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Розділ 1. Основні досягнення кафедри
Кафедру економічної теорії у Львівському університеті імені Івана Франка
створено у 1991 році з метою радикального оновлення змісту викладання
економічних дисциплін та його наближення до провідних міжнародних
стандартів. З 1998 року для зменшення дефіциту на ринку праці фахівців,
здатних до виконання глибокої аналітичної роботи як на макро-, так і
мікроекономічному рівні, на базі кафедри було розпочато набір студентів для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки
“Економічна теорія”. Підготовку спеціалістів та магістрів із цієї ж спеціальності
започатковано у 2002 та 2003 роках відповідно.
Реагуючи на виклики, що постали перед вищою освітою у новому
тисячолітті (реформа системи управління освітньою діяльністю, запровадження
нового переліку спеціальностей, зміни у запитах працедавців щодо набору
ключових компетентностей випускників вищих закладів освіти та ін.), і
прагнучи до найповнішої реалізації акумульованого інтелектуального
потенціалу, у 2016 році кафедра розпочала підготовку бакалаврів та магістрів із
спеціальності “Економіка” за освітньою програмою “Бізнес-економіка”.
Програма дає можливість набути системні знання та професійні навички
формулювання завдань розвитку економіки та бізнесу і розроблення комплексу
заходів для їх досягнення, використовуючи аналітичні компетентності та
здатність ухвалювати інноваційні рішення.
Колектив кафедри економічної теорії складають три професори та п’ять
доцентів (табл.1.1), що дозволяє вести наукову та навчальну роботу підрозділу
на високому рівні.
Таблиця 1.1
Кадровий склад кафедри економічної теорії
Прізвище та
ініціали

Посада

Завідувач
кафедри
Ватаманюк О.З.
Професор
Кульчицький Б.В. Професор
Ільків Н.В.
Доцент
Кудин С.І.
Доцент
Майовець Я.М.
Доцент
Моряк Т.П.
Доцент
Стирський М.В.
Доцент
Островерх П.І.

Вчене
звання

Науковий ступінь

Професор

Кандидат економічних наук

Професор
Професор
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент

Доктор економічних наук
Доктор економічних наук
Кандидат економічних наук
Кандидат економічних наук
Кандидат економічних наук
Кандидат економічних наук
Кандидат економічних наук

Викладачі кафедри економічної теорії забезпечують проведення лекцій та
практичних занять із низки нормативних та вибіркових навчальних дисциплін
для студентів спеціалізації “Бізнес-економіка“ (див. табл.1.2-1.3). Крім того
працівники кафедри викладають дисципліни циклу професійної та практичної
підготовки для студентів інших спеціальностей економічного факультету,
зокрема: “Основи економічної науки” (доц. Кудин С.І), “Мікроекономіка”
(проф. Ватаманюк О.З., доц. Моряк Т.П.), “Мікроекономічний аналіз” (проф.

Ватаманюк О.З.), “Макроекономіка” (доц. Ільків Н.В., доц. Моряк Т.П., доц.
Стирський М.В.), “Історія економіки та економічної думки” (проф.
Кульчицький Б.В.), “Теорія та історія економіки” (проф. Кульчицький Б.В.).
Таблиця 1.2
Перелік навчальних дисциплін, забезпечуваних працівниками кафедри
економічної теорії для студентів спеціалізації “Бізнес-економіка” у бакалавраті
Навчальна дисципліна

Кількість
кредитів

Семестр

Лектор

Загальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки
Мікроекономіка
8
3, 4
проф. Островерх П.І.
Макроекономіка
8
1, 2
доц. Стирський М.В.
Нормативні дисципліни спеціалізації “Бізнес-економіка”
Мікроекономіка
4
3, 4
проф. Островерх П.І.
Бізнес-економіка
5
5
проф. Ватаманюк О.З.
Економічна компаративістика
3
8
проф. Кульчицький Б.В.
Аналіз бізнес-середовища
4
7
доц. Ільків Н.В.
Історія економіки та
4
3
доц. Кудин С.І.
економічної думки
Державне регулювання
3
8
доц. Кудин С.І.
економіки та бізнесу
Економіка галузевих ринків
4
8
доц. Моряк Т.П.
Макроекономіка
4
1, 2
доц. Стирський М.В.
Фінансова економіка
4
7
доц. Стирський М.В.
Вибіркові навчальні дисципліни
Економіка та організація
4
7
доц. Ільків Н.В.
Startup-бізнесу
Теорія та практика бізнес3
8
доц. Ільків Н.В.
тренінгів
Фінансовий бізнес
4
7
доц. Майовець Я.М.
Бізнес-інновації
4
8
доц. Майовець Я.М.
Для забезпечення належного зворотного зв’язку та врахування інтересів і
здібностей слухачів освітніх програм кафедра впродовж останніх двох років
проводить опитування серед студентів-випускників спеціалізації “Бізнесекономіка”, з’ясовуючи в такий спосіб рівень задоволеності структурою та
змістовим наповненням навчальних планів та дисциплін.
Окрім проведення лекцій та практичних занять викладачі кафедри також
керують виробничою практикою, магістерськими і курсовими роботами
студентів спеціалізації “Бізнес-економіка”, беруть участь у підсумковій
атестації студентів бакалаврату галузі знань “Управління та адміністрування” і
спеціальності “Економіка”.
Усвідомлюючи важливість міжнародної комунікації в бізнесі та
економічній науці, кафедрою передбачена можливість поглибленого вивчення

