
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 36767 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. 
Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на 
акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного 
агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний веб-
сайт ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 36767

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 

Форми здобуття освіти на ОП заочна, очна денна, очна вечірня

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію 
ОП

кафедра економіки підприємства ЛНУ імені Івана Франка

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до 
реалізації ОП

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи; 
філософії; психології; туризму; а також кафедри факультету 
іноземних мов 

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Університетська, 1, м. Львів 79000
пр. Свободи, 18, м. Львів 79000

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 103696

ПІБ гаранта ОП Михасюк Іван Романович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри
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Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

ivan.mykhasyuk@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта 
ОП

+38(068)-058-00-76

Додатковий телефон гаранта 
ОП

відсутній

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Ліцензування у 2016р. освітньо-наукової програми (ОНП) за спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» обсягом 25 осіб було 
одним із перших в Україні. Програма підготовки докторів філософії змінюється відповідно до 
тенденцій попиту у вітчизняній освітньо-науковій сфері. Освітньо-наукова програма охоплює дві 
складові, а саме освітню та наукову, в межах яких здійснюється професійна теоретична підготовка, 
що забезпечує підвищення освітнього рівня за відповідною спеціальністю, науково-дослідна 
діяльність, підготовка та захист дисертаційної роботи. Навчальний план підготовки доктора філософії 
передбачений на термін навчання чотири роки, здебільшого охоплює нормативні дисципліни і 
дисципліни вільного вибору аспіранта загальноекономічного та гуманітарного спрямування. 
Запропонований цикл дисциплін зорієнтований на отримання глибинних знань зі спеціальності, 
загальнонаукових компетентностей, універсальних навичок, а також мовних компетентностей. У 
сформованій програмі суттєво підвищилась методологічна спрямованість, актуальна для подальшої 
освітньо-наукової та професійно-практичної діяльності випускників аспірантури. Тривалий період 
підготовки аспірантів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволив 
більш оптимально пристосувати сучасну освітньо-наукову програму до потреб галузі підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності, і є оптимальним для розв’язання комплексних проблем та 
продукування нових ідей. Освітньо-наукова програма «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» розроблена колективом кафедри економіки підприємства у співпраці з представниками 
освітньої сфери, а також стейкхолдерами бізнес-середовища. Підготовка доктора філософії 
здійснюється на основі другого рівня вищої освіти «Магістр». При розробці програми були враховані 
отримані здобувачами знання та набуті компетенції за ОП «Магістр» та «Спеціаліст», побажання 
здобувачів освіти, а також рекомендації роботодавців. ОНП розглянута на Науково-методичній Раді 
економічного факультету. Обговорена та затверджена на Вченій Раді економічного факультету (в 
склад якої входять науково-педагогічні працівники, представники студентсько-аспірантської ради та 
профкому) протокол № 10 від 18 травня 2016 р. Подальше обговорення програми відбувалось на 
Вченій Раді Львівського національного університету імені Івана Франка протокол №20/5 від 25 травня 
2016 року.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОВ З ОД ОВ З

1 курс 2019 - 2020 1 1 0 0 0 0 0

2 курс 2018 - 2019 1 1 0 0 0 0 0

3 курс 2017 - 2018 2 1 1 0 0 0 0

4 курс 2016 - 2017 1 1 0 0 0 0 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – 
дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 11829 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

другий (магістерський) рівень 17139 Підприємницька діяльність
17633 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

третій (освітньо-науковий/освітньо-
творчий) рівень

36767 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, 
господарського відання або оперативного 
управління)

162647 64243

Приміщення, які використовуються на іншому праві, 
аніж право власності, господарського відання або 
оперативного управління (оренда, безоплатне 
користування тощо)

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 0
 

Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма idЄДЕБОosvitniaprograma.pdf hfmOeWtBdfapaUHJvS0wLK5KHALKcW/UY0B821mifLg=

Навчальний план 
за ОП

idЄДЕБОnavplanochne.pdf 2pndHV/E1IxvXXiGz3bHGKnFc+0E3u/TShrbcbOYG7w=

Навчальний план 
за ОП

idЄДЕБОnavchplanzaoch.pdf P7KfUTCKDcEKwOGyx+B9YcUIJEXxMzl9cHSba+KhxE4=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

idЄДЕБОrecenzia4.pdf FsnGwsqd/mpKaMw02OaH3iCkdfS2gyMuJFb+y7kHasY=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

idОПЄДЕБОreсenzia1.pdf wi2W/ABhydMWMccrnAZLmyCE7vzkWPV2exYOISfk1XY=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

idЄДЕБОrecenzia2.pdf qenEVL9Z/HWW9aWW7XXrrcmzaWiXDWDau6dLEGvnPG8=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

idЄДЕБОrecenzia3.pdf YqWoyorHM9FX5FyOGPiUsnBm/1edHvd5Ft9Hp5t6BjQ=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Основною ціллю освітньо-наукової програми є підготовка науково-педагогічних працівників за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», що передбачає набуття 
загальнонаукових і фахових компетентностей, які необхідні для проведення самостійних наукових і 
прикладних досліджень із теорії та методології формування і розвитку підприємництва, торговельної 
і біржової діяльності, територіальних та галузевих аспектів організації бізнесу, стратегії розвитку 
підприємництва, управління бізнес-структурами, нормативно-правового забезпечення 
підприємницької  діяльності.
Особливістю (унікальністю ) ОНП є:
− ОНП забезпечує оволодіння аспірантами комплексом оптимального поєднання загальнонаукових та 
фахових компетенцій, які забезпечують підготовку науковців, здатних до швидкої адаптації в 
сучасному бізнес- та науково-експертному середовищі;  
− ОНП формує здатність розвивати  теорію та практику підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності на основі врахування тенденцій та глобальних викликів, використання сучасних підходів 
аналізу бізнес-середовища, оцінювання ризиків;
− ОНП формує в аспірантів компетентності, спрямовані на розвиток критичного мислення, аналіз та 
синтез в професійних цілях, виявлення, обґрунтування та вирішення завдань у різних практичних 
ситуаціях та застосування інноваційних підходів;
-ОНП забезпечує постійну комунікацію аспіранта з науковою спільнотою, належне оцінювання 
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отриманих результатів на предмет наукового підтвердження та правдивості.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» повністю відповідає місії та стратегічним цілям ЛНУ імені Івана Франка.
Цілі освітньо-наукової програми відповідають Стратегії Львівського національного університету імені 
Івана Франка, яка розміщена на офіційному сайті Університету: https://www.lnu.edu.ua/.
Стратегічна ціль «Досягнення найвищих світових стандартів та глобалізація наукових досліджень»: 
викладачі/аспіранти використовують сучасне матеріально-технічне забезпечення, аудиторії обладнані 
проекторами, мультимедійним обладнанням, функціонують 2 навчальні лабораторії.
Стратегічна ціль «Забезпечення високої якості навчального процесу»: професорсько-викладацький 
потенціал – викладання навчальних дисциплін забезпечують 7 докторів наук та 10 кандидатів наук, 
доцентів; діють наукові школи, серед них – провідна наукова школа проф. Михасюка І.Р. В 
університеті налагоджена постійно діюча система підвищення кваліфікації викладачів.
Стратегічна ціль «Посилення ролі університету в суспільстві»: формування інтелектуальної еліти. 
Стратегічна ціль «Поглиблення інтеграції університету у світовий освітній та науковий простір»: 
участь у міжнародному проекті «Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-
Україна 2014-2020»;академічна мобільність науковців, викладачів, аспірантів; на постійній основі 
зорганізуються зустрічі з провідними зарубіжними науковцями.
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП були враховані інтереси 
здобувачів таким чином: досягнення мети навчання передбачає готовність до науково-дослідної 
діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування, науково-педагогічної діяльності; 
забезпечення умов формування і розвитку професійних компетентностей доктора філософії освітньо-
наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Вплив здобувачів третього рівня вищої освіти на якість освітньої програми здійснюється через 
анкетне опитування їх вражень і пропозицій щодо удосконалення освітньо-наукового процесу, роботу 
із представником аспірантів, його участь у засіданнях кафедри, а також під час аудиторних занять 
шляхом обговорення пропозицій щодо удосконалення ОНП. Одним із головних структурних 
підрозділів університету, працівники якого здійснюють опитування респондентів і аналіз їх 
відповідей, є центр моніторингу. Центр моніторингу (https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-
and-laboratories/monitoring-centre/) за дорученням Ректорату і Вченої ради університету проводить 
моніторинг думки викладачів, студентів та аспірантів щодо форм та складових навчального процесу, 
науково-дослідної роботи, принципів організації та адміністрування діяльності університету.
Випускники програми залучаються до формування ОНП шляхом обміну досвідом на організованих 
тренінгах і зустрічах з аспірантами.

- роботодавці
Роботодавці залучаються до обговорення освітньої програми як в цілому, так і до наповненості її 
освітніх компонентів. Викладачі кафедри постійно взаємодіють з роботодавцями у визначенні 
необхідних загальних і фахових компетенцій: представниками закладів вищої освіти, наукових і 
науково-дослідних інститутів, консалтингових організацій, працівниками державних управлінських 
структур міста Львова та Львівської області. Роботодавці запрошувалися до обговорення програм 
навчальних курсів, тем кандидатських дисертацій, читання лекцій, проведення круглих столів. Так, 
зокрема д.е.н., проф. Возняк Г.В. (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН 
України») прочитала лекцію «Наукове економічне знання і системність»; д.е.н., проф. Бочан І.О. 
(Львівський інститут економіки і туризму) брав участь в обговоренні програми «Науковий семінар»; 
заступник міського голови м. Львова з питань розвитку Москаленко А.О. проводив науковий диспут 
«Розвиток підприємництва. Регіональний аспект: тенденції та особливості».
Побажання та рекомендації щодо вдосконалення освітньої програми та її компонентів 
обговорювались на засіданнях кафедри. 

- академічна спільнота
Інтереси академічної спільноти, як стейкхолдера, у формулюванні цілей та програмних результатів 
враховані шляхом спрямування освітнього процесу на формування аспірантів як гармонійно 
розвинутих особистостей, здатних бути лідерами, працювати в команді, діяти та перемагати в умовах 
висококонкурентної професійної діяльності, які мають здобути знання, уміння, компетентності 
комплексної професійної підготовки та культури до самореалізації в суспільстві.
Представники академічної спільноти також висловлюють свої побажання під час кафедральних 
засідань, анкетного опитування їх вражень і пропозицій щодо удосконалення освітньо-наукового 
процесу; наукових семінарів кафедри, на яких аспіранти демонструють результати власних наукових 
досліджень; розширених засідань кафедри за участю інших стейкхолдерів.
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Побажання зацікавлених осіб щодо вдосконалення програм курсів, що викладаються для аспірантів, 
регулярно обговорюються на засіданнях кафедри.

- інші стейкхолдери
Були враховані пропозиції підприємств та організацій, з якими співпрацює кафедра (Центр підтримки 
бізнесу «Нюбізнет», Західно-Українська регіональна агропромислова біржа, ГО «Інститут 
регіонального розвитку» та ін.), при формуванні ОНП, розробці навчальних і робочих дисциплін, 
удосконаленні методів та засобів викладання. Так, Голова Правління ГО «Інститут регіонального 
розвитку» П’ятак В.А. проводив тренінговий захід по оформленню грантових заявок освітніх проектів 
з врахуванням інтересів грантодавців та бенефіціарів

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Цілі та програмні результати навчання за освітньо-науковою програмою відображають тенденції 
розвитку спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і ринку праці. 
Визначення цілей ОНП орієнтоване на постійний попит у науково-педагогічних фахівцях за даною 
спеціальністю. Програмні результати націлені на знання передових концепцій, методів науково-
дослідної та професійної діяльності, розв’язання комплексних проблем у галузях дослідницько-
інноваційної діяльності, оволодіння науковою методологією та методикою педагогічної діяльності у 
закладах вищої освіти, а також оволодіння здатністю до проведення власного наукового 
дослідження.
Формування постіндустріального суспільства (суспільства знань) у світі і в Україні супроводжується 
збільшенням в економіці частки сфери послуг за рахунок малого і середнього бізнесу. Цілі ОНП 
покликані забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних системно досліджувати та 
знаходити рішення складних завдань розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з 
використанням сучасних інноваційних та інформаційних технологій, а також надати їм знання й 
уміння, які б відповідали запитам суспільства та ринку праці. За рахунок освітніх компонент програми 
у здобувача освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» формуються фахові компетентності 
сучасного викладача-науковця з питань підприємництва, торгівля та біржової діяльності.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
В умовах децентралізації умовою забезпечення конкурентоспроможності регіонів є інтенсивний 
розвиток на їх території підприємницького сектору, що вимагає тісної взаємодії бізнесу та освіти. ОНП 
націлена на підготовку фахівців, які володіють необхідними компетенціями, що забезпечують 
адаптацію їх наукової, а в майбутньому науково-педагогічної діяльності до потреб регіонального 
розвитку. Одночасно програмою враховано галузевий контекст у плані визначення загальних 
сучасних пріоритетів розвитку економіки, бачення процесу динамічності бізнес-середовища. 
Випускники програми можуть ефективно працювати у закладах вищої освіти, в науково-дослідних 
установах, у бізнес-структурах, успішно реалізовувати інноваційні бізнес-проекти.
Виходячи із локалізації ЗВО, ОНП враховує особливості структури та розвитку суспільного 
господарства в західних регіонах України, зокрема на Львівщині, де переважають суб’єкти малого та 
середнього бізнесу, активно розвивається сфера туризму, нарощується потенціал інноваційних 
компаній. У структурі ОНП передбачено освітні компоненти, які поглиблюють  знання та вміння щодо 
розвитку підприємництва в названих сферах та галузях. Йдеться про такі освітні компоненти як: 
«Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні», «Актуальні проблеми туризму», 
«Організаційно-економічні аспекти туристичної діяльності в Україні», «Підприємництво і торгівля 
туристичними послугами», «Інтелектуальна власність і трансфер технологій», «Інновації та 
підприємництво».

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньої програми було враховано 
досвід аналогічних вітчизняних програм з підготовки доктора філософії, проводились консультації із 
завідувачами відповідних кафедр вітчизняних ЗВО, зокрема, Київського національного економічного 
університету ім. В. Гетьмана, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 
Національного університету «Львівська політехніка», Донецького національного технічного 
університету. Аналізувалися освітні компоненти та особливості освітньо-наукового процесу суміжних 
спеціальностей Жешувського університету у Польщі, а також досвід Вищої школи туризму та екології 
в Суха Бескидська (Польща).
При розробці освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» орієнтувалися на 
іноземний досвід з підготовки фахівців «MSс in business administration», MSc in Entrepreneurship та PhD 
in Entrepreneurship.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
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Стандарт вищої освіти для третього освітньо-наукового рівня відсутній.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Інтегральна компетентність «здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної практики» забезпечується такими програмними 
результатами навчання: науковою новизною дисертаційних досліджень здобувачів; комплексними 
знаннями (зокрема переосмислення, критичний аналіз) релевантної наукової літератури за 
спеціальністю підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 
Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань, спеціалізовані 
уміння/навички необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки 
та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики, критичний 
аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей забезпечуються через освітні компоненти даної 
освітньо-наукової програми. 
Вміння започатковувати, планувати, реалізовувати та коригувати послідовний процес ґрунтовного 
наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності забезпечуються через 
наукову роботу аспірантів та їх методологічну підготовку під час аудиторних занять.
Формування вміння здобувачів вільно спілкуватися з питань, що стосуються їх сфери наукових та 
експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому, а також вміння 
використовувати академічну українську та іноземну мови у професійній діяльності та дослідженнях 
забезпечується окремими компонентами ОНП: «Психологія вищої школи» «Педагогіка вищої школи» 
«Іноземна мова за фаховим спрямуванням (англійська, німецька, французька)» «Науковий семінар» 
«Педагогічна практика». 
Національною рамкою кваліфікації визначено, що особа, яка завершила навчання на ОНП третього 
рівня вищої освіти повинна мати здатність демонструвати значну авторитетність, інноваційність, 
високий ступінь самостійності, академічну та професійну доброчесність, послідовну відданість 
розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності. 
Результатом навчання повинна бути здатність до безперервного саморозвитку та 
самовдосконалення.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
40

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти (за наявності)?
0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
18

