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ПЛАН РОЗВИТКУ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ
НА 2022-2027 рр.
претендента на посаду завідувача кафедрою
КУНДИЦЬКОГО Олександра Олександровича
РОЗДІЛ 1. Основні характеристики розвитку кафедри (кадри, перелік
курсів, наукова тематика, аспірантура, тощо) та її показники з навчальної,
наукової та виховної роботи за попередні сім років. Роль та місце кафедри у
навчально-виховній та науковій роботі факультету та Університету.
1. Основні характеристики розвитку кафедри
На сьогодні випуск магістрів здійснюється за спеціальністю 073
«Менеджмент», спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування»,
Сьогодні на кафедрі працює на штатній основі 19 викладачів – переважно
випускників аспірантури кафедри. Про зростання кількісного і якісного
викладацького складу кафедри свідчить таблиця 1.
Таблиця 1
Кількісний і якісний склад викладачів кафедри менеджменту
Прізвище, ім'я та по батькові
викладача

Базова освіта (спец. за дипломом про
вищу освіту)

Кундицький Олександр
Олександрович (штатний)
Горинь Марта Орестівна
(штатний)
Грищук Анна Михайлівна
(штатний)
Данилевич Наталія
Михайлівна
(штатний)

Економіст (спеціальність „Облік та
аудит”)
Менеджер-економіст (спеціальність
„Адміністративний менеджмент”)
Економіст (спеціальність „Економіка
підприємства”)
Соціолог (спеціальність «Соціологія»)

Стаж
пед. роб

21 рік
17
років
23
роки
24
роки

Наук. ступ.,
вчене звання

Д. е. н.,
професор
К. е. н.,
доцент
К. е. н.,
доцент
К. е. н.,
доцент

Жук Оксана Петрівна
Менеджер-економіст (спеціальність
(штатний)
„Адміністративний менеджмент”)
Замроз Мар’яна
Менеджер-економіст (спеціальність
(штатний)
„Менеджмент організацій”)
Кохан Маріанна Остапівна
Менеджер-економіст (спеціальність
(штатний)
„Адміністративний менеджмент”)
Креховець Ольга Василівна Менеджер-економіст (спеціальність
(штатний)
„Менеджмент організацій”)
Менеджер-економіст (спеціальність
Кривешко Ольга
„Адміністративний менеджмент”)
Володимирівна
(штатний)
Оробчук Михайло Григорович Економіст (спеціальність „Планування
(штатний)
народного господарства”)
Островерх Ольга Миколаївна
Економіст (спеціальність
(штатний)
„Економічна кібернетика”)
Сенишин Оксана Степанівна Менеджер-економіст (спеціальність
(штатний)
„Менеджмент організацій”)
Чопко Наталія Степанівна
Менеджер-економіст (спеціальність
(штатний)
„Менеджмент організацій”)
Економіст (спеціальність
Юринець Зорина
„Інформаційні системи в
Володимирівна
менеджменті”)
(штатний)
Виклюк Мар’яна Іванівна
Фінансист (спеціальність «Фінанси»)
(штатний)
Мисак Галина Ігорівна
Менеджер-економіст (спеціальність
(штатний)
«Менеджмент організацій»)
Дроздовська Любов
Менеджер-економіст (спеціальність
Олександрівна (штатний)
«Менеджмент організацій»)
Калиняк Наталія Євгенівна Фінансист (спеціальність «Фінанси»)
(штатний)
Шпарик Ярема Ярославович
(спеціальність «Міжнародна
(штатний)
економіка»

Закінчення табл. 1
18
К. е. н.,
років
доцент
8
К. е. н.,
років
доцент
16
К. е. н.,
років
доцент
13
асистент
років
18
К. е. н.,
років
доцент
39
років

К. е. н.,
доцент

25
років
16
років
15
років
19
років

асистент

17
років
12
років
6
років
6
років
1 рік

д. е. н.,
професор
К. е. н.,
доцент
Д. е. н.,
професор
К. е. н.,
доцент
К. е. н.,
доцент
асистент
асистент
асистент

Викладачі кафедри забезпечують підготовку студентів з 50 дисциплін, з
яких: І курс – 2 дисципліни, ІІ курс – 6 дисциплін, ІІІ курс – 12 дисциплін, ІV
курс – 12 дисциплін, V курс – 13 дисциплін, VІ курс – 5 дисциплін.
На

зазначеній

спеціальності

викладачами

кафедри

підготовлено

висококваліфікованих бакалаврів та магістрів.
Поряд

з

підготовкою

фахівців-управлінців

кафедра

здійснювала

підготовку і викладацьких кадрів. У період з 2007 р. підготовка аспірантів при
кафедрі здійснювалася за спеціальністю 08.00.03 – “Економіка і управління
національним господарством”. Протягом 2017-2022 р.р. на кафедрі менеджменту
було виконано та захищено у спеціалізованій вченій раді 13 кандидатських та 1
докторська дисертація.

