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1. Загальні положення 

 

Кафедра економіки – це висококваліфікований колектив викладачів-науковців та 

аспірантів, до складу якого входять 5 професорів, з яких 3 доктори наук, 2 доцентів, 1 

старший викладач. Фахівці кафедри викладають загальноекономічні та спеціальні 

дисципліни на всіх факультетах університету, в Інституті економіки та фінансів та в 

Навчально-науковому інституті післядипломної освіти. Кафедра має статус випускової і 

відповідає за підготовку фахівців спеціальності 051 «Економіка». 

Метою діяльності кафедри економіки є забезпечення високої якості підготовки 

конкурентоспроможних фахівців інноваційного типу згідно зі стандартами вищої освіти та 

освітньо-професійними програмами шляхом організації навчання в умовах інтеграції освіти, 

науки й практики. 

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється в межах спеціальності 051 

«Економіка» за відповідними освітньо-професійними програмами на таких рівнях:  

- перший (бакалаврський) рівень:  

 «Міжнародна економіка»; 

 «Бізнес-економіка»; 

 «Економіка та бізнес-аналітика підприємства»; 

- другий (магістерський) рівень: 

 «Міжнародна економіка»; 

- третій (освітньо-науковий) рівень: 

 «Економіка». 

Освітній процес на кафедрі економіки проводиться за освітньо-професійними 

програмами, що відповідають стандартам вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», 

новітнім методикам сучасної освіти та на основі розробленого викладачами кафедри 

сучасного навчально-методичного забезпечення. 

Основними напрямами діяльності кафедри є:  

 освітньо-виховна діяльність: здійснення освітньо-виховного процесу та формування 

всебічно розвиненої і креативно мислячої особистості здобувача освіти, впровадження 

інноваційних освітніх технологій навчання, в т.ч. - дистанційних, з врахуванням потреб 

роботодавців та ринку праці в конкурентоспроможних фахівцях; 

 методична робота: створення актуальних освітніх програм та навчальних планів, 

посилення їх наукової та практичної складової для формування у здобувачів професійних та 

інших компетенцій, підготовка підручників, навчальних посібників та інших інформаційно-

консультаційних навчально-методичних матеріалів; 

 наукова діяльність: організація наукових досліджень з актуальних питань теорії і 

практики економіки, підготовка аспірантів та популяризація наукових знань через 

проведення науково-практичних конференцій, семінарів, публікація наукових статей і 

монографій;  

 підвищення професійної компетентності й розвиток творчого потенціалу 

професорсько-викладацького складу, його мобільності шляхом проходження стажування у 

провідних закладах вищої освіти України та за кордоном у рамках інтеграції університету у 

європейський і світовий освітній й науковий простір, участі у семінарах, вебінарах, форумах, 

тощо; співпраця з іншими закладами вищої освіти, роботодавцями та стейкхолдерами. 

Основними пріоритетами розвитку кафедри економіки на 2021-2025 рр. є: 

 підвищення якісного рівня науково-педагогічного складу кафедри через постійне 

самовдосконалення та самоосвіту, стажування та підвищення кваліфікації; підтримання 

відповідності якісних характеристик кадрового потенціалу кафедри кваліфікаційним 

вимогам для забезпечення належного рівня освітнього процесу; 

 продовження заходів з модернізації освітнього процесу шляхом подальшого 

впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу, їх 

http://www.lute.lviv.ua/structure/institutes/ipo/
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забезпечення відповідними науково-методичними та інформаційно-консультаційних 

матеріалами; 

 забезпечення динамічності індивідуальної траєкторії науково-педагогічної діяльності 

викладачів згідно змін у навчально-інформаційному середовищі вищої школи та в рамках 

інтеграції університету у європейський і світовий освітній й науковий простір; 

 здійснення наукових досліджень в межах тематики наукової школи кафедри, 

виконання науково-дослідних тем, написання наукових монографій та статей з індексацією у 

міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Sciense; підвищення результативності 

роботи аспірантури кафедри; використання результатів наукових досліджень викладачів та 

аспірантів кафедри як підґрунтя науково-методичного забезпечення підготовки фахівців; 

 активізація наукової співпраці з фахівцями у сфері економіки щодо покращення 

зв’язків з практикою у напрямку комерціалізації об’єктів наукових досліджень за 

замовленням підприємств;  

 підвищення якості апробації результатів досліджень викладачів кафедри шляхом 

проведення наукових конференцій, круглих столів, розширення географії участі у 

міжнародних науково-практичних конференціях, публікацій у міжнародних виданнях; 

 активізація договірної діяльності із зарубіжними закладами вищої освіти з питань 

міжнародної наукової співпраці, мобільності студентів, аспірантів та викладачів; 

 впровадження студентоцентрованого навчання з орієнтацією на виховання соціально 

відповідальної та соціально активної особистості, здатної як до саморозвитку, так і до 

ефективної комунікації у вітчизняному та іноземному мовному середовищі; 

 активізація роботи студентського наукового гуртка при кафедрі економіки, 

збільшення кількості публікацій здобувачів у фахових виданнях, в т.ч. - у співавторстві з 

викладачами, спонукання здобувачів до участі у конкурсах студентських наукових робіт та 

науково-практичних конференціях задля представлення результатів власних досліджень; 

 розширення форм й методів профорієнтаційної роботи на базі співпраці з 

роботодавцями, випускниками та потенційними абітурієнтами; активізація роботи 

Інтерактивної школи економіки та співпраці зі школами м. Львова і Львівської обл. 