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Відповідність змісту ОНП предметній області спеціальності 076 забезпечується наступними 
нормативними дисциплінами: «Сучасні тенденції в підприємництві», «Науковий семінар», 
«Філософія», «Педагогічна практика», «Іноземна мова за фаховим спрямуванням (англійська, 
німецька, французька)». 
Відповідно до них зміст даної ОНП відповідає об’єкту вивчення: теорії, методології наукового 
дослідження, феноменам, явищам і проблемам підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що 
підтверджується наступним:
дисципліна «Філософія» забезпечує знання філософських теорій, головних глобалізаційних викликів, 
нових потреб розвитку людини і проблем суспільного розвитку;
«Науковий семінар» формує знання методологічних засад та структури теорії наукового пізнання; 
«Сучасні тенденції в підприємництві» дає знання головних напрямів, умов розвитку та досвіду 
підприємницької діяльності в Україні та світі.
Зміст ОНП відповідає теоретичному змісту предметної області: теоретико-методологічним засадам 
дослідження та розв’язання актуальних завдань у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності, що створюють підґрунтя для інноваційних рішень теоретичного та прикладного 
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спрямування наступним чином: 
«Філософія» формує вміння інтегрувати загальнонаукові знання, сучасні філософські методи пізнання 
та парадигмальні підходи в науково-дослідну роботу;
«Науковий семінар» забезпечує вміння застосовувати категоріальний апарат методології наукових 
досліджень, розуміння системно-синергетичного підходу до розв’язання наукових проблем;
«Сучасні тенденції в підприємництві» – вміння застосовувати теоретичні знання з підприємництва у 
власній науково-дослідній та практичній діяльності.
Зміст даної ОНП відповідає методам, методикам і технологіям, що включають систему 
загальнонаукових та спеціальних методів, методик та технологій, застосування яких уможливлює 
виконання оригінального наукового дослідження у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності, результати якого мають наукову новизну, теоретичну та практичну цінність, наступним 
чином:
«Філософія» дає розуміння ролі загальнонаукових знань і сучасних філософських методів пізнання і 
професійній діяльності;
«Науковий семінар» – здатність до генерування нових наукових ідей та моделей розвитку, 
застосування сучасних методів дослідження;
Сучасні тенденції в підприємництві» – розуміння процесів управління підприємницькою діяльністю та 
тенденцій його розвиту.
Зміст даної ОП відповідає інструментам та обладнанню (інформаційно-комунікаційним системам, 
пакетам прикладних програм, приладам та обладнанню, необхідному для виконання наукових 
досліджень та забезпечення інноваційних технологій викладання в сфері підприємництва, торгівлі) 
наступним чином:
«Науковий семінар» – вміння презентувати результати наукових досліджень на наукових семінарах, у 
виступах на наукових конференціях, участі у наукових дискусіях тощо.
«Педагогічна практика» – готовність організовувати навчальні заняття відповідно до інноваційних 
підходів.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Індивідуальний навчальний план здобувача ступеня доктора філософії формується аспірантом на 
основі ОНП та навчального плану аспірантури, погоджується з науковим керівником та 
затверджується Вченою радою факультету. Відпровідно до Тимчасового положенням «Про порядок 
забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-
polozhennia.pdf) та “Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка” 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) аспіранти мають можливість 
обрати для вивчення із числа вибіркових ті дисципліни, які найбільше відповідають їх індивідуальним 
інтересам. Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі Університету, а 
також в рамках реалізації права на академічну мобільність на базі інших вітчизняних закладів вищої 
освіти (наукових установ) та закладів освіти за кордоном, що пердбачено Тимчасовим в Положенні 
про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf Аспірант має право змінювати свій індивідуальний 
навчальний план за погодженням із науковим керівником у порядку, який затверджується Вченою 
радою факультету.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
Реалізація права на вибір навчальних дисциплін регулюється Тимчасовим положенням «Про порядок 
забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-
polozhennia.pdf) та Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).
Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем самостійно з урахуванням власних потреб та 
уподобань щодо майбутньої наукової діяльності. Обрані дисципліни включаються до індивідуального 
навчального плану аспіранта. Даною ОНП на дисципліни вільного вибору аспіранта відводиться 55 
відсотків загального обсягу кредитів, що є вище встановленого мінімального рівня (25 відсотків).
Вибір навчальних дисциплін зорганізується наступним чином: Відділ аспірантури і докторантури на 
початку навчального року доводить до відома здобувачів перелік дисциплін за вільним вибором в 
межах кожного року навчання. Здобувачі, ознайомившись з переліком дисциплін за вільним вибором, 
до 01 березня поточного року вносять обрані дисципліни до вибіркової частини навчального плану.
Відділ аспірантури і докторантури узагальнює інформацію про вибір здобувачами навчальних 
дисциплін. Ця інформація є підставою для включення обраних дисциплін до навчального 
навантаження кафедр. Інформація про дисципліни вільного вибору аспіранта та їх зміст розміщується 
на сайті аспірантури, факультету та є у вільному доступі для здобувачів.
Дисципліни вільного вибору аспіранта сформовані за такими складовими:
- складова 1 – глибинні знання зі спеціальності,
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- складова 2 – загальнонаукові компетентності.
Отже, набір дисциплін, що пропонуються на вибір здобувачам, визначено так, щоб надати можливість 
обирати актуальні для них як знання зі спеціальності, так і загальнонаукові компетентності.
Здобувачі мають можливість обирати в рамках трьох блоків дисциплін зі спеціальності одну 
дисципліну серед 3-4 запропонованих, а також в рамках трьох блоків дисциплін із загальнонаукових 
компетентностей одну із 2-3 запропонованих. Усього аспірант може вибрати три предмети із 
складової глибинних знань із спеціальності та три предмети із складової загальнонаукових 
спеціальностей.
Аспіранти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною ОП та 
навчальним планом в обсязі, що становить не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, 
передбачених для відповідного рівня вищої освіти. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить, 
зазвичай, 3 кредити.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Метою педагогічної практики є формування в аспірантів системи умінь самоорганізації педагогічної 
діяльності, набуття педагогічного досвіду організації освітнього процесу у вищому навчальному 
закладі. У результаті проходження практики аспіранти здобувають наступні компетенції:
- знання та розуміння методологічних, концептуальних засад організації навчальних занять;
- уміння самостійно планувати, розробляти методику організації і здійснювати підготовку навчальних 
занять, оцінювати результати навчання;
- вміння критично аналізувати проведені заняття, робити самостійні висновки й приймати рішення 
щодо вдосконалення навчального процесу;
- вміння організовувати діалогічне спілкування зі студентами, конструктивно спілкуватися з 
викладачами у процесі аналізу проведених навчальних занять;
- готовність та здатність організовувати навчальні заняття відповідно до інноваційних підходів, 
самовдосконалюватись на основі аналізу набутого під час практики педагогічного досвіду.
Практична підготовка аспірантів передбачена навчальним планом та  регулюється «Положенням про 
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(протокол № 50/5 від 31.05.2018 р.) (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) та «Положенням про педагогічну практику аспірантів Львівського 
національного університету імені Івана Франка» (протокол № 49/5 від 30.05.2018 р.) 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08.pdf).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та 
результатам навчання ОП результатам навчання ОП
В результаті вивчення курсу «Психологія вищої школи» здобувач оволодіває комунікативними 
уміннями і навичками, необхідними для ефективної самопрезентації, публічного виступу, 
конструктивної міжособової взаємодії. Дисципліна «Педагогіка вищої школи» дозволяє сформувати 
здатність налагоджувати контакт, організовувати діалогічне спілкування зі студентами, 
дотримуватися норм педагогічної етики та педагогічного такту, обирати доцільні способи 
розв’язання конфліктів, уміння вести дискусії, відстоювати особистісну науково-педагогічну позицію.
Курс «Іноземна мова за фаховим спрямуванням (англійська, німецька, французька)» передбачає 
володіння усною та письмовою комунікацією іноземною мовою на просунутому рівні (Advanced C1), що 
розширює можливості спілкування та встановлення контактів з зарубіжними фахівцями.
Курс «Науковий семінар» формує вміння вести дискусії з науковцями, представниками громадськості 
з наукових проблем, відстоювати особистісну наукову позицію, уміння виступати з підготовленими 
презентаціями, доповідями на наукових конференціях, круглих столах, семінарах, тощо.
Курс «Педагогічна практика» передбачає вміння організовувати діалогічне спілкування зі 
студентами, конструктивно спілкуватися з викладачами у процесі аналізу проведених навчальних 
занять.
Набуттю соціальних навичок допомагають також форми організації навчального процесу у вигляді 
наукових семінарів, тренінгів, командних методів навчання, робіт над науково-інноваційними 
проектами, загальноуніверситетських заходів.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
ЗВО використовує оптимальне співвідношення між фактичним і задекларованим навантаженням за 
кожним освітнім компонентом. Відповідно до “Положення про організацію освітнього процесу 
Львівського національного університету імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) обсяг одного кредиту ЄКТС – 30 год., що включає 
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аудиторну і самостійну роботу
Для ефективного навчання використовується підхід рівномірного розподілу навантаження протягом 
навчального періоду зі зменшенням на останньому році навчання. Обсяг освітніх компонентів ОНП (у 
кредитах ЄКТС) у розмірі 40 кредитів.
Згідно з навчальним планом (ОНП) аудиторне навантаження аспірантів складає 540 годин, на 
самостійну  роботу здобувачів  відведено 660 год.
Загалом, навантаження по навчальних дисциплінах розподілено рівномірно, 3-4 кредити ЄКТС, за 
винятком іноземної мови, яка містить 7 кредитів. 
Залежно від семестру навчання протягом тижня має місце від 0,5 до 8,5 аудиторних годин, що 
унеможливлює перевантаження здобувачів та дозволяє достатньо уваги приділити самостійній 
роботі. Самостійна робота враховується в процесі підготовки до семінарських занять при детальному 
висвітлені питань освітньої компоненти.
Відмітимо, що 4 кредити ЄКТС (120 год.) виділено на педагогічну практику.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план 
зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
ОНП містить елементи дуальної освіти, зокрема такий як педагогічна практика. Практика 
передбачає: відвідування й аналіз аспірантами навчальних занять викладачів у закладі вищої освіти; 
ознайомлення з робочою програмою, змістом навчального курсу (за фахом); планування структури, 
розроблення методики й здійснення підготовки до проведення практичних занять; підготовку 
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у вищій школі; проведення різних за 
формою навчальних занять; здійснення аналізу проведених колегами та самостійно організованих 
навчальних занять; організацію самостійної роботи студентів, впровадження у навчальний процес 
інноваційних освітніх технологій та авторських методик; вироблення індивідуального стилю 
організації педагогічної взаємодії та навчально-пізнавальної діяльності студентів; аналіз педагогічних 
ситуацій та самостійне прийняття рішень щодо вирішення проблем. 
На практиці аспіранти реалізують отримані знання щодо організації навчальних занять, викладання 
фахових дисциплін, методичного забезпечення навчального процесу, планування та підготовки до 
занять, забезпечення взаємодії зі студентами, оцінювання, рівня їх знань, аналізування та вирішення 
проблем навчання. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників ОП
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Pravyla-pryyomu-do-aspirantury-ta-doktorantury-
2016-r..pdf 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Правила прийому передбачають вступний іспит зі спеціальності в обсязі відповідної навчальної 
програми рівня вищої освіти магістра, з філософії – в обсязі відповідної навчальної програми, а також 
іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 
Відповідно до особливостей даної ОНП, програма вступного іспиту складається на основі ОП 
кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність».
Вступний іспит із спеціальності дозволяє виявити здатність вступника розв”язувати складні завдання 
і проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, проводити дослідження та 
розробляти інноваційні рішення.
Вступний іспит з філософії дозволяє виявити здатність вступника до критичного мислення, свідомого 
використання гносеологічних моделей у фаховому пізнанні, свідомого застосування філософської 
методології інтерпретації у науковій діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності.
Вступний іспит з іноземної мови дозволяє виявити рівень іншомовної професійної комунікативної 
компетентності вступника для розширення можливостей його академічного  спілкування.
Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана 
Франка у 2016 р. розміщені за посиланням: 
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Pravyla-pryyomu-do-aspirantury-ta-doktorantury-
2016-r..pdf. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших, ЗВО регулюється наступними 
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документами: Порядком визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 
здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/11/reg-foreign_diploma.pdf), Положенням про організацію освітнього процесу 
здобувачів ступеня доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf); Положенням про порядок визнання іноземного диплому 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf); Положенням про порядок 
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти  (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); Положенням про визнання та перезарахування 
результатів навчання учасників академічної мобільності  (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf); 
Їх доступність забезпечується розміщенням на сайті ЗВО.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
Такої практики не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється Порядком 
визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, 
здобутих у формальній та неформальній освіті (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). Відповідно до цього Положення, Університет 
забезпечує здобувачів освіти всіма можливостями для його саморозвитку в рамках не лише 
формальної, а й неформальної освіти. Успішне здобуття в рамках неформального навчання 
додаткових знань і навичок відбувається у вільний від навчання час, однак може бути зараховано як 
певний вид роботи передбачених навчальним планом дисциплін. Інформація про специфіку 
використання права на неформальну освіту є прозорою, широко доступною он-лайн, доноситься до 
аспірантів у безпосередньому спілкуванні з науковим керівником дисертації, завідувачем кафедрою 
та гарантом ОНП, що свідчить про доступність цього виду навчання та створення для нього 
сприятливих умов з боку Університету загалом.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Такої практики немає.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Основними формами організації навчального процесу обрані тематичні лекції; практичні заняття з 
обговоренням програмного матеріалу, дискусійних та проблемних питань; семінарські заняття, 
самостійна робота аспірантів, розв’язування задач, виконання індивідуальних завдань, педагогічна 
практика, інтерактивне навчання. Так, наприклад, навчальною програмою з дисципліни «Сучасні 
тенденції в підприємництві» основними методами набуття знань обрані діалог, суб’єктна взаємодія 
між учасниками освітнього процесу, обговорення складних дискусійних питань і проблем, аналіз і 
діагностика ситуації. Навчальними програмами з дисциплін «Актуальні проблеми туризму» та 
«Інновації та підприємництво» передбачена робота в групах. Під час участі у науковому семінарі 
здобувачі отримують навички написання статей для фахових видань та оформлення результатів 
наукових досліджень, презентації, захисту та впровадження результатів науково-дослідної роботи, 
публічних виступів. 
Програмні результати досягають за використанням традиційних методів навчання: актуалізації 
базових знань у формі діалогу, конкретизації та поглиблення знань шляхом пояснення лектора та 
самостійної роботи аспірантів, методів поточного та підсумкового контролю знань, а також 
використання наочних та демонстраційних матеріалів (лекцій-презентацій, роздаткового матеріалу), 
системи електронного навчання ЛНУ тощо. 
Комплексне використання форм та методів організації навчання дозволяє досягати програмних 
результатів.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
ОНП та навчальний план передбачають наявність освітньої та наукової складових. Із 22 дисциплін, які 
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включені у навчальний план в межах освітньої складової, 17 запропоновані для вільного вибору 
аспіранта. Вибіркові дисципліни включаються до індивідуального навчального плану аспіранта, який 
може бути змінений за погодженням із науковим керівником у порядку, який затверджується Вченою 
радою факультету. У разі часткового невиконання семестрового навчального плану, здобувач може 
перенести його виконання, за погодженням з відділом аспірантури та докторантури, на інший період 
часу, що не перевищує термін навчання.
Наукова складова ОНП передбачає, що здобувач самостійно складає і погоджує з науковим 
керівником індивідуальний план наукової роботи, в якому визначаються зміст, терміни виконання та 
обсяг науково-дослідних робіт.
При виконанні завдань освітньої та наукової складових аспіранти мають можливість впливати на 
формування змісту навчального матеріалу та перелік вибіркових дисциплін (через запитання під час 
лекційних, практичних та семінарських занять, пропозиції під час засідань кафедри, звітування на 
Вченій раді, під час усних та письмових опитувань), а також втілення власних наукових візій у процесі 
підготовки дисертації.
Для оцінювання рівня задоволеності здобувачів один раз у рік центром моніторингу ЛНУ проводиться 
письмове опитування. На основі результатів опитування, які обговорюються на засіданні кафедри, 
формуються пропозиції щодо покращення форм та методів навчання.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
Дотримання принципів академічної свободи поширюється як на аспірантів, так і на науково-
педагогічний персонал. Аспірант має право здобувати знання відповідно до своїх потреб та 
інтелектуальних запитів, обирати з представленого переліку навчальні дисципліни професійної та 
загальнонаукової підготовки, форму навчання, здійснювати широку апробацію здобутих результатів 
наукового дослідження, в т.ч. на щорічній студентсько-аспірантській конференції ЛНУ, висловлювати 
власну думку в ході занять і досягати глибшого розуміння питання у діалозі з викладачем, а також 
має право вільно обирати напрямок власних наукових пошуків в рамках паспорта спеціальності і 
методологію, включно із суперечливими або непопулярними поглядами, порушувати будь-які 
проблеми, але на основі добросовісного пошуку істини.
Науково-педагогічний працівник самостійно визначає, як саме читати лекцію, а також її структуру з 
врахуванням актуальних наукових та практичних підходів, потреб та побажань здобувачів, як 
проводити практичне чи семінарське заняття, обирає навчальні матеріали, методи, формати викладу, 
застосовує особистісний підхід в освітньому та науковому процесі, забезпечує толерантну атмосферу 
в аудиторії при обговоренні дискусійних та проблемних питань, роботі в групах.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів *
На сайті економічного факультету здобувачі можуть ознайомитись зі змістом ОНП 
(https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/076-entrepreneurship), розкладом занять 
(https://econom.lnu.edu.ua/students/schedule/rozklad-zalikiv-ta-ispytiv), інформацією про викладачів 
(https://econom.lnu.edu.ua/department/economiky-pidpryemstva). На сайті відділу аспірантури та 
докторантури – з навчальними планами, розкладом занять 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/oholoshennya/), силабусами навчальних дисциплін 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/).
Крім того, на першій лекції викладач в усній формі інформує аспірантів про мету та зміст навчальної 
дисципліни, а також передбачені змістові модулі. Під час першого практичного заняття – озвучує 
очікувані результати та критерії оцінювання.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
ОНП та навчальний план сформовані таким чином, щоб аспіранти мали достатньо часу для 
проведення наукового дослідження за темою дисертації та для апробації його результатів шляхом 
виступів на конференціях, підготовки до публікацій наукових статей, тез доповідей. Так, відповідно 
до навчального плану для аспірантів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» у першому семестрі передбачено 6,75 аудиторних годин у тиждень, у другому – 7 годин у 
тиждень, у третьому – 7,5 години у тиждень, у четвертому – 8,5 години у тиждень, у п’ятому – 2,5 
години у тиждень, у шостому – 0,5 години у тиждень і у сьомому – 1 година у тиждень. Тобто 
аспіранти відвідують не більше 4 пар на тиждень у перші два роки навчання. Розклад складений 
таким чином, щоб аспіранти мали дні, вільні від занять, а у дні занять мали ще достатньо часу для 
наукової та самостійної роботи. Зокрема, майже усі аудиторні заняття розпочинаються о 16.40 або о 
18.10. На третьому та четвертому курсах аспіранти переважно увесь свій час можуть присвятити 
завершенню наукового дослідження та оформленню його результатів. 
Такий підхід довів свою ефективність, про що свідчать публікації здобувачів вищої освіти ступеня 
доктор філософії та їхня активна участь. У аспіранта Матічина Ю.М. на момент закінчення третього 
року навчання готовність дисертаційного дослідження відповідно до індивідуального звіту становила 
65-75%, у аспіранток Івончак І.О та Жук І.Й. на момент закінчення 2-го року навчання – 60%, у 
аспіранта Говрі В.В. на момент закінчення 1-го року навчання – 5%. 
У травні кожного року відбувається наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених, у 
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якій беруть участь і аспіранти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Із 
матеріалами конференцій минулих років можна ознайомитись в бібліотеці та на сайті економічного 
факультету (https://econom.lnu.edu.ua/research/conferences).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Щороку, перед початком відповідного семестру, викладачі переглядають зміст навчальної 
дисципліни, оновлюють список рекомендованої літератури, індивідуальні завдання тощо. Оновлені 
робочі навчальні програми розглядають і затверджують на засіданні кафедри економіки 
підприємства. 
Так силабус із дисципліни «Сучасні тенденції в підприємництві» був доповнений темою 10 «Соціальне 
підприємництво» (протокол засідання кафедри №1 від 30.08.2019), виходячи з актуальності 
соціальних проблем в Україні та зважаючи на важливість функцій соціального підприємництва в 
суспільному розвитку. Одночасно тема 9 доповнена питанням щодо діджиталізації підприємництва та 
суспільства у зв’язку з розвитком цифрової економіки в Україні.
Робоча програма дисципліни «Актуальні проблеми туризму» оновлюється з врахуванням сучасних 
світових та вітчизняних тенденцій розвитку галузі. Інформаційними ресурсами при цьому служать: 
http://www.world-tourism.org – інформаційний розділ Всесвітньої Туристичної Організації; 
http://www.world-v-tourist.com – віртуальний турист; http://www.travel.net – розділ авіакомпаній на 
сервері travel.net; http://www.hotels.net – розділ містить інформацію про готелі та готельні мережі; 
http://www.ukrstat.gov.ua та http://www.lv.ukrstat.gov.ua – інформаційні ресурси відповідно Державної 
служби статистики України та Головного управління статистики у Львівській області. На вказаних 
Інтернет-ресурсах розглядаються сучасні форми розвитку туризму, міжнародні туристичні організації, 
туристичне право, статистика міжнародного, вітчизняного та регіонального туризму, сутність та 
класифікаційні ознаки туристичного ринку. Оновленню змісту дисципліни сприяє активна співпраця 
кафедри туризму з Управлінням туризму та курортів ОДА, департаментом туризму ЛМР, безпосередня 
участь викладачів у публічних заходах, зорганізованих даними структурами (напр. 13.02.2018 р. 
кафедра взяла участь в обговоренні звіту управління туризму та курортів Львівської ОДА.
Робоча програма з дисципліни «Інновації та підприємництво» оновлюється щороку з врахуванням 
сучасних тенденцій розвитку технологій, нових форм та методів як здійснення, так фінансування 
підприємницької діяльності в умовах інформаційного суспільства, прикладів успішних стартапів у 
світі та в Україні, змін вітчизняного законодавства щодо ведення бізнесу. Вільне володіння німецькою 
мовою дозволяє викладачу дисципліни використовувати актуальні інформаційні Інтернет-ресурси 
німецьких, австрійських та швейцарських університетів, підприємницьких структур та організацій. 
Крім того, оновлення змісту окремих тем у 2018/2019 н.р. відбулось у результаті усного обговорення 
під час оформлення заліку з першими слухачами дисципліни за ОНП щодо їхніх вражень, зауважень 
та рівня задоволення очікувань від прослуханого курсу, а для 2019/2020 н.р. – у результаті 
письмового опитування, здійсненого викладачем після оформлення заліку у 2018/2019 н.р. Усі 
озвучені пропозиції та очікування аспірантів знайшли своє відображення у силабусі для 2019/2020 н.р.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Відповідно до Стратегії міжнародної діяльності ЛНУ імені Івана Франка (https://international.lnu.edu.ua/) 
в університеті створені належні умови для розвитку та поглиблення зв’язків із зарубіжними 
університетами, міжнародними науковими й освітніми установами та фондами: на сайті відділу 
міжнародних зав’язків постійно оприлюднюється інформація про міжнародні стипендіальні програми 
(https://international.lnu.edu.ua/), можливості участі у програмах Еразмус+, Fulbright (США), Mevlana 
(Туреччина), у програмах обміну в межах двосторонніх договорів з Альбертським університетом 
(Канада) та Варшавським університетом (Польща), рекомендації щодо підготовки аплікаційного 
пакету (https://international.lnu.edu.ua/) та підготовки до від’їзду на навчання 
(https://international.lnu.edu.ua/).
Аспіранти мають можливість пройти стажування у провідних міжнародних та регіональних 
організаціях. Визнання та перезарахування результатів навчання, а також участь у міжнародних 
проектах та грантах регулюються спеціальними положеннями (https://international.lnu.edu.ua/; 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/). Відділ міжнародних відносин веде сторінку у Facebook 
(https://www.facebook.com/ifnul.international/, де регулярно представляє найновішу інформацію.
Проф.Михасюк І. є членом редколегії наукового журналу «Zeszyty naukowe Wladyslawa 
Findysza»(Jaslо,Польща).Доц.Урба С. пройшли наукове стажування у Жешувському університеті 
(Польща, 2015р), доц.Осідач О. - у Вюрцбурзькому університеті (Німеччина,2016р).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів визначаються 
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Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Тимчасовим 
положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). 
Для оцінювання навчальних досягнень здобувачів у межах навчальних дисциплін здійснюється 
поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється впродовж семестру і включає: 
усне та письмове опитування, експрес-тестування, оцінку роботи в малих групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань, підготовку науково-пошукових з окремих питань, модульний контроль.
Засобами поточного контролю знань аспірантів є:
1) обговорення програмного матеріалу, дискусійних та проблемних питань за темою практичного 
заняття з врахуванням обсягу виконаної самостійної роботи;
2) презентації результатів роботи в групах;
3) перевірка та обговорення індивідуальних завдань;
5) опитування у процесі індивідуально-консультативних занять тих аспірантів, які мають 
заборгованість із поважних причин.
У дискусіях на практичних заняттях враховується: рівень знань, продемонстрований під час 
обговорення; активність при обговоренні дискусійних та проблемних питань; обсяг та рівень 
засвоєння опрацьованого під час самостійної роботи матеріалу.
При оцінюванні результатів роботи в групах враховується кількість та практичність запропонованих 
ідей, їх систематизована презентація.
При оцінюванні виконання індивідуального завдання враховується його системність та відповідність 
встановленим критеріям.
Для перевірки досягнень програмних результатів навчання пропонуються різнорівневі види завдань, 
перевірка яких дозволяє оцінити рівень та вміння їх застосовувати.
Модульний контроль проводиться у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання 
практичних завдань, виконання індивідуальних завдань тощо. Проведення модулю дозволяє 
з’ясувати рівень засвоєння знань та проблемні питання, що сприяє подальшому акцентуванні на 
маловисвітлених питаннях.
Можливість проведення самоконтролю з боку здобувачів передбачена методичними матеріалами для 
самостійної роботи: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій 
викладача.
Підсумковий контроль включає екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного 
контролю. Семестровий контроль проводять з усіх навчальних дисциплін, які внесені в навчальний 
план. 
Екзаменаційні білети зазвичай містять різнорівневі види завдань: вибір правильних відповідей із 
запропонованих, тестові запитання відкритого типу, описові завдання.
Особливості здійснення контрольних заходів у межах окремих навчальних дисциплін відображаються 
в робочих навчальних програмах цих дисциплін.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується завдяки встановленню чітких 
критеріїв оцінки та визначення чіткого розподілу балів оцінювання за різних форм контролю. 
Розподіл балів визначений у робочій програмі (силабусі) дисципліни. Структура питань, які 
виносяться на підсумковий контроль, оприлюднюється заздалегідь, контрольні питання 
обговорюються, всі неточності усуваються на заняттях або консультаціях. Розподіл балів за формами 
навчання доноситься до аспірантів лектором на перших заняттях. 
Систему оцінювання рівня знань при поточному контролі визначає кафедра. Форма проведення 
контролю та критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри і є обов’язковою частиною 
навчально-методичного комплексу дисциплін. Інформація про форми контрольних заходів та критерії 
оцінювання аспірантів регламентується нормативною базою Львівського національного університету 
ім. Івана Франка.
На кафедрі практикується збір інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів, що здійснюється шляхом опитування після двох перших тижнів 
навчання. Отримана інформація обговорюється на засіданні кафедри, подається в деканат і 
навчально-методичний відділ університету для вдосконалення освітнього процесу.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів на 
початку семестру впродовж перших двох тижнів на лекціях і практичних заняттях, при ознайомленні 
з програмами навчальних дисциплін.
Для забезпечення організації освітнього процесу і проведення підсумкового контролю факультети, за 
погодженням з кафедрами, складають на кожний семестр відповідно до робочих навчальних планів 
розклад занять та екзаменів. Розклад екзаменів доводять до відома викладачів та аспірантів не 
пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії (пункт 3.10 Положення про організацію 
освітнього процесу у Львівському національному університеті ім. Івана Франка).
Графік навчального процесу на навчальний рік для аспірантів економічного факультету як денної, так 
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і заочної форми навчання за курсами і спеціальностями розміщено на дошці оголошень біля деканату 
та на електронній сторінці відділу аспірантури та докторантури 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/oholoshennya/). Детальна інформація про тривалість семестрів, форми та 
кількість контрольних заходів, терміни проведення екзаменаційних сесій міститься на сторінці відділу 
аспірантури та докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/).
Терміни проведення атестаційних сесій визначаються наказом ректора. Розклад атестаційних сесій 
розміщено на сайті економічного факультету і дошці оголошень.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
На момент запровадження ОП стандарт відсутній. 
Атестація аспірантів відбувається згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Тимчасового положення про організацію 
освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів у Львівському національному університеті регулюється 
Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка (знаходиться у відкритому доступі на інтернет-сторінці університету: 
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Тимчасовим положенням 
про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf),“Положенням про екзаменаційну комісію у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка” https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf    «Положенням про педагогічну практику аспірантів 
Львівського національного університету імені Івана Франка» (протокол № 49/5 від 30.05.2018 р.) 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08.pdf)., “Положенням про контроль та 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету 
імені Івана Франка” https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf   
Доступність для учасників освітнього процесу забезпечується розміщенням на сайті ЗВО.
Кожен викладач та аспірант має можливість з ним ознайомитися в будь-який зручний для нього час. 
Також роздруковані варіанти містяться у структурних підрозділах (деканат, кафедри).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами для здобувачів (тривалість іспиту, 
зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними 
критеріями оцінювання. Можливий конфлікт інтересів врегульовується Положенням про організацію 
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Формування складу 
екзаменаційних комісій здійснюється відповідно до “Положення про роботу екзаменаційних комісій у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf Об’єктивність екзаменаторів забезпечується 
виконанням принципів та положень Кодексу академічної доброчесності Львівського національного 
університету імені Івана Франка(https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx). Для врегулювання конфліктних ситуацій в 
Університеті створено «Комісію з питань етики та професійної діяльності» 
(http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка реалізує свої повноваження відповідно до 
названого вище Положення. Інструментами вирішення конфліктів є запобігання конфлікту інтересів, 
заміна екзаменатора, колегіальне прийняття іспиту. Виникнення конфлікту інтересів вирішується 
послідовно на наступних рівнях: кафедра, деканат, ректорат та комісія з питань етики. За звітний 
період на спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» конфліктів інтересів не 
виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Порядок проходження контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу у Львівському  національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та Положенням про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка ( https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf), дія яких 
поширюється на всі рівні освіти. У разі, якщо за результатами підсумкового семестрового контролю 
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аспірант одержав незадовільну оцінку, у нього виникає академічна заборгованість з даної 
дисципліни, яку можна ліквідувати повторно склавши семестрову атестацію. 
Повторне проходження контрольних заходів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: 
перший раз - викладачу, другий – комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету у 
складі: завідувача кафедри, викладача, який проводив заняття з даної дисципліни та викладача 
дисципліни, який не проводив заняття в цій групі. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
Якщо аспірант не погоджується з оцінкою, яку отримав під час семестрової підсумкової атестації, він 
має право в день оголошення результатів підсумкового оцінювання звернутися в деканат факультету 
з відповідною апеляційною заявою. 
Процедура апеляції проводиться за вмотивованою заявою аспіранта на ім'я декана факультету, який 
скликає апеляційну комісію.
До складу апеляційної комісії входять: голова – декан факультету, заступник декана факультету, в 
якому навчається аспірант, завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, викладач кафедри, 
який читає відповідну дисципліну, але не брав участь в проведенні цього семестрового контролю, та 
представник ради самоврядування.
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її 
подання. Аспірант, який подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви.
По завершенні розгляду апеляційної справи комісія на закритому засіданні проводить обговорення 
його результатів та приймає відповідне рішення.
Процедура оскарження результатів проведення контрольних заходів регулюється також п.6 
Положенням про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf., яке 
передбачає можливість апеляції у випадку незгоди з результатами перевірки наукових публікацій і 
текстів на плагіат. Апеляцію подає особисто автор (автори) роботи на ім’я Ректора Університету 
впродовж трьох робочих днів після оголошення результатів перевірки.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулюються Положенням 
про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf. Положення є 
складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої освіти та 
якості освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності та розроблено з 
метою підвищення рівня освіти, наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики та 
запобігання академічного плагіату у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. 
Дія Положення поширюється на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, 
студентів, аспірантів, докторантів та інших учасників освітнього процесу та наукової діяльності 
Університету, а також здобувачів наукового ступеня з інших установ, які представляють свої 
дисертаційні роботи на спеціалізованих вчених радах Університету, публікують свої праці у виданнях 
Університету, є стейкхолдерами Університету. Також затверджено Кодекс академічної доброчесності 
ЛНУ імені Івана Франка  (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx), 
запроваджено практику підписання декларацій (вказані документи розміщено за посиланням 
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/ у розділі Документи 
університету).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
З метою перевірки робіт (монографій, підручників, посібників, статей, дисертацій тощо) здобувачів на 
наявність плагіату Університет забезпечує доступ до платформ з наданням відповідних сервісів 
(зокрема платформа Unicheck – https://unicheck.com/uk-ua). Для технічного забезпечення діяльності 
вищезгаданої платформи призначають відповідальну особу в Університеті, яка безпосередньо 
взаємодіє з надавачем вищезазначених послуг, створює відповідні профілі для відповідальних осіб на 
факультетах, проводить консультації, навчання тощо. За поданням декана призначають 
відповідальну особу, яка забезпечує технічну перевірку робіт на наявність плагіату у відповідних 
підрозділах. Організацію перевірки робіт щодо наявності плагіату здійснює завідувач 
кафедри.Спеціалізовані вчені ради університету відповідальні за перевірку тексту дисертаційної 
роботи на академічний плагіат і повинні описати у “Рішенні про присудження наукового ступеня” 
проведену процедуру перевірки тексту дисертації на можливий академічний плагіат і вказати 
результат такої перевірки.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Популяризація академічної доброчесності реалізується наступним чином: 
- ознайомлення учасників освітнього процесу та наукової діяльності з «Положенням про забезпечення 
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академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf);
- забезпечення дотримання високих професійних та етичних стандартів у всіх сферах діяльності 
університету – освітній, науковій, науково-технічній, мистецькій та інноваційній;
- забезпечення виконання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної 
інформації та власну науково-педагогічну діяльність;
- формування особистості із врахування головних принципів патріотичного, правового, екологічного 
виховання;
- утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, 
громадської позиції та відповідальності, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних 
умовах; 
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти; 
- об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти;
- оприлюднення і осудження фактів порушення академічної доброчесності.
Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка розглянуте і обговорене на засіданні кафедри (протокол № 1 від 30 серпня 2019 
року).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Вчені ради факультетів відповідальні за перевірку статей до видань Університету, монографій, 
підручників, навчальних посібників.
У разі незгоди з результатами перевірки на плагіат автор роботи, що проходила процес перевірки, 
має право на апеляцію. Апеляцію подає особисто автор роботи на ім’я ректора Університету 
впродовж трьох робочих днів після оголошення результатів перевірки. 
- За дорученням ректора Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Університету 
розглядає справи щодо порушення академічної доброчесності учасником освітнього процесу, а також 
протягом 10 робочих днів розглядає апеляційну справу. За порушення академічної доброчесності 
педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники можуть бути притягнені до академічної 
відповідальності, види якої визначені (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf);
До основних видів академічної відповідальності здобувачів належать: 
- повторне проходження оцінювання; 
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 
- відрахування із закладу вищої освіти; 
- позбавлення академічної стипендії; 
- позбавлення наданих закладом вищої освіти пільг з оплати за навчання; 
- призначення додаткових контрольних заходів;
- внесення до реєстру порушників академічної доброчесності.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
Під час проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників ЛНУ діє Порядок 
проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 
Львівського національного університету імені Івана Франка, відповідно до якого створюються 
конкурсні комісії, головне завдання яких – перевірка відповідності поданих претендентами 
документів до вимог, встановлених до науково-педагогічних працівників законами України, і вимог 
конкурсу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). Відбір професійних 
кадрів зорганізується передбаченою порядком процедурою. Кожного претендента комісія розглядає 
окремо відповідно до наукових та педагогічних досягнень і Вчена рада факультету у повноважному 
складі більшістю голосів присутніх приймає рішення щодо обрання кандидата.
Під час конкурсного добору викладачів враховують рейтингові показники його навчально-методичної 
і наукової діяльності  (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf ).
Також враховуються положення, Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) та «Рекомендацій щодо проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 
ними трудових договорів (контрактів)» (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1005729-15), 
затверджених наказом МОН України № 1230 від 26.11.2015 р.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
Роботодавці залучаються до обговорення освітньої програми як в цілому, так і до наповненості її 
освітніх компонентів. Викладачі кафедри постійно взаємодіють із роботодавцями у визначенні 
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необхідних загальних і фахових компетенцій: представниками закладів вищої освіти, наукових і 
науково-дослідних інститутів, консалтингових організацій, працівниками державних управлінських 
структур міста Львова та Львівської області. Роботодавці запрошувалися до обговорення програм 
навчальних курсів, тем кандидатських дисертацій, читання лекцій, проведення круглих столів. 
Побажання та рекомендації щодо вдосконалення освітньої програми та її компонентів 
обговорювались на засіданнях кафедри.
Роботодавці зацікавлені у співпраці з університетом. Про це свідчать укладені договори.
На постійній основі проводяться різноманітні тренінги, ворк-шопи, зустрічі з вітчизняними та 
іноземними представниками навчальних закладів, науковців та представників бізнесу. 
Бочан І.О. (Інститут економіки і туризму) проводив заняття щодо підвищення рівня професійної та 
викладацької майстерності аспірантів.
П’ятак О.А. (ГО “Інститут регіонального розвитку”) проводив тренінговий захід по оформленню 
грантових заявок освітніх проектів з врахуванням інтересів грантодавців і бенефіціарів.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
19 жовтня 2018 року Москаленко Андрій Володимирович (закінчив Львівський національний 
університет ім. І. Франка за спеціальністю «Економіка підприємства») заступник міського голови 
Львова з питань розвитку провів ознайомчу лекцію на тему: Сучасні напрями розвитку партнерства 
влади та бізнесу. Електронний ресурс: https://city-adm.lviv.ua/lmr/profiles/moskalenko-andrij-
oleksandrovich.
12 березня 2019 року – Музика Павло Михайлович - доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК ім. І.В. Поповича. Провів лекцію на 
тему: Особливості управління підприємництвом в аграрній сфері. Електронний ресурс: 
https://www.lvet.edu.ua/index.php/kafedra-ekonomiky-pidpryiemstva-innovatsii-ta-doradnytstva-v-apk.html.
22 жовтня 2019 року – Борщевський Віктор Валентинович, доктор економічних наук, доцент,  
провідний науковий співробітник ІРД НАНУ, відділ просторового розвитку. Провів лекцію на тему: 
Управління бізнесом в умовах глобальних викликів. Електронний ресурс: 
http://ird.gov.ua/irdo/borshchevsky.php.
11 листопада 2019 року – Козик Василь Васильович – кандидат економічних наук, завідувач кафедри 
економіки підприємства та інвестицій, Інституту економіки і менеджменту, Національного 
університету «Львівська політехніка». Провів лекцію на тему: Регулювання процесу залученні 
іноземних інвестицій в економіку України. Електронний ресурс: 
wiki.lp.edu.ua/wiki/Козик_Василь_Васильович

