
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ  

КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ  

ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ІФНТУНГ  

на 5 років (2019-2023 рр.) 

 

Кафедра прикладної економіки (надалі – кафедра ПЕК) утворена 27 

серпня 2018 року шляхом об’єднання двох кафедр університету, а саме: 

кафедри економіки підприємства та кафедри економіки 

природокористування і організації виробництва. 

Кафедра ПЕК є випусковою кафедрою, забезпечує підготовку здобувачів 

вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».  

Науково-педагогічний колектив кафедри працює в кількості 19 осіб: 3 професори, 

доктори економічних наук, 14 доцентів, кандидатів економічних наук та 2 асистенти. На 

2018-2019 н. р. затверджено та використовується 18,5 ставок НПП та 2,5 навчально-

допоміжного персоналу.  

1. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

1. Освітні програми, спеціальності. Кафедра ПЕК забезпечує освітніми послугами за 

такими рівнями вищої освіти: 

- І (бакалаврський) за спеціальністю 051 «Економіка» – планується активізувати 

профорієнтаційну роботу з метою збереження та збільшення набору на спеціальність, в тому 

числі з поточного навчального року (2018–2019) заплановано посилено працювати з 

коледжами, зважаючи на обов’язковість здачі ЗНО з української мови та літератури. 

Перспективними районами з позиції профорієнтації абітурієнтів на базі молодшого 

спеціаліста є Надвірнянський заклад профосвіти, Бурштинський енергетичний коледж та 

Дрогобицький коледж нафти і газу. 

Стосовно питань ліцензування та акредитації освітніх програм спеціальності 051 

«Економіка»:   

1) у 2018–2019 н. році (до 28.02.2019 р.) буде підготовлена ліцензійна справа задля 

набору з 2019–2020 н.р. іноземних студентів за спеціальністю 051 (як на рівні бакалаврату, 

так і на рівні магістратури);  

2) акредитація освітньої програми «Економіка» спеціальності 051 «Економіка» 

запланована на 2020–2021 н.р., враховуючи діючий сертифікат про акредитацію НД 

№0993397 від 02.10.2017 р. (термін дії – до 01.07.2021 р.).         

 На перспективу (орієнтовно у 2019–2020 н. р.) розглядатиметься також можливість 

відкриття освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». 

- ІІ (магістерський) рівень спеціальності 051 «Економіка» забезпечується за двома 

освітньо-професійними програмами: «Бізнес-економіка», «Економіка довкілля і природніх 

ресурсів». У листопаді 2018 року пройдено акредитацію за вказаними освітніми програми 

(строк дії сертифікатів – до 01.07.2023 року), тому наступна акредитація даних ОПП 

запланована у 2022–2023 н.р.  

На поточний навчальний рік планується зберегти тенденції вступу за ОПП «Бізнес-

економіка» та популяризувати ОПП «Економіка довкілля та природніх ресурсів». 

Перспектива на 2020-2021 рр. – відкриття ОПП «Міжнародний бізнес». 

- ІІ вища освіта в рамках роботи ІПО – планується проводити окрему роз’яснювальну 

агітаційну роботу з метою активізації вступу за спеціальністю 051 «Економіка», зважаючи на 

додаткове вступне випробовування (іспит) з іноземної мови, а також заплановано змістовно 

переглянути навчальні плани.        

- аспірантура – забезпечується підготовка здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 051 «Економіка». Планується зберегти якість підготовки та 

розширювати контингент наукових керівників за спеціальністю.      



 

 

  

Підсумувавши інформацію, відобразимо найбільш кардинальні кроки в напрямі 

провадження освітньої діяльності у табличній формі в розрізі 5-ти прийдешніх років: 

Роки  Зміст концептуальної роботи 

2018 – 2019 

Ліцензування освітньої програми «Економіка» спеціальності 051 

«Економіка» для іноземних студентів на першому (бакалаврському) та 

другому (магістерському) рівнях вищої освіти  

2019 – 2020 

Оцінка потенціалу та прийняття рішення щодо відкриття освітньо-

професійної програми «Міжнародна економіка» спеціальності 051 

«Економіка» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Відповідно – 

ліцензування даної ОПП 

2020 – 2021 

Проходження первинної акредитаційної експертизи освітньої програми 

«Економіка» спеціальності 051 «Економіка» на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

2021 – 2022 

Оцінка перспектив та прийняття рішення щодо відкриття та відповідно 

ліцензування освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» 

спеціальності 051 «Економіка» на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти 

2022 – 2023 

Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм «Бізнес-

економіка» та «Економіка довкілля і природніх ресурсів» спеціальності 051 

«Економіка» на другому (магістерському) рівні вищої освіти 
 

2. Якість освіти. Велику увагу буде приділено якості освітніх послуг, зокрема з 

використанням напрацювань платформи «Вище» (http://gohigher.org/), кооперації з іншими 

структурними підрозділами університету (зокрема ЦРП «Бізнес-Інкубатор», Лабораторією 

інноваційних досліджень в економіці та ін.), використання елементів інтерактивного 

навчання та програмного забезпечення навчального процесу.  

