
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 36763 Менеджмент

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 073 Менеджмент
 
 
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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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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

36763

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

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. 0 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

заочна, очна денна, очна вечірня

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

кафедра менеджменту

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

кафедра інформаційних систем у менеджменті, 
кафедра економіки підприємства, кафедра 
фінансів, грошового обігу і кредиту, кафедра 
філософії, кафедра психології, факультет 
іноземних мов, кафедра загальної педагогіки та 
педагогіки вищої школи, кафедра іноземних мов 
для природничих факультетів, кафедра 
математичного моделювання соціально-
економічних процесів, кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та корпоративного 
права.

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

проспект Свободи, 18, м. Львів, 79008, Україна

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 92821

ПІБ гаранта ОП Сенишин Оксана Степанівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

oksana.senyshyn@lnu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(096)-957-18-47

Додатковий телефон 
гаранта ОП

+38(050)-678-04-47

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Враховуючи динамічному зміни у технологіях і методах управління прибутковими і неприбутковими організаціями, 
особливо посиелення глобалізації та диджіталізації бізнесу, та реагуючи на потреби ринку праці, кафедра менеджменту 
із залученням інших науково-педагогічних працівників ЛНУ імені Івана Франка розробила освітньо-наукову програму 
підготовки доктора філософії за спеціальністю 073 менеджмент.
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
за спеціальністю 073 Менеджмент (далі – ОНП) розроблена у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» і 
спрямована підготовку фахівців на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, що, водночас, є першим науковим 
ступенем.
Розроблена і вперше введена 25 травня 2016 року. Відповідно до наказу МОН України № 707 від 23 червня 2016року на 
основі пункту 1 частини другої статті 6 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішення 
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Ліцензійної комісії МОН (протокол № 9/2 від 23 червня 2016 року) у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка розширено провадження освітньої діяльності за галуззю знань 07 Управління і адміністрування 073 
Менеджмент.
ОНП визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть почати навчання за ОНП, перелік навчальних дисциплін і логічну 
послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 
результати навчання (компетентності), якими повинен володіти здобувач наукового ступеня доктора філософії
Метою освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з менеджменту є розвиток загальних і фахових 
компетентностей для забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідної діяльності, 
аналітичної роботи, наукового консультування, а також у науково-педагогічній діяльності.
ОНП передбачає такі складові дисциплін, що забезпечують розвиток загальнонаукових комтентностей, глибинних 
компетентностей зі спеціалізації, мовних компетентностей та універсальні навички. Обсяг освітньої складової ОНП 
складає 40 кредитів ЄКТС, що повністю узгоджено із ЗУ «Про вищу освіту».
За структурою ОНП включає наступні елементи: галузь використання, розподіл змісту, перелік навчальних дисциплін, 
відомості про атестацію здобувача, тематика наукових досліджень.
Підготовка фахівців в цілому задовольняє потреби закладів вищої освіти, наукових установ, підприємств різних форм 
власності, а також науково-дослідних установ.
Розробники д.е.н., проф. Хоронжий А. Г., д.е.н., проф. Кундицький О.О., д.е.н., проф. Приймак В. І., д.е.н., проф. Сенишин 
О.С., к.е.н., проф. Яцура В.В., к.е.н., доц. Чопко Н.С.
 
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 4 4 0 0 0 0 0

2 курс 2018 - 2019 2 2 0 0 0 0 0

3 курс 2017 - 2018 2 2 0 0 0 0 0

4 курс 2016 - 2017 2 2 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

10419 Менеджмент
17601 Інформаційні системи в менеджменті
17802 Менеджмент організацій і адміністрування
22987 Інформаційні системи у менеджменті

другий 
(магістерський) 
рівень

9603 Управління фінансово-економічною безпекою
11196 Менеджмент організацій і адміністрування
11198 Психологія бізнесу та управління
29267 Управління безпекою фінансового та IT-бізнесу

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

36763 Менеджмент

 
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;
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�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.
 

8. Документи щодо ОП
 

Документ Назва файла Хеш файла

Освітня 
програма

36763_program_PhD_073_Manag_2016.pdf B85M+nKhKi374t9ZT0z5NRBfAG2vIqq0zm4uM+IzitY=

Освітня 
програма

36763_annex_2_PhD_073_Manag_2016.pdf xi5cFf0IJbAkXNTfreI5f5xLJef6s3dpMAvWwkTTwR8=

Освітня 
програма

36763_OD_073_M_2019_ASP.pdf tDYEhKLrrjPiIyEtigXPJGes0BfxXf9k7TuJ4ApR9D0=

Навчальний 
план за ОП

36763_Zminu do ONP_2020.pdf aGnvlakRq4FJrKpnkjOjdoMR1Y9B4sSC/QrdQf7qnY4=

Навчальний 
план за ОП

36763_Navch.Plan_073-Management-ochna.pdf JUhNX/41q0IaqdNub/hjJLAfv3GRIg7Wbd2NdHUG3Rc=

Навчальний 
план за ОП

36763_OD_073_M_2019_ASP.pdf tDYEhKLrrjPiIyEtigXPJGes0BfxXf9k7TuJ4ApR9D0=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

36763_DOGOVORY_ta_REZENZIJI_na_ONP_073_Management.pdf uWTIEpmw7EQbErFOjHl2s/WXoTGOcRI7Pcl7altkiyA=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Метою освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з менеджменту є розвиток загальних і фахових 
компетентностей для забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідної діяльності, 
аналітичної роботи, наукового консультування, а також у науково-педагогічній діяльності. Її досягнення забезпечується 
відповідними формами навчання та потужними ресурсами університету (матеріально-технічними, кадровими, 
інформаційними, організаційними, фінансовими тощо).
Унікальність ОНП полягає у тому, що, здобувачі можуть поєднувати наукову роботу з практичною діяльністю або/та з 
науково-педагогічною у ЗВО. Особливістю ОНП є те, що вона передбачає гармонійну інтеграцію навчальної роботи з 
науковим дослідженням, практичною діяльністю, зокрема, у галузі управління об’єктами різноманітних структур і форм 
власності, чи з науково-педагогічною у ЗВО. 
Дисципліни, що передбачають набуття універсальних навичок дослідника, спрямовані не лише на якісне виконання 
наукового дослідження. Використання системного, інноваційного, міждисциплінарного та інтерактивного підходів 
робить дослідження творчим та практично-орієнтованим. 
Водночас, унікальні авторські програми провідних викладачів університету із використанням сучасного вітчизняного та 
світового досвіду забезпечують отримання крос-функціональних знань в галузі управління та адміністрування та 
ефективну адаптацію до професійного середовища.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО
ОНП передбачає виконання освітньої складової підготовки, проведення власного наукового дослідження. Здобувачі 
проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання 
та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі та 
докторантурі. 
Формування знань та вмінь використання сучасних та інноваціних методів управління та методів наукового пізнання 
відповідає місії та стратегії розвитку Львівського університету (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-
strategy.pdf), а саме: спрямованість на вміння комплексно застосовувати класичні методи і інноваційні навчальні 
технології у викладацькій роботі відповідає місії Університету; створення наукового продукту в межах дисертаційної 
роботи, відповідного сучасним науковим стандартам; пріоритетність прикладних досліджень здобувачів, спрямованих 
на розв’язання проблем психологічного і соціального благополуччя, із практичним впровадженням результатів – спосіб 
посилити роль Університету в суспільстві; формування особистості як інтелектуального та інноваційного потенціалу, що 
ставить собі за мету Університет, освітня програма забезпечує через зміст освітнього компоненту компонентів 
(спрямованих розвивати критичність, готовність до співпраці, соціальну відповідальність) та наукового компоненту 
(підтвердження суспільної корисності свого наукового продукту через впровадження результатів дослідження).
 
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
Інтереси здобувачів наукового ступеня доктора філософії було враховано під час формування сукупності професійних 
компетентностей з вирішення управлінських завдань та практичних проблем щодо здійснення наукового дослідження з 
проблем управління. Для цього в навчальному плані освітньої програми передбачена вибіркова компонента, яка складає 
45 % від загального обсягу освітньо-наукової програми. Тематика наукових досліджень ОНП перебуває у нерозривному 
зв’язку із основними напрямами розвитку управлінської науки.

- роботодавці
ОНП передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі управління та/або дослідницько-інноваційної 
діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності також проведення власного наукового 
дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється на підставі проведення щорічних спільних заходів («Дні кар’єри ЄС» та 
круглих столів), договорів про співробітництво, досліджень відкритих джерел та опитувань. Окрім того, потенційними 
роботодавцями здійснюється рецензування ОНП, усі пропозиції та рекомендації враховуються при оновленні ОНП 073 
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Менеджмент.

- академічна спільнота
Інтереси академічної спільноти враховані шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних форм і методів 
навчання. На ОНП 073 Менеджмент забезпечено права всіх членів академічної спільноти щодо академічної мобільності, 
саморозвитку, співробітництва із закладами вищої освіти України та закордонними партнерами. Працівники 
університету та кафедри залучені до участі у міжнародних проєктах, результати реалізації яких використовуються під 
час перегляду структури та змісту ОП.

- інші стейкхолдери
Органи місцевої влади зацікавлені у підготовці висококваліфікованих кадрів – діє програма стипендій для молодих 
вчених у м. Львів.
Міністерство освіти і науки України є кінцевим органом, що засвідчує якість підготовки аспірантів за ОНП.
Свої здобутки здобувачі наукового ступеня доктора філософії презентують на міжнародних, всеукраїнських науково-
практичних заходах, що проводяться відповідно до Реєстрів МОН України.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції розвитку 
спеціальності та ринку праці
Останніми роками економіка України зіткнулася із серйозними складнощами, пов’язаними із політичною та економічною 
кризою та суттєвим зниженням темпів економічного розвитку. Усе це впливає на майбутнє ринку праці в Україні: 
структурна реформа економіки, особливо суттєве зменшення частки промисловості; значна міграція робочої сили; 
старіння населення, насамперед, у сільській місцевості, що вимагає більш ефективного використання робочої сили. 
Подальше ускладнення виробничих процесів і відповідні реформи у системі професійної освіти також здійснюють 
суттєвий вплив на розвиток ринку праці в Україні. 
Відповідно зростає потреба у вискокваліфікованих менеджерах та професіоналах (професійні груп відповідно до 
Міжнародної стандартної класифікацієї професій ISCO) . – Режим доступу до докум. – 
http://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/2-analitichniy-zvit-shchodo-profesiyno-kvalifikatsiynogo-
prognozuvannya-v-ukraini.pdf,  які здатні вирішувати складні управлінські завдання та здіснювати науково-обгрунтовані 
пропозиції вирішення існуючих проблем. На формування та розвиток таких компетентностей спрямована ОНП 073 
Менеджмент.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було 
враховано галузевий та регіональний контекст
З метою врахування галузевого та регіонального контексту розвитку економіки і його відображення у цілях і 
програмних результатах навчання в ОНП 073 передбачено викладання таких дициплін, які забезпечують розвиток 
відповідних знань і вмінь, деякі зних:
Сучасні технології стратегічного управління – вміння системно мислити щодо стратегічного планування діяльності 
суб’єктів господарювання та вміння прогнозувати майбутнє і формувати стратегію.
Методологія діагностики та моделювання змін бізнес-середовища – вміння здійснити критичний аналіз методичних 
підходів до аналізу бізнес-середовища, визначити переваги та недоліки їх застосування.
Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого сектора – знання методики аналізу продовольчих ринків 
тваринницької і рослинницької продукції, вміння визначати  ключові індикатори продовольчої безпеки країни. 
Державне регулювання відтворення факторів виробництва – розвиток знань про суть та складники економічного 
регулювання фінансових ресурсів відтворення факторів виробництва, вміння проаналізувати умови, чинники й 
особливості державного регулювання фінансової бази відтворення факторів виробництва. 
Регіональний контекст Львівщини, як наукового осередку, враховується ЛНУ імені Івана Франка при розробці та 
впровадженні ОНП, вибору тематики наукових досліджень тощо.

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 за ОНП нами були враховані нормативні документи: 
ЗУ «Про вищу освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанов КМУ «Про затвердження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», «Про затвердження порядку підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Накази 
МОН «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність ВНЗ», «Про особливості запровадження переліку галузей 
знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».
При розробці ОНП Львівським національним університетом імені Івана Франка враховано досвід іноземних закладів-
партнерів (Вюрцбурзький університет, Жешувський університет, Вроцлавський університет тощо) та вітчизняних ЗВО з 
даного профілю.
Участь викладачів кафедри у міжнародних проєктах, зокрема, участь у польсько-білорусько-українській програмі 
транскордонного співробітництва Центру Європейських проектів “European neighbourhood instrument Cross-border 
Cooperation Programme “Polan-Belarus-Ukraine 2014-2020” (2017 р.) у рамках угоди про співпрацю між Жешувським та 
Львівським університетами, дозволила врахувати міжнародний досвід Phd програм, який було використано під час 
формулювання цілей та програмних результатів даної ОНП.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої 
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
На даний час відсутній професійний стандарт по вказаній ОНП. У разі його затвердження, його вимоги врахуємо при 
наступному оновленні ОНП.

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?
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Змістовне наповнення програмних результатів навчання ОНП Львівського національного університету імені Івана 
Франка (таблиця 3 додатку) відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій для третього рівня вищої освіти за 
такими комплексами:
-  знання (Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності) – 
Філософія, Сучасні тенденції в управлінні;
-  уміння (спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері професійної 
діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики, 
започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з 
дотриманням належної академічної доброчесності, критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей) – 
Сучасні тенденції в управлінні, Науковий семінар, Концептуальні засади менеджменту тощо;
-  комунікація (спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою 
науковою спільнотою, суспільством в цілому, використання академічної української та іноземної мови у професійній 
діяльності та дослідженнях) – Іноземна мова за фаховим спрямуванням, Педагогічна практика, Психологія вищої школи, 
Науковий семінар тощо;
-  автономність і відповідальність (демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, 
академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових 
контекстах професійної та наукової діяльності, здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення) – 
Науковий семінар, Сучасні технології стратегічного управління, Сучасні теорії організації тощо.
Таким чином, ОНП Львівського національного університету імені Івана Франка повністю відповідає основним вимогам, 
які визначені в Національній рамці кваліфікації.

