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 Стратегія розвитку кафедри економіки Львівського національного 

аграрного університету (далі – Стратегія) розроблена на основі Закону 

України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України 

«Про науково-технічну діяльність», Статуту  Львівського національного 

аграрного університету, Стратегії розвитку Львівського національного 

аграрного університету на період 2020-2025 рр., Стратегії розвитку 

економічного факультету Львівського національного аграрного університету 

на період 2020-2025 рр. та інших нормативно-правових документів, які 

регламентують та регулюють діяльність кафедри економіки. 

Метою Стратегії розвитку кафедри економіки є нарощування 

науково-педагогічного потенціалу кафедри та формування напрямів її 

діяльності впродовж 2020-2025 років,  адаптація програмних результатів 

навчання до вимог сучасної політики і стратегії держави, які спрямовані на 

подальше удосконалення процесів національної системи вищої освіти, 

інтеграція у складі університету до європейського та світового освітнього і 

наукового простору, розвиток ділових партнерських відносин та навчально-

наукової співпраці із спорідненими кафедрами інших закладів вищої освіти. 

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ 

Потреба у економістах зумовила у 1954 р. створення у Львівському 

сільськогосподарському інституті кафедри економіки сільського 

господарства як окремого структурного підрозділу. Протягом своєї 

діяльності кафедра неодноразово змінювала назву: 1996р. – економіки АПК;  

2004 р. – аграрної і міжнародної економіки; 2005р. – економіки підприємства 

і міжнародної економіки; 2009 р. – економіки підприємства; 2013 р. – 

економіки підприємства  та інноваційної діяльності; 2016 р. – економіки. 

Засновником і першим її завідувачем був директор Львівського 

сільськогосподарського інституту, кандидат економічних наук, професор 

В.Ф. Третьяков. Кафедру в різні роки очолювали професор В.А. Павчак, 
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доцент В.Г. Поплавський,  доцент Є.М. Лізунков, а з 1995 р. завідувачем 

кафедри є заслужений діяч науки і техніки, д.е.н., професор Черевко Г.В. 

Протягом усього свого існування колектив кафедри розробляв 

пропозиції і забезпечував потреби галузі сільського господарства 

рекомендаціями з підвищення ефективності функціонування його 

організаційно-правових структур. В період реформування аграрного сектора 

економіки України та розвитку трансформаційних процесів колектив 

кафедри працював над вдосконаленням формування і становлення нових 

форм господарювання, підвищення їх економічної ефективності в ринкових 

умовах. 

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно надають практичну 

допомогу сільськогосподарським товаровиробникам. Неодноразово науково-

педагогічні працівники кафедри залучались обласними владними установами 

до розробки прогнозів, планів і рекомендацій щодо розвитку сільського 

господарства у Львівській області і західному регіоні України. Ними були 

розроблені «Концепція розвитку сільського господарства західного регіону 

України» та рекомендації щодо створення корпоративних,  фермерських і 

кооперативних структур, методики обґрунтування їх розмірів, типів 

спеціалізації для різних природно-економічних зон Львівської області. Також 

розроблені рекомендації щодо вдосконалення державного земельного 

законодавства і державного оподаткування сільськогосподарських 

підприємств, визначення плати за землю, системи ціноутворення і ціни землі 

в сільському господарстві України та впорядкування внутрішніх економічних 

взаємовідносин у фермерських і кооперативних господарствах. 

 

 

 

 



1. Пріоритетні та стратегічні напрями розвитку кафедри 

Місія кафедри 

Напрямки розвитку кафедри економіки виходять з її місії – сприяння 

забезпеченню підвищення рівня економічної грамотності здійснення 

господарських процесів шляхом  підготовки висококваліфікованих фахівців у 

сфері економіки, здатних на високому професійному рівні застосовувати на 

практиці здобуті знання та швидко адаптовуватись у бізнес-середовищі, 

використовуючи інноваційний спосіб мислення і прогресивні компетентності 

економічного характеру. 