англійської мови студентами програми “Бізнес-економіка”, в тому числі
шляхом викладання низки курсів англійською мовою: “Економіка галузевих
ринків” (доц. Моряк Т.П.), “Теорія і практика ухвалення рішень” (проф.
Ватаманюк О.З.), “Мікроекономічний аналіз” (проф. Ватаманюк О.З),
“Макроекономічний аналіз” та “Міжнародний фінансовий менеджмент” (доц.
Буняк В.Б., кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки)
Таблиця 1.3
Перелік навчальних дисциплін, забезпечуваних працівниками кафедри
економічної теорії для студентів спеціалізації “Бізнес-економіка” у
магістратурі
Навчальна дисципліна

Кількість
кредитів

Семестр

Лектор

Загальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки
Мікроекономічний аналіз
4
1
проф. Ватаманюк О.З.
Нормативні дисципліни спеціалізації “Бізнес-економіка”
Теорія і практика ухвалення
4
2
проф. Ватаманюк О.З.
рішень
Економіка галузевих ринків ІІ
4
1
доц. Моряк Т.П.
Стратегії бізнесу та
доц. Кудин С.І.
4
2
ціноутворення
Вибіркові навчальні дисципліни
Економіка державного сектора
3
1
проф. Ватаманюк О.З.
Економіка прав власності та
проф. Островерх П.І.
4
3
фірми
Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію у формі
стажування та участі у сертифікаційних курсах. Зокрема, у 2020-2021 році:
1) доц. Ільків Н.В. та доц. Майовець Я.М. пройшли міжнародне
дистанційне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників
“Нові та інноваційні методи викладання” на базі Краківського економічного
університету (Польща), 14.09.-09.10.2020 (4 кредити);
2) доц. Кудин С.І., доц. Майовець Я.М. та доц. Стирський М.В. успішно
завершили курс “Вдосконалення викладацької майстерності” на базі
Львівського національного університету імені Івана Франка, 1.10.202023.01.2021, (6 кредитів).
Кафедра приділяє увагу впровадженню у навчальний процес інноваційних
технологій навчання, про що зокрема свідчить атестація чотирьох електронних
навчальних курсів у 2020-2021 н.р.:
1) “Історія економіки та економічних вчень” для студентів другого курсу
спеціальності 051 “Економіка” (спеціалізації “Бізнес-економіка”) (автор – доц.
Кудин С.І.);
2) Фінансовий бізнес” для студентів четвертого курсу спеціальності 051
“Економіка” (спеціалізації “Бізнес-економіка”) (автор – доц. Майовець Я.М.);

3) “Макроекономіка” для студентів першого курсу спеціальності 051
“Економіка” (спеціалізації “Бізнес-економіка”) (автор – доц. Стирський М.В.);
4) “Макроекономіка” для студентів першого курсу спеціальності 076
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (автор – доц. Стирський
М.В.).
Як засвідчив досвід вступних кампаній, запропонований колективом
кафедри підхід знайшов активний позитивний відгук серед абітурієнтів. Якщо у
2016 році на спеціалізацію “Бізнес-економіка” було набрано 31 студента (23 –
бюджетна форма навчання, 8 – платна), то впродовж 2017–2020 років
популярність освітньої програми “Бізнес-економіка” у Львівському
національному університеті імені Івана Франка дозволяла забезпечувати
помітно вищі результати (табл. 1.4).
Таблиця 1.4
Результати вступної кампанії для освітньої програми “Бізнес-економіка”
в ЛНУ імені Івана Франка у 2017–2020 роках
Рік

Подано
заяв

2017
2018
2019
2020

628
404
431
517

2018
2019
2020

9
10
26

Рейтинговий бал зарахованих
студентів:
середній
мінімальний на
бюджет
бюджет контракт бюджет контракт
бакалаврат
22
59
184,42
154,33
184,12
11
46
187,83
159,58
182,22
20
46
188,89
159,71
185,31
22
48
190,59
163,83
187,32
магістратура
5
362,19
316,92
4
2
380,49
296,68
348,88
8
6
366,19
311,87
349,24
Зараховано
студентів

Крім того кафедра здійснює активну наукову роботу, покликану
забезпечити теоретичну і методологічну основу прийняття та імплементації
неструктурованих бізнес-рішень суб’єктів ринку адекватно до умов
динамічного середовища їхньої діяльності на основі критичного
переосмислення положень сучасних макро- та мікроекономіки і застосування
новітніх результатів досліджень у сфері інституційної та поведінкової
економіки. Впродовж 2014-2021 рр. колектив кафедри виконував дослідження у
межах наступних науково-дослідних тем:
1) №0114U000872 (в межах робочого часу) “Ринкові та інституційні
механізми розвитку господарської системи України” (наук. керівник – проф.
Островерх П.І.). Термін виконання: 01.01.2014-31.12.2017;
2) №0118U000597 (в межах робочого часу) “Макроекономічне середовище
розвитку бізнесу в Україніˮ (наук. керівник – проф. Островерх П.І.). Термін
виконання: 01.01.2018-31.12.2021.
Результати наукових досліджень працівників кафедри опубліковано у
різних формах видань (див. табл. 1.5).