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
У ЛНУ діє Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників  
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf)). 
У структурному підрозділі Університету – Інституті післядипломної та доуніверситетської освіти 
забезпечується підготовка та перепідготовка фахівців на сертифікованих курсах, курсах підвищення 
кваліфікації, стажуванні. 
Оволодіння комп’ютерною грамотністю, основами програмування, зокрема в освіті, забезпечують 
комп’ютерні курси (http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy), які формують вміння роботи в системі 
LMS Moodle, Google Forms, Prezi (http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti).
Курси з вивчення іноземних мов в Університеті створені на базі Центру неперервної освіти та 
Лабораторії інформаційних технологій (http://ipodp.lnu.edu.ua/).
Участь викладача в заходах, які забезпечують його професійний розвиток, враховується при 
встановленні рейтингу працівників університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). 
Доц. Урба С.І. - наукове стажування у Жешувському університеті (Польща) на факультеті економіки в 
рамках Угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та 
зарубіжними навчальними закладами. (https://international.lnu.edu.ua/i), (Наказ ректора від №4177 від 
04.11.2015р).
Доц. Осідач О.П. - відрядження до Вюрцбурзького університету імені Юліуса Максиміляна (Німеччина) 
в рамках двосторонньої програми обміну (Наказ ректора від №23 від 11.01.2016р.) .

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Система професійної мотивації охоплює відзнаки Університетом кращих науково-педагогічних 
працівників подякою, грамотою ректора, декана факультету.
Працівники фінансово стимулюються згідно з розробленими в Університеті положеннями (Положення 
про мотиваційний фонд, Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів 
університету за наукові здобутки, Положення про відзнаку Львівського національного університету 
імені Івана Франка «Медаль Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/awards/) (http://www.lnu.edu.ua/).
Відділ міжнародних зв’язків Університету організовує для викладачів та адміністративних працівників 
Університету навчання і стажування з можливістю отримати стипендію за програмою «Еразмус+». 
Сьогодні діють угоди Університету з університетами 59 країн (http://international.lnu.edu.ua/).
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Внутрішнє стажування в Університеті у формі тренінгів забезпечується Інститутом післядипломної 
освіти та доуніверситетської підготовки (http://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya). Кожен 
викладач зобов’язаний не рідше разу в п’ять років проходити підвищення кваліфікації у формі 
стажування. Стимулювання розвитку викладацької майстерності забезпечується формуванням та 
оприлюдненням рейтингів працівників, одним із критеріїв якого є оцінювання викладача за 
результатами опитування студентів.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
На економічному факультеті розміщено 32 аудиторії та 4 комп’ютерні класи. На факультеті є 17 
мультимедійних систем (4 стаціонарних та 12 переносних), загалом 53% аудиторій забезпечено 
мультимедіа. 
На факультеті працюють Міжкафедральна лабораторія ЕОМ, яка складається із чотирьох класів, які 
сукупно оснащені 48 комп’ютерами, та Міжкафедральна лабораторія технологічних процесів і 
технічних засобів обробки інформації. Усі комп’ютери, що використовуються у навчальному процесі 
мають доступ до мережі Інтерент.
Для потреб студентів та аспірантів діє 6 гуртожитків. 
В університеті функціонує 14 їдалень, 6 актових залів, 11 спортивних залів, 1 плавальний басейн, 1 
стадіон та 9 спортивних майданчиків.
Приміщення університетської бібліотеки формують 25 читальних залів на 794 посадкових місць 
(https://lnulibrary.lviv.ua/). У бібліотеці функціонує Електронний каталог і відкритий доступ до мережі 
WІ-FI. 
Фінансування ОНП здійснюється з бюджетного та позабюджетних фондів ЛНУ імені Івана Франка. 
Грошові кошти в основному скеровуються на оплату праці, матеріально-технічне забезпечення та 
обслуговування навчального процесу.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити 
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля 
виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
У ЛНУ створене єдине освітнє середовище для навчально-наукової роботи і проведення дозвілля 
студентів та аспіратів. Функціонують студентські їдальні, для проживання є гуртожитки, організовані 
гуртки за інтересами, функціонує Центр культурри та дозвілля,, студентська профспілка, яка 
об’єднує і аспірантів. Для відпочинку та оздоровлення аспірантів та студентів діють санаторій-
профілакторій, спортивно-оздоровчий табір «Карпати». У спортивному комплексів ЛНУ організовано 
низку спортивних секцій. 
В університеті діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, 
спрямоване на формування умов для розкриття науково-творчого потенціалу молодих науковців 
(https://www.lnu.edu.ua/) На економічному факультеті функціонує економічний науковий клуб 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (https://sites.google.com/econom.lnu.edu.ua/).
Викладачами кафедри розроблені і видані підручники, посібники і навчально-методичні рекомендації, 
які забезпечують формування у аспірантів необхідних загальних і професійних компетентностей. 
Проведення педагогічної практики відбувається переважно на базі профільної кафедри.
ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до бібліотеки університету, 
навчальних лабораторій, комп’ютерних класів (у межах спеціально виділених годин) відповідно до 
потреб та інтересів в межах ОНП.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Економічний факультет створює безпечні умови навчання та праці, у кожному структурному 
підрозділі знаходиться аптечка для надання медичної допомоги. У всіх приміщеннях дотримано 
санітарно-епідемологічних норм. Забезпечується можливість пройти медичний огляд в 
університетській поліклініці.
У ЗВО працює психологічна служба університету, яка пропонує здобути навички ефективної 
комунікації, самопрезентації, роботи в команді та багато іншого.  Є також безкоштовна лінія 
психологічної допомоги (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-
service/)
Відділ із питань охорони праці здійснює комплексні заходи щодо охорони праці працівників, 
аспірантів і студентів, вступний інструктаж та навчання з питань охорони праці, контроль за 
виконанням заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці. Університет забезпечений 
засобами протипожежної безпеки (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/)
Питання безпеки життєдіяльності, техногенної та пожежної безпеки курує Відділ з питань 
надзвичайних ситуацій. Він також інформує особовий склад університету про загрозу чи виникнення 
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надзвичайних ситуацій, накопичує та зберігає засоби індивідуального захисту. 
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/) .
 Здобувачі вищої освіти ступеня доктора  філософії проходять інструктажі з основ безпеки життя. 
Інструктаж з охорони праці є обов’язковою умовою проходження навчальних, виробничих та 
педагогічних практик.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Координатором надання освітньої, організаційної, консультативної і соціальної підтримки та 
інформації є деканат факультету. Усі довідки з інших служб Університету надаються централізовано 
через деканат, що забезпечують методисти деканату. Інформація до студентів та аспірантів 
доноситься, через інформаційну дошку, сайт факультету, соціальні мережі, напряму телефоном або 
через популярні месенджери. 
Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії можуть отримати потрібну інформацію на 
випусковій кафедрі, у лаборантів або викладачів, у відділі аспірантури та докторантури. 
Соціальну підтримку для здобувачів кафедри надає Первинна профспілкова організація студентів 
(http://ppos.lnu.edu.ua/), членами якої є й аспіранти. В Університеті діє також Наукове товариство 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, що є складовою громадського самоврядування, 
яке сприяє розвитку науки, зростанню зацікавленості до наукової роботи у молодіжному середовищі, 
забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та/або працюють, сприяє підтримці наукових 
ідей, інновацій та обміну знаннями і у своїй діяльності керується положенням 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf).
Для аспірантів доступний і юридичний відділ університету. Відділ консультує з правових питань 
студентів щодо виробничої, економічної та соціальної діяльності університету. 
Інформаційно-консультативне сприяння забезпечує Економічний клуб студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених. Здобувачі вищої освіти також мають можливість контактувати з 
потенційними роботодавцями (http://www.lnu.edu.ua/forum-karjery/).
Особливу соціальну підтримку отримують аспіранти – діти-сироти, а також аспіранти, які в період 
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, аспіранти з інвалідністю І, ІІ групи. 
Університет звільняє від оплати за проживання в гуртожитках здобувачів, які належать до цієї 
категорії. (http://studviddil.lnu.edu.ua/ )

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення 
таких умов на ОП (якщо такі були)
Достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в 
Університеті регламентуються наступними документами в такий спосіб: 
Статут ЛНУ: 
п. 10.19. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на: 
10.19.20 академічну відпустку (за станом здоров’я, призовом на військову строкову службу в разі 
втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо) або перерву в навчанні зі 
збереженням окремих прав здобувача вищої освіти; 
10.19.27 спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури 
Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, 
зумовлених станом здоров’я.
Положення про організацію освітнього процесу: 
п.11.Відрахування, поновлення, переведення здобувачів вищої освіти та надання академічної 
відпустки:
11.6. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які 
унеможливлюють виконання освітньої програми. Таким особам надається академічна відпустка в 
установленому порядку. 
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної 
освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). 
На сайті університету, розміщена інформація про умови доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до приміщень(https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-
dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/) .