2. Навчальна робота
За звітній період педагогічне навантаження збільшилось за рахунок
збільшення кількості набору абітурієнтів.
Щорічне педагогічне навантаження викладачів кафедри було в межах 599
– 182 год. на одного викладача, що відображено у таблиці 2.
Таблиця 2
Педагогічне навантаження кафедри менеджменту
за 2018-2022 н. рр.
Навчальні роки
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
Середнє

години
8943
9513
10232
10627
9828,75

ставки
17,75
17,25
17,85
18
17,71

середнє
503,830
551,478
573,221
590,389
554,730

лекцій
2370
2418
2566
2782
2534

практични
х
3244
3386
3396
3098
3281

Протягом 2017-2022 рр. викладачі кафедри підготували велику кількість
підручників та навчальних посібників у межах 50 дисциплін, що читаються на
кафедрі. Це також розроблені викладачами кафедри менеджменту електронні
навчальні курси; силабуси; робочі навчальні програми; тексти лекцій та
навчально-методичні комплекси; плани семінарських занять; практичні ситуації
та тестові завдання; програми проходження навчальної, виробничої та
переддипломної практики; екзаменаційні білети; завдання для самостійної
роботи; тестова база для комплексних державних іспитів із спеціальності;
методичних рекомендацій щодо написання, оформлення і захисту курсових та
магістерських робіт для студентів цієї спеціальності та ін. Список таких праць
щорічно оновлюються.
3. Наукова робота кафедри
У звітному періоді науковці кафедри під керівництвом проф. Кундицького
О.О. виконували в межах робочого часу викладачів дві держбюджетні теми.
Зокрема, в 2016-2019 рр. “Управління стратегічними змінами в господарській
системі України”. З 2020р. розпочато роботу над темою «Управління

конкурентоспроможністю агропродовольчої продукції в господарській системі
України»
Крім того, у звітному періоді викладачами та аспірантами кафедри
опубліковано 16 монографій, 9 навчальних посібників, 143 статті, 153 тез
доповідей.
Монографії
Видано __16__ монографій загальним обсягом _24.75_ друк. арк.
Бібліографічний опис
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Майовець Є. Й. Маркетинговий аналіз продовольчого ринку та
підтримки рівня продовольчої безпеки в Україні / Майовець Є. Й., О.
С. Сенишин // Тенденції розвитку маркетингу в Україні:
функціональний підхід : [монографія] / за наук. ред. проф. Майовця
Є.Й. – Львів, 2016. – С. 7-37.
Сенишин О. С. Державні цільові програми охорони природного
довкілля як інструмент реалізації національної екологічної політики в
Україні / О. С. Сенишин, М. С. Сенишин // Менеджмент ХХІ століття:
глобалізаційні виклики : [монографія] / за ред. І. А. Маркіної. –
Полтава : Сімон, 2017. – С. 336-344.
Кундицький О.О. Акціонерний капітал у системі корпоративного
сектору економіки: Монографія / Г.І. Башнянин , С.М. Мацера, І.П.
Андрушків, О.О. Кундицький, І.І. Свидрук. – Львів: Ліга Прес, 2017. –
104 с.
Юринець З. В. Прогнозування та управління соціально-економічними
процесами в регіоні Монографія / кол. Авт..; за наук. ред.. д.е.н.,
проф.. В.С. Загорського. – Львів: ЛРІДУ, 2016. – 240 с. (Юринець З.
В., Юринець Р. В. Розділ: Прогнозування інноваційного розвитку
країни в контексті формування інноваційної економіки, С. 60-78)
Yurynets Z. Electronic Flow of Documents on the Level of Primary
Medical and Sanitation Care for Population Health Monitoring / T. Gutor,
Z. Yurynets, R. Yurynets // Health problems in Ukraine and Poland. –
Lviv: Editorial House of the Lviv Regional Charity Fund “Medicine and
Law”, 2017. – р. 75-81
Kunditskij O. Cross-border cooperation between Ukraine and EU countries
as foundation for development of the Carpathian Euroregion / / О.О.
Кундицький // Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian
Cross-Border Cooperation: monograph. – Warsaw: Center of European
Projects, 2017. – P. 201-224.
Senyshyn O. S. Cross-border cooperation between Ukraine and EU
countries as foundation for development of the Carpathian euroregion / О.
S. Senyshyn // Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian
Cross-Border Cooperation: monography (Publication of the Scientific
Papers of the International Research and Practical Conference). – Warsaw:
Center of European Projects, 2017. – P. 295-311.
Юринець З. В. Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх
об'єднань: Монографія / Нац. металург. академія України; за ред. Л.
М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – 364с
(Юринець З. В. Розділ: Вдосконалення системи інформаційної
підтримки інноваційних процесів, С. 318-325)

