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Загальна інформація про кафедру менеджменту і міжнародного підприємництва

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва (ММП) – одна із 8 кафедр 
Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», 
на якій здійснюються підготовка фахівців у сфері міжнародних економічних відносини, 
бізнес-адміністрування та управління інноваційною діяльністю.

Кадровий склад кафедри ММП:
загальна кількість науково-педагогічних працівників (НПП) (станом на 01.01.2021 р.) – 49 осіб;

з яких:   - доктори економічних наук або професори : 12 осіб;
- кандидати економічних наук або доценти  : 35 осіб;
- молоді вчені : 11 осіб.

Кількість ННП, які є:
- членами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти     – 1 особа;
- членами Галузевих експертних рад – 2 особи;
- експертами з акредитації освітніх програм (за спеціальностями 073; 292) – 8 осіб.   



Загальна інформація про кафедру менеджменту і міжнародного підприємництва

Міжнародна діяльність кафедри ММП:

реалізуються 2 проекти Erasmus+ KA 2 – проекти розвитку потенціалу закладів вищої освіти:

а) Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та 
академічного письма на регіональному рівні України — DocHub

б) Впровадження системи забезпечення якості освіти шляхом співпраці Університету-Бізнесу-Уряду 
у закладах вищої освіти— EDUQAS

З 2019 р. ІНЕМ є бронзовим членом Бізнес-асоціації випускників
(Business Graduates Association – BGA, м. Лондон). Продовжується
робота щодо міжнародної акредитації ІНЕМ за стандартами BGA.



Освітні програми кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Національний університет «Львівська політехніка»

Галузь знань 292 «Міжнародні відносини»;

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні 
відносини»

Галузь знань 07 «Управління та 
адміністрування»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

- Освітньо-професійна програма 
«Міжнародні економічні відносини» для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

- Освітньо-професійна програма
«Міжнародна економіка» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.

- Освітньо-наукова програма 
«Міжнародні економічні відносини» для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти.

- Освітньо-професійна програма 
«Бізнес-адміністрування» для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти.

- Освітньо-професійна програма 
«Управління інноваційною діяльністю» для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти.

- Освітньо-наукова програма 
«Міжнародні економічні відносини» для 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти.

- Освітньо-наукова програма 
«Менеджмент» для третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти (спільно з іншими 
кафедрами ІНЕМ).
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ОП "МЕВ" 1 курс 
бакалаври

ОП "МЕВ" 2 курс 
бакалаври

ОП "МЕВ" 3 курс 
бакалаври

ОП "МЕВ" 4 курс 
бакалаври

ОПП "МЕ" 1 курс 
магістри

ОПП "МЕ" 2 курс 
магістри

ОНП "МЕВ" 2 
курс магістри

ОПП "БА" 1 курс 
магістри

ОПП "БА" 2 курс 
магістри

ОПП "УІД" 1 
курс магістри

ОПП "УІД" 2 
курс магістри

ОНП "МЕВ" 
аспіранти

ОНП 
"Менеджмент" 

аспіранти

Здобувачі вищої освіти денної форми навчання Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання

Загальна чисельність здобувачів вищої освіти Іноземці - здобувачі вищої освіти

аспіранти

бакалаври

Чисельність здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітніх програмах
кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва , станом на 01.10.2020 р.

магістри



Національний університет «Львівська політехніка»

Процес оновлення освітніх програм

Оновлення освітніх програм (ОП) здійснюються систематично відповідно до Положення про формування, затвердження та
оновлення освітніх програм (СВО ЛП 01.01).

Освітні програми Підстава для оновлення ОП Що оновлено в ОП?

ОПП «Міжнародні економічні відносини» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

1) прийняття Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 292 «Міжнародні економічні
відносини» для першого (бакалаврського)
рівня (наказ МОН України № 357 від
04.03.2020 р.);
2) відповідно до Стратегії розвитку НУ
«Львівська політехніка»;
3) врахуванням пропозиций роботодавців та
за результатами опитування здобувачів вищої
освіти - бакалаврів.