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
Статутом ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) гарантується право на 
захист особи при виникненні конфліктних ситуацій. Відповідно до ст. 10.19 особи, які навчаються в 
Університеті, мають право на: захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 
насильства (п.п. 10.19.23); 
Правила внутрішнього розпорядку Львівського національного університету імені Івана Франка в п. 5. 
«Права та обов’язки осіб, які навчаються Університеті» передбачають, що особи, які навчаються в 
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Університеті, мають право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 
насильства (п.п.5.1).
Усі конфліктні ситуації на кафедрі вирішуються на рівні кафедри, у разі потреби – в деканаті із 
залученням декана чи заступника декана із виховної роботи та на Вченій раді факультету. У разі не 
вирішення конфліктної ситуації в межах факультету, справа передається у Комісію з питань етики 
ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).
В університеті діє гаряча лінія з питань запобігання та протидії корупції, а також працює 
Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції. В сесійний період працює телефон 
довіри ((032)239-41-00) та електрона скринька довіри: dovira_lnu@ukr.net.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП регулюються 
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf), Положенням про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-
quality.pdf), Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та 
роботодавців щодо якості освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Перегляд ОНП здійснюється кафедрою економіки підприємства не частіше, ніж один раз на рік після 
отримання даних опитування аспірантів, інших внутрішніх і зовнішніх  стейкхолдерів та завершення 
самої ОНП. Опрацьовані результати розглядаються і затверджуються на засіданні кафедри. 
Рекомендації кафедри подаються на науково-методичну раду факультету для розгляду. У випадку 
позитивного рішення науково-методичної ради питання зміни ОНП розглядається на Вченій раді 
економічного факультету, а тоді на навчально-методичній комісії при Вченій раді Університету та 
Вченій раді Університету. Підготовка докторів філософії за спеціальністю «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» здійснюється вперше і поки що жоден аспірант не завершив навчання за 
даною ОНП. Зважаючи на структуру програми, яка передбачає широкі можливості для вибору 
аспірантами дисциплін відповідно до власних уподобань та усестороннє врахування в ній вимог до 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність», подані зауваження та пропозиції не стосувалися змісту та структури 
ОНП, проте були враховані в частині змісту робочих програм за низкою освітніх компонент.
Зокрема, у ході вивчення думки аспірантів щодо змісту робочих програм, було з’ясовано, що у 
навчальному плані слабо відображені питання, які розкривають зміст і зростаючу роль соціального 
підприємництва в суспільстві в умовах суттєвого загострення невирішених соціальних проблем. Тому 
нормативну дисципліну «Сучасні тенденції в підприємництві» для аспірантів доповнили темою 10 
«Соціальне підприємництво», через загострення соціальних проблем у суспільстві, які обумовлені 
низкою об’єктивних і суб’єктивних чинників, що мають місце в Україні, зокрема: затяжний характер 
економічної кризи, який поглиблюється із продовженням військових дій на Сході країни, як результат 
– відбувається загострення внутрішніх протиріч економічного і соціального характеру: зростання 
дефіциту бюджету, державного боргу, а відтак суттєво зростає рівень  бідності населення. Введення 
теми 10 «Соціальне підприємництво» у навчальний план дисципліни дозволило зосередити увагу на 
розв’язанні важливих соціальних проблем, креативно поєднувати та втілювати в життя соціальні та 
бізнес-підходи для одночасного досягнення соціальної і економічної місії. Також було з’ясовано, що, 
на думку аспірантів, у навчальній програмі не приділено належної уваги питанням діджиталізації 
підприємницької діяльності в Україні. Тому нормативну дисципліну «Сучасні тенденції в 
підприємництві» доповнили темою, яка присвячена  питанням діджиталізації підприємництва та 
суспільства у зв’язку з інтенсивним розвитком цифрової економіки в Україні та світі.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені 
до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх 
позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Здобувачі вищої освіти безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду ОНП та інших 
процедур забезпечення якості ОНП як внутрішні стейкхолдери. Вони беруть участь у розширених 
засіданнях кафедри під час обговорення освітніх компонентів, результатів навчання та цілей ОНП. 
Аспіранти залучаються до анкетування (моніторингу)  перед початком і по завершенню викладання 
навчальних дисциплін (перше анкетування виявляє очікування від вивчення дисципліни, друге – 
встановлює рівень їх здійснення, виявляє недоліки та пропозиції щодо змісту навчальної та робочої 
програм). За результатами анкетування аналізуються побажання та зауваження аспірантів, 
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здійснюється перегляд змісту навчальних і робочих планів дисциплін. 
Окреме анкетування проводить Центр забезпечення якості освіти та Центр моніторингу ЛНУ ім. І. 
Франка, за яким формується «Звіт за результатами опитування аспірантів».  Вплив аспірантів на 
перегляд ОНП забезпечується і процедурою включення вибіркових навчальних дисциплін у 
навчальний план.
Також аспіранти представлені в керівних органах факультету та Університету, зокрема Вчених рад, 
які розглядають та затверджують ОНП.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
В Університеті діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 
Львівського національного університету імені Івана Франка (НТСМВ ЛНУ імені Івана Франка), до 
складу якого входять: Рада НТСМВ ЛНУ імені Івана Франка, голова Ради та заступник голови Ради 
НТСМВ ЛНУ імені Івана Франка, науковий порадник НТСМВ ЛНУ імені Івана Франка та наукові 
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультетів Університету (у т.ч. 
економічного факультету).
Відповідно до Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf) метою діяльності НТСМВ ЛНУ імені Івана Франка є 
створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та/або 
працюють в Університеті, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, 
розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Університету в оптимізації 
наукової та навчальної роботи.
НТСМВ ЛНУ імені Івана Франка представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та 
розвитку академічної кар’єри, сприяє підвищенню якості наукових досліджень, розвитку міжнародної 
співпраці та співробітництва між закладами вищої освіти України, обміну інформацією між молодими 
вченими та дослідниками тощо.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або 
через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості
Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду 
освітньої-наукової програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Викладачі 
кафедри постійно підтримують зв’язок із потенційними роботодавцями випускників аспірантури (НУ 
«Львівська політехніка», Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при 
Президентові України, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього»). У рамках проекту 
«Кар’єрний WORKSHOP» передбачаються щорічні організаційні зустрічі з роботодавцями (біля 20 
організацій), де обговорюються питання удосконалення підготовки студентів та аспірантів через 
напрацювання змін освітніх програм та інших процедур забезпечення їхньої якості. Участь 
роботодавців формалізується шляхом рецензування програми (отримано рецензії від кількох  
організацій, у т. ч. НУ «Львівська політехніка», Львівської торгово-промислової палати). Протягом 
усього навчання аспіранти мають можливість спілкуватися з роботодавцями на зустрічах та круглих 
столах, які регулярно відбуваються у рамках співпраці із компаніями різних галузей, та органами 
влади в Університеті та на факультеті. Оновленню ОНП відповідно до сучасних вимог ринку праці та 
міжнародних стандартів сприяє широке залучення науково-педагогічних працівників кафедри та 
аспірантів до виконання міжнародних проектів Eразмус+, а також держбюджетних науково-
дослідних робіт.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» запроваджена у 2016 році, тому на даний час випускників по ній 
немає. Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування 
випускників ОНП планується розпочати з першим випуском здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії з метою створення інформаційної бази випускників, підтримання контактів з ними та 
залучення їх до перегляду, оновлення та моніторингу ОНП.
В Університеті збором інформації про випускників займається Відділ розвитку кар’єри та співпраці з 
бізнесом Центру маркетингу та розвитку, який проводить опитування випускників щодо 
працевлаштування, організовує різноманітні кар’єрні заходи («Дні кар’єри ЄС/EU CareerDay», 
«Майстерня кар’єри», Кар’єрні марафони, Ярмарки кар’єри, Форуми кар’єри тощо), на яких викладачі, 
аспіранти та студенти мають можливість зустрітися із представниками українських та іноземних 
компаній (https://work.lnu.edu.ua/about/).
З метою посилення взаємодії випускників з Університетом створена Асоціація випускників та 
Асоціація аспірантів. З 2016 року в Університеті реалізується проект «Відомі випускники ЛНУ ім. І. 
Франка». Додаткову та більш детальну інформацію щодо працевлаштування випускників 
Університету збирають працівники кафедр. 
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Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система 
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Внутрішнє забезпечення якості ОНП регулюється Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості у ЛНУ імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/content/uploads/2018/03/Proekt-
Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf), відповідно до якого діють механізми, які забезпечують 
реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та освітній діяльності. 
Підвищення якості ОНП забезпечується шляхом аналізу не рідше одного разу на рік (зазвичай перед 
початком навчального року) змісту та структури її компонентів, зауважень та пропозицій аспірантів, 
роботодавців, викладачів та інших стейкхолдерів, і, при потребі, внесення в неї відповідних змін 
(ухвалюється Вченою радою Університету). 
На кафедрі економіки підприємства кожного семестру розглядається питання про навчальні та робочі 
програми і, при необхідності, затверджуються зміни, які до них вносяться. Як приклад, можна 
навести зміни, які були внесені в робочу програму нормативного курсу «Науковий семінар», що 
позитивно вплинуло на якість усієї ОНП. Так, у затверджену рішенням кафедри економіки 
підприємства (протокол №1 від 30 серпня  2017 р.) робочу програму були внесені доповнення в 
змістовну частину тем за модулем 4. Зокрема їх доповнено питаннями, які стосуються плагіату, 
процедури захисту та апеляції. Удосконалено список літератури новими публікаціями. У робочу 
програму курсу 2018 р., затверджену протоколом засідання кафедри № 1 від 30 серпня 2018 р., 
додано таблицю «Розподіл балів за темами і видами робіт», що конкретизує умови оцінювання роботи 
аспірантів протягом навчальних періодів освоєння курсу. Так само оновлено список рекомендованої 
літератури. На 2019-2020 н.р. затверджено силабус навчальної дисципліни (протокол засідання 
кафедри економіки підприємства № 1 від 30 серпня 2019 р.), який побудований за іншою структурою, 
ніж робоча програма, містить низку нових структурних елементів, зокрема, - схему курсу, перелік 
питань до заліку, оновлений список літератури тощо.  
Основною формою внутрішнього забезпечення якості під час реалізації освітньої програми аспірантів 
виступає контрольний післяекзаменаційний замір знань з певних курсів. Він здійснюються у тестовій 
формі для дисциплін, обраних за результатами екзаменаційної сесії. При значних розходженнях 
оцінок контрольного заміру у бік пониження середнього балу, порівняно із оцінками за результатами 
попередньої сесії, здійснюються такі заходи: розгляд на засіданні кафедри причин низької успішності 
з розробкою відповідних рекомендацій; в окремих випадках розгляд здійснюється на засіданнях 
методичної ради факультету. За результатами заходів має місце внесення коректив в освітню 
програму, у підходи до оцінювання знань аспірантів, удосконалення методів викладання.
На економічному факультеті створена методична рада, яка здійснює моніторинг щодо затвердження 
та періодичного перегляду навчальних програм курсів та освітньої програми загалом. Питання щодо 
подолання недоліків ОНП систематично розглядаються Вченими радами факультету та Університету.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до 
уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої 
акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Освітня програма акредитується вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Учасники академічної спільноти залучені до перегляду ОНП на таких етапах:
− Обговорення та затвердження ОНП кафедрою. Кафедра повинна перевірити, чи розроблена 
програма є збалансованою, чи кредити присвоєно раціонально, чи здобувачі вищої освіти здатні 
завершити окремі дисципліни та всю освітню програму. Крім того, кафедра повинна перевірити 
відповідність даної ОНП стандартам вищої освіти. Позитивне рішення кафедри є підставою для 
передачі матеріалів методичній комісії факультету.
− Обговорення та затвердження ОНП науково-методичною комісією. До складу науково-методичної 
комісії входять представники професорсько-викладацького складу факультету. Висновок науково-
методичної комісії є рекомендаційним для Вченої ради факультету.
− Обговорення та затвердження ОНП Вченою радою факультету. До складу Вченої ради факультету 
входять представники професорсько-викладацького складу факультету, представники студентського 
уряду. Вчена рада факультету здійснює перевірку відповідності ОНП усім вимогам факультету. 
Позитивне рішення Вченої ради є підставою для передачі матеріалів на розгляд Вченої ради 
Університету.
При коригуванні ОНП враховується також опитування аспірантів, викладачів, випускників та 
роботодавців стосовно якості освітнього процесу, що регламентується Положенням про організацію 
опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) система внутрішнього 
забезпечення якості освіти Університету передбачає факультетський та університетський рівні. 
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Університетський рівень контролю за якістю освіти здійснюється ректором Університету, 
проректорами, Вченою радою Університету, Центром забезпечення якості освіти, до складу якого 
входять Навчально-методичний відділ, Відділ менеджменту якості освітнього процесу, Відділ 
ліцензування та акредитації; Центр моніторингу; Науково-дослідна частина та ін. Факультетський 
рівень організації та контролю за якістю освіти реалізується Вченою радою, деканом факультету, 
заступниками, завідувачами кафедр, науково-педагогічними працівниками, навчально-методичною 
радою. Забезпечення якості освіти реалізується шляхом формування спільно з випусковими 
кафедрами освітніх програм, навчальних і робочих навчальних планів за спеціальностями, перевірки 
якості навчально-методичного забезпечення та організації освітнього процесу кафедрами, 
відвідування відкритих занять, організації звітів завідувачів кафедр на Вченій раді факультету, 
організації та проведення контрольних заходів, забезпечення перевірки робіт (проектів) на наявність 
плагіату. Завідувачі кафедр здійснюють забезпечення організації освітнього процесу, контроль за 
виконанням навчальних планів і програм, розкладу занять, контроль за якістю викладання 
навчальних дисциплін тощо.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Це наступні документи:
Статут Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Положення про 
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) Правила внутрішнього 
розпорядку ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf), Тимчасове положення про організацію освітнього 
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).
Оцінювання роботи викладачів регулюється Положенням про оцінювання роботи та визначення 
рейтингів наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). 
Опитування аспірантів, викладачів, випускників та роботодавців проводиться згідно з Положенням 
про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього 
процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf) та згідно з 
«Положенням про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf);
Вказані документи розміщені на сайті університету у розділі «Документи Університету».

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
Інформація про проект оновленої ОНП на 2020р. доступна на офіційній сторінці економічного 
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка – 
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/076-entrepreneurship з метою отримання відгуків та 
пропозицій від викладачів, аспірантів та інших учасників навчального процесу, а також зацікавлених 
сторін (стейкхолдерів). 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
Ознайомитись з освітньо-науковою програмою зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» можна на сайті економічного факультету 
(https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/076-entrepreneurship), а з навчальними планами – 
на сайті відділу аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана 
Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/076-Pidpryiemstvo-torhivlia-ta-birzhova-
d-t-ochna.pdf).

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам 
аспірантів (ад’юнктів)
Передбачені ОНП нормативні та вибіркові дисципліни сприяють науково-дослідній діяльності 
майбутніх докторів філософії з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, розширяють горизонт 
їх наукового пошуку та формують основу системно-аналітичного підходу, який важливий при 
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написанні дисертації. Це підтверджується взаємозв’язками, які мають місце між змістом навчальних 
дисциплін та темами дисертаційних досліджень. Так, напр., тема дисертації аспірантки Жук І.Й 
«Механізми стратегічного управління конкурентоспроможністю готельного бізнесу в Україні»(3-й рік 
навчання) корелюється з темами, які передбачені програмами дисциплін «Сучасні тенденції в 
підприємництві», «Актуальні проблеми туризму», «Розвиток малого і середнього підприємництва в 
Україні».
Науковим інтересам аспірантки Івончак І.О. (тема дисертації «Економічна безпека підприємницької 
діяльності в умовах посилення євроінтеграційних процесів», 3-й рік навчання) відповідають 
дисципліни «Сучасні тенденції в підприємництві», «Розвиток малого і середнього підприємництва в 
Україні», «Ризики підприємницьких структур в глобальному просторі».
Кожна з включених в ОНП дисциплін допомагає поглибити знання основних положень і результатів 
сучасних наукових досліджень щодо проблем підприємництва, основних напрямків розвитку 
підприємницької діяльності в Україні та світі, а також набути навики застосовування широкого кола 
інструментів аналізу соціальних явищ і процесів у підприємницькому середовищі та розвитку 
підприємницьких структур.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю
ОНП передбачає підготовку аспірантів до дослідницької діяльності завдяки участі у науковому 
семінарі впродовж 3,5 років навчання. На семінарі здобувачі вищої освіти отримують універсальні 
базові знання та навички, які є основою для проведення дисертаційного дослідження, обґрунтування 
пропозицій, оформлення його результатів. Під час семінару забезпечується постійне спілкування з 
завідувачем та викладачами кафедри, знайомство з методологією та новітніми методами наукових 
досліджень, поглиблюються знання щодо інструментів системного аналізу та бізнес-моделювання, 
набуваються навики з викладу результатів наукових досліджень та підготовки дисертації до захисту. 
Дисципліна ««Методологія підготовки наукової публікації», яку здобувачі можуть обрати у 3-му 
семестрі, дозволяє здобути необхідні знання і практичні навички щодо структурування наукової 
статті, підготовки її до друку в міжнародних і вітчизняних фахових періодичних виданнях, у т.ч. тих, 
які входять до наукометричних баз, а також щодо апробації результатів дисертаційної роботи на 
міжнародних і вітчизняних наукових конференціях.
Дисципліна ««Підготовка науково-інноваційного проекту», яку здобувачі також можуть обрати у 3-му 
семестрі (з 4-х запропонованих, обирають 2-і дисципліни), допомагає сформувати практичні навички з 
підготовки науково-інноваційного проекту, а також запиту на його фінансування. Ці навики необхідні 
сучасному науковцю для подачі заявок на фінансування як поточних, так і майбутніх дослідницьких 
проектів.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за 
спеціальністю та/або галуззю
Повноцінна підготовка аспірантів до викладацької діяльності, забезпечується проходженням 
педагогічної практики в обсязі 120 годин. Під час практики набувається досвід підготовки та 
проведення занять, розробки навчально-методичного забезпечення, вміння спілкуватися з 
аудиторією.
Окремі навички організації освітнього процесу забезпечуються вибором аспірантами в третьому 
семестрі дисциплін «Педагогіка вищої школи» або/і «Психологія вищої школи». «Педагогіка вищої 
школи» покликана допомогти опанувати засоби педагогічної техніки, сучасні методи навчання та 
мотивування студентів. «Психологія вищої школи» дозволяє поглибити знання щодо психології 
сучасного студента, підґрунтя пізнавальної активності.
Аспіранти залучаються до проведення практичних занять. Так, аспірант Матічин Ю.М. проводив 
практичні заняття з дисципліни «Планування діяльності туристичних установ», аспірантка І.О. 
Івончак з дисципліни «Планування та контроль у підприємницькій діяльності» з якої підготовила 
низку методичних матеріалів. Аспірантка Жук І.Й. працює асистентом кафедри туризму (0,5 ставки), 
веде заняття з дисциплін «Товарознавство», «Рекламні та інформаційні технології в туризмі», 
«Рекламна діяльність у готельній і ресторанній справі», «Індустрія гостинності та управління сталим 
розвитком в туризмі».
Порядок і форму проходження педагогічної практики регламентує та «Положенням про педагогічну 
практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка» 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08.pdf).