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)?
ОНП 073 Менеджмент має на меті підготовку докторів філософії у сфері управління прибутковими та неприбутковими 
організаціями, що повністю відповідає об’єкту вивчення спеціальності Менеджмент. Адже ОНП 073 Менеджмент 
орієнтована на розвиток загальних компетентностей,  а саме: вміння інтегрувати загальнонаукові знання, сучасні 
методи пізнання та дослідження в науково-дослідну роботу, так і фахових компетентностей, знання та розуміння 
методологічних, концептуальних засад організації управлінського процесу, для підготовки висококваліфікованих та 
конкурентоспроможних спеціалістів з відповідними знаннями та вміннями.
Освітньо-наукова програма складається з освітньої та наукової складових. Освітня складова  передбачає підвищення 
освітнього рівня здобувача вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент, що спрямована на вивчення та освоєння 
переліку нормативних та вибіркових дисциплін. Наукова складова грунтується на наукових дослідженнях під 
керівництвом наукового керівника з відповідним оформленням одержаних результатів у вигляді дисертації.
Програмою передбачено педагогічну практику, метою якої є формування у здобувачів умінь та навичок організації 
навчальних занять, викладання фахової дисципліни, вести дискусії з науковцями, представниками громадськості з 
наукових проблем, відстоювати особистісну науково-педагогічну позицію на демократичних засадах. 
Дана освітня програма підготовки доктора філософії дає можливість аспірантам формувати власну індивідуальну 
освітньо-наукову траєкторію, що передбачає вільний вибір дисциплін для формування бажаних компетентностей.
ОНП 073 Менеджмент є унікальною і не перетинається з будь-якими суміжними спеціальномтями.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?
Формування власної індивідуальної освітньо-наукової траєкторії передбачає вільний вибір дисциплін для формування 
бажаних компетентностей, частка яких складає 45 % кредтів ЄКТС. Загалом, здобувач наукового ступеня доктор 
філософії має такі можливості для формування індивідуальної освітньо-наукової траєкторії: самостійне обрання 
вибіркових компонентів навчального плану; можливість виконання наукових досліджень; участь в програмах 
академічної мобільності; гнучка організація навчання через різні форми навчання; визнання результатів навчання, 
отриманих в інших ЗВО тощо.
Аспіранти мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію як через вибір навчальних дисциплін згідно 
Тимчасового Положення «Про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Львівському університеті» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), так і через 
можливість зовнішньої мобільності). Положення «Про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої 
освіти у Львівському університеті» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); 
програм обміну, (https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/exchange-programs/, проведення семестру або 
академічного року у знаних університетах Європи і світу), із можливістю перезарахування частини кредитів згідно 
Положення «Про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
Серед основних документи, які забезпечують можливість реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін є:
Положення «Про організацію освітнього процесу». – Режим доступу до нормат.-правов. докум. – 
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf. 
Тимчасове положення «Про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
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Львівському національному університеті імені Івана Франка». – Режим доступу до нормат.-правов. докум. –  
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf.
Положення яке регламентує порядок вибору дисциплін. – Режим доступу до нормат.-правов. докум. – http:// www. lnu. 
edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf. 
Тимчасового положення «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін  у ЛНУ ім. І. 
Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf).
 Аспіранти мають можливість попередньо ознайомитися із силабусами дисциплін, які розміщені на веб-сайті факультету 
в розділі «Аспірантура, докторантура» / «Спеціальність Менеджмент» . –  Режим доступу до докум. –   https:// 
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/073-management. Після ознайомлення зі змістом вибіркових 
навчальних дисциплін, аспіранти подають в деканат (у квітні) свої заяви (бланк заяви за посиланням щодо вивчення тих 
чи інших вибіркових дисциплін з метою формування деканатом наказів про результати вибору вибіркових дисциплін та 
про формування груп аспірантів з метою забезпечення реалізації індивідуального вибору аспіранта.
ОНП 073 Менеджмент за циклами підготовки містить такі дисципліни. Блок дисциплін, що забезпечує глибинні знання зі 
спеціальності, пропонує такі дисципліни на вибір: Концептуальні засади менеджменту, Сучасні теорії організації, 
Методи концептуалізації знань, Сучасні технології стратегічного управління, Інтелектуалізація підтримки рішень в 
менеджменті, Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого сектора,  Державне регулювання 
відтворення факторів виробництва тощо.
Блок дисциплін, що забезпечує розвиток загальнонаукових компетентностей, містить такі складові: Педагогіка вищої 
школи, Методологія підготовки наукової публікації, Психологія вищої школи, Підготовка науково-інноваційного проекту, 
Інформаційні технології та програмування, Інтелектуальна власність і трансфер технологій,  Інновації та 
підприємництво.
Здобувачі ступеня доктора філософії у своєму індивідуальному плані можуть обирати відповідну дисципліну для 
подальшого вивчення.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, 
яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності
Порядок та форма проходження педагогічної практики регламентується відповідним Положенням про педагогічну 
практику аспірантів ЛНУ ім. І. Франка. (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/Положення-про-
педагогічну-практику.pdf).
ОНП 073 Менеджмент та навчальний план включають цикл дисциплін, що забезпечує глибинні знання зі спеціальності 
(засвоєння сучасних тенденцій та концепцій управління, розуміння практичних та теоретичних проблем управління, 
дослідження сучасного стану наукових знань за спеціальністю, оволодіння термінологією), вивчення дисциплін даного 
циклу відбувається на кафедрі менеджменту та інших кафедр університету, що дозволяє поєднувати підготовку в 
аспірантурі чи поза аспірантурою з науково-педагогічною діяльністю.
Для здобувачів, які професійно займаються викладацькою роботою, необхідними є навички із написання наукових 
публікацій: статей, тез (реалізується під час вивчення наукового семінару, методологія підготовки наукової публікації), 
зокрема іноземною мовою (іноземна мова за фаховим спрямуванням).
Практична педагогічна підготовка проходить шляхом проведення педагогічної практики, коли здобувач викладає 
дисципліну, яку вивчає. Метою педагогічної практики є формування у здобувачів умінь та навичок організації 
навчальних занять, викладання фахової дисципліни, ведення дискусії з науковцями, представниками громадськості з 
наукових проблем, відстоювання особистісної науково-педагогічної позиції на демократичних засадах. 

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
ОНП підготовки доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент, крім розвитку загальнонаукових та професійних 
компетентностей, передбачає розвиток соціальних навичок (soft skills). 
-  критичне мислення: Філософія, Науковий семінар;
-  здатність навчатися протягом усього життя: Науковий семінар, Педагогіка вищої школи, Педагогічна практика;
-  адаптивність: Підготовка науково-інноваційного проекту, Іноземна мова за фаховим спрямуванням;
-  соціальний інтелект: Психологія вищої школи.
В освітньому процесі ОНП також застосовуються форми та методи навчання, які сприяють набуттю соціальних навичок:
-  критичне мислення: дебати, наукові дискусії, захист дисертаційної роботи;
-  здатність навчатися протягом усього життя: самонавчання, наукові доповіді, аспірантський науковий гурток;
-  креативне мислення: моделювання, ділові ігри, кейси;
-  адаптивність: конференції, тренінги, наукові семінари;
-  соціальний інтелект: командні методи навчання, робота над проєктами.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
На даний час відсутній професійний стандарт по вказаній ОНП. У разі його затвердження, його вимоги врахуємо при 
наступному оновленні ОНП.
Для визначення компетентностей/результатів навчання аспірантів Університет орієнтувався на Національну рамку 
кваліфікацій (9-й рівень) від 23.11.2011 р. –  Режим доступу до докум. –   ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-
п/paran12#n37). Також, згідно «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 
у закладах вищої освіти» від 23.03.2016 р. –  Режим доступу до докум. –  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п, у 
ОП включено чотири складові, що передбачають набуття аспірантом таких компетентностей: здобуття глибинних знань 
із спеціальності; оволодіння загальнонауковими компетентностями; набуття універсальних навичок дослідника та 
здобуття мовних компетентностей. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) 
із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою)?
Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти ЗВО 
регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І.Франка . –  Режим доступу до докум. –  
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. –  Режим доступу до докум. –   https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf.
У ОНП враховується фактичне навантаження здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня, зокрема 
аспірантів очної (вечірньої) форми навчання, здобувачів. Також співвідношення обсягу фактичного навантаження 
враховано для здобувачів ступеня доктора філософії, що навчаються за очною та заочної форми навчання. 
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В структурі ОНП комплекс дисциплін, що забезпечують глибинні знання з спеціалізації, займає 18 кредитів ЄКТС, тобто 
45 %, дисципліни, що забезпечують розвиток загально наукових компетентностей – 32,5%, дисципліни, що розвивають 
мовні компетентності – 17,5 %, інші – розвиток універсальних навичок. В структурі аудиторних годин 38,5 % припадає на 
лекції, а більш ніж половина – на практичні заняття (43,7 %) та семінарські заняття (17,8 %). Така структура відображає 
практичне спрямування ОП та індивідуалізацію освітньо-наукової траєкторії.

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
Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою в Львівському національному університеті не проводиться. Але 
присутні елементи такої форми, зокрема для здобувачів вечірньої та заочної форми навчання створюється можливість 
поєднання навчального процесу з науково-педагогічною роботою. Окрім того, запроваджуються заходи для подолання 
розриву між теорією і практикою, а саме: залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 
роботодавців до проведення аудиторних занять, залучення роботодавців до перегляду освітньої програми та 
навчальних планів.

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
Режим доступу до докум. – https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf
Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році Львівського національного університету імені Івана 
Франка. –  Режим доступу до докум. –   https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/img814.pdf
Правила прийому До Львівського національного університету імені Івана Франка – 2020. –  Режим доступу до докум. –   
https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році містяться вимоги до вступника стосовно рівня освіти, 
наявності необхідних документів, що підтверджують цей рівень. Зокрема, визначено чіткий перелік необхідних 
документів та термінів їх подання.
Вступники до аспірантури проходять співбесіду, після чого складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі  
відповідної навчальної програми рівня вищої освіти магістра), філософії, іноземної мови. При складанні вступного іспиту 
з іноземної мови особам, які раніше отримали сертифікат про володіння іноземною мовою на рівні, не нижче В 2, 
предметна комісія може зараховувати його як результат вступного випробування.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури вносить Приймальна комісія аспірантури за 
результатами співбесіди на факультеті, розгляду наукових праць і реферату з урахуванням письмового висновку 
майбутнього наукового керівника.
Зарахування вступників відбувається на основі рейтингу.
Підготовка іноземних громадян або осіб без громадянства здійснюється на підставі міжнародних договорів України, 
загальнодержавних програм, договорів, укладених університетом з фізичними/юридичними особами. 
Правила прийому до аспірантури та докторантури не містить дискримінаційних положень, що стосувалися б особливих 
освітніх потреб вступника тощо.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, здобувачам вищої освіти ступеня доктор філософії регулюється 
Тимчасовим положенням «Про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка». – Режим доступу до нормат.-правов. докум. –  http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, Положенням «Про визнання та перезарахування результатів 
навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка». – Режим 
доступу до нормат.-правов. докум. – https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf, 
Положенням «Про визнання іноземного диплому». – Режим доступу до нормат.-правов. докум. –  
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf, Положенням «Про порядок поновлення на навчання 
(інформація в положенні про організацію освітнього процесу», 1 абзац, ст. 18. – Режим доступу до нормат.-правов. 
докум. –   http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf та порядок оновлення у 2019 р. – 
Режим доступу до нормат.-правов. докум. –  http://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/renewal-and-transfer-
process.pdf. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі 
були)?
Практики застосування вказаних правил на ОНП підготовки доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент не 
було. У разі виникнення таких ситуацій до вступників будуть застосовані загальні правила, визначені вказаними 
положеннями.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній 
освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, здобувачам вищої освіти ступеня доктор філософії 
регулюється Порядком визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, 
здобутих у неформальній та інформальній освіті. – Режим доступу до докум. –http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf.
Результати навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, отриманих у неформальній освіті визнаються, 
також, у частині виконання ними наукової складової індивідуального плану здобувача. У розділі «Наукова робота» 
відповідного року навчання здобувачі планують, а також звітуються за результатами виконання таких видів діяльності, 
як участь у науково-практичних заходах, наукових семінарах тощо.
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі 
були)
Результати навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, отриманих у неформальній освіті визнаються, 
також, у частині виконання ними наукової складової індивідуального плану здобувача. У розділі «Наукова робота» 
відповідного року навчання здобувачі планують, а також звітуються за результатами виконання таких видів діяльності, 
як участь у науково-практичних заходах, наукових семінарах, науково-практичних конференціях тощо.

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
Освітній процес в університеті в цілому, так і на даній ОП зокрема, здійснюється згідно Тимчасового положення про 
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка. –  Режим доступу до докум. –  https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf.
Вивчення освітніх компонентів здійснюється зі застосуванням різних методів, які передбачені Положенням «Про 
організацію освітнього процесу Львівському університеті», Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському університеті, Положення «Про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського університету» –  Режим доступу до докум. –   
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf.
Досягненню програмних результатів навчання сприяють наступні форми і методи роботи, що використані розробниками 
у ході підготовки робочих програм навчальних дисциплін: підсумкові модульні завдання; тестові завдання; розгляд 
ситуаційних завдань та кейсів; огляди сучасної наукової літератури у рамках вивчення і сучасних технологій 
управління, і філософії, і методології підготовки наукової публікації; підготовка словників, перекладів, анотацій, 
рефератів, власних доповідей англійською мовою у рамках вивчення англійської мови наукового спілкування; 
підготовка реферату з історії та філософії науки; підготовка наукових доповідей для наукового семінару.

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?
Реалізація принципів студентоцентрованого підходу на третьому освітньо-науковому рівні забезпечується через:
1. Вибір форми навчання: очної чи заочної.
2. Можливість вибору навчальних дисциплін.
3. Академічну мобільність.
4. Формування власної індивідуальної наукової траєкторії.
5. Залучення здобувачів освіти до формування освітніх програм.
За результатами моніторингу рівня задоволеності здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії освітньо-
науковою програмою виявлено:
- структура навчальних дисциплін повністю влаштовує 77,8 %, радше влаштовує 22,2 %;
- форми і методи проведення лекцій і практичних / семінарських занять повністю влаштовує 66,7 %, радше влаштовує 
33,3 %;
- професіоналізм викладачів (професійна компетентність, педагогічна майстерність та уміння спілкуватись зі 
студентами тощо) повністю влаштовує 77,8 %, радше влаштовує 22,2 %.
В межах освітньої складової підготовки аспіранта студорієнтований підхід реалізується через можливість вибирати 
навчальні дисципліни, формування індивідуальної траєкторії навчання, що відображена в індивідуальному плані, через 
академічну мобільність (https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/ifnul_recognition_of_studies.pdf), 
можливість вибору PhD програми за кордоном (https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/scholarships-and-
programs/phd-programs/), гнучку співпрацю з науковим керівником на засадах академічної свободи, участь у 
вдосконаленні ОП через зворотній зв’язок (опитування для оцінки форм і методів навчання, змісту навчання. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам 
академічної свободи
Для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за ОНП 073 Менеджмент і для науково-педагогічних працівників 
забезпечується академічна свобода, яка полягає у самостійності і незалежності учасників освітнього процесу та 
здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень 
і використання їх результатів.
Принципи академічної свободи полягають у:
       - вільному виборі спеціальності підготовки;
       - вільному виборі наукового керівника (керівників);
       - вільному виборі теми наукового дослідження;
       - вільному виборі індивідуальної наукової траєкторії.
Для здобувачів академічна свобода втілюється у виборі навчальних дисциплін і тематики наукових досліджень, у 
академічній мобільності. –  Режим доступу до докум. – https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-
mobility.pdf), у можливості вибору PhD програми за кордоном. –  Режим доступу до докум. –   
https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/scholarships-and-programs/phd-programs/, у можливості провести семестр 
або академічний рік в університетах Європи і світу із перезарахуванням частини кредитів або отриманням наукового 
ступеня. –  Режим доступу до докум. –   https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/exchange-programs/. Аспіранти 
мають право змінювати свій індивідуальний навчальний план у порядку, який затверджується Вченою радою 
факультету (пункт 2.7.2 ).