Обсяг, друк.
арк.
1,36

0,36

4,73

0,82

0,27

0,96

0,67

0,29

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

Юринець З. В. Теорія і практика діяльності підприємств: монографія
в двох томах.Т.1 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М.
Савчук, Л. М. Бандоріної . – Дніпро: Пороги, 2017. – 472 с. (Юринець
З. В. Розділ: Розвиток малого і середнього бізнесу в аграрному секторі
України за умов формування інноваційної економіки, С. 75-84)
Сенишин О.С. Государственное программирование охраны
природной среды в Украине: монография / О. С. Сенишин, Н. С.
Чопко, М. С. Сенишин. – Latvia, Riga: LAP LAMBERT Academic
Pablishing, 2018. – 122 с.
Юринець З.В. Комодифікація як явище розвитку культурних
цінностей в економіці культури Монографія / Колектив авторів; за
наук. ред. О.О. Козаренка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. - С. 60-78
Юринець З.В., Кохан М.О. Фінансове підґрунтя інноваційного
розвитку сфери охорони здоров’я України / З.В. Юринець, М.О.
Кохан, О.А. Петрух // Теоретико-методологічні засади розвитку
фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних
стратегій : колективна монографія / За заг. ред. Т. Д. Косової, Н. О.
Слободянюк. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. - 296 с. – С. 64-79
Жук О.П. Необхідність та особливості формування професійних
компетенцій персоналу сучасних підприємств // Інноваційні засади
управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети
досягнення соціально-економічної безпеки : Колективна монографія /
за наук. ред. д.е.н., проф. Міщук Г.Ю. - Рівне : НУВГП, 2020. - 408 с. (С.306-316).
Круглякова В., Юринець З. Інноваційний потенціал суб’єктів
господарювання харчової промисловості України : монографія. –
Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 132 с.
Юринець З. В., Юринець Р.В., Гнилянська Л.Й. Розвиток
управлінських компетенцій в системі управління людським капіталом
у закладах освіти. Освітнє лідерство: від теорії до практики:
монографія / авт. кол.; за наук. ред. В. Р. Міляєвої; Київський
університет імені Бориса Грінченка [Електронне видання]. Київ;
Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2021. C.32-48
Юринець З.В. Управлінські компетенції менеджера та розвиток
людського потенціалу як показники ефективності системи
професійної освіти та соціальної орієнтації країни. Моделювання
компетентнісної професійної освіти в контексті євроінтеграції:
монографія [Електронне видання] / кол. авт; за заг. ред. проф. Н.П.
Волкової. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. С. 91112.

0,38

5,30

0,78
0,73

0,5

6
0,7
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Навчальні посібники
Видано __9__ навчальних посібників загальним обсягом __89,94__ друк. арк.
Бібліографічний опис
Обсяг, друк. арк.
1. Харко В. Ю. Менеджмент. Посібник для студентів напряму
„Менеджмент” заочної форми навчання. – Львів, 2017. – 72 с.

3,27

2. Жигайло Н. І. Психологія змін та інновацій : Навчальний
посібник. – Львів: Вид-во “Сполом”, 2016. – 430 с.

19,55

3. Оробчук М. Г.Управління якістю. - 270 с., 26 квітня 2018 р.

11,25

4. Жигайло Н. І., Кохан М.О., Данилевич Н.М. Психологія бізнесу:
Навчальний посібник. - Видавничий центр Львівського
національного університету імені Івана Франка, 2018. – 256 с.