Не менше – впровадженню дуальної освіти і в якості перехідного етапу її 

запровадження передбачено використання практичних кейсів в рамках вивчення окремих 

навчальних дисциплін. До слова, перспективним планом навчання бакалаврів за 

спеціальністю 051 «Економіка» (2018 року набору) передбачено введення прикладних 

навчальних курсів-тренінгів, таких як: «Організація і ведення власного бізнесу», «Проектна 

діяльність», які зможуть обирати й студенти інших спеціальностей (вільний вибір студентів).        

Планується також провести змістовний аудит дисциплін в рамках діючих навчальних 

планів з метою укрупнення та об’єднання окремих курсів. Для нових освітніх програм є 

бачення ввести кваліфікаційну роботу замість державних екзаменів.      
 

2. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Навчально-методична робота планується і виконується згідно індивідуальних планів 

роботи викладачів. Протягом планового періоду забезпечуватиметься не менше 19-20 

одиниць навчально-методичних видань щорічно.    

№ 

з/п 
Планується до видання 

Роки 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Підручники   1  1 

2 Навч. посібники 1 2 2 2 2 

3 Конспекти лекцій 1 2 2 1 1 

4 Дистанц. курси 2 1 1 2 2 

5 Метод. вказівки, практикуми, методичні 

комплекси 
15 14 13 15 12 



 

 

  

3. НАУКОВА РОБОТА 

 1. Держбюджетна тематика. 

2018-2019 н. р.  

На початку навчального року затверджено на 2 роки та виконується наукова тема 

кафедри ПЕК під назвою: «НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ РАЦІОНАЛЬНОГО РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ» 

(в рамках комплексної зареєстрованої теми: «Наукові та прикладні засади управління 

розвитком галузевих та регіональних суспільних систем» (2018-2020 рр.)). Держбюджетна 

тематика кафедри ПЕК поділена на такі два спрямування (відповідно згруповано НПП за 

сферою наукових інтересів): 

1) Науково-практичне обґрунтування покращення використання ресурсного потенціалу 

соціально-економічних систем. 

2) Підвищення ефективності використання ресурсів на підприємствах нафтогазової 

промисловості. 

Заплановано: публікацію у SCOPUS, сформувати напрацювання для колективної 

монографії за результатами роботи у першому напрямі, а також забезпечити публікації у 

Віснику ІФНТУНГ в рамках виконання 2-го напряму дослідницької роботи.     

 

2019-2020 н. р.  

1) Продовження роботи над держбюджетною тематикою: «НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ 

ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ 

РАЦІОНАЛЬНОГО РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ»  

Заплановано: підготовка колективної монографії (зарубіжної) за результатами 

роботи у 1-му напрямі, формування вартісної статті для публікації у наукометричному 

виданні за результатами розробки 2-го напряму (у нафтогазовому комплексі).   

3) Участь науково-педагогічних працівників кафедри ПЕК у комплексній темі 

«Теоретико-методичне забезпечення процесів управління закладом вищої освіти» (тема на 2 

роки – 2018–2020 рр.) – за бажанням викладачів, зокрема: професора Зелінської Г. О., 

доцентів Бережницької У. Б., Гобир І. Б., Гавадзин Н. О., Мельничук І. В., Метошоп І. М. 

 

2020-2021 н. р.  

1) Підготовка нової для кафедри тематики наукових досліджень у напрямах 

інтелектуальної економіки, інноваційної моделі розвитку національної економіки та 

інвестування, енергетичної безпеки. Проект найменування: «ІНСТИТУЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА РІЗНИХ РІВНЯХ 

УПРАВЛІННЯ», плановий термін виконання 2 роки: 2020-2022 р.  

Заплановано: підготовка колективної монографії за результатами розробки наукового 

напряму «Підвищення ефективності використання ресурсів на підприємствах нафтогазової 

промисловості», сформувати напрацювання за новоутвореною темою кафедри.   

2) Формування нового напряму наукової школи кафедри під керівництвом д.е.н., проф. 

Данилюка М.О.: «Дослідження соціальних та поведінкових факторів ефективної діяльності 

суб’єктів господарювання»  

Заплановано: публікації у  наукометричних виданнях (SCOPUS, Copernicus, інші), у 

Віснику ІФНТУНГ, в тому числі з активізацією та залученням студентів до наукової 

роботи. 

 

2021-2022 н. р.  

1) Продовження роботи над держбюджетною темою: «ІНСТИТУЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА РІЗНИХ РІВНЯХ 

УПРАВЛІННЯ» 

Заплановано: сформувати колективну монографію за результатами роботи в рамках 

наукової теми.  

