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ЗВІТ 

завідувача кафедри-професора кафедри міжнародних  

економічних відносин та управління проєктами 

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Бояра Андрія Олексійовича  

про навчально-методичну, наукову та організаційно-методичну роботу, 

проведену за період перебування на посаді за контрактом з 1 грудня 2020 р. 

до 30 червня 2021 р. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Протягом звітного періоду викладав 7 дисциплін: на першому рівні 

вищої освіти (бакалаврат): «Вступ до фаху «Міжнародні економічні 

відносини»», «Міжнародна економічна інтеграція», «Економіка і фінанси 

ЄС», «Секторальні політики ЄС», «Економіка європейської інтеграції»; на 

другому рівні вищої освіти (магістратура): «Методологія міжнародних 

економічних досліджень»; на третьому рівні вищої освіти (аспірантура): 

«Академічна доброчесність та наукова етика». Курс «Академічна 

доброчесність та наукова етика»викладались для різних спеціальностей 

(міжфак), решта курсів – для студентівспеціальностей «міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» і «міжнародні 

економічні відносини».  

За звітний період здійснював керівництво роботою аспіранта та 

викладання низки дисциплін у навчально-науковому інституті неперервної 

освіти на основі погодинної оплати. Навчальне навантаження виконувалось 

за графіком з перевиконанням 6 год (заліки та іспит замість перебуваючих у 

відпустці викладачів) у першому семестрі і недовиконанням 10 год (член 

ДЕК) у другому семестрі у зв’язку перебуванням на лікарняному. З усіх 

дисциплін розроблені і затверджені силабуси і навчальні програми, 

розроблені, періодично оновлюються і удосконалюються лекційні курси, 

тематика і плани практичних занять, збірки електронних матеріалів, задачі та 
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тестові завдання. Фактично з усіх дисциплін у різні періоди викладацької 

роботи були опубліковані навчальні посібники («Торговельно-економічні 

відносини між Україною та ЄС: регулювання зовнішньої торгівлі та 

конкуренції в умовах єдиного ринку ЄС», «Основи інтелектуальної 

власності», «Європейська інтеграція») та/або монографії («Інтелектуальна 

власність», «Бюджетний процес у Європейському Союзі», «Трансформація 

бюджетної моделі ЄС в умовах глобальної фінансової турбулентності», 

«Актуальні проблеми формування та розвитку європейського 

інформаційного простору» та ін.).  

Виконував інші види навчально-педагогічного навантаження: 

керівництво дипломними роботами, асистентською і виробничою практикою, 

консультації тощо. Оцінка знань студентів проводилась за модульно-

рейтинговою системою. Практикується поточний і підсумковий контроль у 

вигляді електронного тестування, читання лекцій з використанням 

мультимедійної техніки та знань іноземної мови.  

Надаю технічні і методичні консультації працівникам і студентам 

факультету щодо впровадження і використання сучасних технічних засобів 

візуалізації лекційного матеріалу, використання дистанційних засобів 

навчання, оформлення і подання грантових заявок на міжнародні проекти, 

тощо. 

Заняття з навчальних дисциплін проводяться у форматі інтерактивних 

лекцій, круглих столів, семінарів, з використанням методів командної 

роботи, ситуативних досліджень, та сучасних технічних засобів навчання. 

 

НАУКОВА РОБОТА 

За звітний період виконував наукові дослідження в рамках 

кафедральної науково-дослідної теми «Трансформація зовнішньоекономічної 

моделі України в умовах глобальної дестабілізації регіональних ринків» 

(0120U104811). Тематика наукової роботи безпосередньо пов’язана з 

навчальними предметами, що викладаються. За звітний період опубліковано 
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6 наукових праць, з яких 3 параграфи у колективному навчальному 

посібнику, 1 стаття у зарубіжному науковому виданні, що входиь до 

міжнародноїнауковометричної бази WebofScience і 2 тез конференцій, 

зокрема:  

1) Бояр А. О., Галушкіна І. В., Пасічник О. П., Харахай Д. О. 

Організаційно-фінансові механізми реалізації науково-дослідної 

політики ЄС // Актуальні проблеми регіональних досліджень: матеріали 

VМіжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 11 грудня 2020 р.) 

/ за ред. В. Й. Лажніка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – С. 280–282. 

2) Бояр А. О. Інституції Європейського Союзу / Європейський Союз: навч. 

посіб. / [А. О. Бояр (кер. авт. кол.), Н. П. Карпчук, Н. І. Романюк та ін.]; 

за ред. А. О. Бояра, С. В. Федонюка. Київ: ФОП Маслаков, 2020. 600 с. – 

С. 39–63. 

3) Бояр А. О. Бюджет / Європейський Союз: навч. посіб. / [А. О. Бояр (кер. 