- ОПП приведено у відповідність до вимог
Стандарту ВО (зміни внесено у 2020 р.);

- зменшення кількості навчальних дисциплін 
до 8 на семестр (зміни внесено у 2019 р.);

- здійснено перегляд змісту та наповнення
навчальними дисциплінами обов’язкової
компоненти та вибіркових блоків (зміни
внесено у 2020 р.) 

ОПП «Міжнародна економіка» та ОНП 
«Міжнародні економічні відносини» для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти

1) прийняттям Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 292 «Міжнародні економічні
відносини» для другого (магістерського) рівня
(наказ МОН України № 380 від 04.03.2020 р.);
2) відповідно до Стратегії розвитку НУ
«Львівська політехніка»;
3) врахуванням пропозиций роботодавців та
за результатами опитування здобувачів вищої
освіти – магістрів.

- ОПП та ОНП приведено у відповідність до 
вимог Стандарту ВО (зміни внесено у 2020 
р.);

- зменшення кількості навчальних дисциплін 
до 8 на семестр (зміни внесено у 2019 р.);

- здійснено перегляд змісту та наповнення
навчальними дисциплінами обов’язкової
компоненти та вибіркових блоків (зміни
внесено у 2020 р. та 2021 р.) 



Освітні програми Підстава для оновлення ОП Що оновлено в ОП?

ОПП «Бізнес-адміністрування» та ОПП 
«Управління інноваційною діяльністю» для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти

1) прийняття Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 073 «Менеджмент» для другого
(магістерського) рівня (наказ МОН України
№ 959 від 10.07.2019 р.);
2) відповідно до Стратегії розвитку НУ
«Львівська політехніка»;
3) врахуванням пропозиций роботодавців та
за результатами опитування здобувачів вищої
освіти - магістрів.

- ОПП приведено у відповідність до вимог
Стандарту ВО (зміни внесено у 2019 р.);

- зменшення кількості навчальних дисциплін 
до 8 на семестр (зміни внесено у 2019 р.);

- здійснено перегляд змісту та наповнення
навчальними дисциплінами обов’язкової
компоненти та вибіркових блоків (зміни
внесено у 2019 р.) .

ОНП «Міжнародні економічні відносини» та 
ОНП «Менеджмент» для третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти

1) врахуванням пропозиций роботодавців та
за результатами опитування здобувачів вищої
освіти – аспірантів;

2) Розпорядження «Про Оновлення освітньо-
наукових програм третього (освітньо-
наукового рівня)» (№ 5 від 25.01.2021 р.)

- здійснено перегляд змісту та наповнення
навчальними дисциплінами обов’язкової
компоненти та вибіркових блоків (зміни
внесено у 2020 р. та 2021 р.);

- оновлено компетентності щодо
загальноуніверситетських дисциплін, 
оновлено перелік навчальних дисциплін
вибіркового блоку (зміни внесно у 2021 р.).

Процес оновлення освітніх програм



Співпраця зі стейкхолдерами

Протягом листопада – грудня 2020 р. на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва відбулись он-

лайн зустрічі (платформи Teams, Zoom) з стейкхолдерами щодо підвищення якості освітніх послуг та 

удосконалення освітніх програм.

25 листопада 2020 р. відбулась зустріч щодо удосконалення освітніх програм за спеціальністю 292 «Міжнародні 

економічні відносини» всіх рівнів вищої освіти. На зустрічі були присутні гарантів освітніх програм (доц. Босак 

А.О., проф. Чернобай Л.І., доц. Литвин І.В., проф. Пирог О.В.), академічний персонал, що викладає на освітніх 

програмах, та експерти НАЗЯВО, які є працівниками кафедри ММП (проф. Георгіаді Н.Г., проф. Чернобай Л.І., доц. 

Шуляр Р.В., доц. Дорошкевич К.О., доц. Лісович Т.Ю.) та активно беруть участь в акредитаційних експертизах. 