 



 

 

  

2) Створення і розвиток наукової школи під керівництвом д.е.н., проф. Витвицького 

Я.С.: «Науково-прикладні засади розвитку суб’єктів господарювання нафтогазового 

комплексу» 

Заплановано: публікації у  наукометричних виданнях (SCOPUS, Copernicus, інші), у 

Віснику ІФНТУНГ, в тому числі з активізацією та залученням студентів до наукової роботи. 

 

2022-2023 

1) Організація роботи над держбюджетною темою: «НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА 

ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ПОВЕДІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»  

2) Створення і розвиток наукової школи під керівництвом д.е.н., проф. Зелінської Г.О.: 

«Формування та використання інноваційного потенціалу людських ресурсів». 

Заплановано: публікації у  наукометричних виданнях (SCOPUS, Copernicus, інші), в 

тому числі з активізацією та залученням студентів до наукової роботи. 

 

Отож, у 2020–2023 рр. планується, окрім щорічного виконання держбюджетної 

тематики кафедри, створити і забезпечити розвиток НАУКОВИХ ШКІЛ на базі кафедри 

ПЕК під керівництвом докторів наук з числа НПП кафедри (професорів Данилюка М. О., 

Витвицького Я. С., Зелінської Г. О.).   

 

 2. Науковий консалтинг, господоговірна тематика, проекти з науковою 

складовою 

Основне стратегічне завдання кафедри ПЕК у науковому спрямуванні – згуртувати 

НПП за сферами наукових інтересів. Планується сформувати НАПРЯМИ НАУКОВОГО 

КОНСАЛТИНГУ КАФЕДРИ ПЕК, які представити на загал, в тому числі і для ОТГ.  

Основними сферами наукових інтересів НПП кафедри ПЕК є: 

- формування організаційно-економічного механізму підвищення ефективності діяльності 

підприємств нафтогазового комплексу; 

- економічна оцінка активів та бізнесу, використання ресурсів; 

- інноваційно-інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання, функціонування 

інтегрованих корпоративних структур та соціально-економічних систем; 

- поведінкова економіка, інтелектуальна економіка; 

- розробка та реалізація цільових програм і проектів на різних рівнях управління. 

Проекти, які планується подавати на конкурси від кафедри ПЕК, повинні і будуть 

містити наукову складову. Щорічно – не менше 1-2.      

   

Заплановані ПУБЛІКАЦІЇ в розрізі років: 

  2019 2020 2021 2022 2023 

1 Монографії, всього 2 1 1 1 1 

 в т. ч.       

1.1 зарубіжні одноосібні      

1.2 зарубіжні колективні 2   1  

1.3 вітчизняні одноосібні      

1.4 вітчизняні колективні  1 1  1 

2 Статті, всього 24 29 30 30 30 

 в т. ч.      

2.1 зарубіжні WoS, Scopus 1  1   

2.2 зарубіжні Index 

Copernicus 
 1    



 

 

  

2.3 інші зарубіжні  2 2 2 2 

2.4 вітчизняні WoS, Scopus  1 1 1 1 

2.5 вітчизняні Index 

Copernicus 
13 15 16 15 15 

2.6 вітчизняні фахові 10 10 10 12 12 

2.7 Інші вітчизняні      

3  Тези конференцій 33 35 35 40 40 

3.1 міжнародні зарубіжні  2 3 4 3 3 

3.2 міжнародні вітчизняні 29 30 30 35 35 

3.3 всеукраїнські 2 2 1 2 2 

3.4 інші      

 

Аспірантура, докторантура: 

Аспірантура. Протягом планового періоду планується забезпечити мінімум по 2 нових 

аспірантів за спеціальністю 051 «Економіка». Як вже і зазначалось, заплановано 

розширювати також контингент наукових керівників за даною спеціальністю.   

Докторантура. Робота над докторською дисертацією таких НПП кафедри ПЕК: доц. 

Андрійчук І. В. (2019-2021), доц. Хвостіна І. М. (2019-2021), доц. Бережницька У. Б. (2020-

2023). 