10,67

5. Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг : навч. посібник.
Львів : Львівський національний університет імені Івана
Франка, 2020. 337 с.
6. Кундицький О. О. Менеджмент: навч. Посібник - Львів:
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021.
316с
7. Жук Оксана. Управління людськими ресурсами : навч. посібник
- Львів : ЛНУ імені Івана Франка; Видавець ФОП Марченко
Т.В., 2021. - 338 с.
8. Кохан М.О. Акредитований електронний навчальний посібник
до курсу «Start-up менеджмент», розміщений на платформі
MOODLE для вивчення дисципліни вільного вибору студентів
Львівського національного університету імені Івана Франка.
9. Кохан М.О. Start-up менеджмент [Електронний ресурс]:
електронний навчальний курс / М.О. Кохан; система управління
електронним курсами ЛНУ ім. І. Франка. – Режим доступу:
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3941, гостьовий
доступ за запитом паролю

15,3
14,5
15,4

Викладачами кафедри опубліковано 18 статей, які включені до
міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus.
№ з/п

Автор(и)

1

2

Автор(и)
Університету /
посада
3

Назва роботи
4

Назва видання, де
опубліковано
роботу
5

Том, номер (випуск), першаостання сторінки роботи
6

Web of Science
1.

О. Senyshyn,
O. Kundytskyj,
O. Klepanchuk

Сенишин О.С.,
професор, д.е.н.
Кундицький
О.О. професор,
д.е.н.

2.

Senyshyn O.,
Kundytskyj O.,
& Zlydnyk M.

Сенишин О.С.,
професор, д.е.н.
Кундицький
О.О. професор,
д.е.н.

3.

Vykliuk M.,
Mikhailishin R.,
Kundytskyj O.,
Senyshyn O.,
Prokopenko N.,
Olikhovskyi V.

4.
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При кафедрі працює денна і заочна форма аспірантури. За звітний період
було захищено 6 кандидатських дисертацій випускниками аспірантури та 1
докторська дисертація.
Кандидатські дисертації
Науковий керівник,
посада

Тема
дисертації

Горинь Я.О.

Сенишин О. С.,
професор

Масюк Ю.О.

Грищук А.М.,
доцент

“Управління
конкурентоспроможністю освітніх
послуг у сфері вищої освіти України”
«Стратегічне управління розвитком
туризму в України»

Прізвище, ініціали

Леськів О. А.
Круглякова В. В.

Юринець З.В.,
професор
Юринець З.В.,
професор

Петрух О.А.

Юринець З.В.,
професор

Гвоздь О.М.

Горинь М.О.,
доцент

Державне регулювання маркетингових
комунікацій в Україні
Управління інноваційним потенціалом
субєктів господарювання харчової
промисловості України
Державне регулювання інноваційного
розвитку сфери охорони здоров’я
України
“Державне регулювання розвитку
органічного сільськогосподарського
виробництва в Україні”

Докторські дисертації
Прізвище,
ініціали
Сенишин
Оксана
Степанівна

Посада,
Спеціальність
кафедра
Доцент
08.00.03 - економіка
кафедри
та управління
менеджменту
національним
господарством.

Тема дисертації
"Соціально-економічне
прогнозування розвитку
продовольчого комплексу України"

При кафедрі працює науково-методичний семінар (керівник семінару доц.
Грищук А.М.), на якому щомісячно обговорюються теоретичні питання з різних
дисциплін менеджменту, кандидатські дисертації аспірантів та зміни в
навчальному процесі з нормативних дисциплін.
4. Студентська науково-дослідна робота
На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, у якому приймають участь 25
студентів. Гурток діє на основі Положення. Керівник студентського гуртка – доцент, к.е.н.
Жук Оксана Петрівна. На засіданнях гуртка заслуховуються доповіді, кращі з

яких рекомендуються на міжнародні та всеукраїнські студентсько-аспірантські
наукові конференції з наступною рекомендацією на конкурс та олімпіади.
У звітному періоді, під керівництвом викладачів кафедри, студенти
прийняли участь у 8 конференціях.
1.

XXIV-та Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених

“Актуальні проблеми функціонування господарської системи України”
Дата проведення: 19-20 травня 2017 року
2.

IIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих

учених “Управління інноваційними процесами в економічній системі України”
Дата проведення: 22-23 грудня 2017 року

3.

XXV-та Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених

“Актуальні проблеми функціонування господарської системи України”
Дата проведення: 18-19 травня 2018 року
4.

XXVI-та Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

«Актуальні проблеми функціонування господарської системи України»
Дата проведення: 17-18 травня 2019р. ЛНУ, м. Львів.
5.

IV

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Проблеми

становлення

інформаційної економіки в Україні»
Дата проведення: 17-18 жовтня 2019р., м. Львів
6.

20 листопада 2020 року учасники наукового гуртка студентів та аспірантів кафедри

менеджменту взяли участь у роботі XXVII Міжнародної наукової конференції студентів,
аспірантів

та

молодих

учених

«АКТУАЛЬНІ

ПРОБЛЕМИ

ФУНКЦІОНУВАННЯ

ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», яка щороку традиційно відбувається на
економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.
7.

XXVIII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Дата проведення: 14-15 травня 2021 року
8.