Таблиця 1.5
Підсумки наукової діяльності викладачів кафедри за 2014-2021 рр.
Загальна кількість наукових
2014
публікацій:
Монографій
1
Підручників та навчальних
1
посібників
Статей (всього)
17
у виданнях, що входять до
міжнародних
наукометричних баз даних
(Scopus, Web of science,
Index Copernicus)
у зарубіжних виданнях
2
у
фахових
виданнях
13
України
у інших виданнях України
2
Тези доповідей на
5
міжнародних конференціях
Тези доповідей на
4
вітчизняних конференціях

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

-

1

11

12

18

16

13

12

-

-

6

8

6

4

-

-

1

1

-

1

10

12

11

7

7

7

1

-

-

-

-

-

6

1

10

3

10

2

2

1

-

-

1

4

Серед них варто виокремити:
1) монографію “Макроекономічний аналіз економічної безпеки України”
(Ю.В. Вашай, С.І Кудин) (2014р.);
2) монографію “Філософія економічних систем (розвиток методології їх
порівняльного аналізу в умовах екологізації, інтелектуалізації та глобалізації)”
(Б.В. Кульчицький, Я.В. Кульчицький) (2015р.);
3) підручник “Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка.
Кн.2. Мікроекономіка” (за ред. С.М. Панчишина та П.І. Островерха) (2014р.);
4) підручник “Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка.
Кн.1. Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка” (за ред. С.М.
Панчишина та П.І. Островерха) (2017р.);
5) навчальний посібник “Бізнес-економіка” (О.З. Ватаманюк) (2018р.);
6) підручник “Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка.
Кн.1. Вступ до макроекономіки. Макроекономіка” (за ред. С.М. Панчишина та
П.І. Островерха) (2020р.).
Разом із низкою інших структурних підрозділів економічного факультету
кафедра економічної теорії виступає базою підготовки докторів філософії (до
2021 року – кандидатів економічних наук) та докторів наук за спеціальністю
“Економіка”. За звітний період аспіранти кафедри успішно захистили
дисертації у Вчених радах Львівського національного університету імені Івана
Франка і Львівського торговельно-економічного університету та отримали
дипломи кандидата економічних наук (табл. 1.6).
Кафедра також активно залучає до наукової роботи студентів у формі
участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах студентських

наукових робіт, науково-практичних конференціях та підготовки одноосібних
чи спільних наукових публікацій. Зокрема, у 2015-2016 рр. їхні успіхи були
відзначені дипломами другого ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади
із економічної теорії.
Таблиця 1.6
Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук
Прізвище та
ініціали
аспіранта

Науковий
керівник

Рік
захисту

Гнатюк Р.А.

Проф.
Островерх П.І.

2016

Ільків Н.В.

Проф.
Островерх П.І.

2018

Майовець Я.М.
Табачук А.Я.

Тесля А.І.

Проф.
Островерх П.І.
Проф.
Кульчицький
Б.В.
Проф.
Кульчицький
Б.В.

2018
2019

2019

Тема дисертаційного
дослідження
Інституційний
аналіз
міжнародного ринку цінних паперів
Політико-економічний
аналіз
сектора нематеріальних послуг
в Україні
Інноваційний розвиток аграрного підприємництва в Україні
Інституційні засади екологізації
економічних систем в умовах
посилення глобалізації
Організаційно-економічний
механізм
стимулювання
розвитку
інтелектуального
капіталу за умов трансформації
в економіці України

Аспіранти кафедри та студенти спеціалізації “Бізнес-економіка” беруть
активну участь у міжнародних програмах студентських обмінів (табл. 1.7).
Таблиця 1.7
Участь аспірантів кафедри та студентів спеціалізації “Бізнес-економіка” у
міжнародних програмах обміну
Прізвище та
ініціали

Навчальний заклад

Країна, місто

Рік

Канада, м. Едмонтон
Фінляндія, м. Турку

2018
2018

Італія, м. Фоджа
Португалія, м. Брага
Нідерланди, м.
Гронінген

2018
2018
2019

Курудз Х. В.
Пелех М. Я.

Аспіранти
Університет Альберти
Університет Турку
Студенти
Університет Фоджа
Університет Мінью

Кравчук Л. А.

Університет Гронінгена

Форись Т.П.

Технологічний університет
Литва, м. Каунас
Каунаса

Саловський О. Б.
Сюта О. Я.

2021

Викладачі кафедри (проф. Островерх П.І., проф. Ватаманюк О.З., проф.
Кульчицький Б.В.) входять до складу редколегій збірника наукових праць
“Формування ринкової економіки в Україні” та “Вісника Львівського
університету. Серія економічна”. Проф. Ватаманюк О.З. також є членом
редколегії збірника наукових праць “Економічна теорія та право”
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Для забезпечення належного інформаційно-консультаційного супроводу
кафедрою призначені порадники студентських груп (табл. 1.8).
Таблиця 1.8
Академічні групи та їхні порадники у другому семестрі 2020-2021 н.р.
Академічна груп
Еке-11с
Еке-12с
Еке-13с
Еке-21с
Еке-22с
Еке-23с
Еке-31с
Еке-32с
Еке-41с
Еке-42с
Еке-43с
ЕкеМ-51с

Порадник
проф. Островерх П.І.
проф. Островерх П.І.
доц. Кудин С.І.
доц. Стирський М.В.
доц. Моряк Т.П.
доц. Ільків Н.В.
доц. Майовець Я.М.
доц. Майовець Я.М.
проф. Ватаманюк О.З.
доц. Моряк Т.П.
доц. Ільків Н.В.
доц. Кудин С.І.