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 *
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання ОНП надається 
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здобувачеві протягом усього періоду навчання, починаючи зі вступної компанії. 
Вимоги до кваліфікації осіб, що вступають до університету, прописані Правилами прийому на відповідний навчальний 
рік. – Режим доступу до докум. – https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf.
Інформація щодо змісту навчання відображена у Тимчасовому Положенні «Про організацію освітнього процесу 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка». – 
Режим доступу до докум. – https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf.
Форми та критерії оцінювання подано у  Положенні «Про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка». – Режим доступу до докум. –  
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf
Порядок і критерії оцінювання результатів навчання висвітлені у ОНП. – Режим доступу до докум. – 
https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OP_073_M_2016_ASP.pdf. та у робочих програмах робочих дисциплін. 
– Режим доступу до докум. – https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/073-management, що доводяться до 
відома здобувачів протягом місяця з дати початку навчання.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Згідно з Положенням «Про організацію освітнього процесу в Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» та Тимчасовим Положенням «Про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка» здобувачі вищої освіти ступеня доктора 
філософії  за ОНП 073 Менеджмент беруть участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної діяльності, що 
проводяться в Україні та за кордоном. Здобувачі залучаються до наукових досліджень на засадах академічної свободи.
Результати спільних наукових досліджень викладачів і здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії публікуються 
у фахових виданнях, збірниках наукових статей і матеріалах конференцій, у тому числі в рамках Міжнародної наукової 
конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми функціонування господарської системи 
України”, Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Управління 
інноваційними процесами в економічній системі України”, Міжнародної наукової інтернет-конференціяї студентів, 
аспірантів та молодих учених “Стратегічні орієтири розвитку економіки України”, Міжнародної науково-практична 
конференція “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст навчальних 
дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії опубліковано ряд навчальних посібників 
та монографій, основні з них:
- Сенишин О. С. Маркетинг : навч. посібник / О.С. Сенишин, О.В. Кривешко. – Львів: Львівський національний університет 
імені Івана Франка, 2020. – 347 с. 
- Senyshyn O. S. Cross-border cooperation between Ukraine and EU countries as foundation for development of the Carpathian 
Euroregion: Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation: monography / O. S. Senyshyn. – 
Warsaw, 2017. – P. 295-311.
- Сенишин О. С. Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого комплексу України : [монографія ] / О. С. 
Сенишин. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – 472 с.
- Сенишин О. С. Социально-економческая оценка продовольственного комплекса Украины : [монография ] / О. С. 
Сенишин, Н. С. Чопко. – Germany: LAP LAMBERT Academic Pablishing, 2014. – 130 с. 
- Сенишин О. С. Державне регулювання економіки : підручник / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, О. О Кундицький. – Львів: 
Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 334 с.
- Кундицький О.О. Фінансовий менеджмент / О.О. Кундицький. – Львів: “Новий Світ – 2000”  2014. – 288 с.
- Кундицький О.О. Акціонерний капітал у системі корпоративного сектору економіки: Монографія / Г.І. Башнянин , С.М. 
Мацера, І.П. Андрушків, О.О. Кундицький, І.І. Свидрук. – Львів: Ліга Прес, 2017. – 104 с.
- Кундицький О.О. Економічне регулювання відтворення факторів виробництва – Суми: Видавництво «Довкілля», 2012. – 
333с. 
- Хоронжий А. Г. Соціальне управління: навчальний посібник для вузів. Львів: Магнолія-2006, – 2010. – 289 с.
Відповідно до свого наукового доробку змінюється і змістове наповнення навчальних дисциплін, що читаються для 
здобувачів наукового ступеня доктор філософії. Зокрема, публікація проф. Сенишин О.С. навчального посібника 
«Маркетинг» стала основою для розроблення і впровадження нової навчальної дисципліни «Маркетингові концепції 
сучасного бізнесу». 
Наукові публікації, що входять до наукоментичної бази Web of Science проф. Кундицького О.О., проф. Сенишин О.С. 
стали основою впровадження у навчальний процес наукової дисципліни «Методологія діагностики та моделювання змін 
бізнес-середовища»:
1. Senyshyn O.S., Kundytskyj O.O., Klepanchuk O. An index analysis for the assessment of the competitiveness of food products 
in Ukraine // Journal of Competitiveness: scientific periodical journal. – Issue 11(2) . –  Czech Republic: Tomas Bata University in 
Zlin Centre, 2019. – P. 130-143.http://doi.org/10.7441/joc.2019.02.09.
2. Senyshyn O.S., Kundytskyj O.O., Zlydnyk M.I. Consept of product competitiveness management system and principal scientific 
approaches to its understanding // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development: scientific  
journal. – Issue 11(2) . –  Lithuania: Vytautas Magnus University, 2020.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація у ЗВО регулюється на підставі «Тимчасового положення про порядок організації академічної 
мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ». – Режим доступу до докум. – https://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/02/ifnul_academic_mobility.pdf Положення «Про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів, 
договорів». – Режим доступу до докум. – https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf  В 
університеті діють десять програм за обміном. . – Режим доступу до докум. – Режим доступу до докум. – 
https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/exchange-programs/.
Інтернаціоналізація пов’язана з розширенням доступу викладачів і аспірантів до зарубіжних електронних ресурсів та 
баз. – Режим доступу до докум. – 
https://galinfo.com.ua/news/lnu_otrymav_dostup_do_mizhnarodnyh_baz_danyh_scopus_ta_web_of_science_270333.html
Здобувачі вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка мають широкий спектр можливостей 
для виїзду за кордон для навчання або стажування в рамках різноманітних програм обміну та стипендій. Зокрема, між 
Львівським національним університетом імені Івана Франка та ВНЗ ряду іноземних країн укладено угоди про співпрацю ( 
https://international.lnu.edu.ua/international-partners-and-agreements/).
Вищенаведена також регулюється Положенням «Про академічну мобільність» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf).
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Програма розрахована і на іноземних громадян, але на даний час їх не має серед аспірантів.

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?
Результати навчальної діяльності аспіранта оцінюють за 100-бальною шкалою, що відображено у пунктах 7.11 та 7.12 
«Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка». – Режим 
доступу до докум. – https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, та у Тимчасовому 
положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка. – Режим доступу до докум. – https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf
В основу системи оцінювання успішності здобувачів наукового ступеня доктора філософії покладено поточний 
модульний контроль та підсумковий контроль, які є системою накопичення балів здобувачів вищої освіти у процесі 
навчання. Крім, цього, аспіранти здійснюють представлення своїх результатів накових досліджень на засіданнях 
кафедри, звітують про свою наукову роботу.
Поточний контроль здійснюється під час проведення різних видів навчальних занять і має на меті перевірку рівня знань 
здобувачів вищої освіти з відповідної дисципліни. Проведення поточного контролю успішності здобувачів ОНП 073 
Менеджмент визначається відповідною робочою програмою / силабусом навчальної дисципліни.
Контроль самостійної роботи здобувача вищої освіти є ще одним засобом об’єктивного оцінювання якості знань, умінь та 
навиків, набутих під час вивчення навчальної дисципліни. Використовують такі види оцінювання самостійної роботи: 
тестування; контрольні завдання до практичних занять; тестовий чи інший контроль тем (модулів), винесених на 
самостійне опрацювання; поточний контроль засвоєння матеріалу практичних занять; наукові доповіді; есе тощо.
Результати виконання навчального плану відображаються в індивідуальному навчальному плані здобувачів вищої 
освіти.
Результати навчання здобувачів ступеня доктора філософії , що оформлені у вигляді друкованої продукції (тез, статей, 
монографій тощо), дисертаційні роботи підлягають обов’язковій експертній оцінці та перевірці на наявність у них 
неправомірних запозичень. Перевірка результатів виконання освітньої та наукової складових ОНП регламентується 
Кодексом академічної доброчесності. – Режим доступу до докум. https:// www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx та Положенням «Про забезпечення академічної доброчесності у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка». – Режим доступу до докум. – https: //www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf. 
Валідність силабусів, завдань для контрольних заходів (білетів вступних та екзаменаційних випробувань, тестових 
завдань, комплексних контрольних робіт) забезпечується діяльністю кафедр факультетів, Вчених рад факультетів, 
Вченої ради університету.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Форми контрольних заходів прописані у самій ОНП, деталізуються навчальними планами та робочими програмами / 
силабусами навчальних дисциплін. Наприклад, для конкретної дисципліни:
Навчальна дисципліна «Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого сектора» є складовою освітньо-
наукової програми підготовки в аспірантурі за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти з напряму підготовки 07 
Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент. Дисципліна є вибірковою. Завершується дисципліна – 
іспитом.
З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни використовуються такі засоби оцінювання: 
- для поточного контролю – усне опитування, проведення тестування, розв’язування задач, розгляд ситуацій;
- для проміжного контролю – проведення модульного контролю, що включають тестування, теоретичні питання;
- для підсумкового контролю – проведення письмового іспиту.
Контроль знань і розподіл балів, які отримують аспіранти.
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за таким співвідношенням: 
• практичні заняття: 20 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 20; 
• контрольні заміри (модулі): 20 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 20;
• індивідуальне завдання: 10 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 10;
 • іспит: 50 % семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50.
Підсумкова максимальна кількість балів – 100. Обов’язковим для іспиту є складання підсумкових модульних контролів 
за модулями І та ІІ.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до 
здобувачів вищої освіти?
Здобувач вищої освіти самостійно може ознайомитися з інформацією про форми контрольних заходів до початку 
вивчення дисципліни, яка міститься на офіційному сайті Львівського національного університету імені Івана Франка. – 
Режим доступу до докум. – https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/073-management (графік навчального 
процесу, навчальний план, розклад занять, робочі програми).
Строки, форми контрольних заходів та критерії оцінювання до здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
доводяться у термін до одного місяця з дати зарахування у індивідуальному плані підготовки у розділі «Робочий план» 
відповідного року навчання.
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання надається викладачем на першому занятті з 
навчальної дисципліни. Також здобувач вищої освіти самостійно може ознайомитися з інформацією про форми 
контрольних заходів до початку вивчення дисциплін, яка міститься на офіційному сайті Львівського національного 
університету імені Івана Франка (графік навчального процесу, навчальний план, розклад занять, робочі програми 
навчальних дисциплін, силабуси). На сайті університету. – Режим доступу до докум. – 
https://aspirantura.lnu.edu.ua/oholoshennya. розміщуються розклади занять (за 10 днів до початку занять) та 
екзаменаційних сесій (за місяць до початку сесій).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за 
наявності)?
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Стандарт вищої освіти третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 073 Менеджмент на момент складання 
самооцінювання не затверджений МОН, НАЗЯВО.
Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії регулюється пунктом 7 «Тимчасового положення про 
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка». – Режим доступу до докум. – https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою 
закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної 
освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді, що відображено у пункті 2.6 
«Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка». – Режим 
доступу до докум. – https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, Тимчасовому 
положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка. – Режим доступу до докум. – 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?
Організація, планування та проведення контрольних заходів в університеті регулюється в пункті 7 «Положення про 
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» та пункті 5 «Тимчасового 
положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка». 
Процедури проведення контрольних заходів для окремих компонентів ОНП регулюється робочими програмами / 
силабусами навчальних дисциплін. Зокрема, вони містять наступну інформацію:
-  контроль знань і розподіл балів, які отримують аспіранти;
-  обов’язкові умови допуску до заліку чи іспиту;
-  оцінювання за формами контролю;
-  шкалу відповідності балів.
Робочі навчальні програми / силабуси навчальних дисциплін розміщені у відкритому доступі на сайті університету. – 
Режим доступу до докум. – https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/ та https:// econom. lnu.edu.ua/ academics/ 
postgraduates/073-management.

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 екзаменаторів забезпечувалася застосуванням розроблених критеріїв оцінювання екзаменаційних робіт 
та можливості їх додаткової перевірки. Порядок перевірки на необ’єктивність оцінювання відображено у пункті 5.6 
«Положення 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 Академічна відповідальність за 
необ’єктивність оцінювання відображена у пункті 7 цього положення. Конфлікти інтересів врегульовуються через 
можливість заміни екзаменатора, створення екзаменаційної комісії для максимальної об’єктивності, що відображено в 
«Положенні про організацію освітнього процесу»: https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/ та «Тимчасовому положенні про організацію навчання аспірантів»: 
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf Превентивні заходи щодо можливості 
виникнення конфліктних ситуацій полягають у даному випадку у інформуванні процедури проведення екзаменів, а 
також ознайомлення з переліком питань з навчальних дисциплін, що виносяться на екзамен, з формою проведення 
екзамену. Вирішення конфліктних ситуацій також регулюється «Положенням про комісію з питань етики та професійної 
діяльності ЛНУ імені Івана Франка»: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? Наведіть 
приклади застосування відповідних правил на ОП
Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється у «Положенні про організацію навчального 
процесу». – Режим доступу до докум. – https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf. У 
пункті 7.6 даного положення вказано, що здобувачам, які отримали під час семестрового контролю не більше трьох 
незадовільних оцінок, дозволяють ліквідувати академічну заборгованість.
Процедура повторного проходження контрольних заходів у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
передбачає перездачу у формі талонів. Здобувачам вищої освіти, які в день, визначений за розкладом для складання 
контрольного заходу, отримали незадовільну оцінку або позначку «не з’явилися», може бути надано право 
перескладання екзамену або заліку протягом сесії за індивідуальним графіком ліквідації академічних заборгованостей. 
Талон форми № 1 – здобувач отримує, якщо не з’явився на підсумковий (іспитовий) контроль. Талон форма № 2 – 
здобувач вищої освіти отримує, якщо не набрав необхідну кількість балів для отримання іспиту чи заліку, також може 
отримати за вимогою здобувача у разі незгоди з отриманим результатом іспиту. Талон форми К (комісія) – передбачає 
повторне проходження контрольних замірів, які оцінює комісія у складі 3 осіб.
Така система дозволяє здобувачам апелювати отримані результати. Головне завдання апеляційної процедури – 
подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань студентів, уникнення непорозумінь та спірних ситуацій, 
законних прав і інтересів людини, що навчається.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Здобувачі вищої освіти мають право подавати апеляцію на будь-яку отриману підсумкову оцінку за шкалою ЕСТS (від 
«FX» до «В»), або за національною шкалою (від «незадовільно» до «добре»), що виставлена з дисципліни, формою 
контролю з якої є іспит (семестрова підсумкова атестація, підсумковий модульний контроль, тощо).
Дані процедури відображені в «Положенні про організацію навчального процесу». – Режим доступу до докум. – 
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/ та «Тимчасовому положенні про 
організацію навчання аспірантів». – Режим доступу до докум. – https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.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. За дорученням Ректора Комісія з 
питань етики та професійної діяльності Вченої ради Університету впродовж десяти робочих днів розглядає апеляційну 
справу.
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Практики оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів на ОНП підготовки доктора філософії 
за спеціальністю 073 Менеджмент не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Центральним нормативним документом Львівського національного університету імені Івана Франка, що регулює 
питання дотримання академічної доброчесності, є Кодекс академічної доброчесності. – Режим доступу до докум. – 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx. та Положення «Про забезпечення 
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка».    – Режим доступу до докум. – 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf.
«Декларація про дотримання академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка», 
яка підписана викладачами та аспірантами кафедри психології. – Режим доступу до докум. – https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Deklaratsiia_dobrochesnosti_PhD_blank.pdf