XXIX Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених

„АКТУАЛЬНІ

ПРОБЛЕМИ

ФУНКЦІОНУВАННЯ

ГОСПОДАРСЬКОЇ

СИСТЕМИ

УКРАЇНИ”
Дата проведення: 20-21 травня 2022 р.
Студенти кафедри менеджменту приймали участь у олімпіадах з спеціальності
«Менеджмент» (Яцишин А.І., Кульчицька Л.Р., Сулик Я.М, Задорожній Д., Осипчук О.,
Садовий О.)

Слід зазначити, що студенти проявляють велику зацікавленість до наукової
роботи. Про це свідчить збільшення кількості виступів та публікацій у збірниках
студентсько-аспірантських робіт не тільки факультету, але й інших вищих
навчальних закладів. У цій роботі активну участь ведуть магістранти, які на час
захисту своїх магістерських робіт мають 2-3 публікації.
5. Виховна та громадська робота членів кафедри
1. Кундицький О.О., професор

Член редколлегии Научного издательства «Восток-Запад» (Австрия, Вена) /
"EastWest" AssociationForAdvancedStudiesandHigherEducation.
2. Сенишин О.С., професор
З 2020 р. головний редактор Наукового збірника “Формування ринкової
економіки” у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
3. Юринець З.В., професор
Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д 35.052.03 у
Національному університеті «Львівська політехніка»
4. Хоронжий А.Г., професор
Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 із захисту дисертацій з
економічних наук.
5. Жигайло Н.І., професор
Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій з психології,
Голова Львівського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації
“Товариство психологів України”; член президії Товариства психологів України;
Голова Асоціації викладачів-католиків; член Ради Всеукраїнського науковопедагогічного товариства імені Григорія Ващенка; член ЮНЕСКО.
6. Горинь М.О., доцент
Вчений секретар експертної ради з питань проведення експертизи
дисертаційних робіт МОН України з проблем секторального розвитку та
підприємництва (економічні науки);
7. Грищук А.М., доцент
Є членом редколегії збірника наукових праць «Формування ринкової
економіки в Україні» (фахове видання України)
8. Кохан М.О., доцент
Керівник проєкту DAAD DIES «Партнерство університетів України та
Німеччини з трансферу технологій» за грантом Німецької служби академічних
обмінів DAAD ( ID 57449224) в рамках програми партнерства ЗВО DIES (DIESHochschulpartnerschaften ab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University
Partnerships ) в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса

Максиміліана (грантоотримувач) та Київським академічним університетом з 1
січня 2019 року.
9. Юринець З.В., професор; Данилевич Н.М., доцент;
Участь у виконанні проекту DAAD DIES «Партнерство університетів
України

та

Німеччини

з

Німецької служби академічних
програми

трансферу

технологій»

за

обмінів DAAD ( ID 57449224)

партнерства

грантом
в

рамках

ЗВО DIES (DIES-

Hochschulpartnerschaften ab 19– Ukrainian German Technology Transfer University
Partnerships ) Львівського національного університету імені Івана Франка із
Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана (грантоотримувач) та
Київським академічним університетом з 1 січня 2019 року.
10. Данилевич Н.М., доцент; Кохан М.О., доцент
Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет
ім. Івана Франка навчання на програмі «Вдосконалення викладацької
майстерності»

25

березня

2021–

12

червня

2021

року.

Сертифікат

СВ№02070987/0000360-21 (6 кредитів.)
ОСА COMMUNITY Ukraine тренінг для викладачів ODOO/BJET –
Інноваційні інструменти для управління бізнесом 15-25 червня 2021 року.
ОСА/ВЕ 29_2021 (30 годин, включно з практичними завданнями).
Багато викладачів кафедри працюють наставниками академічних груп.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПЛАНОВАНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ
КАФЕДРИ НА НАСТУПНІ СІМ РОКІВ.
1. Пріоритетні та стратегічні напрями розвитку кафедри, її завдання та
цілі на ринку освітніх послуг.
2. Навчально-методична робота, впровадження нових освітніх технологій
та участь кафедри менеджменту в міжнародних освітніх проектах.
3. Наукова робота та міжнародне наукове співробітництво.

4.

