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Виходячи зі «Стратегії розвитку Львівського національного аграрного 

університету на період 2020-2025 рр..», зважаючи на можливості надані діючим 

законодавством України, враховуючи плани МОН України щодо радикального 

реформування системи освіти, зокрема й вищої, беручи до уваги глобалізаційні 

процеси, які посилюють конкуренцію між осередками економічної освіти та науки, 

вважаю за потрібне запропонувати колективу економічного факультету Львівського 

національного аграрного університету власну програму розвитку. 

 

Місія економічного факультету ЛНАУ 

Активне реформування різних сфер життєдіяльності суспільства, яке 

відбувається в крайні роки в Україні вплинуло і на місію економічного факультету, 

оскільки в нових реаліях ми повинні не лише готувати конкурентоспроможних 

фахівців, які здатні ефективно працювати, адже багаторічний досвід довів, що 

колектив факультету це вміє робити, але також ми повинні стати пізнаваними 

серед аналогічних факультетів на рівні центральноєвропейського регіону. 

Економічний факультет має прагнути до набуття ролі авторитетного 

консалтингового центру з широкого кола питань у сфері бізнесу, в тому числі й 

аграрного, сільських територій, місцевого самоврядування. 

Стратегічні завдання 

 дотримання науково-академічних цінностей; 

 прагнення до надання освітніх послуг згідно найкращих європейських практик; 

 формування власного іміджу та підвищення престижу факультету в Україні; 

 зміцнення наукового потенціалу факультету; 

 модернізація матеріальної бази факультету згідно сучасних викликів; 

 розширення присутності факультету в інформаційному полі; 

 посилення ролі студентського самоврядування. 

Реалізація стратегічних завдань досягатиметься завдяки виконанню 

необхідних заходів: 

1. Навчальний процес: 

 стратегічне планування розвитку усіх кафедр та кожного науково-педагогічного 

працівника у контексті реалізації стратегії розвитку економічного факультету та 

професійного розвитку викладача і дослідника впродовж життя; 

 ініціювання програм підвищення кваліфікації для співробітників факультету 

задля їх кар’єрного зростання; 

 розробка та реалізація навчальних програм гнучких до вимог ринку; 

 створення інноваційних методологій викладання;  



 залучення для викладання спецкурсів фахівців із різних сфер бізнесу, органів 

влади та місцевого самоврядування; 

 формування платформи для партнерської взаємодії “факультет-студент-успішна 

компанія” – від захисту курсових до захисту магістерських робіт на території та 

за участі компаній партнерів, ініціювання і проведення студентських конкурсів 

бізнес-проектів із подальшою їх комерціалізацією; 

 запровадження відзнаки “Кращий викладач економічного факультету” та 

інавгураційної лекції кращого викладача економічного факультету в перший 

тиждень нового навчального року; 

 вдосконалення проведення економічним факультетом олімпіад та конкурсів із 

різних спеціальностей; 

 проведення конкурсу есе іноземною мовою на професійну тематику серед 

студентів бакалаврату та магістратури. 

2. Наукова та дослідницька діяльність 

 активізація роботи щодо залучення провідних професорів, доцентів а також 

аспірантів і докторантів до участі в отриманні грантів, співпраці з 

університетами інших країн;  

 розширення співпраці з міжнародними організаціями та закладами вищої 

освіти для розроблення спільних міжнародних проектів і проведення наукових 

досліджень;  

 забезпечення організаційного супроводу дослідницьких ініціатив від ідеї до 

реалізації проекту; 

 створення умов для підтримки та стимулювання керівників та виконавців 

держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт шляхом 

запровадження механізму корегування їх навчального навантаження;  

 постійне публікування результатів досліджень у провідних фахових виданнях 

України та журналах, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of 

Science;  

 зберігання традиції проведення на факультеті міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференцій, симпозіумів, наукових семінарів, круглих 

столів;  

 активізація співпраці кафедр факультету з органами державної виконавчої 

влади та місцевого самоврядування; 

 забезпечення академічної мобільності Erasmus+ студентів і викладачів кафедр. 

3. Студентське самоврядування 

 забезпечення всебічної підтримки студентських ініціатив, які спрямовані на 

гармонійний розвиток студентської молоді; 



 сприяння виявленню в студентському середовищі потенційних лідерів, 

організаторів; залучати їх до роботи в органах студентського самоврядування; 

 залучення студентів до наукової, інноваційної, творчої діяльності, в тому числі 

через їх участь у міжнародних грантових проектах; 

 моніторинг потреб та інтересів усіх поколінь студентів через взаємодію з 

органами студентського самоврядування; 

 запровадження іменних стипендій та премій від успішних випускників 

факультету; 

 створення умов для взаємозв’язків студентів з успішними випускниками 

факультету. 

4. Профорієнтаційна робота 

• створення та ведення бази випускників факультету для підтримання 

професійних зв’язків та сприяння проведенню профорієнтаційної роботи;  

• залученням студентів для проведення профорієнтаційної роботи;  

• підготовка інформаційних рекламних буклетів про історію, традиції, 

спеціальності, спеціалізації і особливості навчання на факультеті (українською 

та англійською мовами);  

• створення окремої web-сторінки факультету та активізація присутності 

інформації в соціальних мережах для абітурієнтів щодо спеціальностей, умов і 

термінів вступу, навчальної та наукової роботи кафедр факультету і життя 

студентів;  

• продовження практики проведення Днів відкритих дверей на факультеті;  

• створення мережі партнерських шкіл факультету;  

 запровадження конкурсу бізнес-ідей серед учнівської молоді. 


