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Розділ 1. Основні досягнення кафедри 

Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки створена на 
економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана-
Франка у 2006 р. згідно з наказом ректора № 4439 від 9 листопада 2006 р. Одним 
із основних завдань кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців з 
міжнародної економіки, проведення наукових досліджень ефективності 
функціонування відкритих господарських систем та їх взаємодії у межах 
світового господарства. 

Штатна чисельність науково-педагогічного персоналу кафедри становить 
11 осіб. На постійній основі працюють проф. Панчишин С. М., проф. Грабинська 
І. В., доц. Михайлишин Р. В., доц. Буняк В. Б., доц. Шегинський І. М.,  доц. 
Крупка І. М., доц. Михайляк Г. В., доц. Гнатишин М. А., доц. Косарчин М. В., 
доц. Гнатюк Р. А., доц. Вовк В. Р., доц. Сахарська О. А. 

Усі викладачі кафедри мають науковий ступінь кандидата економічних 
наук та стаж науково-педагогічної роботи, викладають дисципліни фахового 
напрямку, зокрема: “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Історія економіки та 
економічної думки”, “Міжнародна економіка”, “Економіка зарубіжних країн”, 
“Міжнародний маркетинг”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародна економічна 
діяльність України”, “Макроекономічний аналіз”, “Міжнародні стратегії 
економічного розвитку”, “Міжнародний менеджмент”, “Міжнародний 
фінансовий менеджмент”, “Міжнародний економічний аналіз”, “Управління 
міжнародними інвестиційними проєктами”, “Міжнародний маркетинговий 
аналіз”, “Управління міжнародною конкурентоспроможністю” та ін. 

Викладачі кафедри здійснюють науковий пошук за двома основними 
напрямами: економіка України у системі міжнародної конкурентоспроможності 
та формування вітчизняної терміносистеми фундаментальної економічної науки. 
Разом із низкою інших структурних підрозділів економічного факультету 
кафедра аналітичної та міжнародної економіки є базою підготовки докторів 
філософії та докторів наук за спеціальністю “Економіка”. 

Працівники кафедри виступили одними із лідерів та першопрохідців 
модернізації економічної освіти в Україні. Зокрема було перекладено з 
англійської на українську мову сім відомих американських підручників з 
аналітичної економіки, банківництва та фінансових ринків, а також підготовлено 
низку вітчизняних підручників та навчальних посібників. Це дає змогу 
імплементувати кращий світовий досвід у викладанні як фундаментальних 
економічних дисциплін, так і дисциплін циклу професійної підготовки. 

У звітному періоді опубліковано одну монографію, три підручники та три 
навчальні посібники. За 2014-2021 рр. викладачами та аспірантами кафедри 
захищено одну докторську та шість кандидатських дисертацій. Студенти 
освітньої програми “Міжнародна економіка” стали переможцями і призерами 
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (одне І місце, а 
інші три — ІІ та ІІІ місця), а також призерами ІІ етапу Всеукраїнських 
студентських олімпіад (три місця). Збільшується кількість публікацій викладачів 
кафедри у виданнях індексованих у наукометричних базах даних (Web of Science 
і Scopus). 



 

 

 Розділ 2. Основні цілі та плановані показники розвитку кафедри на 
наступні п’ять років 
 

2.1. Оприлюднення інформації  
✓ наповнювати інформацією веб-сторінки кафедри (включаючи оприлюднення 

освітніх програм та їх компонент, навчальних курсів), персональні веб-
сторінки викладачів згідно з вимогами нормативних документів 
Університету та вимогами 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).  

 
2.2. Кадровий склад 

✓ формувати кадровий склад кафедри згідно з 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). Проводити оцінювання роботи науково-педагогічних працівників 
відповідно до Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів  
наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету; 

✓ забезпечити регулярне та ефективне підвищення кваліфікації викладачів, 
покращити його умови. Уможливлювати викладачам використання наукових 
стипендій, наданих різними установами в Україні та закордоном; 

✓ делегувати працівників кафедри на курси удосконалення викладацької май-
стерності та інші курси підвищення кваліфікації викладачів в Університеті.  

