
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання:  

“Про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 рр. кафедр: маркетингу, міжнародних 

економічних відносин, фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, теорії держави і 

права, товарознавства та технології непродовольчих товарів” 

 

від 30 листопада 2017 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри маркетингу, проф. 

Дайновського Ю. А., декана факультету міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій, доц. Полякову Ю. В., завідувача кафедри фінансово-економічної 

безпеки та банківського бізнесу, проф. Копилюк О. І., завідувача кафедри теорії держави і 

права, проф. Вдовичина І. Я., завідувача кафедри товарознавства та технології 

непродовольчих товарів, проф. Пелик Л. В. про навчально-методичну та наукову роботу за 

2016-2017 рр. кафедр: маркетингу, міжнародних економічних відносин, фінансово-

економічної безпеки та банківського бізнесу, теорії держави і права, товарознавства та 

технології непродовольчих товарів вчена рада відзначає, що науково-педагогічні працівники 

кафедр постійно працюють над удосконаленням, модернізацією навчально-методичної 

роботи, підвищенням якості наукових досліджень і їх впровадженням у наукову та 

практичну діяльність. 

Зокрема, проектними групами кафедр розроблені та впроваджені в освітній процес 

освітньо-професійні та освітньо-наукові програми, які повною мірою характеризують 

загальні та специфічні підходи до провадження освітнього процесу; проведена значна робота 

із започаткування провадження підготовки здобувачів освітньо-наукового рівня доктора 

філософії шляхом ліцензування; здійснено рейтингування професорсько-викладацького 

складу кафедр і визначено місце кафедри у загальному рейтингу інституту (факультетів) та 

Університету в цілому. 

Кафедрою маркетингу підготовлено та видано 14 методичних розробок та оновлено 

методичне забезпечення щодо виконання курсових робіт для спеціальностей “Маркетинг” і 

“Журналістика”, а також програми виробничих і переддипломної практик для бакалаврів і 

магістрів спеціальності “Маркетинг”. В освітньому процесі використовується 26 

дистанційних курсів, з них 7 розроблено у цьому навчальному році. Двоє студентів взяли 

участь у 2016-17 навчальному році у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

маркетингу, в т.ч. одна робота відзначена дипломом третього ступеня. 

Кафедра міжнародних економічних відносин постійно підвищує якість дистанційних 

курсів і вдосконалює їх наповнення з використанням платформи Moodle. Навчальні 

матеріали багатьох дисциплін розміщені на електронній сторінці кафедри, використовуються 

комп’ютерні пакети Statistica, Econometric Views, Excel при виконанні студентами курсових 

та дипломних робіт. 

Кафедрою фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу з усіх 15 дисциплін 

сформовані КНМЗНД та дистанційні курси. У навчальному процесі використовуються 

сучасні програмні продукти з використанням системи “Скарб – освіта” 6, Project Expert. 

Впродовж 2016-2017 років було видано 7 навчальних посібників, 2 підручники та 6 

методичних розробок. Викладачі кафедри для вивчення студентами досвіду роботи 

провідних банків, залучають фахівців-практиків до проведення лекційних і практичних 

занять з дисциплін кафедри в рамках укладених договорів про співпрацю на 2016-2019 рр. з 

ПАТ “Приватбанк”, ПАТ “ОТП-банк”, ПАТ “Креді Агріколь”, ПАТ “Укргазбанк”, ПАТ АКБ 

“Львів”, ПАТ “Кредобанк”, ПАТ “Укрсоцбанк”, “VS банк” та ін. 

Кафедрою теорії держави і права усі навчальні дисципліни забезпечені дистанційними 

курсами, видано 1 підручник і 1 посібник. 

Викладачами кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів 



розроблено та використовуються в освітньому процесі 16 дистанційних курсів, у т.ч. 2 

використовуються вперше, видано 1 навчальний посібник та 9 навчально-методичних 

розробок. 

Викладачі усіх кафедр займаються науковою роботою. Викладачами кафедри 

міжнародних економічних відносин опубліковано 49 публікацій, з них 8 – у зарубіжних 

виданнях, 5 розділів у колективних монографіях, 19 статей в зарубіжних і 

загальноукраїнських фахових виданнях (6 із яких у виданнях, віднесених до наукометричних 

баз – Scopus, Web of Science, Index Copernicus), підготовлено 16 доповідей на міжнародних та 

зарубіжних конференціях (Польща, Канада, Нідерланди). Науково-педагогічними 

працівниками кафедри маркетингу опубліковано 59 наукових праць, в тому числі 12 – у 

фахових виданнях (серед яких 7 – індексованих в наукометричних базах), 3 – іноземних, 

прийняли участь у 32 наукових конференціях різного рівня. За останній рік усі викладачі 

кафедри пройшли стажування, у т.ч. два викладачі – за кордоном. Кафедрою фінансово-

економічної безпеки та банківського бізнесу за тематикою науково-дослідних робіт у 2016-

2017 рр. опубліковано 18 статей у наукових журналах і збірниках праць, серед яких 14 – у 

виданнях, що включені в наукометричні бази (1 – у виданні Scopus), з яких 2 статті в 

закордонних наукових виданнях. Викладачі кафедри взяли участь у 19 наукових 

конференціях, в т.ч. у 2 – зарубіжних та 9 – міжнародних. У 2017 році кафедрою фінансово-

економічної безпеки та банківського бізнесу проведено Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію викладачів, аспірантів та студентів, за результатами якої опубліковані 

матеріали конференції, що налічують 75 тез, серед яких більше половини становлять роботи 

студентів. 