Основні напрями розвитку кафедри економіки на 2021-2025 рр. подані у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Заходи реалізації Програми діяльності кафедри економіки 

 

№ з/п Зміст заходу 
Термін 

виконання 

Форма подання 

виконаного заходу 
Відповідальні за виконання 

I. Удосконалення стилю роботи та організаційної структури кафедри 

1.1. Створити умови, за яких кожен працівник кафедри 

відповідав би за виконання завдань, функцій, що покладені 

на нього, та оцінювати їх роботу за комплексом 

показників (формування рейтингу викладачів) з 

обов’язковим заслуховуванням їх виконання в усній та 

письмовій формі (звіт) на засіданнях кафедри за резуль-

татами навчального (календарного) року.  

Щорічно до  

1.06 

Переглянуті посадові 

інструкції, 

плани,  

звіти, рейтинг 

Завідувач кафедри, 

працівники 

1.2. Забезпечувати динаміку викладацького складу кафедри, 

яка б виключала застійні процеси і стимулювала 

ініціативу, омолоджувати кадри, сприяти розвитку 

емоційного інтелекту працівників. 

Збільшити частку докторів наук шляхом виконання 

викладачами кафедри та захисту не менше 1 докторської 

дисертації. 

Збільшити частку професорів у викладацькому складі 

кафедри. 

Постійно 

 

 

 

 

 

До 2025 р. 

 

До 2025 р. 

Службові подання  Завідувач кафедри 

 

 

 

 

 

Доц. Воронко О.С. 

 

Доц. Воронко О.С. 

1.3. Розробити перспективний план підвищення кваліфікації 

викладачів кафедри на 5 років . 

До 1.09.2021 р., 

щорічне 

оновлення 

Перспективний план 

підвищення 

кваліфікації 

Завідувач кафедри 

1.4. Не рідше 2 разів на місяць проводити засідання 

кафедри, розглядаючи на них основні питання, спрямовані 

на розв’язання актуальних проблем освітнього процесу. 

Постійно Плани засідань 

кафедри 

Завідувач кафедри, 

заступники 

завідувача кафедри 

1.5. Проводити дієвий контроль за виконанням прийнятих 

рішень кожним працівником кафедри за обов’язкового 

оцінювання позитивного та негативного результатів . 

 

Постійно Службові подання, 

журнали повторного 

рецензування, журнали 

взаємовідвідування 

Завідувач кафедри, 

заступники завідувача 

кафедри 

1.6. Оновлювати сторінку кафедри на сайті ЛТЕУ, Постійно Зміст сайту, контроль Завідувач кафедри,  
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регулярно відображаючи на ньому новини з різних 

напрямків роботи кафедри. 

Оновлювати силабуси дисциплін, розміщені на сайті 

кафедри. 

Розробити на сторінці кафедри розділ „Абітурієнту” для 

інформування потенційних абітурієнтів про освітні 

послуги за спец. 051 „Економіка”. 

 

 

Щорічно до 1.09. 

 

До 1.06.2021 р. 

за його оновленням проф. Лупак Р.Л.  

 

Лектори  

 

 

Гаранти освітніх програм 

1.7. Практикувати дослідження переваг і недоліків 

підготовки фахівців за спец. „Економіка” з точки зору 

роботодавців, стейкхолдерів та самих випускників. 

Постійно Анкети випускників, 

Анкети роботодавців 

Гаранти освітніх програм 

1.8. Систематично інформувати професорсько-викладацький 

склад і співробітників кафедри про поточні роботи, плани, 

завдання, проблеми та засоби їх розв’язання в ЛТЕУ. 

Постійно  Ухвали вчених рад, 

накази, розпорядження 

Завідувач кафедри 

 

1.9. Забезпечити підготовку до проведення повторної 

акредитації спеціальності за ОР ”бакалавр” у 2022 році. 

2021-2022 рр. Самоаналіз діяльності  

кафедри 

Завідувач кафедри, 

заступники завідувача 

кафедри, гарант освітньої 

програми, група забезпечення 

1.10. Прийняти участь у підготовці та проведенні акредитації 

спеціальності за ОР ”доктор філософії”.  

2021-2022 рр. Самоаналіз діяльності  

 

Завідувач кафедри, 

заступники завідувача 

кафедри, гарант освітньої 

програми, група забезпечення 

1.11. Періодично оновлювати паспорт кафедри, враховуючи 

всі організаційні зміни та результати роботи кафедри в 

попередньому році. 

До 1.10 кожного 

року 

Паспорт 

кафедри 

Завідувач кафедри, 

заступники завідувача 

кафедри 

2. Освітня діяльність 

2.1. Удосконалення організації і змісту навчання  

2.1.1. Розробити навчальні плани підготовки фахівців за 

освітніми програмами спец. 051 ”Економіка” ОР 

„бакалавр”, „магістр”, "доктор філософії" з врахуванням 

наказів МОН України, вимог Положення про організацію 

освітнього процесу та інших нормативних документів. 

