несприятлива демографічна ситуація в країні; 

- недостатній рівень соціально-правового захисту учасників освітнього процесу, 

відсутність цілісної системи соціально-економічних стимулів у науково-педагогічних 

працівників, невисокий рівень заробітної плати; 

- посилення тенденції до освітньої еміграції; 

- суттєве зниження рівня підготовки учнів у середній загальноосвітній школі; 

- недостатній рівень мотивації у частини абітурієнтів, студентів до набуття сучасних 

професійних компетентностей; 

- недостатня інтеграція змісту освіти на принципах наступності і неперервності 

ступеневої освіти в умовах зростаючих вимог до фахових компетенцій працівників усіх 

галузей економіки України; 

- слабка інтеграція у світовий освітній простір; 

- недостатність системної роботи з резервом науково-педагогічних та керівних кадрів, 

системного навчання і перепідготовки управлінців та викладачів; 

- недосконалість системи працевлаштування випускників, їх професійного 

супроводження; 

- ослаблення зв’язків з потенційними замовниками кадрів. 
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3. Мета Програми 

 

Метою Програми є визначення пріоритетних напрямів розвитку Інституту для 

забезпечення входження Університету до провідних вітчизняних та європейських 

університетів завдяки значним досягненням у сфері фундаментальних і прикладних 

досліджень та створенню системи вищої освіти, інтегрованої в європейський освітньо-

науковий простір, шляхом проведення організаційно-управлінського реформування, 

наукових досліджень і розробок для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, 

підготовки фахівців інноваційного типу. 

У сфері освітньої діяльності метою Програми є розвиток Інституту, 

конкурентоспроможність якого забезпечується новою якістю підготовки випускників, 

підвищенням чисельності студентів, випереджаючою актуальністю предметних дисциплін і 

напрямів освіти, інноваційністю форм і методів освітньої діяльності, її орієнтації на потреби 

суспільства;  

У сфері наукової діяльності метою Програми є закріплення позицій Інституту як 

наукового центру, що виконує фундаментальні та прикладні дослідження з високим рівнем 

актуальності й конкурентоспроможності на підґрунті вікової репутації ресурсного капіталу.  

 

4. Завдання Програми 
 

Програма передбачає реалізацію таких завдань: 

- підготовку висококваліфікованих кадрів торгово-економічного профілю відповідно до 

класичних традицій вітчизняної освіти і сучасних світових стандартів, які передбачають 

становлення всебічно розвинутої особистості та її вміння адаптуватися до швидких змін у 

суспільних процесах та економічних технологіях; 

- удосконалення організації і змісту навчально-виховного процесу в напрямі 

забезпечення європейських стандартів при збереженні культурних традицій України; 

- підвищення рівня науково-дослідної діяльності, як вагомого чинника забезпечення 

високої якості вищої освіти, шляхом покращення якості та інноваційної складової наукових 

досліджень, збільшення кількості наукових розробок, які мають загальнонаціональне та 

світове визнання; 

- систематичну модернізацію технічних засобів і програмно-інформаційного 

забезпечення науково-освітнього середовища та впровадження в нього інноваційних 

технологій; 

- удосконалення організаційних структур для покращення процесів управління 

освітньою і науково-дослідною діяльністю; 

- забезпечення ефективного менеджменту освітнього процесу з метою надання послуг 

самої вищої  якості;  

- активізацію наукового і освітнього співробітництва з провідними зарубіжними 

університетами та науковими центрами; 

- організацію моніторингу науково-дослідного і освітнього процесів із використанням 

контролю, аналізу і прогнозу. 

 

5. Очікувані результати 

 

Виконання Програми забезпечить перехід до вищої якості освіти, наукової і виховної 

роботи, зокрема, дасть можливість:  

- підвищити якість навчання і виховання шляхом впровадження новітніх педагогічних 

та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки;  

- привести у відповідність зі світовими стандартами наукове та навчально-методичне 

забезпечення усіх ланок освіти і науково-дослідницької роботи завдяки розвитку 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень, розробок та їх комерціалізації;  
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- розширити міжнародні освітні й наукові зв’язки; 

- зміцнити мораль і духовність, сформувати у молоді національні та європейські 

світоглядні позиції, патріотизм;  

- створити рівні умови і можливості для здобуття різними категоріями громадян 

повноцінної освіти для плідної праці на благо держави, гармонійного розвитку особи і її 

творчої самореалізації;  

- узгоджувати потреби ринку освітніх та наукових послуг і ринку праці, забезпечити 

міцний зв’язок освіти, науки і виробництва;  

- покращити умови праці науково-педагогічних працівників і студентів; 

- підтримувати ефективний механізм залучення та використання ресурсів для потреб 

освіти і науки; 

- підвищити авторитет Університету й держави Україна в світі. 
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6. Заходи реалізації Програми діяльності навчально-наукового Інституту економіки та фінансів 

Порядковий 

№ 
Назва заходу Виконавці 

Термін 

виконання 
Примітка 

6.1. Формування контингенту студентів 

6.1.1. Розробка маркетингового плану профорієнтаційної роботи: 

- визначення поточних і перспективних потреб у фахівцях різних 

спеціальностей та ступенів вищої освіти на ринку праці; 

- моніторинг пропозицій замовників на підготовку фахівців за 

відповідними спеціальностями; 

- проведення активної рекламної кампанії освітньо-наукових послуг в 

засобах масової інформації України та за кордоном; 

- удосконалення технології й партнерських відносин із замовниками 

фахівців і споживачами освітніх послуг; 

- використання елементів лідогенерації у профорієнтаційній роботі; 

