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ПРЕАМБУЛА 

1. Стратегія розвитку економічного факультету є документом, що 

визначає основні вектори розвитку економічного факультету, забезпечуючи 

його системний і цілеспрямований  характер. 

2. Стратегія ґрунтується на основі положень Конституції України; 

Закону України “Про освіту”; Закону України “Про вищу освіту”; Закону 

України “Про наукову і науково-технічну діяльність”; Статуту Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; Стратегічного плану 

розвитку Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

на 2019-2026 роки. 
3. Принципи розвитку економічного факультету: 

 студентоцентризм; 

 відповідність вітчизняним та міжнародним стандартам освіти; 

 відповідність суспільним потребам; 

 інноваційність та орієнтація на інноваційні технології; 

 мобільність студентів, викладачів, наукових працівників; 

 цілісність системи; 

 сталість розвитку; 

 відкритість. 

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

1. Забезпечення якісних освітніх послуг, що відповідають 

національним, європейським і міжнародним фаховим стандартам, для 

підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з 

економіки, управління та адміністрування, міжнародних економічних 

відносин. 

2. Забезпечення якісного кадрового потенціалу економічного 

факультету через підвищення рівня кваліфікації, викладацької майстерності та 

професійного зростання науково-педагогічних працівників, шляхом 

ефективного стажування, в тому числі у закордонних ЗВО. 

3. Розширення освітніх можливостей економічного факультету на 

основі удосконалення існуючих та розробки нових освітніх програм 

підготовки фахівців відповідно до вимог вищої освіти, тенденцій розвитку 

спеціальностей і їх галузевого контексту, потреб ринку праці і особливостей 

регіонального розвитку, з врахуванням досвіду аналогічних вітчизняних та 
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4. Залучення стейкхолдерів, роботодавців та випускників до 

проектування освітніх програм підготовки фахівців, в тому числі до 

формулювання цілей та оцінювання програмних результатів навчання. 

5. Використання студентоцентрованого підходу та принципів 

академічної свободи в освітньому процесі на економічному факультеті.  

6. Забезпечення можливості формування індивідуальних освітніх 

траєкторій студентами факультету через вибір освітніх компонентів 



незалежно від спеціальності чи підрозділу, з метою підвищення особистісного 

розвитку здобувача освіти та запровадження міждисциплінарності в освітній 

процес.  

7. Забезпечення поєднання теоретичного та прикладного аспектів 

навчання, підвищення якості та ефективності практичної підготовки студентів 

шляхом укладення договорів із провідними вітчизняними підприємствами, 

установами та організаціями щодо проходження на їх базі виробничої 

практики чи інших видів практик, а також написання випускних 

кваліфікаційних робіт. 

8. Підвищення практичної спрямованості підготовки студентів 

факультету шляхом активного залучення до освітнього процесу 

професіоналів-практиків, роботодавців, експертів у галузі для проведення 

теоретичних і практичних занять на відповідних освітніх програмах, розробки 

програм наукових досліджень, спільного виконання науково-дослідних робіт, 

а також для забезпечення підготовки фахівців відповідно їх потреб і 

подальшого працевлаштування випускників. 

9. Підвищення можливостей подальшої професійної діяльності 

випускників освітніх програм факультету шляхом набуття студентами 

соціальних навичок (soft skills): комунікації, лідерство, здатність брати на себе 

відповідальність і працювати в критичних умовах, вміння полагоджувати 

конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, розуміння 

важливості дедлайнів, здатність логічно і системно мислити, креативність.  

10. Вдосконалення якості освітнього процесу шляхом запровадження 

інноваційних освітніх технологій і методів організації навчального процесу, 

які дозволяють формувати стратегічне, системне, критичне, аналітичне і 

креативне мислення. 

11. Забезпечення інформатизації освітнього процесу, впровадження 

сучасного програмного та мультимедійного забезпечення, використання 

сучасних інформаційно-комунікційних технології у навчальному процесі.  

12. Розширення освітніх можливостей факультету через 

запровадження навчання за дуальною формою освіти, яка дозволяє студентам  

поглиблювати прикладні навички, розвивати практичне розуміння 

особливостей своєї професії та адаптувати освітній процес до вимог ринку 

праці.   

13. Удосконалення навчально-методичного й організаційного 

забезпечення академічної мобільності студентів, аспірантів, викладачів 

факультету, розвиток програм подвійного і спільного дипломування. 

14.  Забезпечення викладання на факультеті окремих навчальних 

компонентів та їх блоків англійською мовою, створення англомовних груп для 

іноземних громадян. 

15. Дотримання академічної доброчесності, професійної етики та 

організаційної культури як важливих завдань учасників освітньої діяльності 

факультету (наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, 

здобувачів вищої освіти). 

  



НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 

1. Здійснення наукових досліджень за пріоритетними напрямами, 

враховуючи потреби суспільства, розвиваючи міждисциплінарні зв’язки та 

інновації. 

2. Сприяння написанню та захисту докторських дисертацій 

викладачами економічного факультету. 

3. Збільшення наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus та 

Web of Science Core Collection. 

4. Забезпечення включення наукового вісника Чернівецького 

університету. Серія Економіка до переліку фахових видань категорії «Б». 