До 1.06.2021 р. Навчальні плани Завідувач кафедри, 

гаранти освітніх програм 

2.1.2. Забезпечувати відповідність якості та змісту підготовки 

фахівців вимогам державних стандартів вищої освіти та 

Постійно Протоколи засідань 

комісій з якості 

Завідувач кафедри, 

гаранти освітніх програм, 
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Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (ESA). 

комісії з якості 

2.1.3. Здійснювати внутрішній моніторинг якості освіти для 

забезпечення відповідності освітніх послуг вимогам 

суспільства та запитам особистості. Оприлюднювати 

результати моніторингу на сторінці кафедри. 

Періодично Звіти моніторингу Завідувач кафедри, 

гаранти освітніх програм, 

комісії з якості 

2.1.4. Розробити банк вибіркових навчальних дисциплін 

відповідно до вимог роботодавців, які пропонувалися б 

студентам для формування індивідуальної траєкторії 

навчання, та силабуси цих дисциплін. 

До 1.06.2021 р. 

 

Щорічно 

оновлювати 

Вибіркова компонента 

навчального плану,  

силабуси вибіркових 

дисциплін 

Завідувач кафедри, заступник 

завідувача кафедри з 

навчально-методичної роботи 

 

2.1.5. Удосконалювати роботу викладачів-кураторів 

індивідуального навчального плану студентів для 

формування індивідуальної траєкторії їх навчання з 

врахуванням нахилів і здібностей студентів, їх майбутньої 

практичної діяльності. 

Постійно Положення про 

куратора академічної 

групи ЛТЕУ, 

індивідуальні 

навчальні плани 

студентів 

Викладачі-куратори  

2.1.6. Удосконалювати розподіл  бюджету часу на освоєння 

навчальних дисциплін у вимірах “аудиторні навчальні 

заняття - СРС”, посилити організацію та контроль за 

самостійною роботою студентів відповідно, забезпечити 

самостійну роботу студентів методичними розробками, 

навчальними посібниками, в т.ч. в електронній бібліотеці 

ЛТЕУ, та дистанційними курсами. 

2021-2023 рр. Положення про курси 

дисциплін з 

використанням 

технологій 

дистанційного 

навчання у ЛТЕУ, 

навчальні плани, 

навчальні та робочі 

програми, силабуси 

дисциплін, навчально-

методичні розробки 

Завідувач кафедри, заступник 

завідувача кафедри з 

навчально-методичної роботи, 

викладачі 

2.1.7. Зосередити педагогічний і науковий потенціал 

найвищого рівня – докторів наук, професорів на читанні 

лекцій для студентів денної форми, науковому керівництві 

дисертаціями і кваліфікаційними роботами, написанні 

сучасних підручників, посібників і монографій . 

Постійно Розподіл педагогічного 

навантаження 

Завідувач кафедри 

2.1.8. Підвищити рівень використання результатів наукових Постійно Навчальні та робочі Заступник завідувача кафедри 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_Kuratora.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_Kuratora.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_Kuratora.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KursDiscip.PDF
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KursDiscip.PDF
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KursDiscip.PDF
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KursDiscip.PDF
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KursDiscip.PDF
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KursDiscip.PDF
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досліджень лекторів (наукових публікацій) у викладанні 

навчальних дисциплін, виконанні кваліфікаційних робіт 

студентами. 

програми дисциплін, 

силабуси, навчально-

методичні розробки 

з навчально-методичної 

роботи, лектори, керівники 

кваліфікаційних робіт 

2.1.9. Продовжувати практику проведення відкритих лекцій, 

пропагувати нові методики читання лекцій, поширення 

передового досвіду для лекторів-початківців. Забезпечити 

проведення кожним викладачем одного відкритого заняття 

на семестр. 

Постійно План проведення 

відкритих занять 

Заступник завідувача кафедри 

з навчально-методичної 

роботи,  

викладачі 

2.1.10. Продовжити практику взаємовідвідування занять 

викладачами за принципом: лектор-асистент, асистент-

лектор, зав. кафедри – викладачі, заступник зав. кафедри з 

навчально-методичної роботи – викладачі. 

Постійно Графік 

взаємовідвідування, 

журнал відгуків про 

взаємовідвідування 

Завідувач кафедри, заступник 

завідувача кафедри з 

навчально-методичної роботи, 

викладачі 

2.1.11. Поглиблювати роботу викладачів над навчальними 

дисциплінами та формуванням КНМЗД, практикувати 

закріплення за викладачами навчальних дисциплін.  

При проведенні по конкурсу або укладанні контракту 

контролювати наявність повного КНМЗД.  

Забезпечити видання навчальної літератури з грифом 

ЛТЕУ досвідченими викладачами кафедри. 

Постійно  Звіт при обранні на 

посаду, план 

індивідуального 

педнавантаження, 

план видання 

навчальної літератури 

Завідувач кафедри,  

заступник завідувача кафедри 

з навчально-методичної 

роботи 

2.1.12. Розробляти індивідуальні графіки навчання для 

студентів, що працевлаштовані. 

На початку 

семестру 

Положення про 

навчання за 

індивідуальним 

графіком у ЛТЕУ, 

індивідуальні графіки  

Заступник завідувача кафедри 

з навчально-методичної 

роботи, 

викладачі 

2.1.13. Удосконалити методичну документацію із супроводу 

навчання студентів згідно Положення про порядок 

оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти ЛТЕУ, 

контролю і оцінки знань студентів, курсових і 

кваліфікаційних робіт, практик. 