- впровадження заходів щодо удосконалення механізму професійної 

орієнтації учнівської молоді з метою залучення її до здобуття освіти в 

Інституті шляхом створення у закладах загальної середньої освіти 

профільних класів насамперед природничо-математичного і 

економічного профілю 

Кафедри Інституту Серпень-

вересень 

(щороку) 

 

6.1.2. Організація та проведення олімпіад, конкурсів наукових робіт учнів 9-

11 класів закладів загальної середньої освіти, студентів 

кооперативних коледжів 

Кафедри Інституту Постійно  

6.1.3. Проведення бенчмаркінгових досліджень освітньої діяльності за 

спеціальностями Інституту 

Кафедри Інституту Постійно  

6.1.4. Проведення моніторингу ринку праці та ліцензування провадження 

освітньої діяльності нових освітньо-професійних, освітньо - наукових 

програм за його результатами з урахуванням актуальних потреб 

споживчої кооперації 

Кафедри Інституту Постійно  

6.1.5. Вивчення досвіду роботи українських і зарубіжних закладів вищої 

освіти з проведення профорієнтаційної роботи 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту, що 

проходять 

Постійно  
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стажування 

6.1.6. Практикувати дослідження переваг і недоліків підготовки фахівців за 

спеціальностями “Облік і оподаткування”, “Економіка”, “Фінанси, 

банківська справа та страхування” з точки зору підприємств, на яких 

працюють випускники, та самих випускників. 

Завідувачі кафедр Постійно  

 

6.2. Удосконалення організаційної структури Інституту економіки та фінансів 

6.2.1. Підвищення впливу колегіальних органів на діяльність Інституту та 

рівень прозорості роботи і прийняття рішень 

Інститут Постійно  

6.2.2. Залучення до внутрішнього управління максимальної кількості 

науково-педагогічних працівників, співробітників і здобувачів вищої 

освіти 

Інститут  Постійно  

6.2.3. Формування кадрового резерву керівництва Інституту та кафедр, і 

включення до контракту керівників підрозділів плану розвитку з 

конкретизованими індикаторами досягнень 

Інститут  Лютий 2021 р.  

6.2.4. Збільшити частку докторів наук шляхом виконання та захисту 

викладачами докторських дисертацій  
Завідувачі кафедр 

До 2025 року  

6.2.5. Проводити дієвий контроль за виконанням наказів ректора, ухвал 

вчених рад ІЕФ та ЛТЕУ та за виконанням прийнятих рішень кожним 

працівником кафедр за обов’язкового оцінювання позитивного та 

негативного результатів. 

Директор Інституту, 

завідувачі кафедри 

Постійно  

6.2.6 Оптимізація кількості кафедр Інституту. Інститут 2021 р.  

 

6.3. Удосконалення змісту та форм теоретичної підготовки фахівців 

6.3.1. Удосконалення навчальних планів, програм і силабусів навчальних дисциплін 

6.3.1.1 Забезпечення відповідності якості та змісту підготовки фахівців 

вимогам державних стандартів вищої освіти та Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти (ESA) 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно 

 

 

6.3.1.2 Удосконалення освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, 

магістрів із залученням роботодавців з метою формування та розвитку 

загальних і професійних компетентностей майбутніх фахівців та 

Гаранти освітніх 

програм 

Березень 

(щороку) 
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забезпечення публічності інформації про освітні програми 

6.3.1.3 Удосконалення структурно-логічних схем підготовки фахівців 

освітніх ступенів вищої освіти бакалавра і магістра за 

спеціальностями на засадах компетентнісного підходу. Інтеграція 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін для підготовки 

бакалаврів в Інституті з числа випускників коледжів. 

Гаранти освітніх 

програм 

Березень-квітень 

(щороку) 

 

6.3.1.4 Забезпечення оптимального співвідношення базової та вибіркової 

частин навчальних планів 

Гаранти освітніх 

програм 

Березень-квітень 

(щороку) 

 

6.3.1.5 Узгодження міждисциплінарних зв’язків і забезпечення їх 

відповідності вимогам освітньо-професійних програм підготовки 

бакалаврів, магістрів 

Гаранти освітніх 

програм 

Березень-квітень 

(щороку 

 

6.3.1.6 Удосконалення вибіркових частин навчальних планів, програм і 

силабусів навчальних дисциплін відповідно до вимог роботодавців 

Гаранти освітніх 

програм 

Березень-квітень 

(щороку 

 

 

6.3.2. Удосконалення програм і силабусів навчальних дисциплін у контексті вимог роботодавців 

6.3.2.1 Забезпечення фундаментальності та практичної спрямованості у 

процесі удосконалення програм і силабусів навчальних дисциплін 

підготовки фахівців освітніх ступенів вищої освіти бакалавра і 

магістра. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Квітень-червень 

(щороку) 

 

6.3.2.2 Поточний моніторинг вимог роботодавців до потенційних 

працівників-випускників закладів вищої освіти з метою забезпечення 

відповідності їх змісту програм і силабусів навчальних дисциплін та 

використання реальних виробничих ситуацій для комплексу 

навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.2.3 Вивчення досвіду роботодавців щодо застосування програмних 

продуктів (цифрових технологій) та оснащення робочих місць і 

внесення змін у зміст програм і силабусів навчальних дисциплін. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Квітень-червень 

(щороку) 

 

6.3.2.4 Надання можливості роботодавцям оцінювати якість освітнього 

процесу в Інституті та результатів навчання з метою своєчасного 

коригування змісту програм і силабусів навчальних дисциплін, 

поєднання освіти, науки і практики. 