З метою активізації наукової роботи та професійного розвитку студентів
викладачі кафедри виступили ініціаторами чи співорганізаторами низки
заходів, зокрема:
1) Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих
учених “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України”
(члени оргкомітету – проф. Островерх, доц. Моряк, щорічно);
2) Всеукраїнський студентський віртуальний бізнес-турнір із стратегічного
управління “Лідер ринку-2016” (Львів, 7-9 грудня 2016 р.) (член оргкомітету –
ас. Ільків Н.В.);
3) Конкурс студентських рекламних відеопроєктів на тему: “ЕKO LIFE:
життя у стилі еко” (Львів, 26 жовтня 2017 р.) (керівник-консультант та член
оргкомітету – ас. Ільків Н.В.);
4) Програма стажування для студентів “Потужний старт у великому
бізнесі” (Львів, жовтень 2016-лютий 2017) (член оргкомітету – ас. Ільків Н.В.);
5) “Кар’єрний Workshop: X-Реформи – платформа співпраці освіта-містобізнес” (Львів, травень 2017) (член оргкомітету – ас. Ільків Н.В.);
6) “Lviv Business Start Up Lab - платформа співпраці освіта-місто-бізнес”
(Львів, вересень-грудень 2017) (член оргкомітету – ас. Ільків Н.В.);
7) Бізнес-освітній проєкт “Марафон стипендій” – платформа співпраці
освіта-місто-бізнес” (Львів, березень - квітень 2018) (співрозробник та
співорганізатор – доц. Ільків Н.В.);

8) Конкурс студентських рекламних відеопроєктів на тему: “Я –
МОТИВАТОР!” (Львів, 25 жовтня 2018 р.) (керівник-консультант та член
оргкомітету – доц. Ільків Н.В.);
9) Платформа розвитку еко-трендів в середовищі міста “ECO LIFE
COMMUNITY” (проєкт-співпраця економічного факультету ЛНУ імені Івана
Франка, ЛМР та Національної туристичної організації) (листопад 2018 - травень
2019) (співрозробник та співорганізатор – доц. Ільків Н.В.);
10) Круглий стіл “ECO LIFE: життя у стилі еко” (грудень 2018)
(співрозробник та співорганізатор – доц. Ільків Н.В.);
11) Круглий стіл “Еко-технології в індустрії гостинності” (січень 2019)
(співрозробник та співорганізатор – доц. Ільків Н.В.);
12) Круглий стіл “Здоров’я дитини починається з води” (лютий 2019)
(співрозробник та співорганізатор – доц. Ільків Н.В.);
13) Круглий стіл “Екологічний аудит домогосподарств” (березень 2019)
(співрозробник та співорганізатор – доц. Ільків Н.В.);
14) Конкурс візуальної реклами у форматі плакату на тему: “ECO LIFE:
життя у стилі еко” (лютий-травень 2019). (співрозробник та співорганізатор –
доц. Ільків Н.В.);
15) Конкурс студентських рекламних відеопроектів на тему: “ЕКОЛОГІЯ:
питання часу” (31 жовтня 2019). (керівник-консультант, співрозробник та
співорганізатор – доц. Ільків Н.В.);
16) Проєкт розробки креативних концептів для нового флагманського
магазину ТМ “Родинна ковбаска” (квітень-травень 2020 р.) (керівник
студентської команди-призера (2 місце) – доц. Ільків Н.В.);
17) Турнір “Твій фінансовий простірˮ в рамках тижневого марафону для
студентів Global Money Week 2021 (29 березня 2021 р.) (організатори – доц.
Ільків, Н.В., доц. Майовець Я.М.);
18) Семінар-дискусія на тему “Як в умовах невизначеності зберегти свою
фінансову стійкість” в рамках тижневого марафону для студентів Global Money
Week 2021 (29 березня 2021 р.).
При кафедрі економічної теорії створено бібліотеку бізнес-літератури для
студентів економічного факультету. Бібліотека налічує більше 250 найменувань
сучасної літератури з бізнесу, саморозвитку, менеджменту, маркетингу тощо.
Кафедра економічної теорії активно бере участь у щорічних Днях
відкритих дверей Львівського національного університету для ознайомлення із
науковими і педагогічними здобутками працівників кафедри та сприяння
професійній орієнтації абітурієнтів. Крім того працівники кафедри (проф.
Островерх П.І., доц. Моряк Т.П.) долучаються до організації Всеукраїнських
олімпіад з економіки з метою добору талановитої молоді.

Розділ 2. Основні цілі та плановані показники розвитку кафедри на
наступні п’ять років
План роботи кафедри на 2021-2026 рр. передбачає досягнення низки цілей,
в тому числі:
2.1. Оприлюднення інформації.
2.1.1. Наповнення інформацією веб-сторінки кафедри (серед іншого –
оприлюднення освітніх програм та їх компонент, навчальних курсів,
ознайомлення із заходами, здійснюваними кафедрою) згідно з вимогами
нормативних документів Університету та вимог чинного законодавства
(Положення про інтернет-портал Львівського національного університету імені
Івана Франка. Положення про веб-сайт факультету / коледжу / інституту
післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана
Франка) (впродовж усього періоду);
2.1.2. Наповнення інформацією персональних веб-сторінок викладачів
(серед іншого – оприлюднення силабусів та робочих навчальних програм
курсів, забезпечуваних викладачами, списку авторських публікацій
з
урахуванням актуальних змін, методичних матеріалів) згідно з вимогами
нормативних документів Університету та вимог чинного законодавства
(Положення про інтернет-портал Львівського національного університету імені
Івана Франка. Положення про веб-сайт факультету / коледжу / інституту
післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана
Франка) (перед початком кожного навчального року (силабуси і програми) чи
за потреби впродовж усього періоду (інші матеріали));
2.1.3. Оновлення концепції Інтернет-сайту кафедри http://businesseconomy.in.ua/ та сторінок кафедри у соціальних мережах (грудень 2021 року),
постійне оновлення їхнього змісту для здійснення профорієнтації,
ознайомлення громадськості із результатами наукової та навчально-методичної
роботи кафедри.
2.2. Кадровий склад
2.2.1. При формуванні кадрового складу кафедри керуватися
рекомендаціями Вченої ради Університету щодо розгляду конкурсних справ
при обранні на посади науково-педагогічних працівників та при присвоєнні
вчених звань Університету (протокол засідання Вченої ради № 89/10 від 28
жовтня 2020 року) (впродовж усього періоду);
2.2.2. Проводити оцінювання роботи науково-педагогічних працівників
згідно з Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів
наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету
(впродовж усього періоду);
2.2.3. Створити умови для підвищення кваліфікації, стажування викладачів
кафедри, в тому числі шляхом скерування на курси вдосконалення
викладацької майстерності та інші курси підвищення кваліфікації викладачів в
Університеті згідно із наступним графіком:

Графік стажувань викладачів кафедри економічної теорії у 2021-2026 рр.
Прізвище та
ініціали
Островерх П.І.
Ватаманюк О.З.
Кульчицький Б.В.
Ільків Н.В.
Кудин С.І.
Майовець Я.М.
Моряк Т.П.
Стирський М.В.

Посада
Завідувач кафедри
Професор
Професор
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент

Орієнтовні терміни
стажування
травень-червень 2026
листопад-грудень 2023 року
жовтень-листопад 2023 року
вересень-жовтень 2025 року
лютий-березень 2026 року
вересень-жовтень 2025 року
листопад-грудень 2023 року
лютий-березень 2026 року

2.3. Навчально-методична робота
2.3.1. Підготувати навчальні посібники та підручники із загальних
дисциплін та дисциплін спеціалізації, в тому числі:
а) третє видання підручника “Аналітична економіка: макроекономіка і
мікроекономіка. Кн.2. Мікроекономіка” (за ред. С.М. Панчишина та П.І.
Островерха) (січень 2022р.);
б) навчальний посібник “Теорія і практика ухвалення рішень”
(Ватаманюк О.З., вересень 2025 р.);
в) навчальний посібник “Практикум з бізнес-економіки” (Ватаманюк
О.З., Майовець Я.М., травень 2023 р.);
г) навчальний посібник “Економіка галузевих ринків” (Моряк Т.П.,
вересень 2021р.);
ґ) навчальний посібник з дисципліни “Аналіз бізнес-середовища”
(Ільків Н.В., жовтень 2023);
д) тексти лекцій з курсу “Стратегії бізнесу та ціноутворення” для
студентів першого курсу магістратури, спеціалізації “Бізнес економіка” (доц.
Кудин С.І., травень 2022р.);
е) практикум з курсу “Бізнес-фінанси” (Стирський М.В., лютий 2024
року);
2.3.2. Підготувати атестовані електронні курси з наступних навчальних
дисциплін:
а) “Аналіз бізнес-середовища” (Ільків Н.В., серпень 2022 року);
б) “Теорія та практика бізнес-тренінгів ” (Ільків Н.В., серпень 2022
року);
в) “Бізнес-фінанси” (Стирський М.В., лютий 2023 року);
г) “Дизайн аукціонів та закупівель” (Стирський М.В., червень 2024
року).
2.3.3. Забезпечити оновлення освітніх програм, навчальних дисциплін
кафедри з урахуванням побажань роботодавців та слухачів (впродовж усього
періоду);
2.3.4. Підготувати вибіркові дисципліни, передбачені навчальними
планами бакалавра і магістра з “Бізнес-економіки”, уведеними в дію з 20192020 та 2020-2021 н.р. відповідно (червень 2021 року);

2.3.5. Збільшити пропозицію дисциплін вільного вибору студента,
забезпечуваних колективом кафедри, для максимального врахування інтересів
та здібностей слухачів освітніх програм (впродовж усього періоду);
2.3.6. Залучити працівників-роботодавців та інших стейкголдерів до
зовнішньої експертної оцінки та вдосконалення освітніх програм, навчальних
планів (впродовж усього періоду);
2.3.7. Підготувати матеріали до акредитації освітньої програми “Бізнесекономіка” першого рівня освіти у березні 2024 року;
2.3.8. Підготувати матеріали до акредитації освітньої програми “Бізнесекономіка” другого рівня освіти у березні 2024 року.
2.4. Наукова робота
2.4.1. Затвердження теми наукових досліджень кафедри, виконуваної у
межах робочого часу із терміном виконання: 01.01.2022-31.12.2026;
2.4.2. Сприяти у здобутті викладачами кафедри наукового ступеня доктора
економічних наук, в тому числі:
а) затвердити теми докторських дисертацій доц. Ільків Н.В. та доц.
Майовець Я.М. (жовтень 2021 року);
б) створити умови для написання та публікації викладачами кафедрикандидатами наук монографій за темами їхніх дисертаційних досліджень
(впродовж усього періоду);
2.4.3. Щорічно організовувати студентські олімпіади серед слухачів
програми “Бізнес-економіка” для забезпечення атмосфери змагальності,
реалізації здібностей учасників та участі у II етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади (впродовж усього періоду);
2.4.4. Активізувати роботу наукового гуртка “Економіка бізнес-рішень” та
розширити коло його учасників для популяризації студентської наукової
роботи, поглиблення наукового складника у практичній підготовці фахівців з
бізнес-економіки та участі у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або
визнані МОН України;
2.4.5. Збільшити частку наукових праць, що публікуються у зарубіжних
виданнях та виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз
(Scopus, Web of Science, Copernicus та ін.) до 45% (впродовж усього періоду);
2.4.6. Зобов’язати науково-педагогічних, наукових, інших працівників
кафедри створити наукові профілі у наукометричних базах даних Web of
Science, Scopus, Google Scholar (грудень 2021 року);
2.4.7. Взяти участь у розробці “дорожньої карти” внесення видань
економічного факультету до списку наукометричних видань (червень 2022
року).
2.5. Міжнародна співпраця
2.5.1. Активізувати участь викладачів кафедри у роботі міжнародних
наукових конференцій для послідовної інтеграції у світовий науковий простір,
апробації результатів наукових досліджень та обміну досвідом методології
наукового пошуку (впродовж усього періоду);