 

2021-2022 н.р. Робочі програми 

дисциплін, силабуси, 

критерії оцінювання 

знань студентів, 

курсових і 

кваліфікаційних робіт, 

практик  

Завідувач кафедри, 

заступники завідувача 

кафедри з навчально-

методичної роботи та 

практики, викладачі 

2.1.14. Дотримуватися принципів академічної доброчесності під 

час організації освітнього процесу, здійснювати перевірку 

Постійно Положення про 

дотримання принципів 

Завідувач кафедри, викладачі, 

керівники курсових та 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_IndGraf.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_IndGraf.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_IndGraf.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_IndGraf.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_OcinZnanUmin.PDF
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_OcinZnanUmin.PDF
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Docs/2019_Pologenia_Dobrochesnist.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Docs/2019_Pologenia_Dobrochesnist.pdf
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курсових та кваліфікаційних робіт на автентичність. академічної 

доброчесності, довідки 

про рівень автентичності 

робіт 

кваліфікаційних робіт 

2.1.15. Оновити перелік баз проходження практичної 

підготовки студентів, продовжити укладання 

довгострокових угод та закріплення співпраці з базами 

практики з орієнтацією на майбутнє працевлаштування 

студентів. 

Постійно Перелік баз практики;  

Угоди про співпрацю; 

Угоди про проведення 

практики 

Заступник завідувача кафедри 

з практики 

2.1.16. Забезпечити взаємозв’язок „магістратура денної форми 

навчання, диплом з відзнакою – рекомендація в 

аспірантуру – резерв аспірантів –аспірантура” для 

формування на кафедрі наукової школи. 

Постійно Рекомендація в 

аспірантуру; 

зарахування в 

аспірантуру  

Завідувач кафедри, заступник 

завідувача кафедри з наукової 

роботи 

2.2. Інновації в навчальному процесі 

2.2.1. З метою забезпечення студентоцентрованого навчання, 

компетентнісного підходу, застосування прогресивних 

освітніх технологій, активно впроваджувати елементи 

дуальної освіти, нові форми лекційних, практичних і 

семінарських занять. Використовувати ситуаційні 

завдання, кейс-метод, які б моделювали сучасні реальні 

умови діяльності суб’єктів господарювання, наближувати 

навчальні завдання до функцій, завдань, виконуваних 

фахівцями, з метою швидкої адаптації випускників. 

Залучати до освітнього процесу практичних працівників 

підприємств. 

Систематично  Семінар з інновацій у 

навчальному процесі, 

план видання 

навчальної літератури  

Завідувач кафедри, заступник 

завідувача кафедри з 

навчально-методичної роботи 

2.2.2. Розробити по кожній навчальній дисципліні кафедри 

методичне забезпечення для проведення практичних 

занять в комп’ютерному класі та відпрацювання навичок 

планово-економічних розрахунків студентами в 

інформаційному середовищі. 

2021-2025 рр. План видання 

навчальної літератури 

Заступник завідувача кафедри 

з навчально-методичної 

роботи,  

викладачі  

 

2.2.3. Оновити програмне забезпечення економічної роботи та 

забезпечити його ефективне використання під час 

викладання дисциплін. 

2021 р. План реалізації цього 

заходу 

Перший проректор, 

завідувач кафедри 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Docs/2019_Pologenia_Dobrochesnist.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Docs/2019_Pologenia_Dobrochesnist.pdf
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2.2.4. Створювати електронні варіанти підручників, посібників 

та інших видів навчальної літератури, авторами яких є 

викладачі кафедри та розмістити їх в електронній 

бібліотеці академії, стежити за поповненням і оновленням 

її матеріалів. 

Постійно  План реалізації цього 

заходу  

Заступник завідувача кафедри 

з навчально-методичної 

роботи,  

викладачі  

 

2.2.5. Розробити навчальний тренінг для студентів ОПП 

„Міжнародна економіка” ОР „бакалавр” відповідно до 

фахових компетентностей, передбачених в освітній 

програмі. 

2021р. Програма навчального 

тренінгу 

Заступник завідувача кафедри 

з практики, група розробників 

2.2.6. Продовжити розробку та оновлення дистанційних 

курсів з дисциплін кафедри у Веб-центрі ЛТЕУ. 

2021-2025 рр. Дистанційні курси Заступник завідувача 

кафедри з навчально-

методичної роботи,  

викладачі 

2.2.7. Удосконалювати форми і методи поточного та 

підсумкового контролю, оцінювання їх ефективності, 

впроваджувати ІТ-технології оцінювання 

Постійно Робочі навчальні 

програми, силабуси, 

дистанційні курси 

Заступник завідувача кафедри 

з навчально-методичної 

роботи,  

викладачі  

2.2.8. Постійно оновлювати сторінку кафедри на сайті ЛТЕУ 

та у соцмережах, відображаючи в ньому життя кафедри та 

студентів спеціальності. 

Постійно Сторінка кафедри Проф. Лупак Р.Л., 

 асп. Годунько Р.Б. 

2.2.9. Використовувати систему ТЕСТ -2003 для проведення 

підсумкової атестації випускників на рівні „бакалавр”, 

розробивши для цього пакети тестових завдань з 

відповідних дисциплін. 

