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1. Коротка інформація про факультет 
 

Факультет  «Економіки і права»  було  засновано в 1991 році. Історія 

факультету тісно пов’язана з історією нашого університету. Факультет 

сьогодні готує висококваліфікованих фахівців  за освітьно - професійними 

програмами  першого  рівня вищої освіти «Бакалавр» з спеціальності 051 

«Економіка» («Економіка підприємства», «Управління персоналом та 

економіка праці»,«Економічна теорія та економічна політика»,«Бізнес-

статистика і аналітика»), спеціальності 061 «Журналістика» («Реклама і 

зв’язки з громадськістю»,«Медіа-комунікації»), спеціальності 081«Право» 

(«Правове регулювання економіки»), спеціальності 232 «Соціальне 

забезпечення» («Управління соціальною сферою») та спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» («Публічне управління»). 

Другого  рівня вищої освіти «Магістр» з спеціальності 051 «Економіка» 

(«Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка 

праці»,«Економічна теорія та економічна політика»,«Бізнес-статистика і 

аналітика»), спеціальності 061 «Журналістика» («Медіа-комунікації»), 

спеціальності 073 «Менеджмент» («Адміністративний менеджмент», 

«Управління проектами»),спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» 

(«Управління соціальними проектами») та спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» («Публічне управління»). 

На факультеті представлені три спільні міжнародні магістерські 

програми:  

- словацько-українська магістерська програма «Бізнес-аналітика та 

інформаційні системи у підприємництві» з Вищої школи менеджменту 

та публічного адміністрування в м. Братислава (Словаччина); 

- польсько-українська магістерська програма двох дипломів «Human 

Recourse Management» з Суспільною Академією наук (САН), м. Лодзь-

Краків, Польща; 
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- литовсько-українська програма двох дипломів підготовки магістрів з 

публічного адміністрування (Master of Public Administration) з 

Університетом Миколаса Ромериса, м. Вільнюс (Литва) 

На сьогоднішній день на факультеті навчається  837 студентів денної  

форми навчання. 

Підготовку на факультеті здійснюють 6 кафедр. Забезпечують учбовий 

процес  13  докторів,  70  кандидатів наук. Наявність наукового ступеню у 

професорсько-викладацького контингенту складає  92 %. 

         Факультет має достатній навчальний, науковий, методичній потенціал 

для подальшого розвитку в умовах реформування освіти, орієнтації на 

європейські і світові навчальні стандарти й цінності, поглибленні інтеграції в 

Європейський та світовий науковий простір.  

 

Дозвольте представити вам програму, яка на мій погляд, визначає основні 

напрями розвитку факультету.  

 

2. Стратегічні цілі і  задачі по основним напрямкам діяльності 

факультету 

 

Загальна ціль програми -  створення умов для сталого розвитку 

факультету з урахуванням інноваційного розвитку економіки, інтенсивного 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій; підвищення 

затребуваності  і конкурентоспроможності випускників, здатних внести 

вклад  в розвиток економіки і добробуту країни; розвиток науково-

дослідницької діяльності зі стратегічних напрямків фундаментальних і 

прикладних проблем. 

 
 

    2.1 В області навчальної та методичної діяльності – підвищення 

якості освітньої діяльності, забезпечення безперервної фундаментальної 

освіти високого рівня, що відповідає сучасним вимогам суспільства та 

окремої особистості. Поєднання фундаментальної підготовки з практичним 
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навчанням, впровадження практико-орієнтовної та дуальної форми здобуття 

вищої освіти. 

 

Задачі Напрями діяльності 

- розробка сучасних освітніх програм, 

що дозволяють сформувати уміння і 

навички, сприяючі 

конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців в області професійної 

діяльності 

 

- оновлення планів, введення дисциплін у 

відповідності вимогам роботодавців і євро-

пейськім та світовим навчальним стандартам.

  

- впровадження програм дуальної форми 

здобуття освіти;  

- всебічна підтримка і просування програм, які 

відповідають академічної мобільності. 

- розширення переліку освітніх послуг, 

що надаються 

- відкриття нових сучасних напрямів 

підготовки, в яких існує потреба ринку праці в 

Україні та ЕС, включаючи практичну 

підготовку; 

- залучення до навчального процесу 

зарубіжних та вітчизняних науковців і 

фахівців-практиків; 

- всебічний розвиток напряму інформаційних і 

комп'ютерних технологій в плані їх 

застосування в учбовому процесі, у 

фундаментальних дослідженнях, в рішенні 

актуальних прикладних завдань; 

- підтримувати видання підручників другого та 

третього покоління, за  наявністю технічних 

можливостей на факультеті, навчальних 

посібників, методичних розробок;   

- планомірне розширення магістратури за 

рахунок створення нових, сучасних 

магістерських програм, які відповідають 

вимогам часу та потребам ринку. 

 



2.2  В області наукової діяльності - підвищення ролі кафедр, кожного 

вченого у виборі і реалізації перспективних напрямів наукових досліджень, в 

розвитку і створенні  наукових шкіл, підготовці кадрів вищої кваліфікації, 

створення умов для науково-інноваційної діяльності. 

Задачі Напрями діяльності 

- підготовка НПП (докторів філософії, 

докторів наук) відповідно до Державних 

вимог до акредитації на кафедрах 

- створення умов, які стимулюють 

обдарованих студентів, викладачів 

факультету до написання і захисту 

кандидатських та докторських  дисертацій. 

- публікаційна активність НПП факультету - публікація результатів наукової  

діяльності у вітчизняних і міжнародних 

системах цитування; 

- збільшення кількості публікації 

результатів наукової діяльності в Scopus; 

- збільшення публікацій НПП 

міждисциплінарних, спільних з іноземними 

авторами, партнерами з бізнесу, з авторами 

з регіонів у Web of Science Core Collection. 

