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Місія економічного факультету полягає в підготовці 

конкурентоспроможних економістів, економістів-міжнародників, фахівців з 

фінансів, банківської справи та страхування, фахівців з обліку та 

оподаткування, маркетологів, менеджерів з готовністю до інноваційної 

професійної діяльності, які  здатні ефективно працювати в умовах ринкової 

економіки, управляти функціональними, організаційними і соціально-

трудовими процесами на підприємствах різних форм власності та вирішувати 

завдання з розвитку української держави. 

Візія економічного факультету:  

 авторитетна інформаційна, освітня, інтелектуальна платформа 

для комунікації держави, бізнесу, громадян, залучення в управління якістю 

освітнього процесу стейкхолдерів;  

 розвинена мережа дослідницьких, освітніх та бізнес-структур: 

наукових центрів, парків, коворкінгів, лабораторій, бізнес-інкубаторів тощо; 

  розвиток на засадах синергії від мобілізації всіх ресурсів на 

вирішення внутрішніх та зовнішніх проблем розвитку, бенчмаркінгу. 

В основі успішного результату діяльності економічного факультету є 

ефективна та злагоджена праця всіх учасників освітнього процесу - 

викладачів і студентів на всіх етапах. Для цього на факультеті створені всі 

умови: матеріально-технічна база; висококваліфіковані кадри, які спроможні 

професійно розв’язувати сучасні проблеми в галузі фундаментальних та 

гуманітарних наук, менеджменту, маркетингу, економіки і фінансів; 

фінансового і управлінського обліку, аудиту, оподаткування 

на  підприємствах різних форм власності та в установах фінансово-кредитної 

і банківської системи. 

Навчання на економічному факультеті дає можливість кожному 

студенту стати не тільки висококваліфікованим фахівцем, але і 

різносторонньою особистістю – громадянином нашої країни! 

 

 



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 

1. Забезпечення якості освіти шляхом модернізації навчально-

методичної роботи; 

2. Впровадження у начально-виховний процес освітніх інновацій, 

сучасних педагогічних та інформаційно-комунікативних послуг; 

3. Забезпечення освітньої діяльності з ліцензованого освітнього 

ступеня «Молодшого бакалавра» по усіх спеціальностях, ліцензування та 

акредитація спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»; 

4.  Забезпечення показників кадрового потенціалу на рівні 

акредитаційних вимог; 

5. Підвищення професійної кваліфікації викладачів шляхом 

проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування та отримання 

сертифікатів знання іноземної мови на рівні В2; 

6. Виконання науково-дослідних робіт на госпдоговірну тематику, 

які будуть фінансуватися за рахунок коштів замовника; 

7. Розробка нових, вдосконалення існуючих університетських 

навчальних планів і програм; 

8.  Створення і розбудова для цілей навчання і досліджень 

сучасного навчального середовища; 

9. Участь у розробці та впровадженні державних стандартів освіти 

нового покоління, національної системи кваліфікацій, інформатизації та 

комп’ютеризації навчально-виховного процесу; 

10. Запровадження системного використання інформаційно-

комунікаційних технологій в навчальному процесі; 

11. Партнерство Університету з дослідницькими навчальними 

закладами України та різних країн світу, науковими установами та 

підприємствами, зокрема, шляхом створення спільних сертифікатних 

програм для підготовки фахівців; 

12.  Активізація участі Університету в міжнародних програмах 

академічної мобільності; 

13.  Поглиблення наукової складової магістерських програм; 

14.  Проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт; 

15.  Забезпечення доступу до світових освітніх та наукових ресурсів 

через мережу Інтернет. 

 

 

 



План заходів щодо реалізації Стратегії розвитку факультету на  

2020-2025 роки 

№ з/п Зміст заходу 
Відповідальний за 

виконання 

Етапи 

виконання 

Підвищення якості освітнього процесу  

1. 

Залучення науковців, фахівців 

закордонних університетів та 

провідних фірм з метою 

проведення тематичних лекцій, 

курсів і майстер-класів для 

студентів 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

факультету 

2020-

2025рр. 

2. 