За результатами зустрічі були сформовані напрями щодо удосконалення освітніх програм:

- здійснювати щорічні опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітніх програмах кафедри ММП 

на всіх рівнях вищої освіти;

- запровадити щорічні опитування роботодавців, які співпрацюють з кафедрою ММП;

- активізувати міжнародну академічну та наукову мобільність здобувачів вищої освіти, особливо аспірантів;

- здійснювати щорічне оновлення робочих програм з навчальних дисциплін у розділах тематичне наповнення та 

рекомендована література.



Співпраця зі стейкхолдерами

02 грудня 2020 р. відбувалась зустріч щодо оновлення освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» 
(спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. На 
зустрічі були присутні гарант освітньої програми, проф. Чернобай Л.І., академічний персонал, що викладає на 
освітній програмі (проф. Одрехівський М.В., доц. Дорошкевич К.О., доц. Кара Н.І., доц. Харчук В.Ю., доц. Сай
Л.П.), адміністративний персонал Інституту економіки і менеджменту (директор ІНЕМ, проф. Кузьмін О.Є., 
завідувач кафедрою ММП, проф. Пирог О.В.), роботодавці (представники міжнародного холдингу Meest та ТзОВ
«Техніка для бізнесу») та здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 
вищої освіти.

Під час зустрічі роботодавці, академічний персонал та здобувачі вищої освіти внесли наступні пропозиції щодо 
оновлення освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» (спеціальність 292 «Міжнародні економічні 
відносини)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021 р.:

- уточнити мету, особливості та фахові компетентності освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка»;

- уточнити назви вибіркових блоків відповідно до їх особливостей;

- оновити перелік освітніх компонентів у вибіркових блоках.



Опитування здобувачів вищої освіти

У НУ «Львівська політехніка» проводиться опитування здобувачів вищої освіти «Дистанційне навчання очима 
студентів».

З 2018 р. на кафедрі ММП запроваджено щорічне опитування здобувачів вищої освіти освітніх програм
за трьома (бакалаврським, магістерським, освітньо-науковим) рівнями вищої освіти.

Опитування проводиться на початку навчального року (жовтень-листопад).

Мета опитування: моніторинг задоволеності здобувачів вищої освіти освітніх програм за спеціальностями 292 
«Міжнародні економічні відносини» та 073 «Менеджмент» наданням освітніх послуг та рівнем викладання 
дисциплін на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська 
політехніка».

Форми анкет розміщені за посиланнями:
• для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня -

https://docs.google.com/forms/d/1IHgAyNF9M7XJAdzM4-dncpPP3B5sNDHgN-
nQ4ZdCwyM/edit?ts=5f9fdfac&gxids=7628

• для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня – https://docs.google.com/forms/d/1kTNd4gdFt3i-
Tw9i7p5-FibNJnkmtqGw877fRfindBE/edit?ts=5fa10de9&gxids=7628

• для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня -
https://docs.google.com/forms/d/1i2a9lmHdNeIiRYGyjP2aLE0gGB1JCtGCJWqxOBNbboE/edit?ts=5fa8f3b1&gxids=76
28

https://docs.google.com/forms/d/1IHgAyNF9M7XJAdzM4-dncpPP3B5sNDHgN-nQ4ZdCwyM/edit?ts=5f9fdfac&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1kTNd4gdFt3i-Tw9i7p5-FibNJnkmtqGw877fRfindBE/edit?ts=5fa10de9&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1i2a9lmHdNeIiRYGyjP2aLE0gGB1JCtGCJWqxOBNbboE/edit?ts=5fa8f3b1&gxids=7628


Опитування здобувачів вищої освіти

Результати опитування затверджуються на засіданні кафедри ММП та пропозиції, рекомендації враховуються при 
оновленні освітніх програм.
Результати опитування 2020 р. оприлюднені на Facebook-сторінці кафедри ММП:



Результати опитування 2020 р. оприлюднені на офіційно сайті НУ «ЛП» :
https://lpnu.ua/news/rezultaty-opytuvannia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-iaki-navchaiutsia-na-osvitnikh-programakh

Опитування здобувачів вищої освіти



Дякую за увагу!