 

Мета діяльності кафедри 

Метою діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих, 

конкурентоспроможних фахівців, які володіють фундаментальними 

знаннями і практичними навичками з економіки, а також створення 

високого рівня якості наукового забезпечення економічних процесів шляхом 

постійного  самовдосконалення науково-педагогічних працівників кафедри.  

 

Завдання діяльності кафедри: 

 забезпечення надання якісних освітніх послуг у відповідності до 

державних освітніх стандартів і норм, що реалізують вимоги до змісту 

вищої освіти, та формування доступних умов навчання для кожного 

студента; 

 формування якісної структури кадрового забезпечення складу кафедри; 

 здійснення ефективної освітньої діяльності та модернізації навчально- 

виховного процесу з метою підвищення фахової компетентності 

випускників ЗВО; 

 забезпечення інноваційного типу розвитку кафедри; 

 формування на кафедрі висококваліфікованої та авторитетної наукової 

школи; 
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 створення можливостей для розширення спектру напрямів наукових 

досліджень кафедри; 

 залучення обдарованих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі; 

 формування  ефективних форм партнерства з вітчизняними та 

зарубіжними закладами вищої освіти, а також зі структурами влади і 

бізнесу; 

  підвищення міжнародної мобільності викладачів і студентів; 

 використання сучасних форм і методів проведення профорієнтаційної 

роботи, в тому числі, через мережу Internet, залучення випускників шкіл 

і коледжів до навчання на спеціальності «Економіка»; 

 сприяння підвищенню соціального захисту працівників кафедри. 

 

Пріоритетні напрями розвитку кафедри: 

 забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін шляхом 

впровадження в освітній процес новітніх інноваційних адаптивних 

технологій;  

 науково-дослідна робота і використання її результатів в навчальному 

процесі та у практиці господарювання;  

 науково-виховна робота зі студентами з метою виховання з них свідомих 

громадян країни;  

 розвиток внутрішніх та міжнародних наукових зв’язків;  

 співпраця з регіональними органами управління, економічними службами, 

підприємствами бізнес-сектору економіки;  

 підтримка наявних і створення нових наукових контактів із вченими 

науково-дослідних інститутів НАН України та провідних ЗВО Країн 

Європейського Союзу та світу; 

 участь у міжнародних програмах і проєктах. 

 



 

Стратегічні напрями розвитку кафедри: 

 

 створення на базі кафедри потужного інноваційного осередку наукового і 

методичного забезпечення ефективного і соціально-відповідального 

розвитку аграрної економіки як основи зрівноваженого розвитку сільських 

регіонів; 

 підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри 

шляхом участі у тренінгах, програмах стажування, сертифікаційних 

програмах з актуальних проблем розвитку аграрної сфери економіки; 

 акредитація: освітньої програми першого (бакалаврського) рівня 

підготовки спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми  другого 

(магістерського) рівня підготовки спеціальності 051 «Економіка» та 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії 

(PhD) спеціальності 051 «Економіка»; 

 підвищення ефективності роботи науково-педагогічних працівників 

кафедри над навчальними посібниками, підручниками та науковими і 

науково-практичними монографіями з метою формування умов для 

забезпечення самостійної роботи студентів в процесі вивчення ними 

фахових дисциплін; 

 активізація участі працівників кафедри у міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях з метою інтенсифікації входження у 

міжнародне науково середовище; 

 розвиток співпраці з роботодавцями з метою постійного удосконалення 

освітніх програм та навчальних планів фахівців для забезпечення високої 

якості їх підготовки відповідно до вимог ринку праці та реальної ситуації 

у ринковій аграрній економіці. 
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2. Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за 

освітньою програмою «Економіка»: 

Основні напрями: 

 запровадження інноваційних технологій організації освітнього процесу на 

основі інформаційних навчальних платформ з широким використанням 

комп’ютерної техніки та сучасних технологій активних методів навчання; 

 розширення сучасного інформаційно-освітнього середовища через 

оновлення наукової бібліотеки кафедри з використанням сучасної 

матеріальної бази та запровадженням інформаційних технологій;  