  
2.3. Навчально-методична робота  

✓ опублікувати у 2022 р. підручник (5-е видання, виправлене та доповнене) 
“Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка”; 

✓ підготувати та сертифікувати такі електронні курси: 

• Косарчин М. В. «Мікроекономіка» (для ОП «Облік і оподаткування», 
2022) 

• Косарчин М. В. «Міжнародний фінансовий інжиніринг» (для ОП 
«Міжнародна економіка», 2024) 

• Крупка І. М. «Міжнародна економіка" (для ОП «Міжнародна економіка», 
2023) 

• Шегинський І. М. «Управління міжнародною конкурентоспроможністю" 
(для ОП «Міжнародна економіка», 2023) 

• Буняк В. Б. «Макроекономіка» (для ОП «Економічна кібернетика» та 
"Економічна аналітика та бізнес-статистика", 2022) 

• Буняк В. Б. «Макроекономічний аналіз» (для спеціальності 051 
«Економіка», 2023) 



 

 

• Буняк В. Б. «Міжнародний економічний аналіз» (для ОП «Міжнародна 
економіка», 2024) 

• Гнатюк Р. А. «International Strategies of Economic Development - 1» (для 
спеціальності 051 «Економіка», 2023) 

• Гнатишин М. А. «International Economic Activity of Ukraine» (для ОП 
«Міжнародна економіка», 2022) 

• Гнатишин М. А. «International Management» (для ОП «Міжнародна 
економіка», 2023) 

✓ залучати працедавців та інших стейкголдерів до викладання навчальних 
дисциплін, зокрема вибіркових, зовнішньої експертної оцінки, розроблення 
чи вдосконалення освітніх програм, навчальних планів, підготовки 
матеріалів до акредитації (перша половина 2024 р.) спеціальності 
“Економіка” (освітньої програми “Міжнародна економіка”); 

✓ запрошувати відомих фахівців з європейських та американських 
університетів для читання лекцій студентам, що навчаються за освітньою 
програмою “Міжнародна економіка”; 

✓ розробити програму підготовки фахівців за спеціальністю “Економіка” 
(освітньою програмою “Міжнародна економіка”) англійською мовою, що 
забезпечуватиме  реальний міжуніверситетський обмін студентами з різних 
країн та здобуття студентами-іноземцями повної вищої освіти в Україні за 
цією спеціалізацією; 

✓ для підвищення якості навчального процесу та реального входження у 
європейський освітній простір упродовж планового періоду забезпечити 
викладання у магістеріумі факультету нормативної дисципліни “Глобальна 
економіка” англійською мовою; 

✓ наблизити тематику курсових та магістерських робіт до реальних проблем 
національної та міжнародної господарської практики та їх розв`язання на 
підставі сучасного економіко-математичного і статистичного інстру-
ментацію та інформаційних технологій і знань, нагромаджених у процесі 
вивчення фундаметальних економічних та професійних дисциплін; 

✓ запровадити постійний моніторинг (через анкетування, опитування тощо) 
відгуків, оцінок студентами змісту та форм освітнього процесу задля 
виявлення потенційних можливостей його удосконалення; 

✓ забезпечити фундаментальні та професійні дисципліни, які частково або пов-
ністю викладаються англійською мовою на бакалавраті та в магістратурі від-
повідними навчально-методичними розробками, посібниками та порадами; 

✓ поліпшити навчально-методичне забезпечення освітнього процесу через 
оновлення робочих програм дисциплін, підготовку методичних вказівок до 
семінарських (практичних) занять і практикумів, написання підручників та 
навчальних посібників. 

 



 

 

 2.4. Наукова робота  
✓ започаткувати на базі Університету проведення ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Економіка” (освітня 
програма “Міжнародна економіка”); 

✓ підготувати викладачами кафедри колективну монографію “Актуальні 
проблеми аналітичної та міжнародної економіки” (2022-2023 рр.); 

✓ активніше публікувати результати наукових досліджень викладачів кафедри 
у фахових виданнях економічного факультету задля прискорення їх внесення 
до переліку наукометричних видань; 

✓ активізувати діяльність студентського наукового гуртка кафедри задля 
стимулювання участі студентів у наукових дослідженнях, залучення 
студентів до участі у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, II етапі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, інших освітньо-
наукових конкурсах, які проводяться або визнані МОН України, у конкурсах 
пошукових робіт, організовуваних Національним банком України та 
Міністерством фінансів України задля набуття студентами нових профе-
сійних компетентностей, розширення світогляду та сприйняття економічної 
дійсності, набуття практичного досвіду роботи у командах професіоналів;  

✓ збільшити удвоє кількість науково-педагогічних працівників кафедри, які 
здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьма 
здобувачами наукових ступенів, які захистили дисертації в Україні; 

✓ зобов’язати науково-педагогічних працівників кафедри створити наукові 
профілі у провідних наукометричних базах даних. 