2.5.2. Брати участь у семінарах, присвячених питанням оформлення
документів для отримання грантів на дослідження та стажування, для
підвищення рівня компетентності працівників кафедри, що сприятиме
підвищенню результативності грантових заявок та академічній мобільності.
2.6. Виховна робота
2.6.1. Забезпечити неперервність інформаційної підтримки студентів
спеціалізації з боку порадників академічних груп (впродовж усього періоду);
2.6.2. Здійснювати моніторинг відгуків студентів щодо окремих ланок
навчального процесу, в тому числі у формі анкетування, з метою отримання
необхідного зворотного зв’язку для виявлення резервів оптимізації освітніх
пропозицій (впродовж усього періоду);
2.6.3. Започаткувати організацію літніх шкіл для студентів програми
“Бізнес-економіка” (липень 2022 року) із залученням представників бізнесу та
державного управління для поглиблення здобутих слухачами у межах
навчального процесу знань і навичок та формування міждисциплінарних
зв’язків (впродовж усього періоду).
2.7. Професійно-орієнтаційна робота
2.7.1. Здійснювати постійний моніторинг попиту на ринку освітніх послуг
та проводити профорієнтаційну роботу з учнями старших класів
загальноосвітніх шкіл з метою їх націлення на здобуття вищої освіти за
освітньою програмою “Бізнес-економіка”;
2.7.2. Систематично проводити профорієнтаційну роботу із випускниками
бакалаврату щодо переваг продовження навчання з метою здобуття ступеня
освіти “магістр”;
2.7.3. Розширити перелік баз виробничої практики з метою поглиблення
зв’язків між теоретичною та практичною компонентами підготовки студентів і
спрощення процесу працевлаштування випускників освітньої програми.
2.8. Календарний п’ятирічний план досягнення поставлених завдань.
Ціль
1.

Моніторинг та оцінка
роботи науковопедагогічних
працівників

Конкретні заходи,
кількість, індикатори
досягнення
І. Кадровий склад
1.1. Моніторинг та
оцінювання роботи
науково-педагогічних
працівників
(відповідальний
працівник – проф.
Островерх П.І.)
1.2. Розгляд конкурсних
справ та присвоєння
вчених звань
(відповідальний
працівник – проф.

Залучені ресурси
Консультації
навчальнометодичного
відділу та
науководослідної
частини
Університету
Консультації
навчальнометодичного
відділу та
науково-

Дата
виконання
впродовж
усього
періоду

впродовж
усього
періоду

Ціль

2.

1.

Організація заходів щодо
підвищення кваліфікації,
вдосконалення
викладацької
майстерності та
проходження
стажування

Акредитація освітніх
програм

Конкретні заходи,
кількість, індикатори
досягнення
Островерх П.І.)
2.1. Підвищення
кваліфікації у формі
стажування (проф.
Островерх П.І.)
2.2. Підвищення
кваліфікації у формі
стажування (проф.
Ватаманюк О.З.)
2.3. Підвищення
кваліфікації у формі
стажування (проф.
Кульчицький Б.В.)
2.4. Підвищення
кваліфікації у формі
стажування (доц. Моряк
Т.П.)
2.5. Підвищення
кваліфікації у формі
стажування (доц. Ільків
Н.В.)
2.6. Підвищення
кваліфікації у формі
стажування (доц. Кудин
С.І.)
2.7. Підвищення
кваліфікації у формі
стажування (доц.
Майовець Я.М.)
2.8. Підвищення
кваліфікації у формі
стажування (доц.
Стирський М.В.)
ІІ. Освітня діяльність
1.1. Підготовка
документів для
акредитації освітньої
програми “Бізнесекономіка” першого
рівня освіти
(відповідальний
працівник – проф.
Островерх П.І.)
1.2. Підготовка
документів для
акредитації освітньої
програми “Бізнесекономіка” другого рівня
освіти (відповідальний

Залучені ресурси
дослідної
частини
Університету
Консультації
навчальнометодичного
відділу
Консультації
навчальнометодичного
відділу
Консультації
навчальнометодичного
відділу
Консультації
навчальнометодичного
відділу
Консультації
навчальнометодичного
відділу
Консультації
навчальнометодичного
відділу
Консультації
навчальнометодичного
відділу
Консультації
навчальнометодичного
відділу

Дата
виконання

травеньчервень
2026 року
листопадгрудень
2023 року
жовтеньлистопад
2023 року
листопадгрудень
2023 року
вересеньжовтень
2025 року
лютийберезень
2026 року
вересеньжовтень
2025 року
лютийберезень
2026 року

Консультації
Центру
забезпечення
якості освіти

березень
2024 року

Консультації
Центру
забезпечення
якості освіти

березень
2024 року

Ціль

2.

3.