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної 
доброчесності?
Львівський національний університет імені Івана  Франка разом з Unicheck перевіряє дисертаційні роботи на ознаки 
плагіату. Місія Unicheck — підвищити якість освіти в Україні шляхом впровадження принципів академічної доброчесності 
в університетську культуру та покращення академічної мотивації студентів та викладачів. Сервіс може працювати з 
текстами на 22 мовах у різних форматах (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ODT, ODS, ODP, RTF, PAGES, TXT, HTM, 
HTML, Google Docs via Google Drive). Він працює як у мережі Інтернет, так і в інтеграції з навчальними системами 
(Moodle, Canvas, Blackboard, Schoology, Google Classroom та ін.). Завдяки зручному функціоналу сервіс дозволяє 
порівнювати наукові роботи не тільки з інтернет-джерелами, а й академічною базою закладу освіти, а також з усіма 
документами в певному обліковому записі.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
З метою популяризації принципів та поведінкових моделей, які будуються на засадах академічної доброчесності як в 
освітянському й науковому просторі, 17 вересня 2019 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
відбувся семінар «PROдоброчесність: інструменти впровадження в діяльність закладу вищої освіти» за участі 
президента Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Тараса Фінікова та керівника групи сприяння 
академічній доброчесності Сумського державного університету Артема Артюхова. – Режим доступу до докум. – 
https://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-seminar-prodobrochesnist-instrumenty-vprovadzhennia-v-diial-nist-
zakladu-vyshchoi-osvity/.
Задля забезпечення якісного наукового процесу та недопущення плагіату у наукових дослідженнях на засіданні 
кафедри менеджменту було обговорено та затверджено Кодекс академічної доброчесності. Усі працівники кафедри та 
аспіранти спеціальності 073 Менеджмент підписали Декларацію академічної доброчесності. – Режим доступу до докум. 
– https://econom.lnu.edu.ua/news/pro-akademichnu-dobrochesnist.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних ситуацій 
щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
За час дії ОНП за спеціальністю 073 Менеджмент не виявлено жодного факту порушень академічної доброчесності ні 
серед здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, ні серед наукових, науково-педагогічних, педагогічних 
працівників університету.
У Львівському університеті діє Комісія етики та професійної діяльності для забезпечення дотримання принципів і 
стандартів академічної доброчесності. – Режим доступу до докум. – https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Процес конкурсного добору викладачів регулюється документом «Порядок проведення конкурсного відбору на 
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана 
Франка». – Режим доступу до докум. – http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/personnel/.
Для проведення конкурсу створюють Конкурсну комісію. Наказ Ректора Університету покладає повноваження 
Конкурсної комісії стосовно посад на Атестаційно-кадрову комісію Вченої ради Університету. 
Під час конкурсного добору викладачів, оцінки їх рівня підготовки із різних розділів освітньої програми враховуються 
рейтингові показники його навчально-методичної і наукової діяльності. – Режим доступу до докум. 
https://council.lnu.edu.ua/information/positions_submission.
Рівень професіоналізму викладачів ОНП підтверджується їх публікаціями в рецензованих авторитетних виданнях, 
доповідями на науково-практичних заходах в Україні та за кордоном, викладачі іноземної мови свій рівень володіння 
мовою підтверджуються відповідними сертифікатами.
Рівень професіоналізму викладачів ОНП підтверджується задоволеністю здобувачів вищої освіти, про що свідчить 
опитування. Так, професіоналізм викладачів (професійна компетентність, педагогічна майстерність та уміння 
спілкуватись зі студентами тощо) повністю влаштовує 77,8 %, радше влаштовує 22,2 %.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до організації та 
реалізації освітнього процесу
Львівський національний університет імені Івана Франка активно залучає роботодавців до організації та реалізації 
освітнього процесу, використовуючи їх науковий та виробничий потенціал для спільного виконання науково-дослідних 
робіт, а також організації стажування науково-педагогічних працівників.
Участь роботодавців передбачена у розробці та вдосконаленні освітніх програм та навчальних планів, тематики 
дисертаційних робіт.
Львівський національний університет імені Івана Франка співпрацює з численними науково-дослідним установами та 
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провідними компаніями. Так, стратегічними партнерами Львівського національного університету імені Івана Франка, що 
залучені до організації та реалізації освітнього процесу, є: Львівський торгово-економічний університет, Харківський 
національний економічний університет імені Семена Кузнеця, ТзОВ «Технічно-стандартизаційний інститут», ПП 
«Укрспецзахід», ТзОВ «Арія НБ», ТзОВ «Ін-ПРО», ТзОВ «Оберіг», ТзОВ «НІКО-Захід», Благодійна організація «Благодійний 
фонд «Шпиталь доктора Свідерського» тощо. З ними укладено договори про співпрацю щодо проходження практики, 
стажування та реалізації інших компонентів освітнього процесу.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП 
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Відповідно до Постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності» аудиторні заняття із здобувачами наукового ступеня доктора філософії проводять найдосвідченіші 
викладачі відповідної спеціальності.
Науково-педагогічні працівники, що долучені до процесу підготовки аспірантів, постійно підвищують свій професійний 
викладацький рівень та практичну підготовку шляхом проходження стажувань, курсів підвищення кваліфікації, 
неформальних форм навчання, майстер-класів. Викладачі підвищують свій професійний рівень шляхом виконання 
конкурсних науково-дослідних робіт, що фінансуються із державного бюджету.
Щороку у ЛНУ імені Івана Франка  проводиться «День кар’єри ЄС», що передбачає проведення дискусій, круглих столів 
із провідними компаніями, зокрема SoftServe, EPAM, Nestle BS Lviv, PwC, KPMG, ZONE 3000, Кредобанк, Укрсоцбанк, !FEST, 
Ukeess, Ензим та ін , організація тематичних тренінгів для здобувачів вищої освіти.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні приклади 
такого сприяння
Процедурні аспекти підвищення кваліфікації та стажування викладачів регламентуються Положення «Про підвищення 
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у Львівському університеті» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf).
Професійному розвитку викладачів ОП Університет сприяє через:
-   створення умов для проходження стажування Кабінету Міністрів України “Деякі питання підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних  працівників” (наказ МОН України № 800 від 21.08.2019 р.) 
(https://nmv.lnu.edu.ua/about/napryamy-diyalnosti/study_course/);
- Університет організовує навчання з набуття цифрових компетенцій (проект «Learnopolis» https://learnopolis.net/; 
практичний курс «Інноваційні технології в освіті»  https://itcentres.lnu.edu.ua/e-learning/it-in-education/, мовні курси 
https://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources), семінари-тренінги «Інтерактивні методи 
навчання дорослих» https://ipodp.lnu.edu.ua/seminar-treninh-interaktyvni-metody-navchannya-doroslyh.
Так, двоє викладачів кафедри менеджменту Кундицький О.О. та Сенишин О.С. брали участь у польсько-білорусько-
українській програмі транскордонного співробітництва Центру Європейських проектів “European neighbourhood 
instrument Cross-border Cooperation Programme “Polan-Belarus-Ukraine 2014-2020” (2017 р.) у рамках угоди про співпрацю 
між Жешувським та Львівським університетами.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Система заходів стимулювання розвитку викладацької майстерності науково-педагогічних працівників Львівського 
національного університету імені Івана Франка передбачає матеріальні та моральні заохочення і регламентується 
нормативно-правовою базою: Статут, Положення щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або 
інших форм стимулювання. – Режим доступу до докум. –http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/awards/, Положення «Про мотиваційний фонд Львівського національного університету імені Івана 
Франка» . – Режим доступу до докум. – https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf) та 
Положення «Про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf. 
Матеріальне заохочення здійснюється також  згідно «Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів 
університету за наукові здобутки» (від 07.02.2020 р.). – Режим доступу до докум. –https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf 
Моральною формою заохочення викладачів є відзнака «Медаль Івана Франка» (Положення. – Режим доступу до докум. – 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_award_franko.pdf) та почесне звання «Заслужений професор 
Львівського національного університету імені Івана Франка» (Положення. – Режим доступу до докум. – 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_honored_professor.pdf). 

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?
Освітня діяльність з підготовки здобувачів наукового ступеня доктор філософії за ОНП 073 Менеджмент забезпечується 
матеріально-технічною базою Львівського університету, яка відповідає ліцензійним вимогам та вимогам провадження 
освітньої діяльності.
Для підготовки здобувачів вищої освіти застосовуються Internet-технології, зокрема кафедра менеджменту має свою 
сторінку на сайті ЛНУ імені Івана Франка. – Режим доступу. – https:// econom.lnu.edu.ua/department/menedzhmentu. і свій 
веб-сайт. – Режим доступу. – https://www.km.lviv.ua.
Здобувачі ОНП мають вільний доступ до фондів та електронних каталогів наукової бібліотеки Львівського університету. 
Навчально-методичне забезпечення освітньо-наукової програми гарантує досягнення визначених освітньою програмою 
цілей та програмних результатів. 
В університеті використовується зручна електрона форма розкладу занять. – Режим доступу. – 
http://econom.lnu.edu.ua/students/schedule/schedule-zanjatja-denna.
Документи про фінансову діяльність, організацію освітнього процесу та інші документи нормативно-правової бази 
розташовані на сайті Львівського національного університету. – Режим доступу до докум. – 
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/financial-information/
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Здобувачам доступні фонди Наукової  бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (читальні 
зали на 824 місця). – Режим доступу до докум. – https://lnulibrary.lviv.ua/. Бібліотека надає доступ до наукометричних баз 
даних – SCOPUS, Web of Science. 

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?
Для задоволення потреб та інтересів здобувачів створено якісне освітнє середовище: Міжкафедральна лабораторія 
інформаційного забезпечення, Центр англомовної академічної комунікації, Центр грецької мови і культури імені А. 
Еланського, Центр італійської мови і культури, Центр культури і дозвілля та інші.
Здобувачі можуть використовувати аудиторії та приміщення актових залів (6), навчальний телерадіоцентр для 
проведення досліджень. Навчальні центри іноземних мов і культур дають можливість розвивати мовні навички 
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/training-centres-studios-complexes/). Спорткомплекс (11 спортзалів, плавальний 
басейн, 1 стадіон, 9 спортивні майданчиків) надає умови для фізичних тренувань (https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-
club/).  Для сприяння естетичному розвитку, організації культурного дозвілля в Університеті діє Центр культури та 
дозвілля (https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/). В Університеті працює три їдальні та дев’ять буфетів 
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/canteens/). Здобувачі мають можливість долучитись до роботи Психологічної 
служби (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu) як платформи для досліджень та впровадження 
наукових результатів. На розвиток умінь будувати кар’єру спрямовані заходи Відділу розвитку кар’єри та співпраці з 
бізнесом (https://work.lnu.edu.ua/).
Здобувачі можуть виступити, здобути досвід ведення секції на щорічній Всеукраїнській науковій конференції для 
студентів, аспірантів та молодих вчених.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів 
вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
У Львівському національному університеті імені Івана Франка розроблені та затверджені інструкції й інші акти з охорони 
праці, що діють у межах структурних підрозділів та встановлюють правила виконання робіт і поведінки на території 
академії, у навчальних приміщеннях, робочих місцях. – Режим доступу до докум. –http://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/.
Освітнє середовище Львівського національного університету імені Івана Франка є безпечним для життя і здоров’я 
здобувачів ступеня доктора філософії, що забезпечується діяльністю комплексу підрозділів ступеня доктора філософії, 
до яких входять: відділ охорони праці, служба пожежної безпеки, відділ з питань надзвичайних ситуацій тощо.
У Львівському університеті для підтримки психічного здоров’я здобувачів створено та функціонує Психологічна служба 
університету. – Режим доступу до сайту служби. – https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-
units/psychological-service/. Основні форми роботи Психологічної служби: індивідуальні психологічні консультації; 
пізнавальні зустрічі на психологічну тематику; соціально-психологічні тренінги; тестування особистісних якостей; 
співпраця з порадниками академічних груп; проведення актуальних психологічних досліджень.
Всі заходи, які вживає Львівський університет з метою підтримки психічного здоров’я здобувачів вищої освіти, є 
ефективними.

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?
У ЛНУ імені Івана Франка забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка здобувачів 
ступеня доктора філософії за ОНП 073 Менеджмент.
Комунікація викладачів із здобувачами ступеня доктора філософії здійснюється безпосередньо під час лекцій, 
практичних та семінарських занять, консультацій тощо. У разі конфліктних або складних ситуацій до вирішення питань 
залучається завідувач кафедри, працівники деканату або ректорату.
Сприяти професійному зростанню здобувачів ступеня доктора філософії, створювати умови для більш повної їх 
самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній діяльності, створювати умови для спілкування випускників, 
студентів, аспірантів і викладачів університету, забезпечивши інформаційний обмін, допомагають відділи, центри ЛНУ 
імені Івана Франка, такі як: відділ аспірантури, відділ міжнародних зв’язків, наукове товариство студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених Львівського національного університету імені Івана Франка, відділ сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників Львівського національного університету імені Івана Франка. Повний 
перелік відділів та центрів ЛНУ імені Івана Франка можна знайти за посиланням. – Режим доступу. – 
http://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/.
Для консультативної підтримки здобувачів долучаються випускники, що беруть участь у науково-практичних семінарах 
кафедри, в якості роботодавців під час організації «Дні кар’єри ЄС» та круглого столу за результатами його роботи, де 
вони діляться власним досвідом роботи в галузі.
За результатами опитування, 77,8 % здобувачів позитивно оцінюють освітню підготовку в Львівському університеті, 77,8 
% здобувачів повністю задовільніє  можливість комунікації з викладачами та проведенння консультацій.

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)
Здобувачі з особливими потребами мають право оформити індивідуальний план; право на перерву в навчанні, право на 
навчально-реабілітаційний супровід (п. 11.6 Положення про організацію освітнього процесу https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), (п. 10.19.20-27 Статуту https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf).
Будівлі Університету обладнано відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів – ДБН В.2.2-17:2006 
«Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» є основоположними нормами, 
які набули чинності з 01.05.2007, зокрема, пандусами обладнані: головний корпус Університету (вул. Університетська, 
1), навчальні корпус (вул. Грушевського, 4,  Туган-Барановського, 7, Антоновича, 16), гуртожитки (вул. Пасічна, 62, 
Медової Печери, 39, 39а, Пасічна, 62б, Плужника, 2). Спеціально обладнані ліфтами навчальні корпуси (вул. 
Університетська, 1,Січових Стрільців, 14, Коперника, 3), гуртожитки (вул. Пасічна, 62, Плужника, 2, Герцена, 7), ці 
приміщення обладнані спеціальними сходовими клітками, дверними прорізами (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-
umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/).
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» 
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/).
Для доступу до аудиторій закуплено мобільний сходовий підйомник PTR-130.
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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?
Освітня діяльність університету базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, 
справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації, відкритості та прозорості.
Для повідомлення про факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень на інформаційних 
стендах та на офіційному веб-сайті ЛНУ імені Івана Франка розміщено відповідну інформацію (номер телефону для 
здійснення повідомлень, електрона адреса тощо), а також призначена уповноважена особа із питань запобігання і 
протидії корупції.
Розгляд скарг і звернень у ЛНУ імені Івана Франка відбувається шляхом особистого прийому громадян керівництвом 
університету у встановлені дні та години відповідно до графіку прийому, який розміщено на офіційному веб-сайті. 
В Університеті діє комісія з питань етики та професійної діяльності,  
https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка покликана вирішувати конфліктні ситуації, надавати 
експертні оцінки неетичних дій, розробляти рекомендації щодо підвищення етичності членів університетської 
спільноти, сприяти формуванню етичного організаційного клімату. Порядок подання та розгляду заяв передбачено п. 5 
Положення про комісію з питань етики і професійної діяльності Львівського національного університету Імені Івана 
Франка. – Режим доступу до докум. – https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). Порядок 
вирішення конфліктних ситуацій в Університеті вирішується на декількох рівня: університетський (на рівні ректора, 
проректорів (відповідно до розподілу функціональних обов’язків) комісією з питань етики та професійної діяльності 
університету; факультетський (на рівні декана та заступників (відповідно до розподілу функціональних обов’язків) та 
кафедральний (на рівні завідувача кафедри) (п. 5.4 Положення про комісію з питань етики і професійної діяльності 
Університету). – Режим доступу до докум. – https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/regfac_philosophy.pdf; 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_department.pdf.
Положенням про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 
– Режим доступу до докум. – https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) передбачено 
порядок апеляції (п. 6), яку може подати автор роботи у випадку незгоди з результатами перевірки на плагіат. Пунктом 
7 зазначеного Положення передбачено відповідальність за порушення академічної доброчесності і працівниками 
Університету, і здобувачами вищої освіти.
Повідомити про етичні порушення здобувачі можуть через звернення на телефон довіри (в період сесії) чи написати на 
поштову скриньку (dovira_lnu@ukr.net). – Режим доступу до докум. –https://www.lnu.edu.ua/telefon-doviry/. Уповноважена 
особа з питань запобігання та протидії корупції – Ірина Іваночко. 