Організація навчання, 

стажування, обміну студентами, 

аспірантами й викладачами з 

навчальними та науковими 

закордонними закладами, з 

якими підписані договори про 

співробітництво 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

факультету 

2020-

2025рр. 

3. 

Забезпечення можливості 

навчання, стажування, обміну 

студентами, аспірантами та 

викладачами за кордоном 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

факультету 

2020-

2025рр. 

4. 

Організація мовних практик для 

студентів за кордоном та участь 

студентів у Літніх школах за 

професійним спрямуванням 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

факультету 

2020-

2025рр. 

5. 

Впровадження програм 

«Подвійний диплом» з 

іноземними вищими 

навчальними закладами при 

підготовці студентів за ОС 

«Магістр» 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

факультету 

2020-

2025рр. 

6. 

Забезпечення набору на 

навчання за акредитованими на 

факультеті напрямами 

необхідну кількість студентів-

іноземців та суттєво підвищити 

якість їх навчання 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

факультету 

2020-

2025рр. 

7. 

Організація практики 

(стажування) студентів на 

закордонних підприємствах 

різних галузей економіки 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

факультету 

2020-

2025рр. 

8. 
Розширення кола додаткових 

освітніх послуг, які можуть 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

2020-

2025рр. 



надаватися, в т.ч. іноземним 

громадянам (наукове 

стажування, магістерські 

практики, частковий та повний 

курс навчання за ОС «Бакалавр» 

та ОС «Магістр», в т.ч. 

англійською мовою). 

факультету 

9. Запровадити комплекс заходів, 

спрямованих на системне 

заохочення наукової і 

професійної активності 

викладачів, їх академічної 

мобільності (міжнародної і 

внутрішньої), розширенні 

практик та стажування (зокрема 

за кордоном), підтримку 

грантової діяльності 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

факультету 

2020-

2025рр. 

10. 

Запровадження практики участі 

іноземних викладачів у 

навчальному процесі 

університету, в реалізації 

освітніх програм де беруть 

участь іноземні викладачі з 

розвинутих країн світу. 

Оволодіння викладачами 

новітніми інтерактивними, 

індивідуалізованими, 

командними та проектними 

навчальними технологіями 

спільного вироблення нових 

знань 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

факультету 

2020-

2025рр. 

Розвиток науково-інноваційної діяльності  

1. 

Посилення роботи з підвищення 

якісної складової кадрового 

забезпечення науково-

педагогічних працівників 

кафедри, а саме: захисту 

кандидатських та докторських 

дисертацій 

Викладачі 

факультету 

2020-

2023рр. 

2. 

Активізація роботи викладачів 

щодо проходження курсів 

іноземної мови з отриманням 

відповідного сертифікату рівня 

В2. 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

факультету 

2020-

2025рр. 



3. 

Збільшення кількості наукових 

публікацій у виданнях, що 

входять до міжнародних 

науково-метричних баз 

Scopus або Web of science. 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

факультету 

2020-

2025рр. 

4. 

Активізація роботи викладачів 

факультету для подачі проектів 

на вітчизняні конкурси в рамках 

програм бюджетного 

фінансування та формування 

проектних пропозицій в рамках 

програми Erasmus+ 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

факультету 

2020-

2025рр. 

5. 

Посилення роботи молодих 

вчених факультету над 

розробкою індивідуальних 

проектів для отримання грантів 

Голова наукового 

товариства 

студентів, аспірантів, 

докторантів та 

молодих вчених 

факультету 

2020-

2025рр. 

6. 

Збільшення представництва 

наукового та науково-

педагогічного складу 

факультету у редакційних 

колегіях вітчизняних та 

закордонних наукових виданнях 

Декан, завідувачі 

кафедр 

2020-

2025рр. 

7. 

Збільшення кількості 

замовників прикладних 

наукових досліджень, що 

виконуються на госпдоговірній 

основі 

Завідувачі кафедр,  

викладачі факультету 

2020-

2025рр. 

8. 

Розширення можливостей 

стажування і навчання студентів 

та аспірантів за міжнародними 

програми академічної та 

кредитної мобільності 

Декан факультету 
2020-

2025рр. 

9. 