 розвиток інтеграції освітнього процесу із спеціальності «Економіка» з 

коледжами ЛНАУ; 

 активізація роботи викладачів кафедри над написанням і виданням 

навчальних посібників, курсів лекцій та підручників з дисциплін, що 

викладаються на кафедрі; 

 розширення співпраці із сферою бізнесу за програмою розвитку дуальної 

освіти з використанням технологій дистанційного навчання;  

 розширення баз практик студентів та постійного оновлення програм 

практики з урахуванням  сучасних задач розвитку ОТГ; 

 вдосконалення навчальних програм дисциплін, програм навчальних і 

виробничих практик, навчально-методичних комплексів;  

 розширення і впровадження новітніх форм і методів організації 

навчального процесу; 

 активізація залучення студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах 

дипломних робіт, Стипендіальних програмах, Всеукраїнських 

студентських олімпіадах за спеціальністю та предметних олімпіадах; 

 проведення систематичного анкетування студентів з метою з’ясування 

зауважень і пропозицій щодо оптимізації навчального процесу на кафедрі, 



оцінки якості отриманих знань, практичних навичок, взаємин з 

викладачами та отримання пропозицій щодо покращення навчального 

процесу на кафедрі. 

 

3. Наукова діяльність та міжнародне наукове співробітництво 

 

Наукова робота - невід’ємний напрямок  діяльності кафедри економіки. 

В центрі уваги науковців кафедри завжди були і  є актуальні проблеми 

розвитку аграрної економіки, які здебільшого характеризуються 

комплексним характером, що характерно власне для даної кафедри, оскільки 

спеціальність 051 Економіка передбачає володіння широким спектром знань 

з усіх сфер економічної активності. 

Тема наукових досліджень кафедри економіки на 2021-2025 рр: 

 

Інноватизація  економіки як чинник зрівноваженого розвитку сільських 

регіонів та формування продовольчої безпеки країни. 

Основні напрями досліджень та виконавці: 

 Тенденції та перспективи розвитку сільських регіонів і формування 

продовольчої безпеки країни 

 Стратегічні напрями розвитку сільських регіонів у контексті 

міжнародного співробітництва 

 Ефективність функціонування виробників аграрної продукції та 

використання їх ресурсів 

 Енергоефективність та енергонезалежність сільських регіонів  

 Державне регулювання аграрної економіки в контексті зрівноваженого 

розвитку сільських регіонів  

 Нішова інноватизація аграрної економіки як чинник зрівноваженого 

розвитку сільських регіонів та формування продовольчої безпеки країни 

 Удосконалення економічних взаємовідносин у сфері аграрної економіки  
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Основні напрями діяльності: 

 активізація  участі науково-педагогічних працівників кафедри економіки у 

міжнародних наукових проєктах, програмах, грантах; 

 активізація участі науково-педагогічних працівників кафедри економіки у 

подачі проєктів на вітчизняні конкурси в рамках бюджетного 

фінансування та формування проєктних пропозицій в рамках програми 

Erasmus+; 

 системне покращення наукової роботи студентів для участі у 

конференціях різних рівнів, Всеукраїнських конкурсах студентських 

наукових робіт з метою створення резерву для аспірантури;  

 активізація роботи з обдарованою молоддю (шкіл, коледжів) через 

залучення до наукових заходів;  

 налагодження тісної співпраці з українськими та зарубіжними ЗВО і 

науково-дослідними установами з метою обміну досвідом наукової 

роботи; 

 подальше заключення договорів та виконання госпдоговірних науково-

дослідних тем; 

 формування можливості наукового стажування та підвищення кваліфікації 

співробітників кафедри у провідних наукових закладах за рахунок 

міжнародних грантів; 

  активізація участі науково-педагогічних працівників у міжнародних 

авторських колективах за участю  з колегами із закордонних університетів 

та наукових установ; 

 продовження традиції кафедри щодо проведення щорічної Міжнародної 

науково-практичної конференції «Ефективність функціонування 

сільськогосподарських підприємств»; 

 активізація та мотивація підготовки докторських дисертацій науково-

педагогічними працівниками кафедри; 



 інтенсифікація публікації результатів наукових досліджень працівників 

кафедри у високопунктованих виданнях, що входять до престижних 

науково метричних баз; 

 забезпечення ефективного функціонування на кафедрі студентського 

наукового гуртка; 

 сприяння функціонуванню і використанню системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату у результатах наукових досліджень 

учасників освітньо-наукового процесу кафедри; 

 запровадження у практику діяльності кафедри засад академічної 

доброчесності. 