Інститут Постійно  
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6.3.3. Оптимізація теоретичної і практичної підготовки 

6.3.3.1 Оновлення змісту, форм і методів організації освітнього процесу на 

засадах особистісної орієнтації, студентоцентрованого навчання, 

компетентнісного підходу, застосування прогресивних освітніх 

технологій, які забезпечують підвищення якості освіти та освітньої 

діяльності. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.3.2 Удосконалення змісту комплексу навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін відповідно до вимог та з 

використанням наскрізної ситуації з практичної діяльності 

підприємств у контексті міждисциплінарних зв’язків і професійних 

компетентностей. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.3.3 Створення навчально-тренінгового комплексу “Віртуальне 

підприємство” для закріплення результатів навчання шляхом 

проведення занять у формі практикумів, майстер-класів, тренінгів 

тощо з використанням практичних матеріалів підприємств – баз 

практики. 

Кафедри Інституту Травень 2022 р.  

6.3.3.4 Забезпечення психологічної підготовки майбутніх фахівців на основі 

застосування методології професійного мислення та використання 

проблемних ситуацій з практики підприємств. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.3.5 Залучення до освітнього процесу працівників підприємств, діяльність 

яких має безпосереднє відношення до спеціальностей за якими 

здійснюється підготовка фахівців в Інституті. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.3.6 Організація проведення для студентів професійних тренінгів із 

представниками підприємств-роботодавців, виконання проектів на 

замовлення підприємств. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.3.3.7 Створення бізнес-інкубаторів з метою надання всебічної підтримки 

молодіжному підприємництву, стартап-проєктам молодих 

підприємців. 

Інститут  Грудень 2022 р.  

6.3.3.8 Систематично контролювати стан НМКД навчальних дисциплін, 

інвентаризувати методичне забезпечення з метою його своєчасного 

оновлення з урахуванням результатів наукової роботи викладачів, 

видань навчальної літератури по кафедрах, закупівлі навчальної 

Завідувачі кафедр Постійно  
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літератури. 

6.3.3.9 З метою належного проходження акредитацій освітньо-професійних 
програм здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
провести самоаналіз діяльності кафедр Інституту. 

Гаранти освітніх 
програм, завідувачі 
та науково-
педагогічні 
працівники кафедр 

2021-2022 рр.  

6.3.3.10 Підготовка підручників і навчальних посібників авторськими 

колективами кафедр: 

   

 - економіки   

 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри  

  

 “Економіка підприємництва” (підручник); 2021 р.  

 “Економічна безпека суб’єктів підприємництва” (підручник); 2021 р.  

 “Економіка і управління підприємствами у схемах і таблицях”; 2021 р.  

 “Міжнародна торгівля ”; 2022 р.  

 “Бізнес-планування”. 2022 р.  

 - фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу  

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

  

 “Банківські операції” (підручник); 2023 р.  

 “Фінансова санація та банкрутство підприємства” (підручник); 2023 р.  

 “Інвестування”; 2022 р.  

 “Страхування”; 2024 р.  

 “Банківська система” 2024 р.  

 - фінансів, кредиту та страхування 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри  

  

 “Фінансовий ринок”; 2021 р.  

 “Фінансовий аналіз”; 2021 р.  

 “Інтелектуальна власність”; 2022 р.  

 “Організація податкової та митної справи”; 2023 р.  

 “Митне посередництво”; 2023 р.  

 “Ціни і ціноутворення”; 2023 р.  

 “Адміністрування податків та платежів”; 2023 р.  

 “Податкові системи зарубіжних країн ”; 2023 р.  

 “Фінансова діяльність суб’єктів  господарювання”; 2023 р.  

 “Податковий і митний контроль”; 2023 р.  

 “Теорія та історія оподаткування”; 2022 р.  
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 “Митна політика і митне регулювання”; 2024 р.  

 “Фіскальна політика”; 2024 р.  

 “Фінансовий менеджмент” 2025 р.  

 - обліку, контролю, аналізу та оподаткування  

 

 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри  

  

 “Аналіз господарської діяльності”; 2022 р.  

 “Організація і методика аудиту”; 2024 р.  

 “Управлінський контроль”; 2023 р.  

 “Судово-бухгалтерська експертиза”; 2022 р.  

 “Стратегічний аналіз”; 2021 р.  

 “Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності”; 2021 р.  

 “Бухгалтерський облік в управлінні підприємства”; 2021 р.  

 “Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами”; 2021 р.  

 “Організація бухгалтерського обліку”; 2021 р.  

 “Управлінський облік”. 2021 р.  

 - фізичного виховання та спорту Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

  

 “Фізичне виховання”. 2025 р.  

 “Спортивно-туристичне орієнтування ”. 2022 р.  

 

6.3.4. Розвиток інтерактивних форм навчання 

6.3.4.1 Активне впровадження в освітній процес інтерактивних форм і 

методів проведення навчальних занять. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.4.2 Проведення тренінгів, майстер-класів, авторських курсів для 

студентів, випускників, працівників споживчої кооперації та інших 

суб’єктів господарювання. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.4.3 Упровадження нових форм проведення лекційних занять з 

використанням технологій Skype та ZOOM конференцій, організація 

індивідуальних і групових консультацій студентів за допомогою 

Skype. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.4.4 Організація проведення занять на виробництві потенційних 

роботодавців. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  
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6.3.4.5 Впровадження проєктних технологій навчання. Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.4.6 Поширення педагогічного досвіду педагогічних і науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти із проведенням ними 

майстер-класів, тренінгів, ситуаційних ігор, фліп-навчання, 

впровадження методів продуктивного навчання тощо. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.4.7. Продовжити розробку інноваційних курсів лекцій із дисциплін 

кафедр. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

2021-2025 р.р.  