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам 
досліджень наукових керівників
Проф.Мальська М.П. (педстаж – 35р.) керує 2-а дисертаціями на теми «Механізми стратегічного 
управління конкурентоспроможністю готельного бізнесу в Україні» та «Інвестиційна привабливість 
рекреаційно-туристичних підприємств в Україні». Дотичними до цих тем є такі її публікації: 
«Організаційно-економічний механізм управління сфери готельного господарства в Україні» 
(монографія), «Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі», 
«Розвиток туристичних продуктів та інвестицій на Львівщині», «Готельний бізнес: теорія та практика» 
(підручник), «Туристичний бізнес: теорія та практика» (підручник), «Туризм у біосферному резерваті 
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«Розточчя».
Проф.Михасюк І.Р. (педстаж – 54р.) керує дисертацією на тему «Державне регулювання біржової 
діяльності в трансформаційних економіках». Його публікації, дотичні до теми цього дослідження: 
«Зовнішня торгівля і біржова діяльність: глобалізаційний аспект», «Особливості розвитку біржової 
діяльності в Україні», «Регулювання національної економіки в екстремальних умовах» (монографія).
Доц.Урба С.І. (педстаж – 15р.) є керівником дисертації на тему «Економічна безпека підприємницької 
діяльності в умовах посилення євроінтеграційних процесів». Її публікації, дотичні до теми 
аспірантського дослідження: «Система економічної безпеки держави: сутність та особливості 
формування», «Теоретичні аспекти дослідження суті економічної безпеки», «Економічна безпека 
підприємництва як об'єкт теоретико-методологічного аналізу».

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально 
забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації 
результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)
У науковій бібліотеці ЛНУ функціонує електронний каталог інформаційних ресурсів, доступ до якого 
можливий з планшету або смартфону з ОС Android (https://lnulibrary.lviv.ua/katalog/)  Відповідно до 
наказу МОН № 1286 від 19.09.2017 університету наданий безкоштовний доступ до бібліографічної і 
реферативної бази даних Scopus (https://www.lnu.edu.ua/dostup-do-bd-scopus-vidkryto/) .
Корпус економічного факультету забезпечений бездротовим доступом до Інтернету (WiFi), має місце 
вільний доступ аспірантів до 48 комп’ютерів Міжкафедральної лабораторії ЕОМ, оснащених 
програмним забезпеченням: STATISTICA 7, IBM SPSS Statistics, Deductor Akademic, R-пакет.
Аспіранти можуть брати участь, виступати, а також публікувати тези доповідей на конференціях, які 
проводяться на факультеті. Традиційними є конференції  «Актуальні проблеми функціонування 
господарської системи України», «Управління інноваційними процесами в економічній системі 
України», «Стратегічні орієнтири розвитку економіки України», «Моделювання економіки: проблеми, 
тенденції, досвід» й інші (див. https://econom.lnu.edu.ua/research/conference). Можливою є безкоштовна 
публікація праць аспірантів у фахових збірниках «Вісник Львівського університету.Серія економічна» 
та «Формування ринкової економіки в Україні» (http://old.econom.lnu.edu.ua/Visnyk_Econom/;  
http://old.econom.lnu.edu.ua/Form_Rynk_Econ/)  Аспірантам надається можливість виступити на звітних 
наукових конференціях ЛНУ імені Івана Франка та наукових семінарах кафедри

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до 
міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи
Відповідно до Стратегії міжнародної діяльності ЛНУ (https://international.lnu.edu.ua/)  в університеті 
створені належні умови для долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти. Так, на сайті 
відділу міжнародних зав’язків постійно оприлюднюється інформація про міжнародні стипендіальні 
програми (https://international.lnu.edu.ua/) , можливості участі у програмах Еразмус+, Fulbright (США), 
Mevlana (Туреччина), у програмах обміну в межах двосторонніх договорів з Альбертським 
університетом (Канада) та Варшавським університетом (Польща), рекомендації щодо підготовки 
аплікаційного пакету та підготовки до від’їзду на навчання. 
Аспіранти мають можливість пройти стажування у провідних міжнародних та регіональних 
організаціях (https://www.facebook.com/ifnul.international/) Визнання та перезарахування результатів 
навчання, а також участь у міжнародних проектах та грантах регулюються спеціальними 
положеннями (https://international.lnu.edu.ua)/; https://www.lnu.edu.ua/wp-content/) . Відділ міжнародних 
відносин веде сторінку у Facebook (https://www.facebook.com/ifnul.international/) де регулярно 
представляє найновішу інформацію.
На щорічних міжнародних конференцій для студентів, аспірантів та молодих учених, які проходять на 
економічному факультеті, постійно присутні іноземні учасники; відповідно, здобувачі мають 
можливість не тільки послухати їх виступи, взяти участь в обговореннях та дискусіях, а й 
познайомитись та зав’язати контакти

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються
Проф. Михасюк І.Р. – науковий керівник науково-дослідної позабюджетної теми «Економічна політика, 
розвиток конкурентоспроможного підприємництва та біржової діяльності в умовах глобальних 
викликів» (реєстраційний № 0118U000598). Термін дії 01.01.2018–31.12.2021 рр. Результати 
дослідження відображені в низці публікацій, зокрема: «Особливості розвитку біржової діяльності в 
Україн», «Проблеми конкурентоспроможності українського підприємництва і торгівлі в умовах 
глобалізації». Проф. Мальська М.П. була керівником науково-дослідної позабюджетної теми  
«Оптимізація використання рекреаційно-туристичного потенціалу Західного регіону України: 
теоретико-методологічні і прикладні аспекти» (реєстраційний № 0110U004075). Термін дії: 
01.01.2016–31.12.2018 рр. Результати дослідження знайшли відображені в низці наукових статей та в 
3-х колективних монографіях, зокрема «Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, 
технології, моделі».
Доц. Урба С.І. – відповідальний виконавець вищеназваної теми за № 0118U000598; виконавець 
науково-дослідної теми наукового журналу «Економіка і фінанси»: «Розробка концепції забезпечення 
економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (реєстраційний №0113U007516). 
Результати відображено в одноосібній монографії «Аграрний сектор у системі забезпечення 
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економічної безпеки» та низці публікацій, в т.ч за кордоном опубліковано статтю «Оцінка сучасного 
стану та прогнозування розвитку галузі рослинництва в Україні». 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності 
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів)
Практика дотримання академічної доброчесності розпочинається разом з процесом обрання та 
погодження теми дисертаційного дослідження, яка повинна відповідати шифру та назві 
спеціальності, бути унікальною, охоплювати коло недосліджених проблем. При затвердженні теми 
дисертації Вченими радами факультету та університету враховуються думки та пропозиції колег 
науковців, зокрема стосовно оригінальності теми дослідження.
Питання дотримання принципів академічної доброчесності систематично розглядаються на 
засіданнях кафедри, під час наукового семінару, консультування науковим керівником. Зокрема в 
2018/19н.р. дане питання було предметом обговорення на 2-х засіданнях кафедри (Протоколи №4 від 
14.11.2018р і №12 від 21.05.2019р)., а у 2019/2020н.р.-на засіданні кафедри 30.08.19, протокол №1. 
Університет забезпечує поінформованість та доступ до платформ з наданням відповідних сервісів 
(зокрема платформа Unicheck – https://unicheck.com/uk-ua), які забезпечують  перевірку публікацій на 
плагіат. В Університеті затверджено “Положення про забезпечення академічної доброчесності у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка https://bit.ly/2X0EKPH. Для його виконання: 
структурні підрозділи університету щорічно проводять для аспірантів заходи з питань наукової етики 
та недопущення академічного плагіату; наукові керівники, аспіранти, інші викладачі підписують 
Декларації про дотримання академічної доброчесності, у яких зобов”язуються дотримуватись вимог 
наукової етики та правил академічної доброчесності https://bit.ly/2Uy9eq.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності
Заходи визначаються «Положенням про забезпечення академічної доброчесності у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) .
Відповідальним за дотримання принципів академічної доброчесності, а також щодо організації 
перевірки наукових праць на наявність плагіату на кафедрі є її завідувач, на факультеті – заступник 
декана з наукової роботи.
За перевірку монографій, підручників, навчальних посібників відповідальні Вчені ради факультетів, 
які обговорюють подані рукописи, перевіряють обов’язкову наявність 2-3 рецензій та приймають 
рішення щодо рекомендації до подальшого розгляду видавничою радою університету.
За перевірку тексту дисертаційної роботи на академічний плагіат відповідальні Спеціалізовані вчені 
ради університету, які повинні описати у рішенні щодо присудження наукового ступеня проведену 
процедуру перевірки тексту дисертації і вказати результат цієї перевірки. 
У випадку виявлення порушення принципів академічної доброчесності автор наукової роботи  може 
звернутись із заявою на ім’я ректора впродовж трьох робочих днів після оголошення результатів 
перевірки. У десятиденний строк заява розглядається комісією з питань етики та професійної 
діяльності вченої ради університету, уповноваженої розглядати всі справи з питань академічної 
доброчесності. Особі, яку підозрюють у вчиненні порушення, гарантується можливість особистої 
участі на всіх етапах розгляду, а також можливість апеляції.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильні сторони ОНП: 
• орієнтована на задоволення суспільних потреб щодо підготовки висококваліфікованих фахівців, які 
здатні вирішувати складні завдання розвитку підприємництва з використанням сучасних 
інноваційних та інформаційних технологій і яких сьогодні потребують навчальні заклади вищої освіти, 
наукові установи та бізнес;
• забезпечує оптимальне поєднання загальнонаукових та фахових компетенцій: охоплює дві 
складові, а саме освітню та наукову, в межах яких забезпечується професійна теоретична підготовка 
одночасно зі створенням можливостей для науково-дослідної діяльності з підготовки та захисту 
дисертаційної роботи та подальшого  впровадження результатів у практику;
• оптимально пристосована до потреб підприємництва, торгівлі та біржової діяльності щодо 
розв’язання комплексних проблем, напрацювання та втілення нових ідей, оскільки постійно 
вдосконалюється у співпраці з представниками освітньої сфери, стейкхолдерами бізнес-середовища, 
аспірантами та потенційними роботодавцями;
• методологічна спрямованість, актуальна для подальшої освітньо-наукової та професійно-практичної 
діяльності випускників аспірантури - формує здатність розвивати теорію та практику підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності завдяки формуванню компетентностей, що забезпечують оцінювання 
та вирішення проблем з врахуванням глобальних викликів розвитку світової економіки на основі 
застосування сучасних інноваційних підходів;
• передбачає вивчення 11 дисциплін, 5 з яких нормативні, а 6 - дисципліни вільного вибору аспіранта 
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із 17 запропонованих. Це дозволяє здобувачам не лише поглибити знання зі спеціальності, отримати 
загальнонаукові та мовні компетенції, універсальні навички, але й мати достатній простір для вибору 
освітньої траєкторії індивідуального розвитку;
• забезпечує постійну комунікацію аспіранта з науковою спільнотою, належне оцінювання отриманих 
результатів на предмет наукового підтвердження та правдивості, створює умови для оприлюднення 
отриманих результатів;
• відзначається постійним вдосконаленням робочих програм, методів та засобів викладання, які 
змінюються на основі пропозицій підприємств та організацій, з якими співпрацює кафедра економіки 
підприємства;
• забезпечується моніторингом думки викладачів та аспірантів щодо форм та складових навчального 
процесу, науково-дослідної роботи, принципів організації та адміністрування діяльності, який 
здійснює Центр моніторингу Університету, що дозволяє враховувати їхні зауваження та пропозиції у 
розвитку ОНП;
• реалізує принципи академічної доброчесності. 
Слабкі сторони ОНП:
• ОНП є однією з перших в Україні, розроблена та реалізується за відсутності стандарту, що 
унеможливлює врахування в повній мірі досвіду інших ЗВО з підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії за даною спеціальністю;
• недостатньо використовується потенціал викладачів щодо викладання фахових дисциплін 
англійською мовою; аспіранти не в повній мірі використовують можливості співпраці з зарубіжними 
партнерами.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Для забезпечення функціонування та розвитку ОНП плануються такі заходи:
• моніторинг нових тенденцій у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності з метою вчасного 
адаптування компонентів ОНП та їхнього наповнення відповідно до змін;
• залучення представників бізнесу та провідних вчених-науковців у сфері підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності, в т.ч. іноземців, для проведення гостьових лекцій, під час яких аспіранти можуть 
продискутувати як актуальні проблеми підприємництва, так і пропозиції щодо їх вирішення;
• подальший розвиток різних форм співпраці з роботодавцями та іншими стейкголдерами націлених 
на підвищення науково-освітнього рівня в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
• заміна за рекомендаціями аспірантів, роботодавців та інших стейкголдерів окремих компонентів 
ОНП з числа вибіркових дисциплін (з врахуванням отриманих на сьогодні рекомендацій щодо 
ініціювання заміни) 
• підвищення якості наукових статей здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та науково-
педагогічних працівників до рівня, який забезпечує вимоги щодо публікацій у провідних 
національних та іноземних журналах, індексованих у наукометричних базах Scopus і Web of Science;
• подальший розвиток та активне використання внутрішньої системи підвищення кваліфікації, в тому 
числі, за рахунок тренінгів для викладачів щодо сучасних методів навчання;
• розширення матеріально-технічної бази для забезпечення дисциплін, зокрема тих, які стосуються 
біржової діяльності (відповідне програмне забезпечення, в перспективі створення лабораторії);
• удосконалення форм та методів викладання з використанням нових інформаційних та 
комунікаційних технологій;
• проведення регулярного опитування аспірантів щодо якості навчання, задоволених очікувань, 
пропозицій для вдосконалення навчального процесу та підвищення його результативності з 
обов’язковим їх врахуванням у підготовці здобувачів вищої освіти;
• підсилення знань аспірантів з фахової іноземної мови, шляхом формування навчальних матеріалів 
та проведення занять з вибіркових дисциплін англійською мовою; 
• постійне оновлення тематики дисертаційних робіт відповідно до тенденцій розвитку 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також рекомендацій стейкголдерів;
розвиток зв’язків із зарубіжними освітніми закладами, заохочення аспірантів та викладачів до 
активнішого використання можливостей міжнародної академічної мобільності, створених у ЛНУ імені 
Івана Франка.

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову 
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою 
програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
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Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів 
навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Мельник Володимир Петрович
Дата: 21.04.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній 
компонент потребує 

спеціального 
матеріально-

технічного та/або 
інформаційного 
забезпечення, 

наведіть відомості 
щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Науковий семінар навчальна 
дисципліна

idЄДЕБОsylabnauksem.pdf SOOoB2XTX1snNEEX1pYKk3HvUnRilbtxuRlrmZAm8kQ= Мультимедійний 
проектор

Філософія навчальна 
дисципліна

idЄДЕБОfilosofia.pdf RLI2eyw1bKpj9hqTJFJ7uKUUk6xTOMnmqHk9pEqHb5o= Мультимедійний 
проектор

Педагогічна 
практика

практика idЄДЕБОpedpraktyka.pdf Wu2DkjW+uR6wHbid1MtLxqd0bftnVLzg6RICoJC6l98= Мультимедійний 
проектор

Сучасні тенденції в 
підприємництві

навчальна 
дисципліна

idЄДЕБОsuchasnytendpidpryiemn.pdf BTFyinRmVHzqI9e++2n+6ErzdrlIWbo6PN6OuN9CNOo= Мультимедійний 
проектор

Актуальні 
проблеми туризму

навчальна 
дисципліна

idЄДЕБОaktualnyproblnuryzmu.pdf L7kdTZJjlQXCwvHgbhFg1QiuOmEYe/j4bbyxhAU3R0k= Мультимедійний 
проектор

Розвиток малого і 
середнього 
підприємництва в 
Україні

навчальна 
дисципліна

idЄДЕБОrozvytokmsp.pdf nNKd1c9ZKyxDfQZ3kCXe4WcJ/hqMayqNKEeRBxRPINo= Мультимедійний 
проектор

Ризики 
підприємницьких 
структур в 
глобальному 
просторі

навчальна 
дисципліна

idЄДЕБОryzyky.pdf cL9Lu2tw2EqyZRVoJzLU0nwPNMHhygOkolGrF9Luerc= Мультимедійний 
проектор

Організаційно-
економічні аспекти 
туристичної 
діяльності в Україні

навчальна 
дисципліна

idЄДЕБОorganturyzm.pdf be7NTT+lYb4W5JDoMhJ1K0JUJFDN3WukWXXRbl3etvA= Мультимедійний 
проектор

Підприємництво і 
торгівля 
туристичними 
послугами

навчальна 
дисципліна

idЄДЕБОpidprturystposlugy.pdf eUq0qfs5w4G+HLoVzd9zg9DnhWL99XqMub56XHaKR/Q= Мультимедійний 
проектор

Педагогіка вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

idЄДЕБОpedagogikaVSHpdf.pdf vBqX0PSTgjNycwU/xY4fWRRJc/dnoRTcmCGyzYoytAk= Мультимедійний 
проектор

Психологія вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

idЄДЕБОpsykholohiiaVSH.pdf zIHG4EOfy/gp7qhgG/z9U0FpqO/HM0Tb0y8C7QgGtXo= Мультимедійний 
проектор, комп’ютер, 
фліпчарт, папір, 
маркери

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

idЄДЕБОanhliyskamova.pdf KA9rrU/9HUalwP6Ho1/FUYXuNYxfHKsI671uELtjm4Y= Мультимедійний 
проектор та комп’ютер 
для проведення 
занять, доступ до 
Інтернету учасників 
курсу.

Інновації та 
підприємництво

навчальна 
дисципліна

idЄДЕБОsylinnovacii.pdf bUiT3ShqD00Rgz8bXVwg7cVCa3KnE9GWLs/SF5jwJ0s= Мультимедійний 
проектор, ноутбук, 
дошка (фліпчарт), 
папір, крейда 
(маркери)

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для 
обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість 
ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на 

ОП 

Обґрунтування

67932 Карась 
Анатолій 
Феодосійович

Завідувач 
кафедри

0 Філософія Публікації:
1. Karas, A. F. (2019) From practical reason to 
practical philosophy: implication of the presence of 
civil status. Comprehension of the formation of the 
world in different philosophical approaches : collective 
monograph / Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. 
А. Dobrolyubska, V. V. Okorokova, etc. Lviv-Toruń : 
Liha-Pres, 2019. P. 192-217. DOI: DOI 
https://doi.org/10.36059/978-966-397-145-2/192-217  
(SENSE)
2. Karas, A. F. Civil Feelings as the Civilizational 
Capital. Modern Philosophy in the Context of 
Intercultural Com-munication: collective monograph / 
Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, N. P. Hapon, Yu. 
А. Dobrolyubska, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres. 2019. P. 
73-106. doi: https://doi.org/10.36059/978-966-397-
173-5/73-106. (SENSE) 
3. Hapon, N. P., Karas, A. F. The socio-ontological 
aspect of nomadism analysis: the lifeworld of a human 
and a family // Philosophical and methodological 
challenges of the study of modern society. Lviv-Toruń. 
Liha-Pres. (SENSE). 2019. P. 109-127. DOI: 
https://doi.org/10.36059/978-966-397-144-5/109-128         
4. Karas, Anatolij. Civil Identity as Ethical Self-
Determination.  Proceedings of the XXIII World 
Congress of Philos-ophy. Volume 68, Greece. 2018. P. 
65-69. Web of Science:  WOSUID: 
10.5840/wcp232018681513, 



https://doi.org/10.5840/wcp232018681513 
5. Anatolij Karas. The Chapter VII. Kant on freedom 
and its contemporary revaluation in Diversity in Unity: 
Harmony in a Global Age. Chinese Philosophical 
Studies, XXX, edited by Hu Xirong and Yu Xuanmeng. 
The Council for Research in Values and Philosophy. 
Washington, D.C. 20064, 2015. – P. 115-122.
Стажування: Львівський національний аграрний 
університет, свідоцтво № 159/17 від 25.05.2017.
12 аспірантів і два докторанти одержали дипломи 
про присудження наукового ступеня.
Участь у міжнародному науковому проекті: 
Regional (Directors) coordinators of the Council for 
Research in Values and Philosophy, USA (RVP) 
http://www.crvp.org/ council-members/regional-
directors /regional-directors. html; 
http://www.crvp.org/regional-network/europe 
/coordinators.html
Робота у складі науково-методичної комісії з 
гуманітарних наук та богослов’я (підкомісія з 
філософії) сектору вищої освіти Науково-
методичної ради МОН України з розроблення 
стандартів вищої освіти України (з червня 2015 до 
2019 р.)
Член секції соціально-історичні науки (№ 20) 
наукової ради МОН з 2019 р.
Член експертної ради з питань проведення 
експертизи дисертацій з філософських, політичних 
та соціологічних наук МОН з 2019 р.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради:
Офіційний опонент кандидатських і докторських 
дисертацій.
Науковий керівник науково-дослідницькох теми: 
«Переусвідомлення буття людини в добу 
глобалізації: ідентичність і свобода 
самоздійснення».
Головний редактора Вісника ЛНУ імені Івана 
Франка «Філософські науки»;
Член редакційної колегії Вісника ХНУ імені Каразіна 
«Філософські перипетії».
Організатор 6 міжнародних конференцій: 3 у 
Львові,  3 у Варшаві.  За результати виконання 
науково-дослідних тем кафедри під редакцією 
проф. А. Карася опубліковано 7 наукових праць: 3 
монографії і 4 збірники у Варшаві – три (редакція 
проф. А. Ґоральського і проф. А. Карася) і 4 у 
Львові; Підготовлено статті і тексти розділів у 
закордонних наукових виданнях – 10, статті в 
українських фахових та інших виданнях – 14, 
переклади – 2;
Доповіді на конференціях – 26, з них за кордоном – 
6. Рецензій і відгуки на монографії і дисертації  – 
30, з них докторські – 19; 
Член науково-методичної підкомісії з гуманітарних 
наук і богослов’я сектору вищої освіти Науково-
методичної ради Міністерства освіти і науки 
України; 
 Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 
35.051.02; Член наукової ради МОНУ, секція 20 
«Соціально-історичні науки».   Член редакційної 
колегії часописів: “Culture and Philosophy” / A journal 
for phenomenological inquiry (Washington, D.C. – 
Tbilisi, Georgia); “The Ukrainian Quarterly” (USA);  
“Вісник НТШ” (Львів); “Соціогуманітарний вісник” 
(Львів); 
 Генеральний Секретар Світової ради НТШ; 
Член Президії Ради НТШ; Член Львівського 
відділення Конгресу української інтелігенції; 
Керівник спеціального наукового семінару 
кафедри “Семіотика соціально-культурних 
процесів” (проведено 14 семінари); 
Співкоординатор східноєвропейського регіону Ради 
дослідження вартостей і філософії (The Council for 
Research in Values and Philosophy, USA: президент 
Ради – професор George F. McLean). 
З 2019 р. член експертної ради з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН України з 
філософських, політичних і соціологічних наук.