авт. кол.), Н. П. Карпчук, Н. І. Романюк та ін.]; за ред. А. О. Бояра, 

С. В. Федонюка. Київ: ФОП Маслаков, 2020. 600 с. – С. 218–235. 

4) Бояр А. О., Науменко Н. С. Зовнішня торгівля / Європейський Союз: 

навч. посіб. / [А. О. Бояр (кер. авт. кол.), Н. П. Карпчук, Н. І. Романюк та 

ін.]; за ред. А. О. Бояра, С. В. Федонюка. Київ: ФОП Маслаков, 2020. 600 

с. – С. 171–182. 

5) StashchukO., BoiarA., ShmatkovskaT., DziamulychM., SkorukO., TesliukS., 

ZintsoY. Analysis of Fiscal Efficiency of Taxation in the System of Filling 

Budget Funds in Ukraine // AD ALTRA: Journal of Interdisciplinary 

Research. - # 11 (1). Special issue XVII. – 2021. – P. 47–51. (Web of 

Science) 

6) Бояр А. О. Імперативи трансформації бюджетної моделі ЄС до 2027 р. // 

Трансформація зовнішньоекономічних моделей країн в умовах 

глобальної дестабілізації регіональних ринків: тези доп. Всеукр. наук.-

практ. інтернет-конф. (м. Луцьк, 17 травня 2021 р.) / відп. ред. А. О. 

Бояр. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. ЛесіУкраїнки, 2021. – С. 14–22. 
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Взяв участь у двох науково-практичних конференціях (див. вище). 

Здійснював керівництво проблемною групою «Сучасні моделі міжнародної 

економічної інтеграції» у складі 8 студентів спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини». 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Перебуваючи на посаді завідувача, організовував забезпечення 

навчального процесу за освітньо-професійними програмами кафедри 

«Міжнародний бізнес» (бакалаврат) та « Міжнародні і економічні відносини» 

і «Управління проєктами» (магістратура).Координував перебіг вступної 

кампанії за ОПП кафедри у 2019 та 2020 рр. Організував підготовку 

промоматеріалів кафедри (листівка, відеоролик, промо-пости «Наші 

випускинки – наша гордість»), здійснив профорієнтаційні візити в школи 

№ 24, 20, 14, фаховий коледж технологій, бізнесу та права ВНУ та Луцький 

педагогічний коледж. Взяв участь у програмі «Ранок LIVE» на телеканалі 12 

з нагоди Дня Європи.  

Є гарантом ОПП першого (бакалаврського) рівня освіти «Міжнародний 

бізнес». Є керівником від університету дуальної форми навчання студентки 

магістратури на комунальному підприємстві “Волинський обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Волинської обласної 

ради.  

Ініціював та організував підписання двох договорів про співпрацю з 

ПРАТ «СКФ Україна» та Волинською торгово-промисловою палатою.  

Підвищував кваліфікацію (15 годин) шляхом участі у серії вебінарівв 

рамках проекту Американських рад в Україні та  Національного агентства із 

забезпечення якості освіти України «Ініціатива академічної доброчесності» 

«Робота з даними та напрацювання стратегій для посилення академічної 

доброчесності та якості» (6–8, 13–14 квітня 2021 р.). 

Організовано та проведено низку заходів в рамках Фестивалю науки 

ВНУ імені Лесі Українки, тижня факультету, тижня академічної 
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доброчесності ВНУ, зокрема міжнародну науково-практичну інтернет-

конференцію «Трансформація зовнішньоекономічних моделей країн в умовах 

глобальної дестабілізації регіональних ринків»(м. Луцьк, 17 травня 2021 р.), 

публічну лекцію «Академічна доброчесність: діагностика та профілактика» 

(7 квітня 2021 р.), «Обговорення кодексу академічної доброчесності» 

(9 квітня 2021 р.) тощо. 

Оформлено та подано дві заявки на конкурс грантових проєктів 

Програми Європейського Союзу Еразмус+ напрямів модуль і центр 

досконалості Жана Моне. Є керівником і тренером грантового проєкту 

«Студії ЄС у СНУ імені Лесі Українки» програми ЄС Еразмус+ напряму 

Кафедра Жана Моне. У рамках цього проєктує викладачем факультативних 

курсів «Європейський Союз: місія та організація» (3 кредити) та «Фінанси 

ЄС» (3 кредити). У 2020–2021 н. р. проведено три тренінги «Європейська 

інтеграція України» для цільових аудиторій державних службовців (2 

кредити), учителів шкіл (2 кредити) та молодих вчених (2 кредити) 

загальною чисельністю бл. 90 осіб. Є головою авторського колективу і 

редактором навчального посібника «Європейський Союз», підготовленого в 

рамках проєкту. 

Є членом наукової та вченої рад університету, вченої ради факультету 

міжнародних відносин. 

 

 

 

 

Зав. кафедри / виконавець    А. О. Бояр  