6.3.4.8. Забезпечити викладання лекційного матеріалу, практичних і 

семінарських занять із застосуванням сучасних технічних засобів 

(мультимедійний проектор, інтерактивна дошка) 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

 

6.3.5. Удосконалення системи оцінювання результатів навчання 

6.3.5.1 Здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти для забезпечення 

відповідності освітніх послуг вимогам суспільства та запитам 

особистості 

Відділ навчально-

методичного 

забезпечення та 

акредитації 

Постійно  

6.3.5.2 Удосконалення форм і методів поточного та підсумкового контролю, 

оцінювання їх ефективності, впровадження ІТ-технологій оцінювання 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.5.3 Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 

Університету, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

По завершенню 

навчального року  

за результатами 

сесії (щорічно) 

 

6.3.5.4 Забезпечення ефективної системи запобігання та встановлення фактів 

порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу 

під час навчання та викладання з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання. 

Інститут Постійно  
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6.3.6. Впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій 

6.3.6.1 Створення оригінальних електронних підручників та електронних 

версій паперових підручників. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.6.2 Інноваційний розвиток освітньої діяльності Інституту шляхом 

подальшого впровадження в освітній процес інформаційних, 

телекомунікаційних та дистанційних технологій, інтерактивних форм 

і методів навчання 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.6.3 Наповнення електронної бібліотеки підручниками, навчальними 

посібниками, планами практичних (семінарських) занять та завдань 

для лабораторних робіт, завданнями для самостійної роботи 

студентів, питаннями, задачами, завданнями або кейсами для 

поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів з 

навчальних дисциплін 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

 

6.3.7. Розвиток дистанційних технологій навчання 

6.3.7.1 Здійснення комплексу організаційних, навчально-методичних, 

технічних та кадрових заходів, спрямованих на впровадження 

дистанційних технологій в освітній процес з усіх спеціальностей. 

Інститут, науково-

педагогічні 

працівники кафедр 

Постійно  

6.3.7.2 Застосування дистанційних технологій при підвищенні кваліфікації та 

перепідготовці кадрів. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.7.3 Забезпечення використання дистанційних курсів як обов’язкової 

складової фахової підготовки при самостійній роботі студентів, 

контролі та управлінні нею науково-педагогічними працівниками. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.7.4 Використання нових методик і педагогічних технологій 

дистанційного навчання на основі сучасних інформаційних та 

комп’ютерних технологій як основи для безперервної освіти. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедр 

Інституту 

Постійно  

6.3.7.5 Започаткування коротко- і середньострокових пост-дипломних 

дистанційних програм навчання для фахівців кооперативного сектору. 

Інститут, науково-

педагогічні 

працівники кафедр 

Жовтень 2023 р.  

6.3.7.6 Оновлення дистанційних курсів з дисциплін кафедр Інституту. Науково-педагогічні Постійно  
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працівники кафедр 

Інституту 

6.3.7.7 Розміщення на офіційному сайті Університету окремих дистанційних 

курсів, відео-лекцій провідних фахівців для ознайомлення в on-line 

режимі. 

Інститут, науково-

педагогічні 

працівники кафедр 

Постійно  

 

6.4. Удосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

6.4.1. Формування мережі баз практик і стажування  здобувачів вищої освіти 

6.4.1.1 Оновлення переліку баз проходження практичної підготовки 

студентів на підприємствах споживчої кооперації та інших суб’єктах 

господарювання. 

Інститут, випускові 

кафедри 

Постійно  

6.4.1.2 Удосконалення форм і методів практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти  за спеціальностями. 

Інститут, науково-

педагогічні 

працівники кафедр 

Постійно  

6.4.1.3 Співпраця з Державною службою зайнятості у сфері формування баз 

даних підприємств, які мають потребу в молодих спеціалістах, 

укладення з ними договорів про надання можливостей проходження 

виробничої практики. 

Інститут, науково-

педагогічні 

працівники кафедр 

Постійно  

6.4.1.4 Забезпечення студентів місцями практики на підприємствах 

споживчої кооперації з перспективою подальшого працевлаштування. 

Інститут, науково-

педагогічні 

працівники кафедр 

Постійно  

6.4.1.5 Укладання довгострокових угод між Університетом та 

підприємствами – базами практики з метою впровадження елементів 

дуальної освіти для окремих спеціальностей. 

 

Інститут 

 

Постійно 

 

 

6.4.2. Налагодження співробітництва з підприємствами споживчої кооперації України та іншими суб’єктами підприємницької діяльності 

6.4.2.1 Оновлення бази даних про підприємства, установи, організації 

відповідних галузей діяльності, які можуть бути потенційними 

роботодавцями для випускників Інституту. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.4.2.2 Налагодження ділових зв’язків з підприємствами споживчої 

кооперації України, ритейлерами, іншими суб’єктами 

підприємницької діяльності шляхом укладання договорів про 

 

Інститут, кафедри 

 

Постійно 
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співпрацю з питань професійної підготовки, організації практики, 

працевлаштування студентів і випускників та надання першого 

робочого місця випускникам. 

6.4.2.3 Підтримка системи зворотного зв’язку між підприємствами, 

установами та організаціями (роботодавцями) та Інституту для 

отримання об’єктивної оцінки якості надання освітніх послуг. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.4.2.4 Забезпечення в рамках співпраці продовження організації стажувань 

науково-педагогічних працівників на підприємствах, в установах, 

банках, страхових компаніях, у тому числі і системи споживчої 

кооперації, з одного боку, та виконання наукових досліджень за їх 

замовленнями, з іншого. 