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

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти ЗВО регулюється наступними документами:
Положенням «Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка». – Режим доступу до докум. – 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». – 
Режим доступу до докум. –  https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-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?
Освітня програма розробляється проєктною групою на чолі з керівником, узгоджується з групою забезпечення, 
розглядається та затверджується Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка, 
попередньо узгодивши з представниками роботодавців, відділом ліцензування та акредитації та внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти, Першим проректором.
Останній перегляд ОНП відбувся 2019 року і був спричинений отриманням рецензій та відгуків на ОНП 073 Менеджмент, 
де серед пропозицій було введення нових вибіркових дисциплін, що відповідають аналітичним потребам бізнесу. У 
результаті  обговорення  ОНП на спільному засіданні кафедри менеджменту з роботодавцями і аспірантами, ухвалили 
рішення рекомендувати Вченій раді економічного факультету внести зміни в освітньо-наукову програму з підготовки 
доктора філософії спеціальності 073 Менеджмент, а саме: вивести дисципліни вільного вибору аспіранта «Управління 
ефективністю моніторингових систем» (3 кредити ЄКТС, 90 год., 4 семестр) та замінити на «Методологія діагностики та 
моделювання змін бізнес-середовища» (3 кредити ЄКТС, 90 год., 4 семестр) та дисципліну вільного вибору аспіранта 
«Державне регулювання фінансового посередництва (світовий досвід та реалії України)» (3 кредити ЄКТС, 90 год., 4 
семестр) та замінити на «Маркетингові концепції сучасного бізнесу» (3 кредити ЄКТС, 90 год., 4 семестр).

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 ступеня доктора філософії працюють у складі Вченої ради Львівського національного 
університету імені Івана Франка за квотою відповідно до Положення «Про Вчену раду Львівського національного 
університету імені Івана Франка» і, відповідно, регулярно приймають участь у процесі періодичного перегляду ОНП. 
За рахунок проведення моніторингу задоволеності ОНП здобувачами, їх побажання та інтереси можуть враховуватися 
при планових переглядах ОНП. За результатами моніторингу задоволеності виявлено, що освітній процес в аспірантурі 
відповідає освітнім потребам здобувачів на 77,8 %, можливість повторного обрання зазначеної ОНП 88,9 % респондентів.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП
Згідно з Положенням «Про студентське самоврядування». – Режим доступу до докум. – http://students.lnu.edu.ua/self-
government/regulation/, органи студентського самоврядування мають право:
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 – брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, проведення науково-дослідної 
роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування студентів; 
– брати участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Університету;  
– брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 
– делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів Університету, його структурних підрозділів; 
– самостійно визначати порядок організації своєї діяльності, приймати відповідні акти з цього питання; 
– вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та організації навчального процесу; 
– вносити пропозиції щодо порядку організації академічної мобільності студентів; 
– вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та 
відпочинку студентів; 
– сприяти формуванню умов для реалізації ідей студентів Університету тощо.
Органи студентського самоврядування зобов’язані аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів 
щодо організації освітнього процесу і звертатися до адміністрації університету з пропозиціями щодо їх вирішення.

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
Інформацію про залучення роботодавців до укладання та затвердження освітніх програм можна знайти у таких 
документах як Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка», зокрема у пункті 3. «Система індикаторів та ключові заходи системи внутрішнього 
забезпечення якості освіти (згідно ESG 2015)», підпунктах 3.1. «Формування політики внутрішнього забезпечення 
якості» та 3.2 «Розробка та затвердження програм». – Режим доступу до докум. –  https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf 
Відповідно до Стратегічної програми розвитку партнерських відносин університету з підприємствами України та до 
процедури формування та перегляду освітніх програм та варіативної частини навчальних планів підготовки здобувачів 
активно залучаються представники тих підприємств, які є потенційними роботодавцями для випускників університету.
Переважна більшість здобувачів ступеня доктора філософії працевлаштовуються в Львівському національному 
університеті імені Івана Франка, а, отже, Львівський національний університет імені Івана Франка є основним 
роботодавцем випускників за ОНП 073 Менеджмент.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Збирання інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОНП розпочинається із 
першим випуском здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 2020 році. Планується створення інформаційної 
бази випускників за кожною ОНП, відслідковування працевлаштування випускників, підтримання контактів з метою 
залучення випускників до процедур оновлення ОНП. Відповідальним підрозділом університету за збирання даної 
інформації є відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

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?
За час реалізації ОНП 073 Менеджмент в процесі внутрішнього забезпечення якості освіти істотних недоліків не 
виявлено. Моніторинг задоволеності здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії ОНП виявив достатній рівень 
їхньої задоволеності ОНП у контексті і освітньої і наукової складових.
Планове проведення моніторингів задоволеності здобувачами всіма компонентами ОНП забезпечує можливість 
адекватного реагування на недоліки.  
Планується відділом ліцензування та акредитації удосконалення процедури моніторингу на третьому освітньо-
науковому рівні вищої освіти та більш детальне дослідження потреб здобувачів стосовно ОНП.

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?

Відповідні підрозділи Львівського національного університету імені Івана Франка під час створення ОП та її 
удосконалення керуються певними нормативно-правовими документами і положеннями, зокрема Положенням «Про 
систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана Франка». – Режим 
доступу до докум. –  https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.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 
Оскільки ОНП за спеціальністю 073 Менеджмент акредитується вперше, усі зауваження та пропозиції будуть враховані 
в наступному оновленні такої освітньо-наукової програми.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?
Львівський національний університет імені Івана Франка, зокрема кафедра менеджменту, всіляко сприяє залученню 
учасників академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП 073 Менеджмент:
-  потенційних роботодавців до моніторингу та перегляду освітніх програм;
-  науково-педагогічними працівниками постійно здійснюється рейтингове оцінювання здобувачів наукового ступеня 
доктор філософії;
-  здобувачами щорічно оцінюються науково-педагогічні працівники шляхом проведення анонімного опитування;
-  викладачі кафедри менеджменту постійно підвищують свою кваліфікацію, яка є невід’ємною складовою внутрішньої 
системи забезпечення якості ОНП;
-  забезпечуючи принципи академічної доброчесності, відповідальні на кафедрі менеджменту здійснюють перевірку 
наукових робіт із запобігання та виявлення академічного плагіату.
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Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення 
процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському університеті передбачає: 
- визначення та конкретизацію змісту процедур контролю якості освіти; 
- розроблення та впровадження в освітній процес нормативних документів з питань якості освіти; 
- здійснення моніторингу ресурсів забезпечення освітнього процесу; 
- моніторинг забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 
- розробка рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності; 
- розподіл між структурними підрозділами Університету сфер відповідальності за функціонування внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності тощо. 
Відповідно до Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ імені Івана Франка» – Режим 
доступу до докум. – http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf. Система внутрішнього 
забезпечення якості освіти передбачає факультетський та університетський рівень, залучення відповідальних за цей 
напрям роботи підрозділів.  
Університетський рівень контролю за якістю освіти здійснюється ректором Університету, проректорами, Вченою радою 
університету, Центром забезпечення якості освіти. 
Факультетський (коледжу) рівень організації та контролю за якістю вищої освіти реалізується відповідною Вченою 
радою (педагогічною радою), деканом факультету (директором коледжу), його заступниками, завідувачами кафедрами 
(завідувачами відділення) та науково-педагогічними працівниками, навчально-методичною комісією.

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?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка, зокрема здобувачів ступеня доктора 
філософії, їх керівників, регулюються актами, основні з них:
1. Статут ЛНУ імені Івана Франка. – Режим доступу до докум. –  http:// www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/institutive-documents/
2. Правила внутрішнього розпорядку. – Режим доступу до докум. – http:// www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf
3. Положення «Про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка». – 
Режим доступу. – https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
4. Тимчасове Положення «Про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка». – Режим доступу. – https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf.
5. Документи про організацію навчального процесу та посилання на них на сайті ЗВО. – Режим доступу. – http:// 
www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/.
6. Контракт здобувача вищої освіти. 
Усі документи,  що регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу є доступними для ознайомлення  на 
офіційному сайті ЛНУ імені Івана Франка. Так, у Положенні «Про організацію освітнього процесу у Львівському 
університеті» чітко визначаються форми організації навчального процесу, визначено навчальний час здобувача та 
підходи до планування робочого часу викладача.

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
З метою отримання зауважень та пропозицій стейкхолдерів проект ОНП зі спеціальності 073 Менеджмент. – Режим 
доступу до докум. – https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/RZ_073_M_2016_ASP.pdf

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про освітню 
програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про освітню програму 
(включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти). – Режим доступу до докум. –
https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OP_073_M_2016_ASP.pdf
https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OP_073_M_2020_ASP.pdf

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів)
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки містить дисципліни вільного вибору аспіранта, що відповідає 
науковим інтересам аспірантів, враховує специфіку наукового дослідження, зокрема за спеціалізацією.
Навчальна дисципліна «Іноземна мова за фаховим» має на меті формування вміння володіти усною та письмовою 
комуні¬кацією іноземною мовою, організо¬вувати діалогічне спілкування з іншими слухачами курсу, викладачами, 
науков¬цями; уміння виступати з підготовленими презентаціями, доповідями на наукових конференціях, вести дискусії 
з науковцями, представниками громадськості з науко¬вих проблем, відстоювати особистісну наукову позицію на 
демократичних засадах. Здатність успішно самостійно продукувати статті, тези доповіді, реферати та анотації з 
високим ступенем граматич¬ної, лексичної та стилістичної коректності.
Навчальна дисципліна «Науковий семінар» забезпечує розуміння закономірностей та принципів розвитку сучасного 
міждисциплінарного управлінського наукового знання, а також вміння застосовувати категоріальний апарат 
методології наукових досліджень.
Науковому світогляду аспірантів сприяють такі освітні компоненти: Філософія, Науковий семінар, Сучасні тенденції в 
управлінні, Концептуальні засади менеджменту, Методологія підготовки наукової публікаці, Підготовка науково-
інноваційного проекту.
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Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої 
освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю
Цикл дисциплін, що забезпечують глибинні знання зі спеціальності, крім обов’язкових дисциплін (Сучасні тенденції в 
управлінні та Науковий семінар), містить дисципліни вільного вибору, які аспірант вибирає, виходячи із напряму 
наукового дослідження. Зокрема дисципліна «Сучасні теорії організації» забезпечує здобувачів необхідними знаннями 
про сучасні концепції та методології проектування організаційних структур, практичні підходи до забезпечення їх 
ефективного функціонування. 
Дисципліни циклу складова 1 (глибинні знання зі спеціальності) охоплюють 16 кредитів, що становить найбільший обсяг 
серед усіх циклів підготовки і забезпечує повноцінну підготовку здобувачів до дослідницької діяльності за 
спеціальністю.

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
Повноцінну підготовку до викладацької діяльності у ЗВО за спеціальністю забезпечують наступні компоненти ОНП: 
Педагогічна практика (4 кредити ЄКТС), дисципліни вільного вибору Педагогіка вищої школи, Психологія вищої школи. 
На вивчення даних дисциплін ОНП відведено 7 кредитів, що є достатнім для оволодіння здобувачами викладацької 
компетентності. Дані дисципліни розвивають знання методологічних засад організації навчально-виховного процесу у 
вищій школі.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень наукових 
керівників
Теми наукових досліджень здобувачів ступеня доктора філософії спеціальності 073 Менеджмент проходять обов’язкове 
обговорення та затвердження на засіданнях кафедри менеджменту і затверджуються Вченими радами факультету та 
Вченою радою ЛНУ імені Івана Франка. Ключовою вимогою до обрання теми є її унікальність, наукова обґрунтованість та 
відповідність ОНП 073 Менеджмент.
Теми наукових досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії плануються у рамках науково-дослідних 
робіт університету, зокрема робіт, що фінансуються із Державного бюджету України та ініціативних наукових робіт.
Планування наукових досліджень та дисертації здобувачів відбувається у рамках комплексної науково-дослідної роботи 
конкретної кафедри, що передбачає дотичність напрямів досліджень здобувачів і керівників.
Дотичність напрямів досліджень здобувачів і наукових керівників відображено у їх спільних публікаціях:
N. Chopko, B. Kopylchak. Youth NGOs in the Context of the Implementation of the State Youth Policy in Ukraine. Evropský časopis 
ekonomiky a managementu: scientific journal. – Czech Republic, 2019. Volume 5,  Issue 5. 21-21 рр. https://eujem.cz/wp-
content/uploads/2019/eujem_2019_5_5/eujem_2019_5_5.pdf
А. Грицайко, В. Приймак, І. Ткач Нейромережева модель залежності людського розвитку від соціокультурних чинників  // 
Інформаційно-аналітичні технології в управлінні соціально-економічними процесами: монографія за заг. ред. проф. 
Приймака В. І. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 174-193.

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 межах ОНП за спеціальністю 073 Менеджмент для проведення апробації результатів наукових досліджень здобувачів 
надаються такі можливості:
- видаються науково-практичні журнали: «Формування ринкової економіки в Україні» та Вісник Львівського 
національного університету імені Івана Франка: Серія економічна, включених до Переліку наукових фахових видань 
України. 
- щорічно проводиться ряд наукових, науково-практичних заходів міжнародного та всеукраїнського масштабів, у яких 
здобувачі можуть брати участь з метою апробації результатів дисертації:
- Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми функціонування 
господарської системи України”.. – Режим доступу до докум. –  https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Program_XXVI_MNKSAMU_2019.pdf ;
- Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Управління інноваційними 
процесами в економічній системі України”. – Режим доступу до докум. –  https://econom.lnu.edu.ua/research/conferences  ;
- Міжнародна наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Стратегічні орієтири розвитку 
економіки України”.. – Режим доступу. –  https://econom.lnu.edu.ua/research/conferences ;
- Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”.. – Режим 
доступу. – https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/program_Conf_Inform2019.pdf ;
- проводяться наукові семінари та засідання аспірантського наукового гуртка при кафедрі менеджменту.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи
Здобувачі вищої освіти Львівського національного університету імені Івана мають широкий спектр можливостей для 
виїзду за кордон для навчання або стажування в рамках різноманітних програм обміну та стипендій, а саме навчання 
протягом семестру чи року у партнерському університеті, з можливістю зарахування отриманих за кордоном кредитів, 
участь у літніх школах, конференціях, стажуваннях тощо, або продовження навчання за кордоном, по закінченні 
університету. Викладачі і дослідники мають можливість спробувати себе перед іноземною студентською аудиторією чи 
попрацювати із іноземними партнерами у спільній дослідницькій групі чи над спільним проектом тощо.
Залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти здійснюється  в рамках загальної стратегії міжнародної 
діяльності ЛНУ ім.І.Франка. Підписано угоди про співпрацю з закордонними університетами в рамках Erasmus +.
Основні PhD програми обміну та міжнародного стажування подано. – Режим доступу до докум. – 
http://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/scholarships-and-programs/phd-programs /
Так, між Альбертським університетом і Львівським національним університетом імені Івана Франка з 2006 року діє 
укладена угода про обміни студентами, викладачами та науковцями.аспірантка. Зокрема, аспірантка 3 року навчання 
Гвоздь Оксана проходила 4 місячне стажування (з 25 серпня по 17 грудня 2019 р.) в Альбертському університеті (м. 
Едмонтон, Канада), отримавши стипендію ім. Богдана і Наталії Ґолемби Альбертського університету.