103696 Михасюк Іван 
Романович

Завідувач 
кафедри

0 Сучасні 
тенденції в 
підприємництві

Академік АН Вищої освіти України,
професора економічних наук Республіки Польща. 
Автор 455 публікацій.
Публікації:
1. Михасюк, Т. Лукашенко. Регулювання розвитку 
підприємництва в умовах воєнного стану. / І. 
Михасюк, Т. Лукашенко // Монографія. – Львів: Ліга-
Прес,  2017. – 240с.
2. Марцин В., Михасюк І.  Ризики суб’єктів 
господарювання в глобальному просторі / І. 
Михасюк, В. Марцин. - Львів, Апріорі, 2014. – 208с.
3. Михасюк І.Р. Європейське співтовариство і 
проблеми українського підприємництва в сучасних 
екстремальних умовах / Михасюк І.Р.// Збірник 
наукових праць ЛНУ імені Івана Франка 
"Формування ринкової економіки України". Вип.41, 
2019, с.295-301.
4. Михасюк І., Гукалюк А., Косович Б. Проблеми 
конкурентоспроможності українського 
підприємництва і торгівлі в умовах глобалізації / 
І.Р.Михасюк, А.Ф.Гукалюк, Б.І. Косович // Вісник 
Львівського університету. Серія економічна. – Львів 
: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – Випуск 56. С. 308-
316.
5. Ivan Mykhasiuk Reforma Ukrainskiej gospodarki jako 
podstawa procesu integracji europejskej w warunkach 
wojnyv Naukowe zeszyty. PSW. 2019 . - С. 116-119.
Брав участь у багатьох міжнародних конференціях, 
більше двадцяти років викладав у багатьох вузах 
Польщі, останні десять років викладав у 
Жешівському університеті. Закордонний досвід, 
матеріали, отримані в результаті праці у вузах 
Польщі, участь у конференціях, використані при 
викладанні навчальних дисциплін.
Член редколегій  Вісника Львівського університету 
(серія економічна) та збірника наукових праць 
«Формування ринкової економіки», які входять до 
переліку фахових видань ВАК України.



Стажування:
Національний університет «Львівська політехніка», 
02.12.2013-02.01.2014 р., наукове стажування, 
тема: «Досвід функціонування польсько-
українських підприємств», програма стажування, 
звіт на кафедрі (протокол № 8 від 14.01.2014 р.).
Науковий керівник науково-дослідної 
позабюджетної теми (у межах робочого часу) 
«Економічна політика, розвиток 
конкурентоспроможного підприємництва та 
біржової діяльності в умовах глобальних викликів» 
(номер державної реєстрації 0118U000598). Термін 
01.01.2018 – 31.12.2021 рр.
Під керівнцтвом професора захищено 50 
кандидатських та 7 докторських дисертацій. 
Офіційний опонент кандидатських і докторських 
дисертацій.
Член спеціалізованої вченої ради по захисту 
кандидатських і докторських дисертацій на 
економічному факультеті Львівського 
національного університету імені Івана Франка за 
спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит.   
Член вченої ради економічного факультету 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка.
Відзначений державною нагородою «Заслужений 
працівник освіти України» (29.01.2019 р.) за 
особистий внесок у розвиток української науки, у 
підготовку висококваліфікованих фахівців і за 
багаторічну сумлінну працю, та успішну науково-
педагогічну і наукову роботу.
Національною академією Вищої освіти України 
нагороджений медаллю Ярослава Мудрого 
(14.12.2019 р.) за значний особистий внесок у 
державне будівництво, соціально-економічний, 
науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
Української держави, вагомі трудові досягнення, 
багаторічну сумлінну працю.

347556 Морська Лілія 
Іванівна

Професор 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
природничих 
факультетів

0 Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

Публікації:
1.Morska L. (2019). Linguo-stylistic Tools of 
Psychological Influence on the Electorate in Political 
Discourse (Based on American Political Speeches), 
Annals of the University of Craiova. Linguistics 
(Scopus), Vol. XLI, nr. 1-2, p. 340-355. 
2.Morska L. (2019). Educating a child in a safe 
educational environment in secondary schools of 
Ukraine: current issues and challenges, Konteksty 
pedagogiczne, № 1, s. 113-121. – Index Copernicus
3. Англійська мова (10-й рік навчання, профільний 
рівень) : підручник, рекомендований МОН [для уч. 
загальноосв. навч. закл.] / Л. Морська. - Тернопіль : 
Астон, 2018. - 288 с.
4. Morska L. Związek uzależnienia od Internetu a 
zachowania agresywnego młodzieży. W: Теорія та 
практика профілактичної роботи з дітьми, 
схильними до девіантної поведінки: український і 
міжнародний досвід : колективна монографія  / О. 
Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, Л. Морська, 
В. Поліщук, Г. Радчук та ін.– Тернопіль : Осадца 
Ю.В., 2018. – С. 59-88. 
5. Англійська мова (11-й рік навчання, профільний 
рівень) : підручник, рекомендований МОН [для уч. 
загальноосв. навч. закл.] / Л. Морська. - Тернопіль : 
Астон, 2019. - 256 с. 
Науковий консультант 3 докторських дисертацій, з 
яких усі три захищені, та науковий керівник 23 
кандидатських дисертацій, з яких 20 захищені. Три 
дисертанти продовжують роботу над дисертаціями
Стажування: 
Ряшівський університет, Інститут неофілології, 
кафедра спеціальних мов, з 10.01.2020 по 
17.01.2020. Наказ № 5095 від 11.12.2019, 
сертифікат від 28.01.2020.

188947 Мальська 
Марта 
Пилипівна

Завідувач 
кафедри

0 Актуальні 
проблеми 
туризму

Публікації:
1. Мальська М. П. Маркетинг у туризмі : підручник / 
М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. – Львів : Український 
бестселер, 2015. – 364 с.
2.Мальська М. П. Управління маркетинговою 
діяльністю у сфері туризму: теорія, методологія, 
практика : монографія / М. П. Мальська,   І. З. Жук. 
– Львів : Львівський національний університет імені 
Івана  Франка. – 2016. – 224 с.
3. Malska M. Tourism in big cities as a factor of 
regional economic development: Lviv case. XI 
Konferencja naukowa: Miasta XXI Wieku. Opole, 2019. 
– s. 14.
4. Malska M., Malskyi M., Antoniuk N. Terrorism as a 
threat to international tourism world trends. Archives 
of tourism, hospitality and sport science. Vol. 1. Year 
2018. – pp. 5-16.
5. Мальська М., Жук Ю. Сучасний стан і 
перспективи розвитку промислового туризму 
Львівської області. Збірник статей до ювілею В. К. 
Федорченка / Відп. ред. Федорченко Н. В.; Мініч І. 
М. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2019. – С. 
102-111.
6. Malska M., Malskyi M., Dubis L., Zinko Y. Rural green 
tourism brand in Ukraine: analysis of development and 
functioning stages. Komitet przestrzennego 
zagospodarowania kraju Polskiej Akademii Nauk. 
Zeszyt 275, rok 2019. S.91-114.
Приймала участь у міжнародних конференціях: 
«Проблеми туризму великих міст» Європа – 
Україна, Краків, Польща; XXVIII Міжнародний 
Економічний Форум, Криниця-Здруй, Польща; 
Конференція Балтійського Університету Current 
challenges of local and regional development 
Познань, Польща; Міжнародна Наукова 
Конференція «Сучасні форми туризму і рекреації» – 
Люблін, Польща; Konferencja „Europa Karpat” (м. 
Перемишль, 17 лютого 2018 р.); ХІ Форум Європа–
Україна: Асоціація з ЄС (м. Жешів, 13-16 бережня 
2016 р.). Закордонний досвід та матеріали, 
отримані в результаті участі у конференціях, 
використані при викладанні навчальних дисциплін.
Співорганізатор (Львівська обласна Рада, Львівська 



міська рада, Львівський національний університет 
імені Івана Франка, Інститут регіональних 
досліджень НАН України) щорічних міжнародних 
наукових конференцій «Географія, економіка і 
туризм: національний та міжнародний досвід» 
(2006 – 2018р.р.) з публікацією матеріалів у 
вісниках та збірниках.
Під її керівництвом захищено 6 кандидатських 
дисертацій.
Є членом двох спеціалізованих вчених рад із 
захисту докторських та кандидатських дисертацій, 
член оргкомітетів міжнародних та всеукраїнських 
наукових конференцій, активний учасник 
національного та міжнародного наукового життя, 
член трьох редколегій, рецензент наукових видань 
з туризму, економіки та географії.
У 2018 році відзначена державною нагородою 
«Заслужений працівник освіти України» за 
особистий внесок у розвиток української науки, у 
підготовку висококваліфікованих фахівців і за 
багаторічну сумлінну працю, та успішну науково-
педагогічну і наукову роботу.
Стажування:  Вища суспільно-природнича школа 
ім. Вінцента Поля (м. Люблін, Республіка Польща) з 
13.02 по 12.05 2017р. за напрямом готельно-
ресторанна справа.

2112 Дмитрук 
Вікторія 
Орестівна

Доцент 0 Розвиток малого 
і середнього 
підприємництва 
в Україні

Публікації:
1.Дмитрук В.О. Дискусійні положення дослідження 
категорії «потенціал підприємства» в контексті 
адаптації її до потреб ринкової економічної системи 
/В.О. Дмитрук, Б.І. Косович // Формування ринкової 
економіки в Україні. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – Спецвип.33. – С. 41-43. 
2.Дмитрук В.О. Обґрунтування розширення змісту 
категорії «капітал підприємства» відповідно до 
сучасних досліджень в цій галузі / В.О. Дмитрук // 
Науковий вісник  Буковинського державного 
фінансово-економічного університету. Економічні 
науки.Чернівці: БДФЕУ, 2015. – Випуск 1 (28). – С. 
78-86.     
3.Дмитрук В. О. / І. Пасінович , В. Дмитрук // 
Кредитування реального сектору економіки 
регіону: стан, проблеми, перспективи. Соціально-
економічні проблеми сучасного періоду України: зб. 
наук. пр.- 2019. -Вип. 3(137).- С. 42-49. URL: 
http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2019.03.049_u.php. 
(Google Scholar, Index Copernicus) 
4. Дмитрук В. Основи розвитку малого бізнесу в 
Україні/ Ю. Максимець, А. Ілечко, В. Дмитрук // 
Вісник Львівського університету. Серія економічна. 
- 2019. - Вип. 57.  
5. Дмитрук В. Підходи до суті, взаємозв"язку 
категорій "інтелектуальний капітал" та 
"інтелектуальний потенціал" / В. Дмитрук // 
Електоронний журнал "Ефективна економіка" - 
2020. - №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=767 (Google Scholar, Index Copernicus)
6. Дмитрук В.О. Підприємництво: економіка, 
стратегія, планування та проектний аналіз 
(збірник тестових завдань): Навчальний посібник / 
З.М. Залога, О.Є. Сухай, С.І. Урба, Т.В. Лукашенко, 
М.М. Тепла та ін.; за наук. ред. О.Є. Сухай. – Львів: 
Ліга-Прес, 2016. – 280 с.
Стажування:
Наукове стажування в ДУ Інститут регіональних 
досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України 
(19.11.2018 - 19.12.2018)

117987 Косович 
Богданна 
Іванівна

Доцент 0 Ризики 
підприємницьких 
структур в 
глобальному 
просторі

Публікації:
1. Косович Б. Зовнішня торгівля і біржова 
діяльність: глобалізаційний аспект (монографічний 
навчальний посібник) / І. Михасюк, О. Сухай, А. 
Гукалюк, Б. Косович. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 298 
с.
2. Косович Б. І. Контролінг як інструмент 
забезпечення ефективного розвитку бізнесу. / Б. І. 
Косович // Вісник Львівського університету / 
Збірник наукових праць за ред. С.М. Панчишина. 
Серія економічна. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 
2019. – Випуск 56. С.45-53.
3. Косович Б. І. Особливості розвитку біржової 
діяльності в Україні. Вісник Львівського 
університету. І. Михасюк, Б. Косович, О. Сухай / 
Збірник наукових праць за ред. С. М. Панчишина.  
Серія економічна. Львів : ЛНУ імені Івана Франка,  
2018. Випуск 55. 15 c.
4. Косович Б. Проблеми конкурентоспроможності 
українського підприємництва і торгівлі в умовах 
глобалізації / І.Р.Михасюк, А.Ф.Гукалюк, Б.І.Косович 
// Вісник Львівського університету. Серія 
економічна. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 
Випуск 56. С. 308-316.
5.Косович Б. Державне регулювання сучасних 
тенденцій розвитку підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності // І.Р.Михасюк, Б.І.Косович // 
Вісник Львівського університету. Серія економічна. 
– Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – Випуск 57. С. 
49-59.
Стажування:
Наукове стажування в національному університеті 
«Львівська політехніка» кафедра економіки 
підприємства та інвестицій, консультант завідувач 
кафедри економіки підприємства та інвестицій, 
доктор економічних наук, проф. Козик В. В. (термін 
08.04.2019 р. - 08.05.2019 р.), звіт розглянуто і 
затверджено на засіданні кафедри  економіки 
підприємства, протокол № 12 від 21.05.2019 р.
Керівництво студентською науковою роботою у 
рамках проведення І туру Всеукраїнського 
конкурсу наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2018-2019 н. р. студента Філяса 
А.І. на тему "Моделі корпоративного управління на 
підприємстві".

188947 Мальська Завідувач 0 Підприємництво Публікації:



Марта 
Пилипівна

кафедри і торгівля 
туристичними 
послугами

1.Мальська М. П. Структура процесу управління 
маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного 
бізнесу / М. П. Мальська, І. З. Жук // Матеріали 
дев’ятої міжнародної науково-практичної 
конференції “Актуальні проблеми, сучасний стан 
та перспективи розвитку індустрії туризму в 
Україні та Польщі” / за ред. І. В. Саух. – Житомир : 
Вид-во центр ЖФ КІБІТ, 2015. –    С. 72–73.
2. Мальська М. П. Туризм у містах : підручник / М. 
П. Мальська, О. М. Гаталяк. –К.: «Центр учбової 
літератури», 2018. – 224 с.
3. Malska M.P. Crisis managment in tourism: theory, 
methodology and practice: training manual / M.P. 
Malska, I.S. Purska. –Kyiv: SBA-print, 2019. – 166 p.
4. Мальська М.П. Менеджмент організацій: теорія 
та практика: навч. посіб./ М.П. Мальська. С.В. 
Білоус. – Київ : SBA-Print,2019 – 190 c.
5. Мальська М., Філь М., Зінько Ю. Сучасні підходи 
виробництва крафтової продукції у 
гастрономічному туризмі Львівщини /  Міжнародна 
науково-практична конференція «Розвиток 
гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики 
та перспектива імплементації Європейського 
досвіду». – Київ, 2019. – С. 90-91.

45295 Герцюк 
Дмитро 
Дмитрович

Декан 0 Педагогіка вищої 
школи

Публікації:
1. Герцюк Д. Українське педагогічне товариство 
«Рідна школа»: етапи становлення та розвитку 
Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність / 
Дмитро Герцюк / Науковий альманах / Упоряд. і 
наук. ред. Д. Герцюк і П. Сікорський – Ч. 9. – Львів, 
2016. – С. 21–35.
2. Hertsyuk Dmytro. Ukrainian Cultural-Educational 
Life in Lemkovina from the End of the 19th Centuries 
to the 1930 s. // CZECH-POLISH HISTORICAL AND 
PEDAGOGICAL JOURNAL. Volume 8/2016/1. –S. 77–87.
3. Герцюк Д. Українська приватна школа у Львові: 
витоки і основні віхи становлення / Дмитро Герцюк 
// Розвиток української та польської освіти і 
педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.). – Т. 6: Приватна 
освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні 
аспекти становлення, сучасний стан і перспективи 
розвитку: зб. наук. пр.; за ред. Д. Герцюка і І. 
Мищишин. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 38–
51.
4. Герцюк Д. Внесок Лева Ясінчука у налагодження 
культурно-освітніх зв’язків Товариства “Рідна 
школа” з українською еміграцією Північної Америки 
(20-30-ті рр. ХХ ст.) // Вісник Львівського 
університету. Серія педагогічна. – Львів: ЛНУ ім. 
І.Франка, 2018. – Вип. 33. – С. 14–23. 
5. Dmytro Hertsiuk. Improving Vocational Education 
Teacher Training at Lviv University within the 
Framework of the Erasmus+ project ITE-VET / Dmytro 
Hertsiuk, Nataliya Horuk, Tetyana Ravchyna // 
Improving teacher education for applied learning in the 
field of VET / Thomas Deißinger, Vera Braun (ed.) - 
Münster, New York: Waxmann Verlag GmbH, 2018. – P. 
181–203.
Автор більше 160 наукових праць, 1 стаття у Web 
of Science Core Collection,, захищених кандидатів 
наук –5, здійснює керівництво чотирьох 
кандидатських досліджень.
За останні п’ять років брав участь у понад 30 
конференціях, наукових проектах зокрема:
1.Еразмус+  Проект (№ 574124-EPP-1-2016-1-DE-
EPPKA2-CBHE-JP) «Вдосконалення освіти вчителів 
для прикладного навчання в галузі професійної 
освіти» («Improving Teacher Education for Applied 
Learning in the Field of Vocational Education»), 
ініційованого Університетом Констанци (Німеччина) 
(2016—2018). Співкерівник робочої групи 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка.
2. ЄС TEMPUS “DIMTEGU – розробка і впровадження 
багатомовних викладацьких освітніх програм в 
університетах Грузії і України” (2013–2016).