 

Інститут, кафедри 

 

Постійно 

 

6.4.2.5 Забезпечення укладання угод з стейкхолдерами щодо участі науково-

педагогічних працівників, аспірантів і студентів Інституту у спільних 

інноваційних проектах, дослідженнях і розробках. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.4.2.6 Організація виконання студентами різних видів робіт для підприємств 

за принципом аутсорсингу. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.4.2.6 Залучення підприємств споживчої кооперації, особливо у районних 

центрах та у сільській місцевості до активної профорієнтаційної та 

агітаційної роботи з метою комплектування контингенту студентів 

Інституту та забезпечення потреб в кадрах підприємств споживчої 

кооперації. 

 

Інститут, кафедри 

 

Постійно 

 

6.4.2.8 Впровадження інноваційних форм співпраці Інституту з організаціями 

та підприємствами різних форм власності. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.4.3. Створення філій кафедр на підприємствах 

6.4.3.1 Формування мережі філій кафедр Інституту на підприємствах з метою 

поглиблення практичної підготовки студентів. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.4.3.2 Формування експериментальної системи з освоєння навчальних 

дисциплін, в яких теоретичне навчання чергується з роботою у 

роботодавця, наукових лабораторіях для суміщення освітнього 

процесу з професійно орієнтованою діяльністю у філіях кафедр на 

виробництві тощо. 

 

Інститут, кафедри 

 

Постійно 

 

6.4.3.3 Забезпечення розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності Інституту та інтеграції з бізнесом. 

Інститут, кафедри Постійно  
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6.5. Забезпечення національного виховання молоді 

6.5.1 Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, 

формування активної громадянської позиції, національно-

патріотичної свідомості та інтеграції до європейської спільноти. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.5.2 Удосконалення форм і методів функціонування студентського 

самоврядування та поглиблення їх впливу на освітній процес, побут, 

дозвілля студентської молоді, розширення участі студентів в 

управлінні діяльністю Інституту. 

Студентська рада 

Інституту, Інститут, 

кафедри 

Постійно  

6.5.3 Забезпечення створення умов для здорового способу життя студентів 

з урахуванням фізіологічних норм оздоровчої рухової активності та 

розвитку спорту. 

Кафедра фізичного 

виховання та спорту 

Постійно  

6.5.4 Запровадження заходів щодо поліпшення роботи з патріотичного, 

правового, екологічного виховання студентської молоді, формування 

у них моральних цінностей, соціальної активності та громадянської 

відповідальності, утвердження здорового способу життя. 

Студентська рада 

Інституту, Інститут, 

кафедри 

 

Постійно 

 

6.5.5 Активізація участі студентів Інституту у виступах на конкурсах 

художньої самодіяльності, спортивних святах, концертах, 

літературних вечорах тощо. 

Студентська рада 

Інституту, Інститут, 

кафедри 

Постійно  

6.5.6 Провести систему навчально-виховних заходів щодо підготовки та 
відзначення 205-річчя з дня заснування Львівського торговельно-
економічного університету 

Інститут, 

Студентська рада 

Інституту, кафедри 

2021 р.  

6.5.7 Провести систему навчально-виховних заходів щодо підготовки та 
відзначення 85 річниці з дня заснування Інституту економіки та 
фінансів. 

Інститут, 

Студентська рада 

Інституту, кафедри 

Листопад 

2025 р. 

 

6.5.8 Організовувати вечори професійного спрямування “День 

спеціальностей Інституту” та “Зустріч із  першокурсником”.  

Інститут, 

Студентська рада 

Інституту, кафедри 

Щорічно  

6.5.9 Проводити урочистості з нагоди Дня Інституту економіки та фінансів Інститут, 

Студентська рада 

Інституту, кафедри 

Щорічно  

6.5.10 Залучення студентів до досліджень історико-культурної спадщини 

споживчої кооперації України. Проведення конкурсів творчості на 

Студентська рада 

Інституту, Інститут, 

Постійно  
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тему “Кооперація очима студентів” кафедри 

6.5.11 Забезпечення участі студентів у конкурсах, вікторинах, екскурсіях, 

виставах національно-патріотичного спрямування та присвяченим 

певним подіям. 

Студентська рада 

Інституту, Інститут, 

кафедри 

Постійно  

6.5.12 Поширення кооперативних ідей серед студентів шляхом оформлення 

тематичних стендів про вітчизняний і міжнародний кооперативний 

рух, про кооперативні династії, представники яких працюють та 

навчаються в Інституті. 

Студентська рада 

Інституту, Інститут, 

кафедри 

Постійно  

 

6.6. Розвиток кадрового потенціалу 

6.6.1. Удосконалення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

6.6.1.1 Удосконалення механізму визначення рейтингу науково-педагогічних 

працівників. 

Інститут Постійно  

6.6.1.2 Удосконалення програм підвищення кваліфікації працівників з 

урахуванням тривалості підвищення кваліфікації та профілю 

відповідно до галузевого спрямування. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.6.1.3 Забезпечення зміцнення співпраці науки і практики, активної участі 

педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої 

освіти, науковців науково-дослідних інститутів НАН України та 

практичних працівників у науково-практичних конференціях, 

семінарах, круглих столах та інших заходах. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.6.1.4 Забезпечення стажування викладачів кафедр Інституту на відповідних 

кафедрах інших провідних університетів, в суб’єктах господарювання 

на відповідних посадах. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.6.1.5 Практикувати стажування викладачів у зарубіжних університетах. Інститут, кафедри Постійно  
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6.7. Розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників споживчої кооперації України 

6.7.1. Запровадження передових технологій навчання при підготовці фахівців 

6.7.1.1 Формування програм авторських курсів підвищення кваліфікації 

працівників підприємств і організацій споживчої кооперації, інших 

суб’єктів господарювання. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.7.1.2 Удосконалення дистанційних технологій навчання для надання послуг 

з отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти, підвищення 

кваліфікації фахівців суб’єктів господарювання. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.7.2. Розробка практично-орієнтованих програм підвищення кваліфікації кадрів 

6.7.2.1 Розробка програм підвищення кваліфікації споживчої кооперації за 

галузями діяльності працівників. 