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно 
публікуються та/або практично впроваджуються
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Наукові керівники здобувачів, у переважній більшості, є керівниками та / або відповідальними виконавцями науково-
дослідних робіт, що виконуються за планом в університеті, здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії є 
виконавцями даної тематики. В межах робочого часу викладачами кафедри менеджменту виконуються такі 
держбюджетні теми «Управління стратегічними змінами в господарській системі України (№ держреєстрації: 
0116U001641 з 01.01.2016 по 31.12.2019 р. та «Управління конкурентоспроможністю агропродовольчої продукції в 
господарській системі України» з 01.01.2020 р. За результатами виконання науково-дослідних робіт публікуються тези, 
матеріали доповідей, статті, видаються монографії, навчальні посібники, підручники, зокрема:
1.Сенишин О. С. Государственное программирование охраны природной среды в Украине: монография  / О. С. Сенишин, 
Н. С. Чопко, М. С. Сенишин.  – Latvia, Riga: LAP LAMBERT Academic Pablishing, 2018. – 122 с.
2. Хоронжий А. Підходи до наукових досліджень у менеджменті. Формування ринкової економіки в Україні. 2016. Вип. 
35. Ч. 2. С. 276-279
3. Психологія бізнесу та управління: навч. посібник/ Н.І. Жигайло, М. О. Кохан, Н.М.Данилевич; за ред. проф. Н.І. 
Жигайло. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 308 с.  ISBN 978-617-10-0484-9.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та 
аспірантів (ад’юнктів)
Центральним нормативним документом Львівського університету, що регулює питання дотримання академічної 
доброчесності, є Кодекс академічної доброчесності. – Режим доступу до докум. – http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx) та Положення «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.
З метою популяризації принципів та поведінкових моделей, які будуються на засадах академічної доброчесності як в 
освітянському просторі, проведено семінар «PROдоброчесність: інструменти впровадження в діяльність закладу вищої 
освіти». – Режим доступу до докум. – http://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-seminar-prodobrochesnist-
instrumenty-vprovadzhennia-v-diial-nist-zakladu-vyshchoi-osvity/ 
Усі працівники кафедри та аспіранти спеціальності 073 Менеджмент підписали Декларацію академічної доброчесності. – 
Режим доступу до докум. – http://econom.lnu.edu.ua/news/pro-akademichnu-dobrochesnist 
Про дотримання практики академічної доброчесності свідчать також публікації наукових керівників та здобувачів у 
виданнях, які передбачають перевірку на наявність плагіату:
1. Chopko N. S. Integral estimate of the effectiveness of performance of indices of the state targeted pragrams for protection of 
natural environment in Ukraine / О. Senyshyn, N. Chopko // Baltic Journal of Economic Studies: scientific journal. – Vol. 3 (2017) .–  
No 5 December. – Riga, 2017. – P. 391-399.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового керівництва 
особами, які вчинили порушення академічної доброчесності
За час дії ОНП за спеціальністю 073 Менеджмент не виявлено жодного факту порушень академічної доброчесності ні 
серед здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, ні серед наукових, науково-педагогічних, педагогічних 
працівників Львівського університету.
У разі порушення академічної доброчесності ЛНУ імені Івана Франка передбачено притягнення особи до дисциплінарної 
відповідальності відповідно до законодавства.
ЛНУ імені Івана Франка постійно моніторить рішення Комітету з етики НАЗЯВО та іншу доступну інформацію щодо 
дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії та їхніми керівниками. В 
університеті діє Комісія етики та професійної діяльності для забезпечення дотримання принципів і стандартів 
академічної доброчесності. – Режим доступу до докум. – http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
До сильних сторін освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент є:
1. Актуальність ОНП, що визначається сучасними тенденціями ринку праці: є перспективною з точки зору 
працевлаштування в Україні, де найбільша частка зайнятих (41 %) припадає на професійну групу «керівники, 
службовці, професіонали та фахівці» (Державна служба зайнятості України, 2019).
2. Науково-педагогічний потенціал кафедри менеджменту та кафедри інформаційні системи у менеджменті, який  
забезпечується науковим, освітнім та практичним досвідом викладачів та  нарощується завдяки підвищенню 
кваліфікації, про що свідчать дані таблиці 2.
Слабкі сторони освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент є:
1. Відсутність практики викладання дисциплін за ОНП англійською мовою, що мало б значно розширити можливості для 
нового набору та академічної мобільності.
2. Низька академічна мобільність серед здобувачів вищої освіти.
3. Низький відсоток дистанційних курсів для он-лайн навчання.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує здійснити 
задля реалізації цих перспектив?
З метою усунення слабник сторін та посилення своїх позицій на освітньому ринку, передбачаємо обов’язкову переробку, 
оновлення та модернізацію ОНП 073 Менеджмент, а саме:
- оновлення профілю програми, включно з основними результатами навчання, очікуваними по завершенні;
- переробка навчального плану та його компонентів у кредитах, включно із розробкою та впровадженням нових 
дисциплін  та модернізацією змісту існуючих компонентів;
- розробка дистанційних курсів для нових дисциплін;
- подальше забезпечення виконання принципів академічної доброчесності;
- подальше нарощення науково-педагогічного потенціалу працівників випускної кафедри (участь у міжнародних 
конференціях, семінарах, проєктах, організація тренігів та майстер-класів);
- продовження активного залучення стейкхолдерів до модернізації ОНП, що є запорукою визначення запитів ринку праці 
та відповідного корегування структури та змісту ОНП.
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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.
 
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: 08.04.2020 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

Інформаційні 
технології та 
програмування

навчальна 
дисципліна

36763_SB_073_M_2019_ASP_INFORM TEHN ta 
PRODR.pdf

zcFNWd4VWc8jXWy2DjoI3ExXC7PLpY2wSHDpsdFb0PU=

Підготовка науково-
інноваційного 
проекту

навчальна 
дисципліна

36763_SB_073_M_2020_ASP_Pidgot.NIP.pdf BxPovol3F+VIoj8+Ol4KQv9X/fjyFEE9TwR5DAgAnFw=

Психологія вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

36763_SB_073_M_2019_ASP_PSYHOLOGIYA.pdf zIHG4EOfy/gp7qhgG/z9U0FpqO/HM0Tb0y8C7QgGtXo=

Методологія 
підготовки наукової 
публікації

навчальна 
дисципліна

36763_SB_073_M_2019_ASP-ASP_MET 
PidgNP.pdf

kd5oLH+bnz6n2oosjTuITqW5MX5fMESikvjF2fGtZZs=

Педагогіка вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

36763_SB_073_M_2019_ASP_PEDAGOGIKA 
VS.pdf

vBqX0PSTgjNycwU/xY4fWRRJc/dnoRTcmCGyzYoytAk=

Маркетингові 
концепції сучасного 
бізнесу

навчальна 
дисципліна

36763_SB_073_M_2019_ASP_V133_MCSB.pdf M+dB3o6wy+1CAkehX20wEWgECCl/zE/zs2oCyzJ8DFk=

Державне 
регулювання 
відтворення 
факторів 
виробництва

навчальна 
дисципліна

36763_SB_073_M_2019_ASP_V132_DRVFV.pdf TxEXnK1Pg5CCB1glXgB59AFtSkf5Bex3uIGo2IQrUqA=

Соціально-
економічне 
прогнозування 
розвитку 
продовольчого 
сектора

навчальна 
дисципліна

36763_SB_073_M_2019_ASP_V131_SEPRPC.pdf PSO2BIi1NaYO468xBQncooesxjxW2SzLzZYWcPZoUHc=

Інтелектуалізація 
підтримки рішень в 
менеджменті

навчальна 
дисципліна

36763_SB_073_M_2020_ASP_V123_IPRvM.pdf TtMiZcgd3WFdk16ePvdcx6+7cqVY3Ehj9aF2+SG9snE=

Методологія 
діагностики та 
моделювання змін 
бізнес-середовища

навчальна 
дисципліна

36763_SB_073_M_2019_ASP_V122_MDMZBS.pdf gvfAxhUKZoVT1uBg56MwMAP5W62rLA0W+kLbUqWXFkg=

Сучасні технології 
стратегічного 
управління

навчальна 
дисципліна

36763_SB_073_M_2019_ASP_V121_STSU.pdf nT5KB40e0gR6vnWTb7YK3DL/81bKLazDub1OKVJDW44=

Методи 
концептуалізації 
знань

навчальна 
дисципліна

36763_SB_073_M_2020_ASP_V113_MCZ.pdf k67RWKMiNGKRGTtBt7tOwRhBdTGTJ5ixOdTCmhxxlUo=

Сучасні теорії 
організації

навчальна 
дисципліна

36763_SB_073_M_2019_ASP_V112_STO.pdf ayy7VWteERqhHpHMZTt52FKp/MNcosXmSqFepXwJzLI=

Концептуальні 
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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 «Фінан¬сове регулю¬вання 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 міжнарод¬ної науково-практич¬ної



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.)

127597 Рижак 
Людмила 
Віталіївна

Доцент 0 Філософія Доцент; декан філософського факультету; кандидат філософських наук, 09.00.03 –
соціальна філософія та філософія історії. (ФС № 007187). Тема: «Діалектика
об’єктивного та суб’єктивного у формуванні суспільного ідеалу»; доцент кафедри
філософії (ДЦ № 048521). Стаж роботи - 39 років.
1.Рижак Л. Дегуманізація життя: соціально-технологічні виклики сучасності / Л.
Рижак // Вісник ЛНУ. Серія  філософсько-політологічні студії, 2019. – Вип. 22. – C. 89-
95. (0,5) (Index Copernicus).
2.Рижак Л. Технонаука: постлюдина та відповідальність за її майбутнє / В. Мельник,
Л. Рижак // Наукові праці. Науковий журнал. Серія “Філософія”. – Миколаїв, 2017. –
Вип. 288. – Том.300. – С.84-90. (0,75 д.а.) (Index Copernicus).
3.Рижак Л. Ризик як маркер технологічної інноваційності суспільства / Л. Рижак //
Вісник ЛНУ : Філософсько-політологічні студії, 2017. – Вип. 12. – C. 132-138. (0,5)
(Index Copernicus).
4.Ryzhak L. Sustainable development of humanity: joint responsibility for the future / L.
Ryzhak  // Studium Europy srodkovej i wschodniej. – Polrocznik. – Wydawnictwo Wyzszej
Szkoly Gospodarki Krajowej. – Kutno, 2018. – P. 100-111 (0, 75 д.а., англ).
5.Рижак Л. Людина в лабіринтах віртуальної комунікації мережевого суспільства / Л.
Рижак // Quo vadis, hunanitas? – Warszawa – Lwow – Kijow :  Wydawnictwo VERBINUM,
2017. – S. 67-75.  (0,5 д.а.) ( розд. колективної монографії).
6.Рижак Л. Соціальні аспекти наукового пізнання у контексті віртуальних
можливостей / Л. Рижак // Філософія. Пізнання. Наука : колект. моногр. – Львів :
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.87-104.
Тези на міжнародних конференціях:
1.Рижак Л. Гуманітарна компетентність у структурі економічної освіти / Л. Рижак //
зб. тез Міжн. наук.-практ. конф. “Психологія бізнесу та управління: виклики
сьогодення”. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 176-178.
2.Рижак Л. Інформаційно-мережеве суспільство: віртуалізація освітніх практик / Л.
Рижак // Збірник наукових праць “Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика
в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти”
(за матер. XV міжн. наук.-прак. конф). – Монреаль: СРМ “ASF”,  2017. – С. 4-6.
3.Рижак Л. Аксіологічні засади комунікативної толерантності у соціальних Інтернет-
мережах / Л. Рижак // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. “Нове та традиційне у
дослідженнях сучасних представників суспільних наук”. – Київ: ГО “Київська наукова
суспільнознавча організація”, 2016. – C. 74-76.
Науковий керівник аспірантів – Лучак А-М., Мамчак С., Боднар В., Федишин М.
Стажування: Національний лісотехнічний університет України, Програма стажування
та звіт про її виконання, 15 травня березня 2017 р.
Член редколегії “Вісника ЛНУ. Серія : філософські науки”.
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Професор; кафедра іноземних мов для природничих факультетів; Доктор
педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови; 13.00.04
– теорія і методика професійної освіти, тема: «Теоретико-методичні основи
підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційних
технологій у професійній діяльності»; диплом ДД № 007083, 28.04.2009; професор
кафедри англійської філології; атестат 12 ПР № 006260, 09.11.2010 р. Стаж роботи -
19 років.
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. Morska L., Sabat N. (2019). Дидактичний потенціал тренінгу у формуванні
англомовної стратегічної компетентності майбутніх перекладачів [Didactic potential
of a training technology in developing English language strategic competence of future
translators], Scientific Herald of National Aviation University, № 1 (14), С. 71-78. ISSN:
2411-264X DOI: 10.18372/2411-264X.14.13716 - Index Copernicus
4. Morska L. (2018). Educational values: current views and perspectives for modern
school, Lubelski rocznik pedagogiczny, nr 3 (37) 2018, s. 257-266. ISSN: 0137-6136 DOI:
10.17951/lrp.2018.37.3.257-266. - Index Copernicus
5. Morska L., Sabat N. (2018). The role of psychologistic segment in the organization of the
educational process of future translators, Scientific papers of Ternopil National
Pedagogical University, № 3, p. 140-146, DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.3.18
- Index Copernicus
6. Morska L. (2018). O etyce zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki,
Spoleczenstwo i rodzina, nr. 56 (3), s. 183-185. - Index Copernicus
7. Morska L. (2018) Teaching medical students’ professional English reading on the basis
of individual cognitive learning styles, Science and Education (Web of Science), № 2:86-93.
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2018-2-doc/2018-2-st11
8. Morska L. (2018) Навчання іншомовних комунікативних стратегій майбутніх
фахівців нефілологічних спеціальностей з використанням тренінгу, Theory and
methodology of professional education, № 13 (2): 234-244. https://ivet-
ua.science/images/Journals_IPTO/TMPO/TMPO_13_2017.pdf
9. Morska L. (2018) Didactic potential of the integrated approach to teaching future
programmers professional communicative competence in a foreign language, Information
technologies and learning tools (Web of Science),  #2 :1-12. 
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2174 
10. Morska L. (2018) Towards the structure of political speeches, Education and Science,
Vol. 24(1):160-164 
http://msu.edu.ua/educationandscience/uk/2018/05/17/vypusk2412018/
11. Morska L. (2017) ESP (English for Specific Purposes): implications for teaching,
Konteksty pedagogiczne, 2(9) :165-175. - Index Copernicus
12. Morska L. (2017) Дискурсивна компетентність як складова професійно
орієнтованої комунікативної культури майбутніх фахівців нефілологічного
спрямування. Scientific papers of National Academy of Border Guards Service of Ukraine:
Pedagogy. Vol. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_4_15.
13. Morska L. (2016). Didactic potential of multisubject educational environment in
preparing creative teachers, In M. Chepil (Ed.) In the sphere of education and artistic work
(monograph), Drogobych, pp. 17–27.
14. Morska L. (2016). What should teachers develop in their children – competencies or
intelligences? Pedagogical Almanach. Vol. 29: 16–21.
15. Morska L., Levchyk I. (2017). Formation of Professional English Competence in Future
Psychologists’ Speech, Science and Education (Web of Science), nr.6, p. 136-141. Available
at: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2017-6-doc/2017-6-st21 DOI:
https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-6-21
16. Morska L. (2015). Linguodidactic peculiarities of a foreign language discourse in law
mediation. Scientific Papers of Chernivtsi University. Vol. 742:127–134.
17. Morska L. (2015). Модель системи формування медіаторської компетентності
майбутніх юристів [Model of the system of mediation competence formation in future law
professionals]. Scientific Papers of Ternopil National Pedagogical University. No. 2: 20–27.
- Index Copernicus
Монографії:
1. 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. 
2. Current trends in teacher education: Ukrainian experience: монографія / L. Morska. -
Presov, 2017. – 144 с.
Підручники:
1. Англійська мова (11-й рік навчання, профільний рівень) : підручник, 
рекомендований МОН [для уч. загальноосв. навч. закл.] / Л. Морська. - Тернопіль :
Астон, 2019. - 256 с. 2. Англійська мова (10-й рік навчання, профільний рівень) :
підручник, рекомендований МОН [для уч. загальноосв. навч. закл.] / Л. Морська. -
Тернопіль : Астон, 2018. - 288 с. 3. Англійська мова (9-й рік навчання, профільний
рівень) : підручник, рекомендований МОН [для уч. загальноосв. навч. закл.] / Л.
Морська. - Тернопіль : Астон, 2017. - 280 с. 4. Англійська мова (8-й рік навчання,
рівень сиандарту) : підручник, рекомендований МОН [для уч. загальноосв. навч.
закл.] / Л. Морська. - Тернопіль : Астон, 2016. - 216 с. 5. Англійська мова (7-й рік
навчання, рівень стандарту) : підручник, рекомендований МОН [для уч. загальноосв.
навч. закл.] / Л. Морська. - Тернопіль : Астон, 2015. - 216 с. 6. Морська Л. Англійська
мова. 5-й рік навчання : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. Морська,
М. Кучма. - Тернопіль: Богдан, 2017. – 192 с. 7. Морська Л. Англійська мова 8 клас (4