 

4. Організаційна роботи кафедри 

Організаційна робота кафедри повинна бути спрямована на: 

 підвищення рівня трудової дисципліни науково-педагогічними 

працівниками  кафедри та рівня активності їх участі у подіях та процесах, 

що стосуються громадського життя ЛНАУ та держави в цілому;  

 активізація рейтингового оцінювання результатів роботи професорсько-

викладацького складу кафедри; 

 підвищення рівня якості і повноти висвітлення результатів роботи 

кафедри на інтернет-сторінці кафедри та сторінках кафедри економіки в 

соціальних мережах; 

 формування та розширення бази стейкхолдерів освітніх програм 051 

«Економіка», розвиток співробітництва з бізнесовими структурами, 

органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими 

роботодавцями з питань підготовки для них висококваліфікованих 

фахівців у галузі економіки; 

 підвищення вимог щодо якості викладання дисциплін та ведення таких 

форм контролю як періодичне проведення викладачами кафедри 
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відкритих лекцій, семінарських занять, взаємне відвідування та 

обговорення на засіданнях кафедри методів викладання; 

  підвищення якісного рівня організації проведення кафедрою круглих 

столів та наукових конференцій із відповідним покращенням їх 

змістовного наповнення та розширенням географії учасників; 

 вдосконалення організації роботи навчально-методичного кабінету 

кафедри шляхом відновлення ведення тематичного каталогу наукових 

праць та диверсифікація форм презентації наявного у кабінеті 

інформаційного матеріалу, що стосується можливостей використання 

інформаційних баз з метою полегшення студентам роботи у написанні 

ними курсових та дипломних проектів і наукових робіт; 

 підвищення активності та ефективності роботи наставників академічних 

груп у напрямі  більшої персоніфікації їх роботи із студентами та кращого 

її змістовного наповнення. 

 

5. Профорієнтаційна, рекламно-інформаційна та інші види робіт на 

кафедрі  

Профорієнтаційна та рекламно-інформаційна робота кафедри  

спрямовані на популяризацію на ринку освітніх послуг спеціальності 

«Економіка». 

Основні напрями роботи: 

 сприяння покращенню профорієнтаційної роботи шляхом диверсифікації 

форм, методів та географії її проведення;  

 організація і проведення кафедрою спеціалізованих та загальних зустрічей 

зі студентами економічних та неекономічних спеціальностей;   

 активізація профорієнтаційної роботи через постійне оновлення 

презентаційних матеріалів спеціальності «Економіка» на сайті кафедри та 

в соціальних мережах; 



 цільові виїзди в школи та коледжі з профорієнтаційною метою;  

 впровадження новітніх форм інтеграції студентів та викладачів до 

світового освітнього процесу, зокрема організаційне забезпечення процесу 

підготовки студентів кафедри з отриманням двох дипломів – українського 

та європейського; 

 сприяння працевлаштуванню випускників шляхом якісного підбору та 

розширення баз виробничої практики, тісної співпраці з представниками 

фондів зайнятості; 

 активізація використання у профорієнтаційній роботі можливостей 

інтернет-ресурсів; 

 організація та участь кафедри у таких рекламних заходах: дні відкритих 

дверей, дні гостинності кафедри, дні кар’єри, спеціалізовані виставки і 

ярмарки, відзначення  пам'ятних дат Університету, зустрічі випускників, 

конференції і симпозіуми тощо. 

 

Завідувач кафедри,                                    

 д.е.н., професор 

заслужений діяч науки і техніки України                 Георгій  Черевко                                                         

 