Планування розвитку
навчально-методичного
забезпечення

Оприлюднення на сайті
кафедри навчальнометодичного
забезпечення. науковопедагогічних
працівників

Конкретні заходи,
кількість, індикатори
досягнення
працівник – проф.
Островерх П.І.)
2.1. Третє видання
підручника “Аналітична
економіка:
макроекономіка і
мікроекономіка. Кн.2.
Мікроекономіка” (за ред.
С.М. Панчишина та П.І.
Островерха)
2.2. Навчальний посібник
“Теорія і практика
ухвалення рішень” (автор
– Ватаманюк О.З.)
2.3. Навчальний посібник
“Практикум з бізнесекономіки” (автори –
Ватаманюк
О.З.,
Майовець Я.М.,)
2.4. Навчальний посібник
“Економіка галузевих
ринків” (автор – Моряк
Т.П.)
2.5. Навчальний посібник
з дисципліни “Аналіз
бізнес-середовища”
(автор – Ільків Н.В.)
2.6. Тексти лекцій з курсу
“Стратегії бізнесу та
ціноутворення” для
студентів першого курсу
магістратури,
спеціалізації “Бізнес
економіка” (автор – доц.
Кудин С.І.)
2.7. Практикум з курсу
“Бізнес-фінанси” (автор –
Стирський М.В.)
3.1. Розміщення
навчально-методичних
матеріалів на вебсторінці кафедри
(відповідальні
працівники – проф.
Островерх П.І., доц..
Майовець Я.М.)
3.2. Розміщення
навчально-методичних
матеріалів на
персональних вебсторінках викладачів

Залучені ресурси

Дата
виконання

Видавництво
Університету

січень 2022
року

Видавництво
Університету

вересень
2025 року

Видавництво
Університету

травень
2023 року

Видавництво
Університету

вересень
2021 року

Видавництво
Університету

жовтень
2023

Видавництво
Університету

травень
2022 року

Видавництво
Університету

лютий 2024
року

Сайт кафедри на
порталі
Університету

впродовж
усього
періоду

Сайт кафедри на
порталі
Університету

впродовж
усього
періоду

Ціль

4.

5.

6.

Розробка і атестування
електронних курсів

Оновлення освітніх
програм, навчальних
дисциплін кафедри

Підготовка вибіркових
дисциплін

Конкретні заходи,
кількість, індикатори
досягнення
(відповідальні
працівники – усі
викладачі кафедри)
4.1. Атестація
електронного курсу
“Аналіз бізнессередовища” (розробник
– доц. Ільків Н.В.)

Залучені ресурси

Консультації
Організаційнометодичного
центру
електронного
навчання
4.2. Атестація
Консультації
електронного курсу
Організаційно“Теорія та практика
методичного
бізнес-тренінгів ”
центру
(розробник – Ільків Н.В.) електронного
навчання
4.3. Атестація
Консультації
електронного курсу
Організаційно“Бізнес-фінанси”
методичного
(розробник – Стирський
центру
М.В.)
електронного
навчання
4.3. Атестація
Консультації
електронного курсу
Організаційно“Дизайн аукціонів та
методичного
закупівель” (розробник – центру
Стирський М.В.)
електронного
навчання
5.1. Залучення
Консультації
працівників-роботодавців Центру
та інших стейкголдерів
забезпечення
до зовнішньої експертної якості освіти,
оцінки та вдосконалення Центру
освітніх програм,
маркетингу та
навчальних планів
розвитку і
(відповідальні
Асоціації
працівники – проф
випускників
Островерх П.І., проф.
Університету
Ватаманюк О.З., доц.
Моряк Т.П.)
5.2. Оновлення структури Консультації
та змісту навчальних
Центру
дисциплін кафедри
забезпечення
(відповідальні
якості освіти,
працівники – усі
Центру
викладачі кафедри)
маркетингу та
розвитку і
стейкголдерів
6.1.Підготовка дисциплін Консультації
за вибором студентів,
Центру
передбачених
забезпечення
навчальними планами
якості освіти і

Дата
виконання

серпень
2022 року

серпень
2022 року

лютий 2023
року

червень
2024 року

впродовж
усього
періоду

впродовж
усього
періоду

червень
2021 року

Ціль

1.

2.

Конкретні заходи,
кількість, індикатори
досягнення
бакалавра і магістра з
“Бізнес-економіки”,
уведеними в дію з 20192020 та 2020-2021 н.р.
6.2. Формування
пропозицій щодо
дисциплін вільного
вибору студента

Залучені ресурси

Дата
виконання

стейкголдерів

Консультації
Центру
забезпечення
якості освіти,
Центру
маркетингу та
розвитку і
стейкголдерів,
власне
опитування
ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці
Визначення основних
1.1. Затвердження теми
Консультації
напрямів наукових
наукових досліджень
науководосліджень
кафедри, виконуваної у
дослідної
межах робочого часу, на частини
2022-2026 рр.
Університету
(відповідальний
працівник – проф.
Островерх П.І.)
1.2. Участь у семінарах,
Консультації
присвячених питанням
науковооформлення документів
дослідної
для отримання грантів на частини та
дослідження та
відділу
стажування
міжнародних
зв’язків
Університету
Планування підготовки
2.1. Участь у відборі
Консультації
докторів філософії і
вступників до
відділу
докторів наук через
аспірантури за
докторантури та
аспірантуру і
спеціальністю 051
аспірантури
докторантуру,
“Економіка”
збільшення кількості
(відповідальні
працівників з науковими працівники – проф.
ступенями
Островерх П.І., проф.
Кульчицький Б.В., проф.
Ватаманюк О.З.)
2.2. Затвердження тем
Консультації
докторських дисертацій
відділу
доц. Ільків Н.В. і доц.
докторантури та
Майовець Я.М.
аспірантури
2.3. Сприяння публікації Видавництво
монографій за
Університету
результатами
докторських
дисертаційних
досліджень доц. Ільків

впродовж
усього
періоду

листопад
2021 року

впродовж
усього
періоду

впродовж
усього
періоду

жовтень
2021 року
впродовж
усього
періоду

Ціль

3.