- активізація участі кафедр у науково-

дослідницькій діяльності 

- участь у держбюджетних програмах, 

госпдоговірних замовленнях; 

- залучення викладацького складу кафедр до 

надання різного роду консультаційних 

послуг суб'єктам господарської діяльності. 

- підвищення активності студентів у 

науково-дослідницькій роботі 

- більш якісна підготовка студентів до 

олімпіад, конкурсів наукових робіт; 

- стимулювання участі студентів в науковій 

роботі, підтримка і розвиток студентського 

наукового товариства.  

- продовження традиції проведення 

наукових конференцій молодих вчених, 

аспірантів і студентів факультету; 

- міжкафедральне співробітництво по 

написанню та захисту випускних робіт. 

 



2.3 В області міжнародної активності і співпраці – підвищення рівня 

співпраці з іноземними партнерами, що сприяє підтримці  іміджу факультету 

та університету. 

Задачі Напрями діяльності 

- розвиток стратегічних партнерств з 

іноземними навчальними закладами та 

науковими установами; 

- участь у різноманітних програмах з 

залученням іноземних науково-

педагогічних працівників; 

- залучення іноземних студентів на освітні 

програми факультету за рівнем «бакалавр», 

«магістр», «Phd»;  

- міжнародна активність  - участь у міжнародних грантах, освітніх 

проектах (Erasmus+, Horizon 2020); 

- участь у програмах академічної 

мобільності, як студентства, так і 

викладачів факультету; 

- активна участь у дійсних спільних 

програмах подвійного диплому, та пошук 

нових форм, моделей співпраці з 

міжнародним співтовариством . 

 

2.4 В області профорієнтації  і студентства - створення умов для 

залучення більшого числа абітурієнтів, подальший розвиток сприятливої 

атмосфери в студентському середовищі (творчості і навчанні).  

Задачі Напрями діяльності 

- збільшити набір студентів - своєчасне оновлення інформації на сайті 

факультету, університету; 

-  проведення Дня відкритих дверей на 

факультеті і доповнення   інформаційним 

ресурсом на сайті факультету, в соціальних 

мережах; 

- подальша активна участь студентства та 

викладачів кафедр у програмі «Kuznets 

school day»; 



- постійне оновлення методики 

профорієнтаційної роботи зі школярами. 

- профорієнтаційна робота із 

старшокурсниками 

- підвищення мотивації студентів, що 

навчаються на бакалавриаті для подальшого 

навчання в магістратурі, аспірантурі; 

-  співпраця з випускниками факультету, 

працюючими на виробництві і в інших 

сферах; 

- подальша співпраця з відділом 

працевлаштування студентів та взаємодії з 

бізнес-структурами, з метою допомоги у 

виборі підприємств для проходження 

практики (стажування) та отримання 

роботи. 

- забезпечити усебічну підтримку 

студентської творчості. Стимулювати 

студентські заходи 

- підготовка команд студентів для участі в 

між кафедральних, між факультетських 

тренінгах, різноманітних проектах 

університету, таких як: Kuznets business 

chelendzher, Gold compass, інших, та пошук 

нових форм спілкування між студентами; 

 - активна участь студентів у заходах 

університету, факультету (День 

першокурсника, Студентська Весна, 

іншіх.); 

- сприяти роботі студентської ради, 

молодіжної організації, профспілки 

студентів в організації спортивних і 

культурних заходів. 

- розвиток навчально-виховної та 

національно-патріотичної робіт 

- підвищення ефективності роботи 

керівників академічних груп, викладачів, 

особливо, на молодших курсах; 

- розробка заходів, щодо національно – 

патріотичного виховання молоді. 

 



2.5 В області кадрової політики та адміністративній діяльності - 

сформувати систему соціального партнерства, готовність трудового 

колективу до сприйняття і активної участі в перетвореннях і новаціях, що 

проводяться в університеті. 

Задачі Напрями діяльності 

- підвищення якості професорсько-

викладацького складу 

- забезпечення відповідності викладачів 

кадровим вимогам Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності; 

- забезпечення можливості підвищення 

кваліфікації, стажування мобільності 

професорсько-викладацького складу; 

- збільшення кількості викладачів кафедр 

факультету, що володіють іноземною 

мовою (рівня В2 та вище). 

- кадрове омолоджування і підвищення 

рівня наукового ступеня професорсько-

викладацького складу 

- проведення корпоративної кадрової 

політики факультету за рахунок залучення 

до учбового процесу кращих випускників 

факультету, перспективних молодих 

фахівців з базових підприємств; 

- залучення молодих кадрів  з числа 

аспірантів факультету; 

- підготовка докторів  наук з числа 

викладачів  факультету; 

- оптимізація стимулюючих  заохочень 

викладачам. 

- розробка додаткових  критеріїв, 

якісних показників стимулювання 

професорсько-викладацького складу 

факультету виходячи з особливостей 

діяльності кафедр університету. 

- оптимізація управлінської структури 

деканату і факультету з метою підвищення 

професіоналізму у вирішенні питань 

життєдіяльності факультету і формування 

відповідальної і компетентної команди.  

- підвищення самостійності кафедр та їх 

відповідальності за результати освітньої, 

науково-дослідницької та виховної 

діяльності; 

- оптимізація роботи деканату.  

 

 



3.Очікувані  результати програми розвитку факультету 

- підвищення якості освітнього процесу, поглибленню наукових досліджень;   

- підвищення затребуваності випускників на ринку праці;   

- поліпшення морально - психологічного клімату на факультеті; 

- підвищення наукового статусу викладача в міжнародних системах 

цитування. 

 

 

Кандидат   

на посаду декана                                          Бріль М.С. 

 

 