125180 Грабовська 
Софія 
Леонідівна

Завідувач 
кафедри

0 Психологія вищої 
школи

Публікації:
1. Grabovska S. Individual psychological 
characteristics of students with different types of civic 
identity // International Journal of Education, Culture 
and Society. – Vol. 7. – No 1. – Wroclaw, 2017. – P. 
138-147. (I. Petrovska).
2.Грабовська С. Багатовимірність особистості : 
психологічний ракурс : колективна монографія / [ Х 
Н.П. Гапон, С.Л. Грабовська, В.А. Гупаловська та ін. 
] ; за заг. ред.. С. Л. Грабовської, Р.І. Карковської. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 374 с.
3.Грабовська С., Мандзик Т. Особливості ціннісних 
орієнтацій міської молоді з різними типами 
прив’язаності до місця проживання // Проблеми 
політичної психології : збірник наукових праць / 
Асоціація політичних психологів України, Інститут 
соціальної та політичної психології НАПН України : 
[редакційна колегія: Л.А. Найденова, Л.Г. Чорна, 
І.Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. −  Вип. 
5 (19). – С. 292-301. 
4.Грабовська С., Гнатко О.-К. Суб’єктивна 
комфортність шкільного простору // Збірник 
наукових статей Київського міжнародного 
університету й Інституту соціальної та політичниї 
психології НАПН України. Серія : «Психологічні 
науки : проблеми і здобутки». Випуск 1 (11). − К. : 
КиМУ, 2018. − С. 23-38. 
5.Грабовська С. Психологія примирення : навч. 
посібник .− Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. − 
294 с.
Наукове керівництво 8 здобувачами, які одержали 
документ про присудження наукового ступеня. 
Брала участь у виконанні ряду міжнародних 
проектів: Проект розвитку громадянського 
суспільства (Україна-Канада), Дослідження 
чинників схильності до «вимагаючої поведінки» 
(Варшавський університет), «Двокрокова модель 
соціальної активності багаторівневий аналіз» 
(Варшавський університет). Рецензент  



журналуJournal of Education, Culture and Society 
(Вроцлав, Республіка Польща).
Відповідальна за випуск та член редакційної 
колегії  Вісника Львівського університету. Серія 
психологічні науки. Рецензент  журналу Journal of 
Education, Culture and Society (Вроцлав, Республіка 
Польща).
Керівництво науковими роботами, зокрема: 
призове місце призери III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів - членів Національного центру “Мала 
академія наук України”: 2017 р  Квас В. - ІІІ місце; 
2019 р. Гнатко К.-О  - ІІІ місце. Студентка Кіт О.Б. (2 
місце) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт в галузі «Педагогічна 
та вікова психологія», що відбувався у 
південноукраїнському національному 
педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського 
у 2015 р. Студентки Плосконос О. (1 місце) та 
Мусаковська О. (3 місце) призери  Всеукраїнської 
олімпіади зі спеціальності «Психологія» 
(теоретична і прикладна психологія), що 
відбувалася в Переяслав-Хмельницькому 
державному університеті імені Г. Сковороди у 2017 
р.
Голова журі ІІ етапу конкурсів “Мала академія наук 
України” 2015, 2016, 2018  та 2020 років;
Голова журі І етапу конкурсів “Мала академія наук 
України” 2013–2020 років.
Стажування:
1. Український католицький університет, кафедра 
психології та психотерапії (24.05. 2016 − 
24.06.2016 р. наказ № 82-0 від 24.05.2016). Тема : 
«Оволодіння іноваційними методами та засобами 
навчання». Довідка № 219/16 від 30.06.2016 р.
2. Львівський національний університет імені Івана 
Франка (27.01-07.02. 2020) «Цифрові компетенції в 
освіті», свідоцтво № 04167243/02672-20

347552 Морська Лілія 
Іванівна

Професор 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
природничих 
факультетів

0 Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

Публікації:
1.Morska L. (2019). Linguo-stylistic Tools of 
Psychological Influence on the Electorate in Political 
Discourse (Based on American Political Speeches), 
Annals of the University of Craiova. Linguistics 
(Scopus), Vol. XLI, nr. 1-2, p. 340-355. 
2.Morska L. (2019). Educating a child in a safe 
educational environment in secondary schools of 
Ukraine: current issues and challenges, Konteksty 
pedagogiczne, № 1, s. 113-121. – Index Copernicus
3. Англійська мова (10-й рік навчання, профільний 
рівень) : підручник, рекомендований МОН [для уч. 
загальноосв. навч. закл.] / Л. Морська. - Тернопіль : 
Астон, 2018. - 288 с.
4. Morska L. Związek uzależnienia od Internetu a 
zachowania agresywnego młodzieży. W: Теорія та 
практика профілактичної роботи з дітьми, 
схильними до девіантної поведінки: український і 
міжнародний досвід : колективна монографія  / О. 
Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, Л. Морська, 
В. Поліщук, Г. Радчук та ін.– Тернопіль : Осадца 
Ю.В., 2018. – С. 59-88. 
5. Англійська мова (11-й рік навчання, профільний 
рівень) : підручник, рекомендований МОН [для уч. 
загальноосв. навч. закл.] / Л. Морська. - Тернопіль : 
Астон, 2019. - 256 с. 
Науковий консультант 3 докторських дисертацій, з 
яких усі три захищені, та науковий керівник 23 
кандидатських дисертацій, з яких 20 захищені. Три 
дисертанти продовжують роботу над дисертаціями
Стажування: 
Ряшівський університет, Інститут неофілології, 
кафедра спеціальних мов, з 10.01.2020 по 
17.01.2020. Наказ № 5095 від 11.12.2019, 
сертифікат від 28.01.2020.

103627 Осідач 
Оксана 
Павлівна

Доцент 0 Інновації та 
підприємництво

Публікації:
1. Osidach O. Comparative analysis of management 
styles in European countries / O. Osidach // ACTA 
SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A. 
NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE -
2015-NR 5 (1) –SS.90-98
2.Осідач О.П. Методичні основи формування 
інноваційних бізнес-моделей / О.П.Осідач // Вісник 
Львівського Університету. Серія економічна. - 2015. 
– Випуск 52. – СС. 127-134.
3. Осідач О.П. Форми ризикового фінансування 
новостворених високотехнологічних gідприємств / 
О.П. Осідач // Збірник тез доповідей міжнародної 
науково-практичної конференції «Фінансове 
регулювання зрушень в економіці України», 21-22 
березня 2017р., Мукачево. Режим доступу: 
http://msu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/03/%D0%97%D0%B1%D1%96% 
D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D0% 
B8%D0%BF%D1%80.pdf – СС.169 – 172.
4. Осідач О.П. Теоретичні узагальнення 
характерних ознак вираженої інноваційної 
культури у підприємництві / О.П. Осідач // Вісник 
Львівського Університету. Серія економічна. - 2018. 
– Випуск 55. – СС. 187-196
5. Осідач О.П. Практичні рекомендації для 
формування дієвої інноваційної культури у 
підприємництві / О.П. Осідач // Матеріали IV 
міжнародної науково-практичної конференції 
"Проблеми становлення інформаційної економіки в 
Україні», 17-19 жовтня 2019р. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка. - СС.319-322.
Стажування: 
Відрядження до Вюрцбурзького університету імені 
Юліуса Максиміляна (Німеччина) в рамках 
двосторонньої програми обміну, яке відбулось 
11.01.2016-06.02.2016 (Наказ ректора від №23 від 
11.01.2016р.)

103696 Михасюк Іван 
Романович

Завідувач 
кафедри

0 Науковий 
семінар

Академік АН Вищої освіти України,
професора економічних наук Республіки Польща. 
Автор 455 публікацій.



Публікації:
1. Михасюк І., Сухай О., Гукалюк А., Косович Б. 
Зовнішня торгівля і біржова діяльність: 
глобалізаційний аспект (монографічний 
навчальний посібник) / І. Михасюк, О. Сухай, А. 
Гукалюк, Б. Косович. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 298 
с.
2. Михасюк І.Р. Нова фізико-економічна парадигма 
для формування моделей сталого розвитку. // 
Регіональна економіка. – 2017. – №3 – С. 145-147
3. Михасюк І.Р., Косович Б. І., Сухай О.Є. 
Особливості розвитку біржової діяльності в Україні. 
Вісник Львівського університету. І. Михасюк, Б. 
Косович, О. Сухай / Збірник наукових праць за ред. 
С. М. Панчишина.  Серія економічна. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2018. Випуск 55. 15 c.
4. Михасюк І.Р.Проблеми регулювання інноваційної 
діяльності в Україні в часі війни.//Формування 
ринкової економіки в Україні. Вип. 40, ч.2. – 2018. – 
С.38-41
5. Mihasiuk I. Nauka w XXI wieku. Naukowe zeszyty. 
№14. PSW. 2018/ Mihasiuk I., Lukachenko T. 11 s.
Брав участь у багатьох міжнародних конференціях, 
більше двадцяти років викладав у багатьох вузах 
Польщі, останні десять років викладав у 
Жешівському університеті. Закордонний досвід, 
матеріали, отримані в результаті праці у вузах 
Польщі, участь у конференціях, використані при 
викладанні навчальних дисциплін.
Член редколегій  Вісника Львівського університету 
(серія економічна) та збірника наукових праць 
«Формування ринкової економіки», які входять до 
переліку фахових видань ВАК України.
Стажування:
Національний університет «Львівська політехніка», 
02.12.2013-02.01.2014 р., наукове стажування, 
тема: «Досвід функціонування польсько-
українських підприємств», програма стажування, 
звіт на кафедрі (протокол № 8 від 14.01.2014 р.).
Науковий керівник науково-дослідної 
позабюджетної теми (у межах робочого часу) 
«Економічна політика, розвиток 
конкурентоспроможного підприємництва та 
біржової діяльності в умовах глобальних викликів» 
(номер державної реєстрації 0118U000598). Термін 
01.01.2018 – 31.12.2021 рр.
Під керівнцтвом професора захищено 50 
кандидатських та 7 докторських дисертацій. 
Офіційний опонент кандидатських і докторських 
дисертацій.
Член спеціалізованої вченої ради по захисту 
кандидатських і докторських дисертацій на 
економічному факультеті Львівського 
національного університету імені Івана Франка за 
спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит.   
Член вченої ради економічного факультету 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка.
Відзначений державною нагородою «Заслужений 
працівник освіти України» (29.01.2019 р.) за 
особистий внесок у розвиток української науки, у 
підготовку висококваліфікованих фахівців і за 
багаторічну сумлінну працю, та успішну науково-
педагогічну і наукову роботу.
Національною академією Вищої освіти України 
нагороджений медаллю Ярослава Мудрого 
(14.12.2019 р.) за значний особистий внесок у 
державне будівництво, соціально-економічний, 
науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
Української держави, вагомі трудові досягнення, 
багаторічну сумлінну працю.

188947 Мальська 
Марта 
Пилипівна

Завідувач 
кафедри

0 Організаційно-
економічні 
аспекти 
туристичної 
діяльності в 
Україні

Публікації:
1. Мальська М. П. Організаційно-економічний підхід 
до вивчення просторової організації суспільства / 
М. П. Мальська // Конкурентоспроможність в 
умовах глобалізації: реалії, проблеми та 
перспективи : матеріали дев’ятої міжнародної 
науково-практичної конференції / За ред. Саух І. В. 
– Житомир : Вид-во ЖФ КІБІТ, 2015. – С. 65–66.
2. Malska M., Dubis L., Zinko Y. Cluster and Cluster 
Initiatives of Rural Tourism in Ukraine. Biuletyn KPZK 
PAN. Zeszyt 269, rok 2018. S. 59-74.
3. Мальська М. П. Кластери сільського туризму 
України як інноваційні структури / М. Мальська, 
Зінько Ю. // Функціонування та перспективи 
розвитку туристичної галузі України: Колективна 
монографія. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – С. 188-203.
4. Мальська М. П. Медичний туризм: теорія та 
практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. 
Бордун –К.: «Центр учбової літератури», 2018. – 128 
с.
5. Malska M. Security challenges to international 
tourism: national and world trends / M. Malska, N. 
Antonyuk, M. Malskyi // Security of the XXI century: 
national and geopolitical aspects: collective 
monograph. – Prague, 2019. – pp. 24-29.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Науковий семінар

Вміти усвідомлювати та приймати 
соціальну відповідальність науки і 
освіти

Методи наукового консультування.  
Техніки групового обговорення, дискусії

Рецензії та відгуки на публікації та 
дисертаційні матеріали в частині їх 
соціальної значимості, залік.

Вміти оцінювати достовірність 
результатів наукових досліджень, 
впроваджувати їх в практику

Методи наукового консультування. 
Методи проектного навчання. 
Рецензування. Презентації. 
Техніки групового обговорення, дискусії

Моніторинг та контроль участі в роботі 
семінару та активності в обговоренні 
його проблематики, результати  
апробації та оцінки достовірності 



дисертаційного дослідження, 
результати перевірки напрацювань 
аспіранта на плагіат, залік, звітування 
аспіранта.

Вміти виконувати оформлення, 
презентацію, захист та впровадження 
результатів науково-дослідної роботи

Методи наукового консультування. 
Методи проектного навчання. 
Презентації.
Техніки групового обговорення, дискусії

Опитування, моніторинг та контроль 
участі в роботі семінару та активності в 
обговоренні його проблематики,  залік.

Знати технологію презентації, захисту 
та впровадження результатів наукових 

Методи наукового консультування. 
Методи проектного навчання. 
Презентації. 
Техніки групового обговорення

Опитування, завдання, індивідуальні 
завдання, моніторинг та контроль 
участі в роботі семінару та активності в 
обговоренні його проблематики, залік.

Вміти генерувати власні нові наукові 
ідеї, доводити їх до кола зацікавлених 
осіб,  розширюючи межі наукового 
пізнання

Проблемно-пошукові. Методи 
проектного  навчання. Методи 
наукового консультування. Презентації.  
Техніки групового обговорення 
взаємного оцінювання.

Моніторинг та контроль участі в роботі 
семінару та активності в обговоренні 
його проблематики, 
публікації за темою дисертації,    
представлення рекомендаційної 
частини дисертаційного дослідження,  
результати перевірки напрацювань 
аспіранта на плагіат, залік, звітування 
аспіранта.

Вміти проводити самостійне наукове 
дослідження, що характеризується 
академічною цілісністю, на основі 
сучасних теорій і методів аналізу

Проектне навчання. Методи проектного 
навчання.  Методи наукового 
консультування.  Презентації.
Техніки групового обговорення та 
взаємного оцінювання. 

Моніторинг та контроль участі в роботі 
семінару та активності в обговоренні 
його проблематики, 
публікації за темою дисертації,    
представлення аналітичної частини 
дисертаційного дослідження,  залік, 
звітування аспіранта.

Вміти аналізувати, оцінювати і 
порівнювати різні теоретичні концепції 
в галузі наукового дослідження і 
робити висновки,  формулювати 
гіпотези, розроблювати класифікації, 
отримувати і обґрунтовувати наукові 
результати з використанням методів 
теоретичного дослідження 

Проблемно-пошукові. Методи наукового 
консультування. Методи проектного 
навчання. Презентації. Техніки 
групового обговорення та взаємного 
оцінювання.

Моніторинг та контроль участі в роботі 
семінару та активності в обговоренні 
його проблематики, 
публікації за темою дисертації,   
представлення теоретичної частини 
дисертаційного дослідження, залік, 
звітування аспіранта.

Мати навики здійснювати системний 
підхід до дослідження явищ і процесів, 
проводити наукові дослідження із 
застосуванням емпіричних методів, 
виконувати обробку емпіричних   
даних,  будувати  моделі систем

Проблемно-пошукові. Методи наукового 
консультування. Методи проектного 
навчання. Техніки проведення дискусій. 
Доповіді, повідомлення, презентації

Моніторинг та контроль участі в роботі 
семінару та активності в обговоренні 
його проблематики, 
публікації за темою дисертації, 
завдання, індивідуальні завдання, 
публікації за темою дисертації,  залік, 
звітування аспіранта

Вміти застосовувати сучасні методи та 
інструменти дослідження 
управлінських проблем в сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності 

Проблемно-пошукові.  Методи 
наукового консультування. Методи 
проектного навчання. Рецензування. 
Техніки проведення дискусій. Доповіді, 
повідомлення, презентації.

Моніторинг та контроль участі в роботі 
семінару та активності в обговоренні 
його проблематики, 
публікації за темою дисертації, 
завдання, індивідуальні завдання,  
залік, звітування аспіранта.

Знати принципи системного мислення у 
науковій творчості, основи методології 
емпіричних досліджень, основи 
методології дослідження складних 
систем, методи теоретичних та 
прикладних досліджень

Проблемно-пошукові.  Методи 
наукового консультування. Методи 
проектного навчання.  Техніки 
проведення дискусій. Доповіді, 
повідомлення, презентації.

Опитування, 
завдання, індивідуальні завдання, 
моніторинг та контроль участі в роботі 
семінару та активності в обговоренні 
його проблематики, залік.

Вміти виявляти, досліджувати та 
аналізувати проблеми у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової  
діяльності, формулювати тему, 
проблему та мету наукового 
дослідження,  виділяти об'єкт і предмет 
дослідження, аналізувати  сучасні  
прогнози розвитку професійної галузі і 
вибирати адекватні методи наукових 
досліджень

Проблемно-пошукові. Методи 
проектного навчання. Методи 
наукового консультування. Техніки 
проведення дискусій. Доповіді, 
повідомлення, презентації.

Моніторинг та контроль участі в роботі 
семінару та активності в обговоренні 
його проблематики, завдання, 
індивідуальні завдання, публікації за 
темою дисертації, опитування, залік, 
звітування аспіранта. 

Знати сучасні теорії підприємництва, 
сучасні наукові досягнення в 
функціональній галузі знань, 
особливості ведення бізнесу з 
врахуванням стану та тенденцій 
розвитку зовнішнього та внутрішнього 
середовища,
успішні моделі бізнесу в економіках 
сталого розвитку. алгоритми 
постановки теми, проблеми та мети 
наукового дослідження

Проблемно-пошукові. Методи наукового 
консультування. Методи проектного 
навчання. Рецензування. Техніки 
проведення дискусій. Доповіді, 
повідомлення, презентації.

Опитування, 
завдання, індивідуальні завдання, 
моніторинг та контроль участі в роботі 
семінару та активності в обговоренні 
його проблематики, залік.

Вміти ефективно використовувати 
існуючі інформаційні ресурси з різних 
джерел, аналізувати й обробляти 
інформацію

Проблемно-пошукові. Методи наукового 
консультування. Методи проектного 
навчання. Доповіді, повідомлення, 
презентації.

Опитування, 
завдання, індивідуальні завдання, 
моніторинг та контроль участі в роботі 
семінару та активності в обговоренні 
його проблематики, залік.

Вміти вибирати й ефективно 
використовувати сучасну методологію 
дослідження, ефективно 
організовувати науково-дослідну 
діяльність, розробляти план 
проведення науково-дослідних робіт, 
планувати і прогнозувати свій 
подальший професійний розвиток

Проблемно-пошукові. Методи наукового 
консультування. Методи проектного 
навчання. Техніки проведення дискусій. 
Доповіді, повідомлення, презентації.

Моніторинг та контроль участі в роботі 
семінару та активності в обговоренні 
його проблематики, 
завдання, індивідуальні завдання, 
опитування, анкетування, залік.

Знати сучасні методи дослідження з 
використанням інформаційно-
комунікаційних технологій

Проблемно-пошукові. Методи 
проектного навчання. Методи 
наукового консультування. Доповіді, 
повідомлення, презентації

Опитування, завдання, індивідуальні 
завдання, моніторинг та контроль 
участі в роботі семінару та активності в 
обговоренні його проблематики, залік.

Знати сучасні тенденції, напрями і 
закономірності розвитку вітчизняної 
науки в умовах 4-ої промислової 
революції, методологію наукового 
пізнання, принципи організації наукової 
праці, принципи організації наукової 
діяльності та наукових досліджень, 
технологію роботи над дисертацією  

Проблемно-пошукові. Методи наукового 
консультування. Методи проектного 
навчання. Техніки проведення дискусій. 
Доповіді, повідомлення, презентації.

Опитування,  
завдання, індивідуальні завдання, 
моніторинг та контроль участі в роботі 
семінару та активності в обговоренні 
його проблематики, залік



Філософія
Вміти формулювати наукові проблеми і 
знаходити шляхи їх розв’язання з  
врахуванням особливостей та проблеми 
сучасного громадянського, соціального 
і культурного розвитку, що обумовлені 
глобалізаційними викликами.

Метод проектів і їх презентацій.
Дебати.

Усне та письмове опитування, 
індивідуальне завдання, іспит

Вміння критично аналізувати головні 
глобалізаційні виклики, що виникли 
перед світовою й українською 
спільнотами

Дебати. Ситуативне моделювання. 
Техніки опрацювання дискусійних 
питань

Усне та письмове опитування, 
індивідуальне завдання, іспит

Знання особливостей картезіанського, 
раціоналістичних та ірраціоналістичних 
світоглядних та парадигмальних 
підходів в концептуалізації знань; 
актуальної проблематика, тенденції 
розвитку сучасних філософських 
теорій, особливості інформаційного 
суспільства та запити щодо нових 
потреб інтелектуального та етичного 
розвитку людини.

Проблемно-пошукові. Ситуативне 
моделювання. Техніки опрацювання 
дискусійних питань. 

Усне та письмове опитування, 
індивідуальне завдання, іспит

Вміти інтегрувати загальнонаукові 
знання, сучасні філософські методи 
пізнання та парадигмальні підходи в 
науково-дослідну роботу. Критично 
оцінювати світоглядно-концептуальні 
обґрунтування перспектив людського 
розвитку з врахуванням їхнього 
гуманістичного та етичного потенціалу.

Проблемно-пошукові. Ситуативне 
моделювання. Техніки опрацювання 
дискусійних питань

Усне та письмове опитування, 
індивідуальне завдання, іспит

Педагогічна практика

Знання нормативно-правових актів, які 
регламентують діяльність закладів 
вищої освіти, а також функціональних 
обов’язки їх науково-педагогічних 
працівників; організації педагогічної та 
наукової діяльності кафедри, а також 
ефективних методів роботи в команді.  

Проблемно-пошукові.
Метод інструктажу.
Інструктивно-практичні

Індивідуальне завдання. Перевірка 
якості оформлення звітної 
документації.
Проведення заліку.

Методологічні знання порядку, форм та 
засобів організації й контролю 
навчального процесу для здобувачів 
вищої освіти; існуючих методик 
проведення лекційних, практичних та 
лабораторних занять; інформаційні 
технології навчання у вищій школі (у 
тому числі для проведення 
дистанційного навчання та віртуальної 
організацій педагогічної діяльності).

Пояснювально-ілюстративні. 
Репродуктивні. Частково-пошукові. 
Дослідницькі.

Індивідуальне завдання. Перевірка 
якості оформлення звітної 
документації.
Проведення заліку.