Профорієнтаційна

робота,

співпраця

з

працедавцями

та

працевлаштування випускників.
5. Удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього
процесу.
1. Пріоритетні та стратегічні напрями розвитку кафедри, її завдання та
цілі на ринку освітніх послуг
Місія кафедри менеджменту :
Кафедра бачить своє призначення в підготовці висококваліфікованих
фахівців на принципах міжнародної мобільності з прекрасним розумінням
особливостей функціонування світової економіки і досконалим знанням
управлінської науки, які готові до активної творчої професійної і соціальної
діяльності, яка б сприяла суспільному прогресу взагалі і розвитку професії
управлінця-керівника зокрема (в тому числі здатні працювати в міжнародних
компаніях); прагнуть самостійно здобувати нові знання, контролювати і
коректувати зроблене, самостійно ухвалювати управлінські рішення та нести
відповідальність за них; вміють оцінювати історичні і сучасні процеси, проблеми
в житті країни, тенденції світового розвитку; мають високі моральні якості;
володіють навичками організаторської та управлінської діяльності.
Основна мета кафедри менеджменту:
Задоволення зростаючого попиту сучасного глобалізованого суспільства
на підготовку фахівців високої кваліфікації, які мають фундаментальні знання з
управління та пов’язаними науками, набули практичних навичок з використання
сучасник управлінських методик та контрольних дисциплін (в тому числі з
використанням сучасних інформаційних технологій).
Така мета може бути досягнута на основі:
– просування необхідних європейських стандартів у галузі вищої освіти,
зокрема щодо розробки навчальних планів, співробітництва між освітніми
закладами, схем мобільності та інтегрованих навчальних, дослідницьких і
виховних програм;

– збільшення інтелектуального потенціалу та розвитку науково-дослідної
бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького
складу;
– впровадження інноваційних методів організації навчального процесу,
освоєння прогресивних освітніх технологій;
– формування кооперації із стратегічними партнерами.
Пріоритетні напрями розвитку кафедри менеджменту:
1. Покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри з
метою забезпечення вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
(захист докторських та кандидатських дисертацій на здобуття наукових ступенів
доктор та кандидат економічних наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та
управління національним господарством та 073 “Менеджмент”);
2. Посилити конкуренцію на ринку освітніх послуг шляхом підвищення
якості підготовки фахівців у відповідності до вимог ринку праці, а саме:
вивчення новітніх інноваційних технологій та методик в галузі науки
управління;

розширення

можливостей

сертифікації

за

міжнародними

програмами; збільшення кількості годин для вивчення іноземних мов.
Стратегічні напрями розвитку кафедри
3.

Відкриття докторантури за спеціальністю 073 “Менеджмент”;

4.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу шляхом

участі у тренінгах, сертифікаційних програмах, присвячених проблемам
функціонування та розвитку сучасної управлінської науки, а також прикладних
інформаційних технологій та сучасних концепцій менеджменту;
5.

Підвищення

ефективності

роботи

викладачів

кафедри

над

підручниками, навчальними посібниками та монографіями з метою забезпечення
самостійної роботи студентів за фаховими нормативними дисциплінами;
6.

Запровадження проекту «Віртуальна кафедра», що дасть можливість

вдосконалити комунікації між всіма учасниками освітнього процесу;
7.

Розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних

параметрів підготовки фахівців у відповідності до вимог ринку праці.

2. Навчально-методична робота кафедри менеджменту, впровадження
нових освітніх технологій та участь кафедри в міжнародних освітніх
проектах
Навчально-методична робота буде спрямована на підготовку фахівців з
менеджменту у межах Болонського процесу на основі новітніх інноваційних
педагогічних та інформаційних технологій.
Основні напрями роботи:
– створення науково-дослідних студентських гуртків та товариств з метою
поглибленого вивчення новітніх технологій у науці управління;
– посилення співпраці з міжнародними європейськими університетами з
метою отримання можливостей для студентів кафедри подальшого
навчання на магістерських програмах за спеціальністю «Менеджмент», що
надає

унікальну

для

студентів

можливість

отримати

дипломи

європейських університетів;
– створення електронної приймальні кафедри задля офіційного листування
зі студентами та практикуючими фахівцями;
– вдосконалення навчальних програм, програм практик, навчальнометодичних комплексів; розробка текстів лекцій, навчально-методичних
посібників (зокрема, підготовка навчальних посібників з навчальних
дисциплін

фахової

підготовки

“Сучасні

концепції

управління”,

“Стратегічний менеджмент”, “Аналіз господарської діяльності” тощо),
методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів тощо;
– використання комп’ютерних технологій при викладанні навчальних
дисциплін, зокрема перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх
курсів навчального плану, які викладаються кафедрою;
– проведення бізнес-тренінгів викладачами кафедри менеджменту з
актуальної управлінської проблематики, зокрема, з фахової успішності та
командної роботи, залучення експертів з цих питань.
– розробка заходів з реалізації навчання студентів за дистанційною формою;