 
2.5. Міжнародна співпраця 

✓ активізувати наукову співпрацю з ученими університетів Польщі 
(Вроцлавський університет), США (Університет Дж. Вашингтона); 

✓ сприяти створенню умов для тривалого наукового стажування працівників в 
іноземних ЗВО за програмами Кіркленда, Фулбрайта, В. і Г. Петрахів та ін. 
для інтеграції вітчизняної економічної науки у світовий науковий простір, 
апробації результатів наукових досліджень та збільшення кількості спільних 
із ученими інших університетів публікацій у провідних наукових виданнях, 
що входять до міжнародних наукометричних баз. 

 



 

 

2.6. Виховна робота  
✓ забезпечити належну роботу порадників академічних груп; 
✓ розширити мережу благодійних акцій з ініціативи студентства — до Дня 

святого Миколая, до Великодня, організації допомоги українським 
військовикам; 

✓ налагодити зв’язок з випускниками освітньої програми “Міжнародна 
економіка” через активізацію діяльності Асоціації випускників; 

✓ організовувати зустрічі з відомими економістами-міжнародниками та 
управлінцями сфери зовнішньоекономічної діяльності держави; 

✓ сприяти організації студентами конкурсів краси, танцю, співу, малюнку та ін. 
  

2.7. Професійно-орієнтаційна робота  
✓ систематично проводити профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл, а також 

серед студентів випускних курсів бакалаврату щодо необхідності 
продовження навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр»; 

✓ розширити співпрацю із працедавцями; 

✓ здійснювати постійний моніторинг попиту на ринку освітніх послуг 
Львівщини та проводити профорієнтаційну роботу з учнями старших класів 
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій для їх націлення на здобуття вищої 
освіти за освітньою програмою “Міжнародна економіка”. 

 

2.8. Календарний п’ятирічний план досягнення поставлених завдань  

 Ціль 
Результати / 
показники 

досягнення мети 

Залучені 
працівники 

Дата 
виконання 

1. Підготувати 5-е видання 
підручника “Аналітична 
економіка: макроекономіка і 
мікроекономіка” 

публікація 
підручника 

Панчишин С. 
М. і викладачі 
кафедри 

2022 

2. Підготувати колективну 
монографію “Актуальні проблеми 
аналітичної та міжнародної 
економіки” 

публікація 
монографії 

викладачі 
кафедри 

2023 

3.  Написати навчальний посібник 
“Міжнародна економіка” 

публікація 
навчального 
посібника 

викладачі 
кафедри 

2023 

4. Підготувати короткий 
термінологічний словник з 
макроекономіки 

публікація 
термінологічного 
словника 

Панчишин С. 
М. і викладачі 
кафедри 

2024 



5. Підготувати короткий 
термінологічний словник з 
мікроекономіки 

публікація 
термінологічного 
словника 

Панчишин С. 
М., Грабинська 
І. В. та інші 
викладачі 
кафедри 

2025 

6. Підготувати індивідуальні 
навчальні посібники з таких 
дисциплін: 

а) Міжнародні фінанси публікація 
навчального 
посібника 

Грабинська І. 
В. 

2023 

б) Макроекономічний аналіз публікація 
навчального 
посібника 

Буняк В. Б. 2023

в) Міжнародний інвестиційний 
аналіз 

публікація 
навчального 
посібника 

Крупка І. М. 2023

7.  Розробити програму підготовки 
фахівців за спеціальністю 
“Економіка” (освітня програма 
“Міжнародна економіка”) 
англійською мовою 

набір студентів-
іноземців 

викладачі 
кафедри 

2026 

8.  Ініціювати та проводити на базі 
Університету ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт за 
спеціальністю “Економіка” 
(освітня програма “Міжнародна 
економіка”) 

організація і 
проведення ІІ 
етапу конкурсу 

викладачі 
кафедри 

2026 

Завідувач кафедри 

д.е.н., проф. Панчишин Степан Михайлович               _____________________ 

підпис 

Погоджено 
Перший проректор 

__________________ А. Ф. Гукалюк 

(підпис) 

"____"______________2021 року 

Погоджено 
В. о. декана економічного факультету 

__________________ Р. В. Михайлишин 

(підпис)  

"____"______________2021 року 