 

Наукова робота студентів: 

№ 

з/п 

Видано Роки 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

1 

Кількість студентів, які брали участь у  науково-

технічній конференції студентів, ІФНТУНГ 
15 20 20 20 20 

2 
Кількість студентів, які брали участь у  конкурсі 

студентських наукових робіт 
3 3 3 3 3 

3 
Кількість студентів, залучених до виконання науково-

дослідної роботи в межах держбюджетної теми кафедри 
2 4 10 10 12 

4 

Кількість опублікованих статей (тез) за участю 

студентів: 

- фахові видання 

- наукометричні видання 

- тези міжнародних конференцій 

- тези всеукраїнських конференцій 

 

 

6 

2 

2 

2 

 

 

10 

4 

4 

2 

 

 

16 

4 

10 

2 

 

 

16 

6 

15 

4 

 

 

16 

7 

15 

6 

5 
Кількість студентів, що взяли участь в предметних 

олімпіадах 
50 50 50 50 50 

6 
Кількість студентів залучених до проведення 

економічних ігор, брейн-рингів та ін. 
15 15 20 20 25 

- спрямувати науково-дослідну роботу студентів із врахуванням інноваційних ідей 

світової і вітчизняної практики, активізувати участь студентів у міжнародних, регіональних 

наукових програмах, залучати студентів до пошуку та участі у грантових програмах; 

- продовжити практику з обміну інформацією та проведення спільних наукових 

досліджень в рамках наукових шкіл кафедри ПЕК, активізувати проведення спільних 

наукових досліджень зі спорідненими ВНЗ України та зарубіжжя; 

- активізувати участь аспірантів та молодих викладачів у науково-дослідній роботі зі 

студентами. 

 



 

 

  

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА 

1. Посилити інститут кураторства, в тому числі забезпечити постійний моніторинг 

спортивних та інших громадських і наукових досягнень студентів. 

2. Розширити базу підприємств для проходження практик з можливістю майбутнього 

працевлаштування, удосконалити завдання практик з посиленням прикладного характеру 

роботи для студентів. Запровадити механізми дуальної освіти для студентів-економістів. 

3. Організація та проведення лекцій з провідними науковцями, залучення студентів до 

круглих столів наукової тематики та наукових семінарів. 

4. Організація та проведення зустрічей з успішними бізнесменами, практиками тощо. 

5. Залучення студентів до роботи осередку випускників: https://www.alumnifund.org/uk.     

6. Відзначення у 2021 році 75-річчя заснування базової економічної кафедри, 

правонаступником якої  є кафедра прикладної економіки.     

7. Відзначення професійних свят та проведення інших просвітницьких заходів.  

5. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ 

1. Організація заходів професійного спрямування, в тому числі з використанням 

ресурсів соціальних мереж. 

2. Налагодження та посилення зв`язків зі школами і закладами професійної освіти. 

Розробка програми активізації партнерства з коледжами та технікумами. 

3. Участь у заходах «День професій», «Ярмарок професій», «День науки». 

4. Організація та проведення курсів підвищення кваліфікації для вчителів економіки 

міста на базі ЦРП «Бізнес-Інкубатор», запровадження навчальних курсів «Леді в бізнесі», 

«Бізнес-школа для підлітків». 

5. Використання новорозроблених логотипу та емблеми кафедри, в тому числі на 

друкованій рекламній продукції.   

6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ (АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ) ДЛЯ 

ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 

1. Забезпечення участі студентів спеціальності 051 «Економіка» у програмах 

семестрових обмінів та подвійних дипломів. 

2. Активізація підвищення кваліфікації викладачів на базі іноземних університетів, 

очна участь у роботі міжнародних конференцій.  

7. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ (КОНФЕРЕНЦІЇ). 

1. Організація та проведення 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія 

і практика стратегічного управління розвитком галузевих та регіональних систем» (2019 рік). 

2. Організація практичного виконання укладених угод про співпрацю з іноземними 

вузами, налагодження та підтримка персональних контактів з провідними науковцями світу – 

постійно протягом планового періоду.  

8. УГОДИ З УНІВЕРСИТЕТАМИ 

1. Організація підвищення кваліфікації викладачів (у 2019 році – Зелінська Г.О., 

Федорович І.В., Хвостіна І.М., Семенютіна Т.В., Кравчук Р.С., Гобир І.Б., Мельничук І.В.). 

2. Виконання спільних наукових замовлень – постійно.  

9. ПРО НАС ПИСАЛИ 

Промоція кафедри на сайті університету, інституту, в соціальних мережах, зокрема у 

Facebook. Інтернет-ресурси:  

http://nung.edu.ua/department/економіки-та-управління-в-нафтогазовому-комплексі/екп - на 

сайті університету, http://ineu.nung.edu.ua/departments/ekp/ - на сайті інституту. 

facebook.com/Кафедра-Прикладної-Підприємства-313921365755324/ - сторінка кафедри у 

ФБ. 

https://www.facebook.com/groups/309992826399266/?ref=bookmarks - група кафедри у ФБ. 

 

 

Завідувач кафедри прикладної економіки    Уляна Бережницька
          15.02.2019 р. 

https://www.alumnifund.org/uk
http://nung.edu.ua/department/економіки-та-управління-в-нафтогазовому-комплексі/екп
http://ineu.nung.edu.ua/departments/ekp/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-313921365755324/
https://www.facebook.com/groups/309992826399266/?ref=bookmarks