1.09.2013 р. Пакети тестових 

завдань 

Заступник завідувача 

кафедри з навчально-

методичної роботи,  

лектори, керівник відділу 

Центру дистанційних 

технологій навчання 

2.2.10. Забезпечити викладання лекційного матеріалу, 

практичних і семінарських занять із застосуванням 

сучасних технічних засобів (мультимедійний проєктор, 

інтерактивна дошка), можливостей дистанційного 

навчання та ZOOM-конференцій. 

Постійно Пакети візуальних 

матеріалів супроводу  

навчальних занять 

Заступник завідувача 

кафедри з навчально-

методичної роботи,  

викладачі 

2.2.11. Контролювати відповідний технічний, ергономічний 

рівень приміщень кабінетів кафедри. 

2021-2025 рр. Графік проведення 

ремонтних робіт 

Завідувач кафедри 
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2.3. Навчально-методичне забезпечення 

2.3.1. Систематично контролювати стан  КНМЗД, 

інвентаризувати методичне забезпечення з метою його 

своєчасного оновлення з врахуванням результатів наукової 

роботи викладачів, видань навчальної літератури по 

кафедрі, закупівлі навчальної літератури. 

Постійно База даних на кафедрі  Заступник завідувача кафедри 

з навчально-методичної 

роботи,  

викладачі  

 

2.3.2. Сформувати творчі колективи з підготовки до видання 

окремих видів навчальної літератури 

Видати з грифом ЛТЕУ: 

підручників – 2 (“Економіка підприємництва” - 2021 р., 

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

навчальних посібників – 4 (“Економіка і управління 

підприємствами у схемах і таблицях” - 2021 р., 

“Міжнародна торгівля” - 2022 р., “Бізнес-планування” - 

2022 р., “Міжнародна бізнес-аналітика” - 2024 р.). 

2021-2025 рр. Перспективний план 

видання підручників, 

посібників; план 

видання навчальної 

літератури  

Завідувач кафедри, 

заступник завідувача кафедри 

з навчально-методичної 

роботи,  

викладачі  

2.3.3. Приймати участь у проведенні науково-методичних 

конференцій задля освоєння нових методик і педагогічних 

технологій навчання, в т.ч. - дистанційного, на основі 

сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій як 

основи для безперервної освіти. 

Щорічно Збірник матеріалів 

науково-методичної 

конференції 

 Заступник завідувача 

кафедри з навчально-

методичної роботи, викладачі  

Наукова діяльність кафедри  

3.1. Наукова діяльність професорсько-викладацького складу та аспірантів 

3.1.1. 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 . 

Постійно  Відповідність між 

науковою продукцією 

викладача і 

закріпленими 

навчальними 

дисциплінами 

Завідувач кафедри, 

Заступник завідувача кафедри 

з навчально-методичної 

роботи,  

викладачі  

 

3.1.2. Активізувати дослідження актуальних проблем 

розвитку споживчої кооперації (в т.ч. в кваліфікаційних 

роботах), інших суб’єктів господарювання . 

Постійно План наукових  

досліджень, тематика 

кваліфікаційних робіт  

Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи 
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3.1.3. Приймати участь в роботі центру кооперативної науки. Постійно План наукових  

досліджень  

Викладачі 

3.1.4. Залучати до виконання науково-дослідних тем 

викладачів кафедри, здобувачів вищої освіти, аспірантів. 

Забезпечити виконання та здачу звітів з науково-

дослідних тем: 

- "Трансформація економічного розвитку за умов 

глобалізації" (номер державної реєстрації 0118U000032);  

- "Організаційно-економічний механізм управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних 

систем" (номер державної реєстрації 0118U000028); 

- "Політика імпортозаміщення в стратегії зміцнення 

конкурентоспроможності економіки України на засадах 

інформаційно-технологічної модернізації" (номер 

державної реєстрації 0120U103733). 

2021-2025 рр. 

 

 

 

 

До 1.12.2021 р. 

 

 

До 1.12.2023 р. 

 

 

 

До 1.12.2023 р. 

План виконання 

науково-дослідних тем, 

тематика 

кваліфікаційних робіт 

Звіт з науково-

дослідної теми 

Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи 

 

 

Проф. Шевчик Б.М.,  

доц. Перепьолкіна О.О. 

 

Проф. Куцик В.І., 

проф. Лупак Р.Л.  

 

 

Проф. Лупак Р.Л., 

Доц. Городня Т.А. 

3.1.5. Приймати участь в роботі спеціалізованих Вчених рад із 

захисту  дисертацій. 

2021-2025 рр. Затверджена у МОН 

України спеціалізована 

Вчена рада; разові 

спецради по захисту 

дисертацій 

Члени спеціалізованих Рад 

3.1.6. Приймати участь в роботі наукового міжкафедрального 

семінару. 

2021-2025 рр. Протоколи засідань 

семінару 

Члени семінару 

3.1.7. Опонувати дисертаційні роботи, рецензувати 

автореферати дисертацій, посібники, підручники. 

Постійно Рецензії, відгуки Викладачі 

3.1.8. Забезпечити виконання і захист 1 докторської дисертації 

викладачами кафедри  з метою розвитку наукової школи 

на кафедрі. 

До 2025 року План наукових  

досліджень 

Доц. Воронко О.С. 

3.1.9. Сформувати список кандидатур для роботи над 

дисертаціями на здобуття ступеня доктора філософії із 

випускників кафедри. 