рік навчання). Підручник, рекомендований МОН. - Тернопіль: Навчальна книга
«Богдан», 2016. – 240 с. 8.  Морська Л. Англійська мова 7 клас (3 рік навчання).
Підручник, рекомендований МОН. - Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2015. –
244 с. 9. Морська Л. Англійська мова 4 клас. Підручник, рекомендований МОН / Л.
Морська, М. Кучма. - Київ: Перун, 2015. – 176  с.
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
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Доцент; кафедра менеджменту; кандидат економічних наук; (ДК № 012240 від
28.03.2013 р.); 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Тема дисертації: «Державне регулювання фінансової бази розвитку підприємств
аграрного сектора України» (2013); доцент кафедри менеджменту. Стаж роботи - 13
років.
1. Chopko N. S. Integral estimate of the effectiveness of performance of indices of the
state targeted pragrams for protection of natural environment in Ukraine / О. Senyshyn, N.
Chopko, I. Zhuk // Baltic Journal of Economic Studies: scientific journal. – Vol. 3 (2017) .–
No 5 December. – Riga: Baltija Publishing, 2017. – P. 391-399. [Видання включено до
наукометричної бази Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, ESCI by Web
of Science]
2. Чопко Н.С. Стратегічний аналіз рівня залученості та лояльності персоналу в
організації/ Н. Чопко, М. Вівчар, М. Смолій //Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип.
40/2020. http://www.market-infr.od.ua/uk/2020 [Видання включено до наукометричної
бази даних Indexed in the ICI Journal Master List]
3. Чопко Н. С.  Розвиток малого бізнесу в Україні та світі: стан та перспективи / Н.
Чопко, О. Главацька // Вісник Одеського національного університету. “Економіка”. –
2017. – Т.22. – Вип.12 (65). – С. 78-82. [Видання включено до наукометричних баз
даних Google Scholar, Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List]
4. Chopko N. Youth NGOs in the Context of the Implementation of the State Youth Policy in
Ukraine / N. Chopko, B. Kopylchak //  Evropský časopis ekonomiky a managementu :
науково-теоретичний журнал. – Czech Republic, 2017. – Issue 4. – Volume 5.  [Видання
включено до міжнародної наукометричної бази даних International Scientific Indexing].
5. Чопко Н.С. Роль персоналу у формуванні ділової репутації організації / Н. Чопко,
І.Зозуля, О.Сверчкова // Науковий вісник Херсонського державного університету.
Серія “Економічні науки”. – 2015. – Вип.15. – С. 74-77. [Видання включено до
наукометричних баз даних Google Scholar, Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal
Master List]
6. Чопко Н.С. Системи соціального забезпечення в Україні: напрями реформування /
Н. Чопко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 33, Ч 2. – С. 136-
139.
7. Чопко Н.С. Методологічні принципи державного регулювання фінансової бази
розвитку підприємств аграрного сектора / Чопко Н.С. // Збірник наукових праць
Донецького державного університету управління. / ДонДУУ. – Т. ХIV, вип. 288:
Управління розвитком фінансово-економічної системи регіону в умовах світових
інтеграційних процесів. Серія: Економіка. – Донецьк: Ноулідж, 2014. –С. 494- 502.
8. Чопко Н.С. Стратегічні пріоритети державної політики розвитку підприємств
аграрного сектора / Н. Чопко // Науковий вісник Львівського державного
університету внутрішніх справ. Серія економічна / головний редактор В.В. Середа. –
Львів: ЛьвДУВС, 2014. – Вип. 1. – С. 285 – 293.
9. Чопко Н. С. Социально-економческая оценка продовольственного комплекса
Украины : [монография] / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Germany : LAP LAMBERT
Academic Publishing, 2014. – 130 с. (8,1 друк. арк.).
10. Чопко Н. С. Фінансова база розвитку підприємств аграрного сектора регіону /
Н.С. Чопко // Соціально-економічний розвиток регіону: стан та перспективи:
монографія / за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів: Львівський національний
університет ім. І. Франка, 2014. – 352 с.
11. Чопко Н. С. Государственное программирование охраны природной среды в
Украине: монография  / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, М. С. Сенишин. – Latvia, Riga: LAP
LAMBERT Academic Pablishing, 2018. – 122 с.
Стажування: Львівський торговельно-економічний університет, 10.04-10.05.2018 р.
Програма про стажування та звіт про її виконання обговорено на засіданні кафедри
протокол № 10 від 26.06.2018 р. Тема стажування: “Організація навчальної та
науково-дослідної роботи в Університеті”
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Завідувач кафедри менеджменту; доктор економічних наук; 08.00.03 – економіка та
управління національним господарством (диплом ДД № 001096, рішення
Атестаційної колегії від 26.09.2012); тема дисертації «Економічне регулювання
відтворення факторів виробництва»; професор кафедри менеджменту. Стаж роботи
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праць. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. Вип.
35. С. 280-290.
3. Демчишак Н.Б., Жук Ю.І. Роль економіки знань у побудові інноваційної моделі
розвитку України // Молодий вчений. 2018. № 7(59).                      С. 258-263.
4. Демчишак Н.Б., Біда І.О. Пріоритети фінансового регулювання процесу генерації
знань в умовах євроінтеграції // Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 19. С. 464-470.
5. Демчишак Н., Гриб В. Інноваційний потенціал у розвиту економіки знань в Україні:
концептуалізація та діалектика зв’язків //  Формування ринкової економіки в Україні :
зб. наук. праць. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Вип. 42. С. 40-49.
Стажування за кордоном та участь у міжнародному науково-практичному семінарі
(університет м. Зальцбург, Австрія, 2019 р.).
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту докторських 
(кандидатських) дисер¬та¬цій за спеціальностями 08.00.08 – гроші, фінанси і
кредит та 08.00.03 ¬– економіка та управління національним господарством (із 2017
р.).
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Професор; кафедра іноземних мов для природничих факультетів; Диплом кандидата
наук КД 050729 спеціальність 10.02.04 ‒ Германські мови. Тема дисертації:
Жанротвірна лексика англійського неоромантичного екзотико-пригодницького
роману. Диплом доктора наук ДД 003566 спеціальність 10.02.04 ‒ Германські мови.
Тема дисертації: Лінгвогенологія сучасної науки (на матеріалі англомовних текстів);
доцент кафедри, атестат АЕ № 000394. Стаж роботи - 39,5 років.
1. Yakhontova T. “The authors have wasted their time...”: Genre features and language of
anonymous peer reviews Topics in Linguistics. 2019. Vol. 20. Iss. 2. P. 67–89. (Scopus)
2. Kruse O., Chitez M., Bekar M., Doroholschi C., Yakhontova T. Studying and developing
local writing cultures: An institutional partnership project supporting transition in Eastern
Europe’s higher education University Writing in Central and Eastern Europe: Tradition,
Transition, and Innovation Ed. by M. Chitez, C. I. Doroholschi, O. Kruse, L. Salski, D. Tucan.
Cham : Springer, 2018. P. 29–44. (WoS)
3. Yakhontova T. Theory and Concepts of English for Academic Purposes, Ian Bruce.
Palgrave Macmillan, Houndmills (2015). 228 p. Journal of English for Academic Purposes.
2016. Vol. 21. P. 135–137 (WoS)
4. Foreign language writing in Ukraine: Indefinite past but promising future? Second



Language Writing in the Global Context: Represented, Underrepresented, and
Unrepresented Voices / ed. by T. Silva, J. Wang, J. Paiz, C Zhang. Beijing : Foreign
Language Teaching and Research Press, 2016. P. 239–258.
5. Yakhontova T. A linguistic and didactic model of teaching English research article
writing to doctoral students. Іноземна філологія. 2018. № 131. С. 166–173. (Index
Copernicus)
1. Yakhontova T., Bekar M. Communicating the writing process: How thesis writers speak
about their experiences. 1st Literacy Summit, 1-3 November 2018, Porto (Portugal).
2. Yakhontova T. The genre of anonymous peer review: Structure and language. ІІ
Міжнародна науково-практичнf конференція ‘Комунікація у сучасному соціумі”
(Львів, 8 червня 2018 р.). 3. Яхонтова Т. В. Сучасна англомовна наукова комунікація.
Міжвузівський круглий стіл Одеса-Дрогобич “Англійська мова у 21 столітті: спосіб
мислення, професійної комунікації та діалогу культур”( 8 квітня 2016 р., м.
Дрогобич).
4. Yakhontova T. Literacy situation in Ukraine. Meeting of COST ACTION IS1401
“Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network”,
April 19-20, 2016, Ljubljana (Slovenia).
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Доцент; кафедра інформаційних систем у менеджменті; кандидат економічних наук,
08.03.02 – еконо-міко-математичне моделювання. Тема роботи: «Моделювання
споживання в регіоні в умовах перехідної економіки», доцент кафедри 
інформаційних систем у менеджменті. Стаж роботи - 41 рік.
1. Твердохліб І.П., Пара¬сюк І.В. Методика опти¬мізації програмно-цільо¬вого
управління еконо¬мічним розвитком регі¬ону. //Науковий вісник Ужгородського
універ¬ситету. Серія «Економі¬ка». – Вип. 1(49). – Т. 1. – Ужгород: ДВНЗ
«Уж¬городський національ¬ний університет», 2017. – С. 99-109. (Index Copernicus)
2. Твердохліб І.П., Блон¬ський Н.А., Костюк Д.В. Емпірична оцінка доці¬льності
моніторингу інформаційного просто¬ру Інтернет в економіч¬них дослідженнях
//Електронне наукове фахове видання “Еконо¬міка і суспільство”. – Вип. 11. –
Мукачів: Му¬качівський державний університет, 2017. – С. 593-602. 
//http://www.economy
andsociety.in.ua . (Index Copernicus)
3. Твердохліб І.П. Крива Лафера як інструмен¬тальний засіб оцінюван-ня
ефективності фіска¬льної політики держави: проблеми застосування в Україні
//Актуальні проблеми економіки. – 2013. - №11(149). – С. 270-280.   
1. Твердохліб І., Костюк Д. Концептуалізація проблеми управління ефективністю
регіональ¬них програм інформати¬зації в Україні //Вісник Львівського 
університе¬ту. Серія економічна. – 2019. Вип. 56. – 20 с. (в друці). 
2. Твердохліб І.П., Пара¬сюк І.В. Методика опти¬мізації програмно-цільо¬вого
управління еконо¬мічним розвитком регі¬ону. //Науковий вісник Ужгородського
універ¬ситету. Серія «Економі¬ка». – Вип. 1(49). – Т. 1. – Ужгород: ДВНЗ
«Уж¬городський національ¬ний університет», 2017. – С. 99-109. 
3. Твердохліб І.П., Блон¬ський Н.А., Костюк Д.В. Емпірична оцінка доці¬льності
моніторингу інформаційного просто¬ру Інтернет в економіч¬них дослідженнях
//Електронне наукове фахове видання “Еконо¬міка і суспільство”. – Вип. 11. –
Мукачів: Му¬качівський державний університет, 2017. – С. 593-602. 
//http://www.economy
andsociety.in.ua .
4. Твердохліб І., Сава¬рин М. Вибір системи інтелектуального аналі¬зу даних для
ідентифіка¬ції умов розвитку техно¬логічних укладів еконо-міки України // Вісник
Львівського університе¬ту. Серія економічна. - 2016. – Вип. 53. - С. 312-323.
5. Твердохліб І.П. Крива Лафера як інструмен¬тальний засіб оцінюван-ня
ефективності фіска¬льної політики держави: проблеми застосування в Україні
//Актуальні проблеми економіки. – 2013. - №11(149).  
6. Твердохліб І.П., Пара¬сюк І.В. Оптимізація управління економічним розвитком
регіону //Сис¬темні дослідження та інформаційні технології. – 2013. - №1. – С. 53-66
Стажування
1. Центр мережевих техно¬логій та ІТ-підтримки ЛНУ імені Івана Франка, програ¬ма
стажування «Методоло¬гія дистанційного навчан¬ня в середовищі системи
Moodle», програма затверд¬жена протоколом кафедри №10 від 28.03.2018 р. 
2. Наукове стажування обся¬гом 120 год. під час VII-го Міжнародного наукового
семінару-тренінгу в Універ¬ситеті Верони  (Венеція - Верона, 15-18 грудня 2018 р.,
Італія), що включало 48 год. тренінгів в Університеті Верони та в Міжнародній
академії інформатики (м. Київ), 60 годин заочного навчання та 12 годин підго¬товки
наукового звіту, тема стажування «Формування економіки знань як базису
інформаційного суспільст¬ва», спільний іменний сер¬тифікат №0152 від Universi¬ty
of Verona і International Academy of Information Science, 2018р.
3. Наукове стажування обся¬гом 36 год. під час V-го Міжнародного наукового
семінару у Віденському уні¬верситеті (Австрія, 16-19 грудня 2017 р.), тема
стажу¬вання «Формування еконо¬міки знань як базису інформаційного
суспільст¬ва»,  іменний сертифікат №0092 від International Academy of Information
Science, 2017 р.
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Професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та
корпоративного права; юридичний факультет; доктор юридичних наук;
спеціальність 12.00.03  цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право.Тема: «Договірні зобов’язання про передання майна у
власність»; професор кафедри цивільного права та процесу. Стаж роботи - 28 років.
1. Яворская А. Интеллектуальное право Украины в системе права Украины /
Яворськая А. // Очерки права интеллектуальной собственности. - Сборник статей.
Отв. ред. И. В. Спасибо-Фатеева. Харьков. Право. 2018. С. 463-486. (1,1 друк. арк.)
2. Яворська О. Vivere est cogitare / О. Яворська // Актуальні проблеми приватного
права. Збірник наукових праць до 85-ти річчя з дня народження і 55-ти річчя
науково-педагогічної та громадської діяльності Володимира Васильовича Луця. -
Тернопіль. Підручники і посібники, 2018. С. 73-93. 336с. (0,9 друк. арк.)  
3. Яворська О. Вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю: порядок,
правові наслідки / О. Яворська // Актуальні проблеми соціального права - Випуск 8.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і
захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини (до 70-річчя з дня
ухвалення) 14 грудня 2018 року. Львів. «ГАЛИЧ-ПРЕС». 2018. С. 22-27. 412 с. (0,3
друк. арк.).
4. Яворська О. Захист особи у зв’язку з обробкою її персональних даних: досвід ЄС /
О. Яворська О. // Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації :
збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Конституційні цінності:
правова природа та практика реалізації» (м. Хмельницький, 17 травня 2019 року). [у
2-х част.]. – Частина 2. Хмельницький : Хмельницький університет управління та
права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 290-294. 307 с. (0, 28 друк. арк.) 
5. Яворська О. С. Правове регулювання обігу цінних паперів : навч. посібник / О. С.
Яворська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 336 с. – (27,09 друк. арк.).
6. Яворська О. С. Охорона авторських і суміжних прав у разі їх порушення з
використанням мережі Інтернет. Право України. 2018. № 1 (0,6 друк. арк.)
7. Яворська О. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної
власності за законодавством України. Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник.
2017. № 8. С. 153-165.( 0, 5 друк. арк.)
8. Яворська О.С. Законодавчі новели щодо захисту авторських і суміжних прав у разі
їх порушення з використанням мережі Інтернет. Національний університет «Одеська
юридична академія». Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал. 2017.
Випуск 26. С. 29-33. Одеса, 2017. 116 с. (4 друк. арк.)
9. Яворська О. С. ІТ право: поняття, засади, особливості. Актуальні проблеми
соціального права. Випуск 5. Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції «Українська правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах
євроінтеграції». 10 листопада 2017 року. Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. С. 32-36. 218 с.
(0.2 друк. арк.)
10. Яворська О. С. Право на дивіденди: бажане та дійсне. Корпоративне право
України та країн Європейського Союзу: новели законодавства [текст]: Збірник
наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції (5-
6 жовтня 2018 р., м. Івано-Франківськ). НДІ приватного права і підприємництва імені
акад. Ф. Г. БурчакаНАПрНУкраїни; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрНУкраїни В. В.
Луця. Івано-Франківськ, 2018. С. 189-193. 199 c. (0.2 друк. арк.)
11. Яворська О.С. Охорона прав інтелектуальної власності науково-педагогічних
працівників: здобутки, перспективи, проблеми / Олександра Степанівна Яворська //
Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. – Випуск 63. – С.113 – 120. –
(0,4 друк. арк.)
12. Яворська О.С. Завдання та пріоритети у сфері правової охорони інтелектуальної
власності / Олександра Степанівна Яворська // Право України. – 2016. – Випуск 11. –
С. 92-100. – (0,5 друк. арк.)
13. Яворська О., Суханов М., Федорчук Ю., Лубчук О. Кому належить скіфське
золото? Однозначна відповідь на складне питання Амстердамського окружного суду
/ Олександра Степанівна Яворська // Право України. – 2017. – Випуск 1. – С.127-139.
(0,6 друк. арк.) 