5. Посилення наукової роботи студентів та молодих вчених. 

Сприяння діяльності студентського наукового економічного товариства та 

ради молодих вчених економічного факультету. 

6. Посилення роботи над формуванням та подачею заявок для участі 

у грантових наукових програмах. 

7. Організація та проведення щорічних міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих 

столів. 

8. Сприяння науковому консультування установ, підприємств, 

організацій викладачами економічного факультету. 
 
 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

1. Збільшення кількості закордонних факультетів-партнерів та 

розширення співпраці з існуючими партнерами. 

2. Розроблення сучасних освітніх програм (у тому числі – 

англомовних), розвиток навчальної інфраструктури та побутових умов з 

метою підвищення привабливості економічного факультету для іноземних 

студентів та збільшення їх кількості. 

3. Збільшення участі студентів, викладачів та адміністративного 

персоналу у програмах академічної мобільності задля підвищення 

міжнародної та міжкультурної компетенцій (програми Erasmus+ КА107, 

Німецької академічної служби обмінів, Австрійської академічної служби 

обмінів, імені Фулбрайта тощо). 

4. Заохочення та сприяння втіленню програм подвійних і спільних 

дипломів з економічних спеціальностей із закордонними університетами - 

партнерами. 

5. Збільшення кількості запрошених гостьових професорів із 

закордонних університетів-партнерів з метою проведення вибіркових 

(факультативних) курсів, окремих модулів чи занять.  

6. Розроблення механізмів англомовного викладання окремих 

навчальних елементів, модулів, дисциплін у межах україномовних освітніх 

програм економічного факультету. 



7. Сприяння організації міжнародних конференцій, круглих столів, 

симпозіумів, семінарів, студентських літніх/зимових шкіл та інших заходів, у 

тому числі – із застосуванням засобів он-лайн зв’язку. 

 

 
СУСПІЛЬНА РОЛЬ 

 

1. Закріплення статусу економічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича як провідного 

структурного підрозділу у процесі реалізації програм професійної підготовки 

майбутніх економістів з урахуванням нових умов суспільного розвитку. 

2. Формування світогляду і виховання молоді, зокрема через 

підготовку доброчесних та висококваліфікованих педагогічних, наукових та 

науково-педагогічних кадрів і фахівців. Забезпечення працівникам 

економічного факультету можливості реалізації їх особистісного потенціалу в 

атмосфері чесного партнерства. 

3. Реалізація на економічному факультеті суспільно значимого проекту 

перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців та членів їх сімей, 

ветеранів АТО у співпраці з міністерством закордонних справ королівства 

Норвегія та Міжнародного фонду соціальної адаптації в Україні. 

4. Поширення інформації про діяльність економічного факультету, 

реалізацію його проектів, у тому числі й через постійну оперативну взаємодію 

зі ЗМІ та громадськими організаціями. Реклама економічного факультету на 

локальному, регіональному та міжнародному  рівнях.  Ініціація щорічного 

конкурсу соціальної реклами «SMART» серед освітніх закладів Чернівецької 

області. 

5. Створення студентського центру «Брендування територій» спільно з 

органами місцевого самоуправління та громадськими організаціями з метою 

розвитку туристичного потенціалу Резиденції митрополитів Буковини та 

Далмації. 

6. Заохочення студентів економічного факультету до постійного 

підвищення рівня своєї загальної та фахової освіти, формування особистих 

фахових, загальнолюдських, громадянських, духовних і моральних цінностей. 

7. Залучення студентів економічного факультету до активної 

громадської роботи, діяльності органів студентського самоврядування, участі 

у суспільно-громадських заходах кафедри, факультету, університету. 

8. Урізноманітнення форматів співпраці з випускниками економічного 

факультету, представниками бізнесу, органами державного управління та 

місцевого самоврядування.  

9. Співпраця студентів та викладачів економічного факультету з 

громадськими організаціями «Особливі серед нас», «Емаус» які опікуються 

дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами, участь у 

просвітницьких заходах з метою розуміння та толерантного ставлення до 

інклюзії у вишах. 



10. Дослідження наукової спадщини видатних вчених, діяльність яких 

пов’язана з економічною школою в Університеті, здійснення популяризації 

їхніх здобутків на регіональному, національному та міжнародному рівнях.  

 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

1. Забезпечення ремонту фасаду 14-го корпусу, облаштування 

внутрішньої та прилеглої території. 

2. Забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 

безперешкодний доступ до будівлі 14-го корпусу, навчальних аудиторій та 

іншої інфраструктури економічного факультету. 

3. Проведення капітального ремонт аудиторій №№ 1, 1А, поточний 

ремонт аудиторій №№ 49, 54, 60, утеплення аудиторій №№ 15, 16. 

4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням не менше, ніж 30 відсотків. 

5. Облаштування аудиторій та деканату Wi-Fi-роутерами, створення 

Wi-Fi-зони на факультеті. 

6. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових видань 

англійською мовою економічного профілю. 

7. Створення коворкінг-центру та зони відпочинку й 

післянавчального перебування студентів на економічному факультеті. 

8. Створення мультимедійної студії для підготовки та презентації 

конкурсних студентських робіт, заходів, запису аудіолекцій тощо. 

 