Вміння розробляти й критично 
аналізувати робочі та навчальні 
програми фахових дисциплін

Інструктивно-практичні.
Частково-пошукові. Дослідницькі

Індивідуальне завдання. Перевірка 
якості оформлення звітної 
документації.
Проведення заліку

Вміння розробляти та використовувати 
засоби підвищення педагогічного 
потенціалу науково-педагогічної 
діяльності, що  обумовлено сучасними 
глобалізаційними 

Техніки опрацювання дискусійних 
питань.
Мозкова атака.
Комунікативні методи навчання.

Індивідуальне завдання. Перевірка 
якості оформлення звітної 
документації.
Проведення заліку.

Вміння застосовувати новітні 
педагогічні технології, активні та 
інтерактивні методи навчання, високу 
педагогічну культуру та 
професіоналізм. Використовувати різні 
технічні засоби навчання для 
організації педагогічної діяльності

Здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності.
Методи  демонстрацій так ілюстрацій.
Підготовка мультимедійних 
презентацій.

Індивідуальне завдання. Перевірка 
якості оформлення звітної 
документації.
Проведення заліку

Вміння планувати і структурувати 
практичні, семінарські та лабораторні 
заняття згідно з робочою програмою; 
здійснювати відбір й аналіз навчально-
методичної і наукової літератури.

Проблемно-пошукові.
Дослідницькі.
Самостійне спостереження. 
Пояснювально-ілюстративні.

Індивідуальне завдання. Перевірка 
якості оформлення звітної 
документації.
Проведення заліку

Сучасні тенденції в підприємництві

Вміти застосовувати одержані знання 
на практиці; Критично виявляти, 
ставити, вирішувати проблеми та 
приймати обґрунтовані рішення.

проблемно-пошукові,
аналітичні,
навчальні дискусії

Оцінювання роботи в дискусіях, 
індивідуальне завдання та наукова 
робота у формі презентації, іспит

Вміння аналізувати практичні ситуації;
напрацьовувати рекомендації для 
забезпечення ефективності 
підприємницької діяльності в умовах 
глобалізації; знаходити підприємливі 
рішення в умовах змін

проблемно-пошукові,
аналітичні,
навчальні дискусії 

Оцінювання роботи в дискусіях, 
індивідуальне завдання та наукова 
робота у формі презентації, іспит

Вміти формулювати наукові проблеми і 
знаходити шляхи їх розв’язання з  
врахуванням особливостей та проблеми 
сучасного розвитку підприємництва; 
обґрунтувати об’єктивну необхідність 
та особливості розвитку підприємств 
ВПК

проблемно-пошукові,
аналітичні,
навчальні дискусії, 
сократичний діалог

Оцінювання роботи в дискусіях, 
виконання індивідуальне завдання та 
презентацій, іспит

Навики пошуку в науково-практичних 
джерелах та генерування креативних 
ідей в підприємництві; організації 
інноваційно-інвестиційного процесу на 
підприємстві. 
Вміння критично аналізувати головні 
глобалізаційні виклики, що виникли 
підприємництві; бачити роль суб’єктів 
підприємництва та сучасні механізми 
їхньої взаємодії

проблемно-пошукові,
аналітичні,
навчальні дискусії
групова робота 

Оцінювання роботи в дискусіях, 
індивідуальне завдання та наукова 
робота у формі презентації, іспит

Знання основних тенденцій розвитку 
підприємництва в умовах сучасності; 
концептуальної ролі підприємництва у 
розвитку економіки держав та 

наукове викладення навчального 
матеріалу,
проблемно-пошукові,
індуктивно-дедуктивні,

Оцінювання роботи в  дискусіях, 
індивідуальне завдання та наукова 
робота у формі презентації, іспит



суспільства; основ глобалізації і 
підприємництва, їх взаємозв’язок і 
взаємозалежність; принципів та 
функцій сучасного підприємництва; 
особливостей розвитку підприємництва 
в умовах глобалізації та воєнних 
конфліктів

навчальні дискусії

Актуальні проблеми туризму

Вміння розробляти та сприяти 
упровадженню регіональних програм 
розвитку сталого туризму

Пояснювально-ілюстративні, проблемні 
лекції, робота в малих групах 
(семінари-дискусії, метод «мозгового 
штурму»), кейс-метод

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання, залік

Здатність до організації та управління 
туристичним процесом на локальному 
та регіональному рівнях, в туристичній 
дестинації, на туристичному 
підприємстві

Проблемні лекції, робота в малих 
групах (семінари-дискусії, метод 
«мозгового штурму»), кейс-метод

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання, залік

Вміння використовувати теорію і 
методи інноваційно-інформаційного 
розвитку на різних рівнях управління

Пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, робота в групах, 
навчальні дискусії

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання, залік

Знання та розуміння завдань 
національної та регіональної 
туристичної політики та механізмів 
регулювання туристичної діяльності

Дебати. Ситуативне моделювання. 
Техніки опрацювання дискусійних 
питань

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання, залік

Вміння аналізувати геопросторову 
організацію туристичного процесу і 
проектувати її розвиток на засадах 
сталості

Проблемні лекції, робота в малих 
групах (семінари-дискусії, метод 
«мозгового штурму»), кейс-метод

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання, залік

Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні

Здатність самостійно розробляти 
оригінальні, інноваційні пропозиції 
щодо розвитку малого і середнього 
підприємництва відповідно до сучасних 
концепцій у цій сфері

Частково-пошуковий та дослідницький 
методи, метод кейсів

Наукова робота

Вміння презентувати та доносити  свої 
розробки, пропозиції у сфері малого і 
середнього підприємництва колегам, 
експертам, вміння вести наукову 
дискусію 

Презентації, дискусії Презентація наукової роботи

Вміння проводити економічний, 
фінансовий та соціальний аудит 
діяльності підприємницьких структур; 
вміння спрогнозувати тенденції та 
шляхи розвитку малого та середнього 
підприємництва; вміння розробляти 
рекомендації щодо формування 
регуляторної політики, підтримки 
розвитку малого та середнього 
підприємництва; вміння  надавати 
консультаційну допомогу при створенні 
та реорганізації  підприємницьких 
структур.

Навчальні дискусії, частково-пошуковий 
та дослідницький методи

Поточний контроль на семінарі, наукова 
робота, іспит

Знання концептуальних основ розвитку 
підприємництва в Україні; знання 
особливостей прийняття управлінських 
рішень та сучасних  технологій 
менеджменту у малому та середньому 
бізнесі; розуміння специфіки і сучасних 
технологій маркетингової діяльності та 
методики дослідження ринку; знання 
особливостей формування бюджетів на 
малих та середніх підприємствах; 
розуміння принципів побудови, 
механізмів та способів розвитку малого 
та середнього підприємництва; знання 
основ взаємодії суб’єктів 
підприємництва, держави і суб’єктів 
ринкової інфраструктури; знання 
особливостей ведення міжнародної 
підприємницької діяльності в умовах 
глобалізації та євроінтеграції.

Інтерактивні лекції із застосуванням 
проблемного викладу, презентації, 
дискусії

Поточний контроль на семінарі, оцінка 
наукової роботи, оцінка за іспит

Ризики підприємницьких структур в глобальному просторі

Вміти управляти ризиками та приймати 
рішення в умовах невизначеності; 
врахувати позитивний ефект впливу 
ризику на господарські процеси 
підприємства

Проблемно-пошукові,
аналітичні,
навчальні дискусії, 
групова робота

Поточний контроль, оцінювання роботи 
в дискусіях, наукова робота та 
індивідуальне завдання, іспит

Вміти розпізнавати ризик та давати 
йому якісну та кількісну оцінку; якісно 
реагувати на ризики

Проблемно-пошукові,
аналітичні,
навчальні дискусії

Поточний контроль, оцінювання роботи 
в дискусіях, наукова робота та 
індивідуальне завдання, іспит

Навики самостійно здійснювати аналіз, 
ідентифікацію та оцінювання ризику, 
використовуючи методи виявлення та 
вимірювання ризиків;
Вміння критично аналізувати та 
оцінювати ризик; вирішувати проблемні 
питання і нестандартні ситуації у 
підприємницькій діяльності за умов 
невизначеності та ризиків

Проблемно-пошукові,
аналітичні,
навчальні дискусії, 
групова робота

Поточний контроль, оцінювання роботи 
в дискусіях, наукова робота та 
індивідуальне завдання, іспит

Знання основних положень щодо 
ризиків підприємницьких структур в 
глобальному прості; інструментарію 
виявлення, врахування ризиків 
підприємницьких структур в 
глобальному прості та методів 
інтегрованого управління ними

Наукове викладення навчального 
матеріалу,
проблемно-пошукові,
навчальні дискусії

Поточний контроль, оцінювання роботи 
в дискусіях, наукова робота та 
індивідуальне завдання, іспит

Вміння розробляти та обґрунтовувати 
ефективні рішення на альтернативній 
основі

Проблемно-пошукові,
аналітичні,
навчальні дискусії

Поточний контроль, оцінювання роботи 
в дискусіях, наукова робота та 
індивідуальне завдання, іспит



Організаційно-економічні аспекти туристичної діяльності в Україні

Вміння організувати різні види 
подорожей, знання концепцій 
обслуговування, різних типів туристів 
тощо

Підготовка мультимедійних 
презентацій

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання, залік

Вміння узагальнити знання про 
принципи формування програм 
перебування туристів, включення 
різновидів програмних заходів 
відповідно до: мети подорожі, запитів 
споживачів, сезонності, атрактивності 
маршруту тощо

Дебати. Ситуативне моделювання. 
Техніки опрацювання дискусійних 
питань

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання, залік

Вміння оформлення різних видів 
туристичних документів; визначати 
права і обов’язки туристів, умов 
виконання претензійної роботи в 
туризмі

Підготовка мультимедійних 
презентацій

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання, залік

Знання забезпечення практичних 
навичок формування асортименту 
туристичного продукту (турів), етапів 
планування туристичних подорожей, 
програмного їх забезпечення

Дебати. Ситуативне моделювання. 
Техніки опрацювання дискусійних 
питань

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання, залік

Знання практичних навичок щодо 
принципів створення та виконання 
програм перебування туристів

Інструктивно-практичні, пояснювально-
ілюстративні, проблемно-пошукові, 
навчальні дискусії

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання, залік

Підприємництво і торгівля туристичними послугами

Знання процесу та принципів 
підприємницької діяльності і торгівлі в 
діяльності підприємств туристичної 
сфери

Інструктивно-практичні, пояснювально-
ілюстративні, проблемно-пошукові, 
навчальні дискусії

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання, залік

Знання основних економічних понять та 
принципів підприємництва і торгівлі в 
туризмі

Проблемно-пошукові. Ситуативне 
моделювання. Техніки опрацювання 
дискусійних питань

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання, залік

Сформувати необхідні навички 
підприємницької діяльності і торгівлі в 
туристичній сфері

Інструктивно-практичні, пояснювально-
ілюстративні, проблемно-пошукові, 
навчальні дискусії

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання, залік

Знання економічних інструментів 
підприємництва і торгівлі

Підготовка мультимедійних 
презентацій

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання, залік

Педагогіка вищої школи

Здатність до критичного аналізу теорій 
та концепцій, що є  підґрунтя сучасних 
методик викладання у вищій школі. 
Уміння оцінювати ефективність 
методик подачі навчального матеріалу, 
обирати та/або створювати засоби та 
стилів викладання, адекватні змісту 
навчального матеріалу та аудиторії. 
Уміння формувати власну обґрунтовану 
позицію щодо  розв’язання проблем, які 
стосуються викладання у вищій школі.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самостійна робота, консультації із 
викладачами

Поточний модульний контроль, залік

Уміння діагностувати навчальні стилі 
студентів, визначаючи їхні обмеження 
та переваги; здатність за потреби 
корегувати навчальний стиль студента. 
Уміння вивчати навчальну мотивацію 
студентів та ефективно стимулювати їх 
до навчання

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самостійна робота, консультації із 
викладачами

Поточний модульний контроль, залік

Розуміння суспільної ролі вищої школи 
як інститут соціалізації людини. Вміння 
керувати груповими процесами у 
студентській академічній групі та  
створювати команди для реалізації 
навчальних та наукових проектів.
Уміння планувати власний час і кар’єру, 
демонструючи студентам зразок 
оптимального використання 
особистісних та професійних ресурсів у 
постановці і досягненні професійних 
цілей. Володіння прийомами та 
техніками самооцінки  мотивації 
професійної діяльності та засобами 
саморегуляції переживань та вольових 
процесів.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самостійна робота, консультації із 
викладачами

Поточний модульний контроль, залік

Володіння комунікативними уміннями і 
навичками, необхідними викладачу для 
ефективної самопрезентації, публічного 
виступу, конструктивної міжособової та 
особистісно-групової взаємодії у ході 
навчально-виховної діяльності.
Уміння гнучко застосовувати засоби 
безпосередньої та опосередкованої 
взаємодії з колегами для обміну 
педагогічним досвідом та 
представлення власних методичних 
розробок (в рамках методичних 
семінарів

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самостійна робота, консультації із 
викладачами

Поточний модульний контроль, залік

Уміння застосовувати знання про 
психологічні особливості осіб, які 
беруть участь у навчально-виховному 
процесі у вищій школі, та знання про 
механізми функціонування психічних 
процесів і явищ, які супроводжують 
викладацьку діяльність.
Уміння та навички  ефективного 
управління навчально-виховним 
процесом у ВНЗ в рамках дисципліни, 
яка викладається.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самостійна робота, консультації із 
викладачами

Поточний модульний контроль, залік

Психологія вищої школи



Уміння застосовувати знання про 
психологічні особливості осіб, які 
беруть участь у навчально-виховному 
процесі у вищій школі, та знання про 
механізми функціонування психічних 
процесів і явищ, які супроводжують 
викладацьку діяльність.
Уміння та навички  ефективного 
управління навчально-виховним 
процесом у ВНЗ в рамках дисципліни, 
яка викладається. 

Лекції
презентації,
інтерактивні методи (демонстраційні 
вправи, ситуаційні вправи, задачі, 
мозковий штурм, синектика, дискусії, 
робота з тестовими та іншими 
діагностичними методиками тощо)

Поточний модульний контроль, залік

Уміння діагностувати навчальні стилі 
студентів, визначаючи їхні обмеження 
та переваги; здатність за потреби 
корегувати навчальний стиль студента. 
Уміння вивчати навчальну мотивацію 
студентів та ефективно стимулювати їх 
до навчання.

Лекції
презентації,
інтерактивні методи (демонстраційні 
вправи, ситуаційні вправи, задачі, 
мозковий штурм, синектика, дискусії, 
робота з тестовими та іншими 
діагностичними методиками тощо)

Поточний модульний контроль, залік

Розуміння суспільної ролі вищої школи 
як інститут соціалізації людини. Вміння 
керувати груповими процесами у 
студентській академічній групі та  
створювати команди для реалізації 
навчальних та наукових проектів.
Уміння планувати власний час і кар’єру, 
демонструючи студентам зразок 
оптимального використання 
особистісних та професійних ресурсів у 
постановці і досягненні професійних 
цілей. Володіння прийомами та 
техніками самооцінки  мотивації 
професійної діяльності та засобами 
саморегуляції переживань та вольових 
процесів.

Лекції
презентації,
інтерактивні методи (демонстраційні 
вправи, ситуаційні вправи, задачі, 
мозковий штурм, синектика, дискусії, 
робота з тестовими та іншими 
діагностичними методиками тощо)

Поточний модульний контроль, залік

Володіння комунікативними уміннями і 
навичками, необхідними викладачу для 
ефективної самопрезентації, публічного 
виступу, конструктивної міжособової та 
особистісно-групової взаємодії у ході 
навчально-виховної діяльності.
Уміння гнучко застосовувати засоби 
безпосередньої та опосередкованої 
взаємодії з колегами для обміну 
педагогічним досвідом та 
представлення власних методичних 
розробок (в рамках методичних 
семінарів, науково-практичних 
конференцій тощо).

Лекції
презентації,
інтерактивні методи (демонстраційні 
вправи, ситуаційні вправи, задачі, 
мозковий штурм, синектика, дискусії, 
робота з тестовими та іншими 
діагностичними методиками тощо)

Поточний модульний контроль, залік

Здатність до критичного аналізу теорій 
та концепцій, що є  підґрунтя сучасних 
методик викладання у вищій школі. 
Уміння оцінювати ефективність 
методик подачі навчального матеріалу, 
обирати та/або створювати засоби та 
стилів викладання, адекватні змісту 
навчального матеріалу та аудиторії. 
Уміння формувати власну обґрунтовану 
позицію щодо  розв’язання проблем, які 
стосуються викладання у вищій школі.

Лекції
презентації,
інтерактивні методи (демонстраційні 
вправи, ситуаційні вправи, задачі, 
мозковий штурм, синектика, дискусії, 
робота з тестовими та іншими 
діагностичними методиками тощо)

Поточний модульний контроль, залік

Іноземна мова за фаховим спрямуванням

Знати стилі та жанри усної та 
письмової комунікації у академічній та 
фаховій сферах, вимоги міжнародних 
стандартів щодо оформлення наукових 
публікацій різних 
жанрів

Комунікативні методи мовного 
навчання, жанрово-базований підхід до 
оволодіння провідними форматами 
науково-академічного спілкування, 
колаборативне навчання у вигляді 
групових дискусій

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання 
завдання, іспит

Вміти читати та розуміти автентичну 
наукову, науково-популярну та фахову 
літературу

Жанрово-базований підхід до 
оволодіння провідними форматами 
науково-академічного спілкування

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні завдання, іспит

Знати правила міжособистісної та 
міжкультурної комунікації у сфері 
освіти і науки 

Комунікативні методи мовного 
навчання

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання 
завдання, іспит

Мати навички усної комунікації 
іноземною мовою в освітній, науковій та 
фаховій сферах на рівні лексичного 
мінімуму та тематики, передбачених 
робочою навчальною програмою

Комунікативні методи мовного 
навчання, жанрово-базований підхід до 
оволодіння провідними форматами 
науково-академічного спілкування, 
колаборативне навчання у вигляді 
групових дискусій та виконання 
спільних проектів, підготовка 
мультимедійних презентацій

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання 
завдання, іспит

Знати особливості застосування 
мультимедійних засобів для створення і 
поширення комунікативних продуктів у 
фаховій та академічній сферах

Підготовка мультимедійних 
презентацій

Індивідуальні та групові завдання 
завдання, іспит

Мати навички письмової комунікації, а 
саме – академічних есе, огляду 
прочитаної літератури, тез доповіді для 
наукової конференції, наукової статті

Жанрово-базований підхід до 
оволодіння провідними форматами 
науково-академічного спілкування, 
колаборативне навчання у вигляді 
групових дискусій та виконання 
спільних проектів

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання 
завдання, іспит

Вміти здійснювати самооцінювання та 
критичне оцінювання продуктів 
мовленнєвої діяльності колег

Комунікативні методи мовного 
навчання, жанрово-базований підхід до 
оволодіння провідними форматами 
науково-академічного спілкування, 
колаборативне навчання у вигляді 
групових дискусій

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні та групові завдання 
завдання, іспит

Знати особливості використання 
лексичних, граматичних та 
синтаксичних структур у науково-
академічних дискурсах

Комунікативні методи мовного 
навчання, жанрово-базований підхід до 
оволодіння провідними форматами 
науково-академічного спілкування

Усне та письмове опитування, 
індивідуальні завдання, іспит

Інновації та підприємництво



Вміння обрати відповідні маркетингові 
інструменти для забезпечення 
ринкового успіху інноваційного 
продукту

Пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, робота в групах, 
навчальні дискусії 

Поточний контроль, оцінювання роботи 
в групах та виконання індивідуальних 
завдань, залік

Знання основних положень 
теоретичних концепцій щодо сутності 
інновацій, їх ознак та видів, впливу на 
суспільно-економічних розвиток, а 
також сутності та особливостей 
підприємницької діяльності; передумов 
успішного започаткування стартапу 
(підприємства); етапів та інструментів 
започаткування та розвитку бізнесу для 
втілення інноваційної ідеї; змісту 
основних розділів бізнес-плану

Пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, репродуктивні, 
навчальні дискусії

Поточний контроль, оцінювання 
виконання індивідуальних завдань, 
залік

Навики пошуку в доступних джерелах 
та генерування інноваційних ідей в 
групі; формування та опису майбутньої 
інноваційної бізнес-моделі

Пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, репродуктивні, 
робота в групах, презентації 
результатів, навчальні дискусії 

Поточний контроль, оцінювання роботи 
в групах та виконання індивідуальних 
завдань, залік

Вміння відібрати потенційно успішну 
бізнес-ідею; спланувати етапи її 
перетворення у конкурентноздатний 
продукт та використовувати відповідні 
інструменти

Пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, репродуктивні, 
робота в групах, навчальні дискусії 

Поточний контроль, оцінювання роботи 
в групах та виконання індивідуальних 
завдань, залік

Вміння обрати організаційно-правову 
форму, групу оподаткування та 
джерела фінансування бізнесу;
передбачити основні ризики та загрози 
при втіленні інноваційної ідеї

Інструктивно-практичні, пояснювально-
ілюстративні, проблемно-пошукові, 
навчальні дискусії 

Поточний контроль, оцінювання 
виконання індивідуальних завдань, 
залік

 