Запровадження стажування 

науково-педагогічних 

працівників на виробництві 

(співпраця із «СвізКроно», 

«Контінентал Фармерз Груп») 

Декан факультету 
2020-

2025рр. 

10. 

Надання додаткових послуг з 

розробки, впровадження та 

супроводу бізнес-планів 

інноваційних технологій 

господарствам і організаціям 

Завідувачі кафедр,  

викладачі факультету 

2020-

2025рр. 



11. 

Забезпечення високої 

результативності участі 

студентів у ІІ-му етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади та Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт та інших 

конкурсах 

Завідувачі кафедр,  

викладачі факультету, 

Голова наукового 

товариства 

студентів, аспірантів, 

докторантів та 

молодих вчених 

факультету 

2020-

2025рр. 

12. 

Проведення Університетської 

студентської олімпіади з 

економічних дисциплін між 

студентами коледжів Західного 

регіону 

Декан,  

заступник декана з 

НДР 

2020-

2025рр. 

13. 

Проведення Днів відкритих 

дверей та ярмарки професій на 

факультеті 

Декан,  

заступник декана з 

НДР, 

 завідувачі кафедр, 

Голова наукового 

товариства 

студентів, аспірантів, 

докторантів та 

молодих вчених  

2020-

2025рр. 

Підвищення кадрового потенціалу 

1. 

Стимулювання викладачів до 

здобуття наукових ступенів 

доктора економічних наук 

Декан факультету, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025рр. 

2. 

Запровадження стажування 

педагогічних працівників у 

навчальних закладах поза 

місцем постійної роботи 

основаного на принципово 

нових моделях підвищення 

професійної кваліфікації, 

ґрунтованих на поліваріантих 

схемах організації і змісту 

навчання, фокусі на просуванні 

найкращих освітніх практик. 

Завідувачі кафедр,  

викладачі факультету 

2020-

2025рр. 

3. 

Викладачам, які перебувають на 

посаді в.о. доцента, в.о. 

професора забезпечити в 

найближчий час виконання 

нових вимог для отримання 

вченого звання «доцент», 

«професор». 

Завідувачі кафедр,  

викладачі факультету 

2020-

2025рр. 



Поглиблення інтернаціоналізації діяльності 

1 

Продовження та розширення 

наукового співробітництва 

кафедр факультету з 

міжнародними партнерами 

Завідувачі кафедр,  

викладачі факультету 

2020-

2025рр. 

2 
Розробка спільних міжнародних 

програм подвійних дипломів 

Декан, 

завідувачі кафедр  

2020-

2025рр. 

3 

Розробка освітніх програм та 

іншої навчальної та навчально-

методичної документації 

англійською мовою 

Декан,  

заступник декана з 

навчально-методичної 

роботи, 

завідувачі кафедр, 

викладачі факультету 

2020-        

рр. 

4 

Поширення практики залучення 

іноземних викладачів до 

навчального процесу на 

факультеті 

Декан,  

заступник декана з 

навчально-методичної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025рр. 

5 
Використання нових освітніх 

технологій та методів навчання 

Завідувачі кафедр, 

викладачі факультету 

2020-

2025рр. 

6 

Впровадження нових 

двосторонніх програм і програм 

обміну для студентів та 

науково-педагогічних 

працівників 

Декан факультету, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025рр. 

7 

Публікування спільно з 

іноземними партнерами 

наукових монографій, наукових 

статей в іноземних виданнях 

Завідувачі кафедр, 

викладачі факультету 

2020-

2025рр. 

8 

Регулярна участь у 

міжнародних конференціях, 

симпозіумах та форумах 

тематичних круглих столах за 

участю іноземних учасників з 

метою оприлюднення 

отриманих наукових результатів 

за межами України 

Завідувачі кафедр, 

викладачі факультету 

2020-

2025рр. 

9 

Участь у міжнародних 

конкурсах студентських 

наукових робіт 

Голова наукового 

товариства 

студентів, аспірантів, 

докторантів та 

молодих вчених 

факультету 

2020-

2025рр. 