4.

Публікаційна активність
та підвищення
відповідних стандартів

Залучення студентів до
наукової роботи

Конкретні заходи,
кількість, індикатори
досягнення
Н.В., доц. Кудин С.І.,
доц. Майовець Я.М., доц.
Моряк Т.П., доц.
Стирський М.В.
3.1. Збільшення частки
наукових публікації у
виданнях, що входять до
міжнародних
наукометричних баз
(Scopus, Web of Science,
Copernicus та ін.)
(відповідальні
працівники – усі
викладачі кафедри)
3.2. Розробка “дорожньої
карти” внесення видань
економічного факультету
до списку
наукометричних видань
(у кооперації з іншими
кафедрами економічного
факультету)
((відповідальні
працівники – проф.
Островерх П.І., проф.
Кульчицький Б.В., проф.
Ватаманюк О.З.)
3.3. Створення
(підтримка актуальності)
профілів у
наукометричних базах
даних Web of Science,
Scopus, Google Scholar
3.4. Участь викладачів
кафедри у роботі
міжнародних наукових
конференцій
(відповідальні
працівники – усі
викладачі кафедри)

Залучені ресурси

Дата
виконання

Консультації
науководослідної
частини
Університету

впродовж
усього
періоду

Консультації
науководослідної
частини
Університету

червень
2022 року

Консультації
науководослідної
частини
Університету

грудень
2021 року
(впродовж
усього
періоду)

Консультації
науководослідної
частини та
відділу
міжнародних
зв’язків
Університету
4.1. Організація
Партнерські
студентських олімпіад,
заклади вищої
конференцій та конкурсів освіти,
серед слухачів програми стейкголдери
“Бізнес-економіка”
(відповідальні
працівники – усі
викладачі кафедри)
4.2. Робота наукового
Партнерські
гуртка “Економіка
заклади вищої

впродовж
усього
періоду

впродовж
усього
періоду

впродовж
усього

Конкретні заходи,
кількість, індикатори
Залучені ресурси
досягнення
бізнес-рішень”
освіти,
(відповідальні
стейкголдери
працівники – усі
викладачі кафедри)
ІV. Соціально-виховна робота
Профорієнтаційна
1.1. Моніторинг попиту
Консультації
робота
на ринку освітніх послуг Центру
та профорієнтаційна
маркетингу та
робота з учнями старших розвитку
класів загальноосвітніх
шкіл (відповідальні
працівники – усі
викладачі кафедри)
1.2. Профорієнтаційна
Консультації
робота із випускниками
Центру
бакалаврату
маркетингу та
(відповідальні
розвитку
працівники – усі
викладачі кафедри)
Робота порадників
2.1. Інформаційна
Технічна
академічних груп із
підтримка студентів
підтримка
студентами
спеціалізації “Бізнесадміністрації
економіка” з боку
економічного
порадників академічних
факультету та
груп (відповідальні
консультації
працівники – порадники
психологічної
груп)
служби
Університету
2.2. Організація літніх
Технічна
шкіл для студентів
підтримка
програми “Бізнесадміністрації
економіка”
економічного
факультету
Співпраця із
3.1. Розширення переліку Консультації
випускниками кафедри
баз виробничої практики відділу
та роботодавцями
(відповідальні
кар'єрного
працівники – проф.
розвитку та
Островерх П.І., доц.
співпраці з
Ільків Н.В., доц.
бізнесом та
Майовець Я.М.)
Асоціації
випускників
Університету
3.2. Залучення
Консультації
випускників спеціалізації відділу
“Бізнес-економіка” до
кар'єрного
заходів, організовуваних розвитку та
кафедрою
співпраці з
бізнесом та
Асоціації
випускників
Університету
Ціль

1.

2.

3.

Дата
виконання
періоду

впродовж
усього
періоду

впродовж
усього
періоду

впродовж
усього
періоду

впродовж
усього
періоду
впродовж
усього
періоду

впродовж
усього
періоду

Ціль
1.

2.

Представлення кафедри
на персональній сторінці
та соціальних мережах

Наповнення актуальною
інформацією вебсторінки кафедри та
персональних вебсторінок викладачів

Конкретні заходи,
кількість, індикатори
досягнення
V. Промоція кафедри
1.1. Оновлення концепції
Інтернет-сайту кафедри
http://businesseconomy.in.ua та
забезпечувати його
постійну актуалізацію
(відповідальний
працівник – доц.
Майовець Я.М.)
1.2. Оновлення концепції
сторінок кафедри у
соцмережах та
забезпечувати його
постійну актуалізацію
(відповідальний
працівник – доц. Ільків
Н.В.)
2.1. Наповнення
інформацією вебсторінки кафедри
(відповідальні
працівники – проф.
Островерх П.І., доц..
Майовець Я.М.)
2.2. Наповнення
інформацією
персональних вебсторінок викладачів
(відповідальні
працівники – усі
викладачі кафедри)

Залучені ресурси

Дата
виконання

Сайт кафедри
поза порталом
Університету

впродовж
усього
періоду

Соціальні мережі

впродовж
усього
періоду

Сайт кафедри на
порталі
Університету

впродовж
усього
періоду

Сайт кафедри на
порталі
Університету

впродовж
усього
періоду

Завідувач кафедри
кандидат економічних наук, професор Островерх Петро Іванович

________________
підпис

Погоджено
Перший проректор

Погоджено
В. о. декана економічного факультету

__________________ А. Ф. Гукалюк

__________________ Р. В. Михайлишин

(підпис)
"____"______________2021 року

(підпис)
"____"______________2021 року