Інститут, кафедри Постійно  

 

6.8. Наукова діяльність 

6.8.1. Проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів в освітній процес і практичну діяльність 

6.8.1.1 Посилювати інтеграцію науки, освіти і практики. Використовувати 

результати наукових досліджень для фундаменталізації знань, 

створення інноваційних курсів, сучасних підручників і посібників. 

Покласти в основу організації навчального процесу результати 

наукової діяльності викладачів. 

Інститут, науково-

педагогічні 

працівники кафедр 

Постійно  

6.8.1.2 Консолідація наукового потенціалу шляхом створення міжвузівських 

наукових центрів. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.8.1.3 Підвищення ефективності роботи наукових шкіл кафедр на основі 

дослідження актуальних завдань розвитку підприємств і організацій. 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.8.1.4 Забезпечення розвитку прикладних і фундаментальних досліджень, 

збільшення частки фундаментальних досліджень у загальному обсязі 

наукових досліджень. 

Науково-педагогічні 

працівники  

Постійно  

6.8.1.5 Збільшення частки наукових досліджень за напрямами, визначеними 

Міністерством освіти і науки та Національною академією наук 

України пріоритетними для досліджень закладами вищої освіти, 

розвиток соціального партнерства з промисловцями і підприємцями 

щодо забезпечення проведення спільних науково-дослідних та 

науково-конструкторських робіт. 

Інститут, кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  
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6.8.1.6 Виконання госпрозрахункових наукових робіт та досліджень за 

грантами, досліджень на виконання Державних цільових програм та 

замовлень Укоопспілки. 

Інститут, кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.8.1.6 Пошук грантових і стипендіальних програм для фінансування 

наукових досліджень та інформування науково-педагогічних 

працівників, аспірантів та студентів про умови участі у них. 

Інститут, науково-

педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.8.1.8 Підвищення ефективності роботи аспірантури та докторантури, 

постійного нарощування наукового потенціалу кафедр. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.8.1.9 Залучення наукових працівників установ і організацій України до 

підготовки докторів філософії та докторів наук, експертизи 

навчальної літератури, стандартів вищої освіти та освітніх програм. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.8.1.10 Визнання та запровадження науково-дослідних робіт студентів як 

обов’язкового виду навчальних занять, наукове супроводження 

діяльності наукових товариств студентів. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.8.1.11 Впровадження до освітнього процесу нових наукових, науково-

технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою. 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.8.1.12 Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти у 

наукових установах, на високотехнологічному виробництві, в 

зарубіжних науково-освітніх центрах. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.8.1.13 Проведення науково-практичних конференцій, проблемних семінарів, 

круглих столів, в т.ч. за участю працівників кооперативних 

підприємств і організацій, бізнес-структур: 

Інститут, кафедри Постійно  

 Всеукраїнська науково-практична конференція “Фінансово-

економічний розвиток України в умовах трансформаційних 

перетворень”.  

Інститут, кафедри Щорічно 

 

 Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми 

розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті 

Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації” 

Завідувач і викладачі 

кафедри обліку, 

контролю, аналізу та 

оподаткування 

2021 р. 

 

 X Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні 

проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у 

контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів 

Завідувач і викладачі 

кафедри обліку, 

контролю, аналізу та 

оподаткування 

2024 р. 
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глобалізації” 
 Міжнародна науково-практична конференція “Суспільні 

трансформації і безпека: людина, держава, соціум”  

Кафедра фінансів, 

кредиту та 

страхування – 

співорганізатор за 

угодою з МАУП, 

викладачі кафедри 

щорічно, МАУП. 

 

 

 Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти та молодих вчених “Фінансова політика України в умовах 

європейської інтеграції”,  

Кафедра фінансів, 

кредиту та 

страхування – 

співорганізатор за 

угодою з ЛНУ ім. І. 

Франка, викладачі 

кафедри 

лютий, щорічно 

ЛНУ  

ім. І. Франка. 

 

 Міжнародна науково-практична конференція “Механізми 

забезпечення сталого розвитку економіки : проблеми, перспективи, 

міжнародний досвід”,  

Кафедра фінансів, 

кредиту та 

страхування – 

співорганізатор за 

угодою з ХДУХТ, 

викладачі кафедри 

квітень, щорічно 

ХДУХТ 

 

 Всеукраїнська науково-практична конференція "Тенденції та 

перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах 

глобальних викликів і загроз" 

Завідувач, викладачі та 

аспіранти кафедри 

фінансово-економічної 

безпеки та 

банківського бізнесу 

2023 р.  

 Науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених “Національні фінансові системи в умовах 

глобалізації: тенденції та перспективи розвитку” 

Завідувач, викладачі 

та аспіранти кафедри 

фінансово-

економічної безпеки 

та банківського 

бізнесу 

Щорічно 

 

 Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і 

студентів “Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні” 

Завідувач і викладачі 

кафедри економіки 
1 раз на два роки  
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 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Проблеми 

та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації” 

Завідувач і викладачі 

кафедри економіки 
1 раз на два роки  

 Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми планування 

в ринкових умовах” (спільно з Хмельницьким національним 

університетом в межах угоди про співпрацю) 

Завідувач і викладачі 

кафедри економіки 
щорічно   

 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих 

вчених та студентів “Формування механізмів управління якістю та 

підвищення конкурентоспроможності підприємств” (спільно з 

Університетом ім. Альфреда Нобеля в межах угоди про співпрацю) 

Завідувач і викладачі 

кафедри економіки 
щорічно  

 

 “Міжнародна економіка: проблеми теорії і практики” (науковий 

семінар) 

Завідувач і викладачі 

кафедри економіки 
щорічно 

 

 “Системний аналіз економічних систем” (науковий семінар) Завідувач і викладачі 

кафедри економіки 
щорічно 

 

 “Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення” 

(спільно з ЛДУФК)  

Завідувач і викладачі 

кафедри фізичного 

виховання та спорту 

1 раз на два роки 

 

 “Молода наука України” (спільно з ЛДУФК) Завідувач і викладачі 

кафедри  фізичного 

виховання та спорту 

щорічно 

 

 Круглий стіл “Сучасні форми фізкультурно-оздоровчої діяльності 

студентів” 
 2022 р. 