До 1.01.2022 р. Список кандидатур 

 

Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи 
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3.1.10. За результатами наукових досліджень практикувати 

організацію і проведення  спільно з Науковим товариством 

молодих вчених ЛТЕУ круглих столів,  наукових і 

науково-практичних семінарів: 

“Міжнародна економіка: проблеми теорії і практики”; 

“Системний аналіз економічних систем”. 

Постійно  Плани семінарів Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи, голова 

Наукового товариства 

молодих вчених ЛТЕУ 

3.1.11. За результатами наукових досліджень практикувати 

організацію і проведення таких наукових конференцій: 

- Міжнародна науково-практична конференція молодих 

вчених і студентів "Проблеми та перспективи розвитку 

бізнесу в Україні"; 

- Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

"Проблеми та перспективи розвитку економіки України в 

умовах глобалізації"; 

- Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми 

планування в ринкових умовах"; 

 

- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

молодих вчених та студентів "Формування механізмів 

управління якістю та підвищення конкуренто-

спроможності підприємств". 

 

 

 

Раз на 2 роки 

 

 

Раз на 2 роки 

 

 

 

Щорічно 

 

 

Щорічно 

 

 

 

 

План конференцій Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи, оргкомітет  

 

 

 

 

 

 

Спільно з Хмельницьким 

національним університетом в 

межах угоди про співпрацю 

Спільно з Університетом ім. 

А. Нобеля в межах угоди про 

співпрацю 

3.1.12. Активізувати підготовку і публікування наукових 

статей викладачами кафедри (не менше 3 статей на рік). 

Активізувати публікацію наукових статей у 

наукометричних базах Web of Science, Scopus. 

Постійно  Індивідуальні плани 

викладачів 

Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи, викладачі 

3.1.13. Приймати участь у виданні монографій:  

"Внутрішня торгівля України: нові вектори розвитку" 

(2021 р.), "Державне регулювання розвитку сектора 

цифрової економіки України" (2022 р.), "Державне 

регулювання відтворення землі як фактора виробництва" 

Постійно  Перспективний план 

видання посібників, 

підручників, 

монографій 

Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи, викладачі 

http://www.lute.lviv.ua/education/naukove-tovaristvo-molodikh-vchenikh-lvivskogo-torgovelno-ekonomichnogo-universitetu/?L=320
http://www.lute.lviv.ua/education/naukove-tovaristvo-molodikh-vchenikh-lvivskogo-torgovelno-ekonomichnogo-universitetu/?L=320
http://www.lute.lviv.ua/education/naukove-tovaristvo-molodikh-vchenikh-lvivskogo-torgovelno-ekonomichnogo-universitetu/?L=320
http://www.lute.lviv.ua/education/naukove-tovaristvo-molodikh-vchenikh-lvivskogo-torgovelno-ekonomichnogo-universitetu/?L=320
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(2023 р.), "Сучасні механізми адаптації підприємств 

торгівлі до змін зовнішнього середовища" (2024 р.), 

"Управління конкурентноспроможністю агропродовольчої 

продукції України" (2025 р.). 

3.1.14. Для розвитку наукової роботи та збільшення набору в 

аспірантуру розширити коло наукових керівників 

дисертацій на здобуття степеня доктора філософії з числа 

провідних доцентів зі стажем роботи понад 10 років. 

2021-2025 рр. Перелік керівників 

дисертацій  

Завідувач кафедри  

3.1.15. Активізувати роботу аспірантури на кафедрі, підвищити 

рівень готовності дисертаційних робіт в межах 

відведеного терміну аспірантури захисту кандидатських 

дисертацій до 70%. 

Постійно Звіти аспірантів 

  

Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи, керівники 

аспірантів 

3.2. Наукова діяльність студентів  

3.2.1. Активізувати наукову роботу студентів і стимулювати її 

додатковою бальною оцінкою з окремих дисциплін. 

Постійно Робочі навчальні 

програми дисциплін, 

силабуси 

Заступник завідувача кафедри 

з навчально-методичної 

роботи, викладачі  

3.2.2. Залучати студентів до наукової роботи через науковий 

студентський гурток при кафедрі, до виконання 

кафедральних науково-дослідних тем.  

Постійно  Виступи на засіданнях 

наукового гуртка, 

конференціях, 

співавторство у 

наукових звітах 

Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи,  

проф. Шевчик Б.М.  

 

3.2.3. Організувати та проводити спільно з Студентським 

науковим товариством ім. М. Туган-Барановського 

студентську наукову конференцію (круглий стіл) за 

підсумками роботи в навчальному році з публікацією 

найкращих робіт у Віснику СНТ. 

Щорічно Програма конференції 

(круглого столу) 

Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи, проф. 

Шевчик Б.М., голова 

Студентського наукового 

товариства ім. М. Туган-

Барановського 

3.2.4. Приймати участь у Всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт за спеціалізацією „Економіка 

підприємства та управління виробництвом”, „Економіка та 

управління у сфері торгівлі”, "Економіка бізнесу" та ін. 