10 

Участь в міжнародних науково-

освітніх виставках в Україні та 

за кордоном 

Завідувачі кафедр, 

викладачі факультету 

2020-

2025рр. 

Розвиток студентського самоврядування та покращання виховної 

роботи зі студентами 

1. 

Пошук креативних форм роботи 

з молоддю з національно-

патріотичного виховання, 

забезпечення їх соціальної 

мобільності та адаптації в 

суспільстві; 

Декан,  

заступник декана з 

виховної роботи, 

наставники 

академічних груп, 

студентська рада 

факультету 

2020-

2025р.р. 

2. 

Моніторинг серед студентів для 

встановлення і подальшого 

вирішення проблем навчання, 

проживання в гуртожитку, 

задоволення соціально-

культурних потреб 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

наставники 

академічних груп, 

студентська рада 

факультету 

2020-

2025р.р. 

3. 

Участь у соціально-

орієнтованих проектах; 

волонтерській роботі 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

наставники 

академічних груп, 

студентська рада 

факультету 

2020-

2025р.р. 

4. 
Підтримка соціально 

малозахищених студентів 

Декан, 

заступник декана з 

виховної роботи, 

наставники 

академічних груп, 

студентська рада 

факультету 

2020-

2025р.р. 

5. 

Посилення просвітницької 

роботи з метою впровадження 

здорового способу життя та 

протидії поширенню шкідливих 

звичок 

Заступник декана з 

виховної роботи,  

наставники 

академічних груп, 

студентська рада 

факультету 

2020-

2025р.р. 

6. 

Спрямовування організаційно-

виховної діяльність на надання 

допомоги студентам при 

адаптуванні до середовища 

університету в перший рік 

навчання 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

наставники 

академічних груп, 

студентська рада 

факультету 

2020-

2025р.р. 



7. 

Допомога в працевлаштуванні 

студентів в поза навчальний 

період для покращення 

матеріального становища 

Декан,  

заступник декана з 

виховної роботи 

2020-

2025р.р. 

8. 

Розширення співпраці з 

провідними підприємствами, 

організаціями, установами щодо 

організації проведення виїзних 

занять, майстер-класів, тренінгів 

та організації практики 

студентів 

Декан факультету, 

завідувачі кафедр, 

студентська рада 

факультету 

 

 

2020-

2025р.р. 

9. 

Створення соціально-

психологічного клімату в 

колективах, атмосфери довіри 

студентів до викладачів та 

керівництва, належних 

матеріально-технічних умов для 

вільного самовиявлення 

студентів 

Професорсько-

викладацький склад 

факультету, 

студентська рада 

 

 

 

2020-

2025р.р. 

10. 

Обмін запрошеннями для участі 

у фестивалях, конкурсах та 

інших культурно-масових 

заходах, що проводяться 

навчальними закладами 

Студентська рада 

факультету 

 

 

2020-

2025р.р. 

Поліпшення матеріально-технічної бази  

1. 

Впровадження у навчальний 

процес сучасного 

сертифікованого програмного 

навчального забезпечення для 

персональних комп’ютерів з 

дисциплін кафедр факультету 

Декан, 

завідувачі кафедр 

2021-

2023р.р. 

2. 

Оновлення і закупівля 

комп’ютерної техніки в 

комп’ютерних класах, 

закріплених за факультетом 

Декан, 

завідувачі кафедр 

2020-

2023р.р. 

3. 

Проведення своєчасного 

ремонту приміщень, 

забезпечення матеріально-

технічних і санітарно-

гігієнічних умов для організації 

навчально-виховного процесу 

Завідувачі кафедр 
2020-

2025р.р. 

4. 

Встановлення сучасної 

стаціонарної мультимедійної 

техніки в аудиторіях, де 

Декан, 

завідувачі кафедр 
2020-2021р.р. 



відбуваються захисти 

дипломних робіт 

5. 

Залучення спонсорських коштів 

для потреб утримання 

матеріальної бази університету 

Декан, 

завідувачі кафедр 
2020-2025р.р. 

6. 

Відкриття лабораторії 

вимірювань в народному 

господарстві на кафедрі 

автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій 

Декан, 

завідувач кафедри 
2020 р. 

 