У звітний період науково-педагогічним працівником кафедри теорії держави і права 

захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. В межах 

кафедральної науково-дослідної теми видано колективну монографію. Викладачами кафедри 

опубліковано 23 статті у фахових виданнях, 17 тез міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних наукових конференцій. 

Викладачі кафедра товарознавства та технології непродовольчих товарів опублікували 

39 статей у фахових виданнях, 6 – у зарубіжних виданнях та 1 – у виданні, що входить до 

наукометричної бази Scopus, взяли участь у роботі конференцій різного рівня та 

опублікували 122 тези, 2 викладачі кафедри пройшли стажування. 

Водночас у навчально-методичній та науковій роботі кафедр є ще окремі недоліки: 

деякі розробки навчально-методичного забезпечення не відповідають сучасним вимогам; 

видана недостатня кількість підручників і посібників за дисциплінами, що закріплені за 

кафедрами відповідно до навчальних планів; недостатня кількість публікацій наукових 

праць, що опубліковані у виданнях, що включені у наукометричні бази Scopus та Web of 

Science; не всіма викладачами виконаний план стажування; потребує активізації наукова 

робота студентів та аспірантів; електронні сайти кафедр недостатньо відображають 

навчально-методичне забезпечення та наукові доробки викладачів. 

 

Виходячи з цього вчена рада у х в а л и л а: 
 

1. Інформацію завідувача кафедри маркетингу, проф. Дайновського Ю. А., декана 

факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, доц. 

Полякової Ю. В., завідувача кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, 

проф. Копилюк О. І., завідувача кафедри теорії держави і права, проф. Вдовичина І. Я., 

завідувача кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів, проф. Пелик Л. В. 

про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 рр. кафедр прийняти до відома, а 

роботу кафедр вважати задовільною. 

2. Завідувачам кафедр: 

- особисто проаналізувати навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін 

кафедри на відповідність їх встановленим вимогам, звернувши особливу увагу на 



використання сучасних інноваційних технологій в розрізі кожної теми для формування 

компетентностей, що відповідають вимогам ринку праці (подати звіт першому проректору 

1 лютого 2018 р.). 

- забезпечити розробку планів проведення наукових семінарів з метою підвищення 

наукової компоненти освітньої діяльності, імплементації новітніх наукових досліджень в 

практику викладання дисциплін, що закріплені за кафедрами; 

- звіти кафедр про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 рр. 

розмістити на сайтах відповідних кафедр. 

3. Викладачам кафедр: 

- у термін до 1 лютого 2018 р. завершити роботу над створенням дистанційних курсів 

і пакету навчально-методичного забезпечення для усіх дисциплін, що читатимуться 

кафедрами у другому семестрі поточного навчального року; 

- активізувати видання підручників та навчальних посібників із нових дисциплін, що 

включені до навчальних планів підготовки спеціальностей; 

- активно використовувати результати наукових стажувань у навчальному процесі, 

організувати та провести семінари з метою обміну набутим за кордоном досвідом і 

ознайомленням з найкращими прикладами організації освітнього процесу та моніторингу 

навчальної діяльності; 

- розміщувати на інформаційних веб-сторінках кафедр та у електронних дистанційних 

курсах підготовлені викладачами за результатами стажування (підвищення кваліфікації) 

наукові статті або інші матеріали; 

- застосовувати в освітньому процесі сучасні прогресивні підходи до організації 

навчання, зокрема, проблемні та інтерактивні методи, ділові ігри, кейси, форми колективної 

самостійної роботи, проблемні завдання для творчого мислення, електронні засоби навчання, 

що відображають специфіку спеціальностей, активно впроваджувати інноваційні форми, 

спрямовані на активізацію студентської наукової діяльності, використовувати для розробки 

активних методів навчання фото- і відео-матеріали; 

- застосовувати електронні комунікативні засоби для підтримки студентів, що 

навчаються за індивідуальним графіком і перебувають на навчанні за програмами 

академічної мобільності згідно проектів, учасниками яких є студенти спеціальності; 

- висвітлювати результати наукових досліджень у періодичних виданнях зарубіжних 

країн та індексованих у наукометричних базах, зокрема Scopus та Web of Science, 

активізувати роботу над написанням індивідуальних і колективних монографій; активізувати 

участь у науково-практичних конференціях, у тому числі закордонних. 

–  підвищувати професійний рівень науково-педагогічних працівників шляхом 

стажування в Україні та за кордоном. 

4. Відповідальність за виконання Ухвали покладається на завідувачів кафедр. 

5. Контроль за виконання ухвали покладається на першого проректора та проректора з 

наукової роботи Університету. 