Щорічно Студентські наукові 

роботи,  

протоколи конкурсних 

комісій 

Заступники завідувача 

кафедри з навчально-

методичної роботи та з 

наукової роботи 

3.2.5. Проводити внутрішньовузівський конкурс  

квалфікаційних робіт 

Щорічно Кваліфікаційні роботи,  

протоколи журі 

Заступники завідувача 

кафедри з навчально-

http://www.lute.lviv.ua/education/snt/?L=320
http://www.lute.lviv.ua/education/snt/?L=320
http://www.lute.lviv.ua/education/snt/?L=320
http://www.lute.lviv.ua/education/snt/?L=320
http://www.lute.lviv.ua/education/snt/?L=320


 

 

 

 

13 

Приймати участь у Всеукраїнському конкурсі 

квалфікаційних робіт зі спец. „Економіка”. 

 

конкурсів методичної роботи та з 

наукової роботи, керівники 

кваліфікаційних робіт 

3.2.6. Організовувати та проводити Всеукраїнську студентську 

олімпіаду зі спец. „Економіка” (1 внутрішньовузівський 

етап), рекомендувати переможців до участі в 2 етапі  

олімпіади. 

Щорічно Протоколи журі 

олімпіади 

Заступник завідувача кафедри 

з навчально-методичної 

роботи, оргкомітет олімпіади 

3.2.7. Здійснювати обов’язкову підготовку наукових 

публікацій магістрантів за результатами дослідження в 

квалфікаційних роботах, організовувати апробацію 

результатів досліджень на студентських наукових 

конференціях, семінарах, круглих столах. 

Щорічно Наукові статті, тези 

доповідей 

Керівники магістерської 

підготовки 

3.2.8. Забезпечити оперативне оновлення матеріалів та 

відображати результати роботи студентського наукового 

гуртка на стенді „Студентський науковий гурток” та на 

сторінці кафедри. 

Постійно Інформаційні 

матеріали 

Проф. Шевчик Б.М. 

4. Кадрове забезпечення 

4.1. Оновлювати викладацький склад кафедри за рахунок 

аспірантури. 

До 2025 р. Звіт кафедри, паспорт 

кафедри 

Завідувач кафедри 

 

4.2. Підвищувати кваліфікацію викладачів шляхом 

стажування у провідних вищих навчальних закладах і 

наукових установах як в Україні, так і за кордоном. 

Постійно  Графік підвищення 

кваліфікації, 

звіт про стажування 

Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи,  

викладачі 

4.3. Підвищувати кваліфікацію викладачів шляхом участі у 

вебінарах, тренінгах з отриманням відповідних 

сертифікатів. 

Щорічно  Сертифікати участі Викладачі 

4.4. Рекомендувати викладачів до відзнаки до Дня 

університету за досягнення в навчальній та науковій 

роботі. 

Щорічно, лютий Службові подання Завідувач кафедри  

5. Зв’язок з кооперативними  та некооперативними організаціями і підприємствами  

5.1. Розробити авторські курси для слухачів Навчально-

наукового інституту післядипломної освіти, в т.ч. - 

системи споживчої кооперації. 

  

2021-2022 рр. Програми  

авторських курсів, 

методичне 

забезпечення 

Проф. Міценко Н.Г., проф. 

Лупак Р.Л., 

проф. Ковтун О.І. 
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5.2. Здійснювати організацію студентських досліджень 

проблематики споживчої кооперації, публікацій їх 

результатів та представлення студентів до стипендії 

Укркоопспілки. 

Постійно 

 

Статті, тези доповідей, 

службові подання  

Завідувач кафедри,  

викладачі 

 

5.3. Приймати участь в організації та проведенні науково-

практичних конференцій здобувачів вищої освіти ВНЗ 

системи споживчої кооперації з проблем розвитку 

споживчої кооперації (спільно з Укркоопспілкою). 

Щорічно Програма конференції  Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи,  

викладачі, студенти 

5.4. Приймати участь в розробці стратегічних напрямків 

розвитку споживчої кооперації України та її регіонів. 

За потребою Стратегія розвитку на 

період  

Завідувач кафедри,  

наукові творчі колективи 

 

5.5. Розробляти інвестиційні проєкти на замовлення окремих 

підприємств споживчої кооперації . 

По наявності 

замовлень 

Угода на розробку 

проєкту, 

розроблений 

інвестиційний проєкт  

Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи,  

наукові творчі колективи 

 

5.6. Розробляти на замовлення підприємств бізнес-плани. По наявності 

замовлень 

Замовлення, 

розроблений бізнес-

план 

Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи,  

наукові творчі колективи 

5.7. Спрямовувати тематику наукових робіт на розв’язання 

проблем діяльності підприємств споживчої кооперації, 

бізнесу. 

Постійно  Тематика наукових 

робіт 

Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи 

5.8. Налагоджувати ділові зв’язки з підприємствами 

споживчої кооперації України, іншими суб’єктами 

підприємницької діяльності шляхом укладання угод про 

співпрацю з питань професійної підготовки, організації 

практики, працевлаштування студентів і випускників та 

надання першого робочого місця випускникам 

спеціальності. 

Постійно  Укладені угоди Заступник завідувача кафедри 

з практики  

5.9. Налагоджувати і підтримувати зв’язки з випускниками 

спец. „Економіка”, організовувати зустрічі випускників, їх 

анкетування та участь в оновленні освітніх програм. 

Постійно База даних про 

випускників 

спеціальності, анкети 

випускників 

Заступник завідувача кафедри 

з виховної роботи 
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6. Міжнародні зв’язки 

6.1. Розвивати наукове, педагогічне партнерство із 

зарубіжними ВНЗ, укладати офіційні угоди про співпрацю 

в освітній і науковій діяльності. 