– введення окремих спецкурсів з викладанням англійською мовою, зокрема
спецкурсів з нормативних дисциплін “Менеджмент”, “Маркетинг”,
“Стратегічне управління”;
– більш активне і результативне залучення студентів до участі в конкурсах,
олімпіадах;
– забезпечення регулярного проведення засідань дискусійного клубу
студентів (щокварталу), на яких обговорюватимуться питання розвитку
науки менеджменту, результати індивідуальної науково-пошукової роботи
студентів з дисциплін фахового спрямування;
– запровадження анкетування студентів з метою з’ясування зауважень і
пропозицій щодо оптимізації навчального процесу на кафедрі, зокрема,
після проходження циклу з кожної дисципліни проводити анкетування
студентів щодо оцінки якості отриманих знань, практичних навичок,
взаємин з викладачами та отримання пропозицій щодо покращення
навчального процесу на випускній кафедрі менеджменту;
3. Наукова робота та міжнародне наукове співробітництво
Науково-дослідна робота кафедри менеджменту є невід’ємною складовою
науково-дослідної роботи університету і спрямована на забезпечення навчальновиховного процесу на кафедрі, здійснення досліджень розвитку економічних
процесів і явищ, формування стратегії поведінки підприємства на ринку,
актуальних проблем управління соціально-економічним розвитком секторів
економіки і регіонів України. Буде здійснюватися в напрямку постійного
підвищення рівня наукової складової діяльності кафедри задля подальшого
зростання рейтингу Львівського національного університету імені Івана Франка
і підтвердження його дослідницького статусу.
Основні напрями роботи:
– підготовка пакету документів щодо можливості відкриття докторантури за
спеціальністю 073 “Менеджмент”;
– популяризація власного сайту кафедри менеджменту з метою поширення
наукових здобутків викладачів, аспірантів, студентів;

– запровадження проведення щорічної Міжнародної науково-практичної
конференції за профілем кафедри;
– подальше відкриття та виконання науково-дослідних тем в межах робочого
часу викладачів та аспірантів (здобувачів наукового ступеня) кафедри;
– щорічне

видання

монографії

колективом

кафедри

“Соціально-економічний

менеджменту

розвиток

колективної

регіону:

стан

та

перспективи”;
– наукове співробітництво з українськими та зарубіжними ВНЗ і науководослідними установами з метою обміну досвідом наукової роботи,
вивчення новітніх методик досліджень, обміну навчальними посібниками
тощо

(Полтавська

національний

державна

економічний

економічний

університет

аграрна

академія,

університет,
імені

Вадима

Тернопільський

Київський

національний

Гетьмана,

Вроцлавський

університет тощо);
– робота з організації міжнародної співпраці, зокрема для вирішення
питання стажування викладачів та аспірантів у споріднених ВНЗ близького
і далекого зарубіжжя, сумісної роботи з пошуку грантів та їх виконання;
– проведення

постійно

діючого

кафедрального

науково-методичного

семінару з залученням науковців з інших ВНЗ та наукових установ, у т.ч. в
onlinе-режимі;
Кафедра тісно співпрацює з Київським національним економічним
університетом ім. Вадима Гетьмана, Київським національним університетом
ім. Тараса

Шевченка,

університетом,

Тернопільським

Національним

національним

університетом

“Львівська

економічним
Політехніка”,

Львівською комерційною академією, Полтавською державною аграрною
академією, Луцьким національним університетом та іншими фаховими вищими
навчальними закладами, які, без сумніву, є провідними управлінськими школами
України. Про це свідчать спільні наукові публікації, наукова-практичні
конференції та семінари.
Підвищенню фахового рівня співробітників кафедри сприятиме підготовка
та захист кандидатських та докторських дисертацій, а розвиток матеріальної бази

буде

відбуватися

шляхом

модернізації

інформаційного

та

технічного

забезпечення.
Основні напрями роботи:
– забезпечення

своєчасного

захисту

кандидатських

та

докторських

дисертацій аспірантами та викладачами кафедри; активізація та мотивація
підготовки докторських дисертацій; своєчасне отримання вчених звань;
– активізація та створення нових напрямів наукової школи кафедри;
На базі кафедри існує наукова школа управління, в якій викладачі
займаються науковими дослідженнями у широкій царині управління в умовах
ринкової трансформації економіки, організовують «круглі столи», надають
консультації та є керівниками аспірантів у написанні дисертаційних робіт,
організовують наукову роботу студентів. На сьогоднішній день науковопедагогічним колективом кафедри в межах робочого часу виконується 7
докторських та 5 кандидатських дисертаційних робіт.