 

 Круглий стіл “шляхи підвищення ефективності занять з фізичного 

виховання зі студентами ЛТЕУ” 
 2024 р. 

 

6.8.1.14 Участь у заходах Національного банку України з фінансової 

грамотності для студентів в рамках Global Money Week 

Завідувач та 

викладачі кафедри 

фінансово-

економічної безпеки 

та банківського 

бізнесу 

Щорічно 

 

 Проведення лекцій представниками міжнародної компанії OVB 

Allfinanz Україна для студентів спеціальності “Фінанси, банківська 

справа та страхування” з метою залучення до реалізації Програми 

підвищення фінансової грамотності населення 

Викладачі кафедри 

фінансів, кредиту та 

страхування 

Щорічно 
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6.8.1.15 Продовжити виконання науково-дослідних тем викладачами та 
аспірантами кафедр: 

   

 -  обліку, контролю, аналізу та оподаткування:    
 “Інтегровані системи обліку в корпоративному управлінні: концепції, 

методологія, організація” (номер державної реєстрації 0111U010539), 

науковий керівник проф. Куцик П. О. 

 

 

 

 

 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри  

2021-2025 р.р.  

 “Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю 

в системі управління підприємств основних галузей економіки” 

(номер державної реєстрації 0111U010540), науковий керівник проф. 

Куцик П. О. 

2021-2025 р.р.  

 “Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, 

методологія” (номер державної реєстрації 0111U010542), науковий 

керівник проф. Бачинський В. І. 

2021-2025 р.р.  

 “Моделювання національної системи обліку і контролю в умовах 

використання міжнародних стандартів фінансової звітності” (номер 

державної реєстрації 0111U010544), науковий керівник проф. 

Головацька С. І. 

2021-2025 р.р.  

 “Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення стратегічного 

управління суб’єктами господарювання в умовах євроінтеграції” 

(номер державної реєстрації 0120U002157), науковий керівник проф. 

Воронко Р. М. 

2021-2025 р.р.  

 - фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу:    

 “Фінансові та організаційні механізми забезпечення інноваційно-
інвестиційного розвитку економіки України” (номер державної 
реєстрації 0118U000023) 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 2018–2022 р.р. 
 

 - економіки:     

 “Політика імпортозаміщення в стратегії зміцнення 

конкурентоспроможності економіки України на засадах 

інформаційно-технологічної модернізації” (номер державної 

реєстрації 0120U103733), науковий керівник проф. Лупак Р. Л 

 

 

 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2021–2023 р.р. 

 

 

 

2021–2023 р.р. 

 

 

 “Організаційно-економічний механізм управління ефективністю 

діяльності інтегрованих корпоративних систем" (номер державної 

реєстрації 0118U000028); науковий керівник проф. Куцик В. І. 
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 “Трансформація економічного розвитку за умов глобалізації” (номер 

державної реєстрації 0118U000032);  науковий керівник - проф. 

Шевчик Б. М. 

2021–2023 р.р.  

 

 

 - фізичного виховання та спорту Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 
2021-2025 р.р. 

 

 “Дослідження впливу оздоровчих видів гімнастики на розвиток 

фізичних якостей студентівˮ 

 

 - фінансів, кредиту та страхування    
 Зареєструвати нову науково-дослідну тему та забезпечити її 

виконання викладачами та аспірантами кафедри: 
Механізми забезпечення розвитку вітчизняних фінансових систем 

Викладачі  та 

аспіранти кафедри 

фінансів, кредиту та 

страхування 

2021-2024 рр.  

 

6.8.1.16 Підготувати та видати монографії викладачами кафедр:    
 - фінансів, кредиту та страхування:    
 Механізми забезпечення розвитку вітчизняних фінансових систем Викладачі  та 

аспіранти кафедри 

фінансів, кредиту та 

страхування 

 

2024 

 

 - обліку, контролю, аналізу та оподаткування:    
 Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення системи управління 

результатами діяльності підприємства 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2022 р. 

 

 

 - фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу:    
 Організаційно-фінансове забезпечення економічної безпеки банків 

України 
 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2021 р.  

 Фінансові механізми залучення потенціалу банків у розвиток 

економіки України 
2024 р.  

 - економіки:    
 Внутрішня торгівля України: нові вектори розвитку  

 

 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2021 р.  
 Державне регулювання розвитку сектора цифрової економіки України 2022 р.  
 Державне регулювання відтворення землі як фактора виробництва 2023 р.   
 Сучасні механізми адаптації підприємств торгівлі до змін зовнішнього 

середовища 

2024 р.  