Постійно Угоди , 

публікації 

 

Завідувач кафедри 

6.2. Приймати участь у зарубіжних конференціях. 

Організовувати участь студентів спеціальності в 

зарубіжних конкурсах, конференціях. 

Постійно Участь у заходах, 

звіти про досягнуті 

результати 

Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи 

6.3. Організовувати стажування аспірантів та викладачів в 

зарубіжних ВНЗ згідно Положення про навчання 

студентів га стажування (наукове стажування) аспірантів, 

докторантів, науково-педагогічних працівників ЛТЕУ у 

провідних закладах вищої освіти та наукових установах за 

кордоном. 

Постійно Програми стажування 

Звіти про стажування  

Директор Центру  

міжнародної освіти та 

співпраці,  

Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи 

6.4. Здійснювати моніторинг грантів зарубіжних урядів, 

фондів та добиватися розширення участі викладачів і 

студентів у наукових, навчальних та інших програмах. 

Постійно Звіти  Проректор з наукової роботи, 

директор Центру  

міжнародної освіти та 

співпраці, заступник 

завідувача кафедри з наукової 

роботи 

6.5. Сприяти мобільності здобувачів вищої освіти як у 

міжнародному середовищі, так і в межах України 

відповідно до угод про співпрацю з ВНЗ та міжнародними 

партнерами. 

Постійно Угоди про співпрацю Проректор з наукової роботи, 

директор Центру  

міжнародної освіти та 

співпраці, заступник 

завідувача кафедри з наукової 

роботи 

7. Навчально-виховна робота 

7.1. Виховувати студентську молодь як свідомих громадян 

країни, готувати студентів до вирішення проблем 

реального життя та інтеграції до європейської спільноти, 

імплементувати принципи академічної доброчесності у 

освітній процес.  

Постійно Звіти кафедри, 

звіти кураторів, 

проведення 

відповідних заходів 

Куратори  

7.2. Сприяти розвитку і самореалізації молоді, здійснювати 

організаційні заходи щодо посилення ефективності 

Постійно Посадові обов’язки, 

звіти викладачів 

Викладачі 

 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_PologNavchStag.PDF
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_PologNavchStag.PDF
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_PologNavchStag.PDF
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_PologNavchStag.PDF
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_PologNavchStag.PDF
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виховного процесу, зміцнення його інтеграції з освітньою 

діяльністю студентів, визначати виховні завдання 

навчальних дисциплін та контролювати їх реалізацію у 

освітньому процесі. 

7.3. Провести систему навчально-виховних заходів щодо 

підготовки та відзначення 205-річчя з дня заснування 

ЛТЕУ. 

березень 2021 р. План заходів Викладачі 

7.4. Сприяти організації дозвілля студентів (відвідування 

театрів та музеїв, екскурсії історичними місцями, 

турпоходи тощо). 

Щорічно Плани роботи 

кураторів 

Куратори 

7.5. Організовувати вечори професійного спрямування з 

тематикою “Твоя професія - економіст”, “Зустріч з 

першокурсником”, День економіста, професійні конкурси, 

олімпіади, т.ін. 

Постійно План проведення 

заходів 

Заступник завідувача кафедри 

з навчальної роботи 

7.6. З метою формування активної громадянської позиції 

студентів активізувати роботу дискусійних клубів 

(парламентські дебати Карла Поппера). 

Постійно План проведення 

заходів 

Заступник завідувача кафедри 

з наукової роботи 

7.7. Рекомендувати найкращих студентів до відзнаки за 

участь в науковій, спортивній, культурно-масовій роботі 

ЛТЕУ та Інституту. 

Щорічно, червень Службові подання Завідувач кафедри 

 

7.8. Рекомендувати найкращих студентів спеціальності до 

відзнаки до Дня економіста, Дня університету, 

призначення іменних стипендій. 

Щорічно Службові подання Завідувач кафедри  

7.9. Проведення активної профорієнтаційної роботи, 

організація роботи Інтерактивної школи економіки для 

школярів. 

Постійно Звіти з проведених 

заходів 

Викладачі 

9. Матеріально-технічна  база 

9.1. Створити кабінет міжнародної бізнес- аналітики та 

бізнес-планування в ауд. 316. 

2024 р. План придбання 

технічних засобів та 

програмного 

забезпечення 

Заступник завідувача кафедри 

з навчально-методичної 

роботи, директор навчально-

наукового інформаційного 

інституту 

9.2. Забезпечити потреби кафедри в оновлення оргтехніки 2021-2025 рр. План придбання Завідувач кафедри,  
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(ксерокс, сканер, принтер). технічних засобів зав. кабінетом 

9.3. Провести ремонт навчальних аудиторій . 2021-2025 рр. 

за необхідності 

Перспективний план 

ремонтів 

Керівник адміністративно-

господарської служби, 

завідувач кафедри 

9.4. Оперативно оновлювати стенд „Куточок дипломника”. До 1.09 Стенд Заступник завідувача кафедри 

з навчально-методичної 

роботи 

9.5. Оновити програмне забезпечення для використання в 

освітньому процесі. 

2021-2025 рр. Звіти про придбання 

програмного 

забезпечення 

Директор навчально-

наукового інформаційного 

інституту, заступник 

завідувача кафедри з 

навчально-методичної роботи 

 

 