4. Профорієнтаційна робота, співпраця з працедавцями та
працевлаштування випускників
Профорієнтаційна робота кафедри менеджменту, що має на меті свідомий,
мотивований вибір професії майбутніми абітурієнтами, передбачає спілкування
з школярами, залучення активістів студентського самоврядування, успішних
студентів усіх курсів університету та молодих викладачів, співпрацю з
працедавцями та випускниками, а також участь кафедри у ефективних
рекламних заходах.
Основні напрями роботи:
– активізація профорієнтаційної роботи, для чого планується постійне
оновлення презентаційних матеріалів та відповідної сторінки сайту
кафедри та в соціальних мережах; цільові виїзди в навчальні заклади, в т.ч.
і технікуми та коледжі; залучення школярів до наукових та виховних
заходів кафедри;

– 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 практики, створення в межах університету кадрової
агенції за участі органів місцевої влади та самоврядування, тісна співпраця
з представниками міського та обласного фондів зайнятості; щорічне
проведення “Ярмарків кар’єри” працівниками кафедри менеджменту;
– створення на сайті кафедри менеджменту сторінки для інформації щодо
працевлаштування випускників в розрізі таких пунктів: зразок резюме,
техніка спілкування з роботодавцем, провідні підприємства регіону, де
працевлаштовані випускники кафедри минулих років, анкети-резюме
випускників для роботодавців, найкращі випускники кафедри;
– створення Асоціації випускників кафедри менеджменту за ініціативи
групи випускників та підтримки ректорату; ця громадська організація
даватиме можливість підтримувати зв’язки людям, які отримали освіту на
економічному факультеті і працюють у різних секторах економіки України
та за кордоном; основною метою діяльності Асоціації має бути об’єднання
під егідою кафедри менеджменту випускників різних років, діяльність
яких в межах асоціації сприятиме реалізації навчальних, наукових,
соціально-економічних

і

виробничих

проектів

розвитку

кафедри,

зберігатиме та буде примножувати її авторитет, традиції, духовні цінності,
захищатиме законні соціальні, економічні, творчі та інші інтереси своїх
членів;
– друк

інформації

в

друкованих

джерелах:

фахових

журналах,

спеціалізованій літературі “Куди піти вчитися”, брошурах та буклетах, а
також в періодичних виданнях Львівського регіону у весняно-літній
період;
– обов’язкова участь кафедри у таких рекламних заходах, як: дні відкритих
дверей, презентації, спеціалізовані виставки і ярмарки, ювілеї чи пам’ятні

дати університету і його співробітників, зустрічі випускників, конференції
і симпозіуми, дні кар’єри тощо;
– використання стаціонарних зовнішніх носіїв (стіни, щити тощо) для
розміщення інформації про запропоновані освітні програми, наявність
ліцензії, терміни навчання, співробітництво з іноземними навчальними
закладами тощо.
5. Удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього
процесу
Удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього
процесу має здійснюватися в напрямку активізації використання інноваційних
елементів, необхідних для досягнення високої якості освітніх послуг, що
надаються кафедрою та забезпечення конкурентоспроможності випускників
спеціальності 073 “Менеджмент”.
Основні напрями роботи:
– забезпечення підключення всіх комп’ютерів кафедри до глобальних
інформаційних ресурсів, що забезпечить доступ науковців, викладачів,
студентів до новітньої інформації, до можливостей глобального освітнього
простору;
– забезпечення

навчального

процесу

та

науково-дослідної

роботи

ліцензованими комп’ютерними програмами;
– підвищення рівня забезпечення студентів комп’ютерами у співвідношенні
1 студент – 1 комп’ютер (або нетбук);
– залучення потенційних роботодавців та випускників кафедри до
оснащення лабораторної бази

кафедри та покращення матеріально-

технічного забезпечення навчального процесу;
– розробка та реалізація проектів щодо залучення додаткових фінансових
надходжень

шляхом

укладання

договорів

з

підприємствами,

організаціями, фірмами та компаніями щодо надання спонсорської та
благодійної фінансової допомоги від юридичних і фізичних осіб;

– регулярне поповнення бібліотечного фонду університету фаховою
літературою, співпраця з професійними виданнями у галузі економіки
“Економіка України”, “Менеджер”, “Бізнес”, “Персонал” та іншими з
метою посилення фахової підготовки менеджерів-економістів і вивчення
змін чинного законодавства у системі управлінської діяльності як на рівні
господарської одиниці, так і у межах національного господарства загалом.

Претендент на посаду завідувача
кафедри менеджменту

проф. Кундицький О.О.