 Управління конкурентноспроможністю агропродовольчої продукції 2024 р.  
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України 

6.8.1.17 Організовувати та проводити студентські наукові конференції (круглі 

столи) за підсумками роботи в навчальному році з публікацією 

найкращих робіт у Віснику СНТ 

Студентське наукове 

товариство 

Інституту, кафедри 

Щорічно  

 Науково-практична конференція студентів ВНЗ Укоопспілки   

“Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності 

підприємства” 

Студентське наукове 

товариство 

Інституту, кафедри 

Щорічно  

 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи розвитку” 

Студентське наукове 

товариство 

Інституту, кафедра 

обліку, контролю, 

аналізу та 

оподаткування  

 

 

Щорічно 

 

 Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти 

і молодих учених “Актуальні проблеми розвитку фінансово-

економічної системи: пріоритети та перспективи” 

Студентське наукове 

товариство 

Інституту, кафедра 

фінансів, кредиту та 

страхування 

Щорічно   

 

6.9. Міжнародна діяльність 

6.9.1. Інтеграція в європейський освітній простір 

6.9.1.1 Налагодження та підтримання постійних наукових зв’язків з 

університетами України, зарубіжних країн для створення та 

виконання спільних наукових проектів. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.9.1.2 Вивчення організації освітньої діяльності та досвіду роботи 

викладачів кооперативних закладів вищої освіти Центральної і 

Східної Європи. 

Інститут, кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.9.1.3 Забезпечення підготовки дистанційних курсів з навчальних дисциплін 

за участю закладів вищої освіти – партнерів у сфері міжнародного 

співробітництва. 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.9.1.4 Розвиток міжнародної співпраці шляхом активізації участі студентів у 

міжнародних спортивних заходах, соціальних програмах, проектах, 

культурного обміну. 

Студентська рада 

Інституту 

Постійно  
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6.9.1.5 Здійснювати моніторинг грантів зарубіжних урядів, фондів та 

добиватися розширення участі викладачів і студентів у наукових, 

навчальних та інших програмах. 

Інститут, кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.9.1.6 Утвердження авторитету Університету на міжнародному ринку 

освітніх послуг, наукових досліджень і розробок. 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

 

 

6.9.2. Організація стажування та проведення практики здобувачів вищої освіти 

6.9.2.1 Активізація роботи асоціації випускників Інституту з метою 

розширення баз практичної підготовки студентів. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.9.2.2 Сприяння організації проходження практики студентами за кордоном. Інститут Постійно  

6.9.2.3 Забезпечення ефективності проведення міжнародних симпозіумів, 

конференцій, семінарів, зустрічей і літніх шкіл 

Інститут, кафедри Постійно  

 

6.9.3. Збільшення контингенту іноземних студентів 

6.9.3.1 Удосконалення змісту організаційно-рекламних заходів, спрямованих 

на формування контингенту студентів із зарубіжних громадян. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.9.3.2 Розробка та впровадження адаптаційних програм і створення 

відповідних інституцій (в першу чергу дієвого кураторства) для 

підтримки іноземних студентів: правової обізнаності, медичного 

забезпечення, організації побуту й дозвілля, курсів з мовної та 

загальнокультурної адаптації тощо. 

Інститут, кафедри Постійно  

6.9.3.3 Організація цілеспрямованої підготовки науково-педагогічних кадрів 

до викладання іноземними мовами. 

Інститут, кафедри,  Постійно  

 

6.9.4. Удосконалення міжнародної співпраці 

6.9.4.1 Організація стажування студентів за кордоном для забезпечення 

практичної та мовної підготовки, вивчення досвіду студентського 

самоврядування у закордонних закладах вищої освіти 

Інститут, кафедри Постійно  

6.9.4.2 Розширення мобільності студентів за рахунок участі в програмах 

отримання подвійних дипломів 

Інститут, кафедри Постійно  

6.9.4.3 Розширення мобільності науково-педагогічних працівників шляхом їх Інститут, кафедри Постійно  
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залучення до викладацької діяльності у вишах-партнерах іноземних 

країн відповідно до укладених угод 

 

6.10. Розвиток матеріально-технічної бази  

6.10.1 Оптимізація використання аудиторного фонду Інститут Постійно  

6.10.2 Створити кабінет міжнародної бізнес- аналітики та бізнес-планування. Завідувач, науково-
педагогічні 

працівники кафедри 
економіки 

2022-2023 р.р.  

6.10.3 Модернізація існуючого кабінету інформаційних технологій 

"Навчальний банк "Академія" в напрямі оновлення програмного 

забезпечення. 

Завідувач, науково-

педагогічні 

працівники кафедри 

фінансово-

економічної безпеки 

та банківського 

бізнесу 

2021 р.  

6.10.4 Створення спеціалізованої аудиторії із забезпечення управління 

фінансами та безпекою суб'єктів підприємництва. 

Завідувач, науково-

педагогічні 

працівники кафедри 

фінансів, кредиту та 

страхування 

2021-2022 р.р.  

6.10.5 Створення спеціалізованої аудиторії обліково-аналітичного і 

контрольного забезпечення управління підприємством. 

Завідувач, науково-

педагогічні 

працівники кафедри 

обліку, контролю, 

аналізу та 

оподаткування 

2022-2023 р.р.  
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8. Прикінцеві положення 

 

1. Програма схвалюється вченою радою Інституту і затверджується Ректором. 

2. Програма уточнюється на кожен календарний рік з урахуванням першочергових 

завдань, визначених у щорічних звітах директора на Зборах трудового колективу.  

3. Індикатори розвитку конкретизуються на кожен календарний рік для Інституту та 

кафедр з визначенням терміну досягнення. 

4. Програма на календарний рік затверджується ректоратом. 

5. Відповідальність за виконання Програми розвитку Інституту несе директор. 

6. Звіти про ступінь виконання Програми за напрямами та видами діяльності 

формують завідувачі кафедр і доповідають на Вченій раді Інституту два рази на рік. 

7. Директор за напрямами діяльності звітує про виконання завдань та досягнення 

індикаторів розвитку на засіданні ректорату щоквартально. 