14. Яворська О.С. Теорія та практика застосування презумпції творчого характеру
праці, результатом якої є об’єкт інтелектуальної власності / Олександра Степанівна
Яворська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. – Випуск 64. –
С. 175 – 182. (0,3 друк. арк.)
15. Яворська О.С. Презумпція творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт
інтелектуального права: теорія та практика застосування / Олександра Степанівна
Яворська // Національний університет «Одеська юридична академія». Часопис
цивілістики. Науково-практичний журнал. – 2017. – Випуск 23. – С.78-83. (0,3 друк.
арк.)
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001908, рішення Вищої атестаційної комісії від 11.03.1990); тема дисертації:
«Интенсификация процесса управления основным звеном народного господарства»
(1990); професор кафедри соціології (атестат ПР №009805, рішення Атестаційної
колегії №9/600-П, від 02.10.1991 р.). Стаж роботи - 49 рік.
1. Хоронжий А.Г., Михайлишин Р.В. Управління впровадженням передового досвіду
на підприємстві. Формування ринкової економіки в Україні. 2019. Вип. 41. С. 466-469.;
2. Хоронжий А. Підходи до наукових досліджень у менеджменті. Формування
ринкової економіки в Україні. 2016. Вип. 35. Ч. 2. С. 276-279.; 
3. Хоронжий А.Г., Кащук М.Я. Організація керування особистістю. Формування
ринкової економіки в Україні. 2016. Вип. 36. С. 117-119.; 
4. Хоронжий А.Г. Самокерування розвитком особистості.  Формування ринкової
економіки в Україні. 2014. Вип. 33. Ч. 1. С. 18-20.; 
5. Психологія керівника : [навч. посібник] / А. Г. Хоронжий, І. О. Кулініч, Н. І.
Жигайло. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені
Івана Франка, 2011. 256 с.; 
6. Хоронжий А. Г. Соціальне управління: навчальний посібник для вузів. Львів:
Магнолія-2006, 2010 . 289 с.
7.Хоронжий А. Г. Досвід організації наукових досліджень / А. Г. Хоронжий //
Формування ринкової економіки в Україні. Вісник Львівського університету. Серія
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Інформаційні технології та програмування

1. Знання сучасних концепцій розвитку 
інформаційних технологій. Розуміння 
системи базових знань сучасних 
інформаційних технологій з 
елементами програмування до 
відповідної тематики наукових 
досліджень Знання про методи 
практичного використання 
стандартних засобів операційної 
системи комп’ютера та методики 
організації науково-педагогічної роботи 
з використанням комп’ютерів. 
Розуміння механізмів та методів 
організації експериментальної, наукової 
і педагогічної роботи з використанням 
комп’ютерів.  
2. Вміння аналізувати методи 
дисципліни щодо поточної і майбутньої 
науково-педагогічної діяльності; 
обирати засоби комп’ютерного 
забезпечення для організації 
практичної роботи; застосовувати 
прийоми теоретичного і практичного 
аналізу інформаційних технологій; 
будувати наукові і педагогічні види 
робіт з використанням комп’ютерів; 
організувати навчальну роботу слухачів 
курсів вивчення інформаційних 
технологій.
3. Вміння аналізувати методи 
дисципліни щодо поточної і майбутньої 
науково-педагогічної діяльності; 
обирати засоби комп’ютерного 
забезпечення для організації 
практичної роботи; застосовувати 
прийоми теоретичного і практичного 
аналізу інформаційних технологій; 
будувати наукові і педагогічні види 
робіт з використанням комп’ютерів; 
організувати навчальну роботу слухачів 
курсів вивчення інформаційних 
технологій.
4. Володіння навиками використання 
сучасних форм взаємодії наукових і 
освітніх установ з громадськістю, 
методикою організації навчальної 
роботи студентів і слухачів курсів з 
предмету інформаційних технологій; 
популяризація типових сучасних 
методик організації наукової і 
навчальної роботи з використаням 
комп’ютерів.
5. Здатність виявляти актуальні 
проблеми тематики дослідження, 
здійснювати їх теоретичний аналіз та 
шукати можливі шляхи вирішення. 
Здатність до організації власної 
наукової діяльності та системного 
критичного мислення. Здатність до 
якісного та професійного виконання 
поставленого завдання. Здатність 
окреслювати шляхи, засоби 
вдосконалення власних професійно-
педагогічних знань, умінь, розвитку 
особистісних рис, значущих для 
педагогічної та наукової діяльності.

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

Поточний модульний контроль, залік

Підготовка науково-інноваційного проекту

1. Знання про види наукових 
публікацій, структуру наукової статті, 
науковометричні бази фахових видань, 
форму і зміст запиту на фінансування 
науково-інноваційного проекту.
2. Вміння аналізувати, оцінювати, 
співставляти результати власних 
досліджень і представляти їх у вигляді 
публікації та як основу майбутнього 
проекту.
3. Апробація результатів дисертаційної 
роботи на міжнародних і вітчизняних 
наукових конференціях. Вміння 
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прогнозувати результати виконання 
науково-інноваційного проекту, їхню 
наукову новизну та практичну цінність.
4. Практичні навички підготовки 
науково-інноваційного проекту.

Психологія вищої школи

1. 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. 
2. 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.
3. 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.
4. 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).
5. 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

Методологія підготовки наукової публікації

1. Знання про види наукових 
публікацій, структуру наукової статті, 
науковометричні бази фахових видань, 
форму і зміст запиту на фінансування 
науково-інноваційного проекту.
2. Вміння аналізувати, оцінювати, 
співставляти результати власних 
досліджень і представляти їх у вигляді 
публікації та як основу майбутнього 
проекту.
3. Апробація результатів дисертаційної 
роботи на міжнародних і вітчизняних 
наукових конференціях. 
4. Необхідні знання і практичні навички 
публікації в міжнародних і вітчизняних 
фахових періодичних виданнях 
результатів експериментальних 
досліджень.

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

Поточний модульний контроль, залік

Педагогіка вищої школи

1. Знання та розуміння теоретико-
методологічних засад організації 
навчально-виховного процесу у вищій 
школі, сутності, мети, функцій, науково-
педагогічних, моральних цінностей 
діяльності викладача, теоретико-
методичних аспектів організації 
педагогічної взаємодії, навчально-
пізнавальної діяльності студентів, 
емоційно-виховного впливу на їхній 
розвиток.
2. Уміння організовувати різні види 
педагогічної діяльності у вищій школі, 
виокремлювати критерії оцінки їхньої 
ефективності, готовність визначати 
особистісну педагогічну позицію як 
викладача, здатність проектувати та 
окреслити модель власної педагогічної  
діяльності у вищій школі, аналізувати 
педагогічні ситуації та самостійно 
приймати рішення
3. Здатність критично аналізувати зміст 
навчальних дисциплін за фахом та 
узгоджувати його з набутим досвідом й 
професійною діяльністю майбутніх 
фахівців, критично оцінювати власні 
уміння застосовувати організаційно-
методичні форми навчання у вищій 
школі, аналізувати потреби, інтереси, 
ставлення студентів до навчального 
процесу, пропонувати ідеї щодо 
вдосконалення їхніх  знань, умінь, 
формування позитивної мотивації 
навчання відповідно до їхніх 
індивідуально-типологічних 
особливостей.
4. Здатність налагоджувати контакт, 
організовувати діалогічне спілкування 
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зі студентами відповідно до їхніх 
психологічних особливостей, 
дотримуватися норм педагогічної етики 
та педагогічного такту, обирати й 
застосовувати доцільні стилі 
педагогічної поведінки у конфліктних 
ситуаціях, доцільні способи розв’язання 
конфліктів зі студентами, викладачами, 
уміння вести дискусії з науковцями, 
представниками громадськості з 
наукових проблем, відстоювати 
особистісну науково-педагогічну 
позицію на демократичних засадах.
5. Здатність критично оцінювати власні 
педагогічні уміння відповідно до 
інноваційних підходів, визначати 
інноваційні моделі, технології 
організації навчально-виховного 
процесу у вищій школі та приймати 
рішення щодо їхнього застосування, 
оцінювати власну відповідальність як 
викладача в організації навчання, 
взаємодії зі студентами, окреслювати 
шляхи, засоби вдосконалення власних 
професійно-педагогічних знань, умінь, 
розвитку особистісних рис, значущих 
для педагогічної діяльності.

Маркетингові концепції сучасного бізнесу

1. Знання про основні вимоги, які 
висуває ринкове маркетингове 
середовище до менеджерів, основні 
технології маркетингового управління 
та теоретико-методологічні підходи до 
маркетингового менеджменту.
2. Знання про аналіз ринків та 
сегментування, основ проведення 
рекламних кампаній, теоретичні засади 
мерчандайзингу, брендингу, 
копірайтингу тощо.
3. Вміння з’ясовувати причинно-
наслідкові зв’язки в організаціях, 
аналізувати й узагальнювати матеріал 
у певній системі, порівнювати факти на 
основі здобутих з різних джерел знань.
4. Вміння визначати маркетингові 
технології, які повинні застосовуватися 
менеджери у процесі управління,  
аналізувати головні проблеми, вимоги 
та перспективи розвитку сучасного 
маркетингового менеджменту, 
аналізувати природу середовища 
організації та ідентифікувати сферу її 
інтересів, здійснювати аналіз її ринків 
та процесу сегментування.
5. Вміння визначати ефективні 
технології маркетингу, 
характеризувати вихідні положення, 
технології та ефективність 
застосування технологій 
маркетингового управління тощо.
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Державне регулювання відтворення факторів виробництва

1. Знання про суть та складники 
економічного регулювання фінансових 
ресурсів відтворення факторів 
виробництва у трансформаційній 
економіці; суть, джерела та роль 
фінансово-економічних ресурсів у 
трансформаційній економіці і 
встановити чинники, що впливають на 
їхній вибір.
2. Вміння розкрити основні елементи 
системи економічного регулювання 
розвитку робочої сили в Україні і 
запропонувати обґрунтовані підходи до 
її вдосконалення; сформувати механізм 
економічного регулювання відтворення 
фізичного капіталу у вітчизняній 
економіці, а також визначити 
регіональні особливості фінансової бази 
інвестування в Україні.
3. Здатність проаналізувати умови, 
чинники й особливості державного 
регулювання фінансової бази 
відтворення факторів виробництва в 
ринковій економіці та вміти 
запропонувати підходи до їх 
оптимізації.
4. Представляти методики оцінки 
ефективності державного регулювання 
відтворення факторів виробництва у 
публікаціях міжнародних рейтингових 
журналів та представляти на 
вітчизняних та міжнародних науково-
практичних конференціях. 
Організовувати науково-прикладні 
семінари для широких верств 
населення з метою підвищення 
фінансової грамотності у суспільстві.
5. Вміння застосовувати  та 
систематизовувати результати 
отриманих обрахунків за розробленими 
моделями оцінки ефективності 
управління для учасників фінансового 
ринку.  Впроваджувати результати 
проведених досліджень і положення у 
практичну діяльність. Обмін досвідом з 
проблем управління фінансовою 
індустрією через участь та організацію 
наукових семінарів, шкіл, конференцій.

1. Знання про суть та складники 
економічного регулювання фінансових 
ресурсів відтворення факторів 
виробництва у трансформаційній 
економіці; суть, джерела та роль 
фінансово-економічних ресурсів у 
трансформаційній економіці і 
встановити чинники, що впливають на 
їхній вибір.
2. Вміння розкрити основні елементи 
системи економічного регулювання 
розвитку робочої сили в Україні і 
запропонувати обґрунтовані підходи до 
її вдосконалення; сформувати механізм 
економічного регулювання відтворення 
фізичного капіталу у вітчизняній 
економіці, а також визначити 
регіональні особливості фінансової бази 
інвестування в Україні.
3. Здатність проаналізувати умови, 
чинники й особливості державного 
регулювання фінансової бази 
відтворення факторів виробництва в 
ринковій економіці та вміти 
запропонувати підходи до їх 
оптимізації.
4. Представляти методики оцінки 
ефективності державного регулювання 
відтворення факторів виробництва у 
публікаціях міжнародних рейтингових 
журналів та представляти на 
вітчизняних та міжнародних науково-
практичних конференціях. 
Організовувати науково-прикладні 
семінари для широких верств 
населення з метою підвищення 
фінансової грамотності у суспільстві.
5. Вміння застосовувати  та 
систематизовувати результати 
отриманих обрахунків за розробленими 
моделями оцінки ефективності 
управління для учасників фінансового 
ринку.  Впроваджувати результати 
проведених досліджень і положення у 
практичну діяльність. Обмін досвідом з 
проблем управління фінансовою 
індустрією через участь та організацію 
наукових семінарів, шкіл, конференцій.

Поточний модульний контроль, іспит

Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого сектора

1. Знання про теоретико-прикладні 
аспекти дослідження продовольчого 
комплексу. Опанувати основні 
методики аналізу продовольчих ринків 
тваринницької і рослинницької 
продукції. Вміння визначати  ключові 
індикатори продовольчої безпеки 
країни. Знання про методологічні 
основи системи превентивних заходів 
задля збереження та підтримки 
продовольчої безпеки країни.
2. Вміння розробити та 
охарактеризувати механізм розвитку 
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вітчизняного продовольчого комплексу 
та визначити місце та роль соціально-
економічного прогнозування у його  
Здатність формувати систему 
показників підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної 
продовольчої  продукції на світових 
ринках.  Вміння застосовувати 
методику індексного аналізу при оцінці 
нарощування експортного потенціалу 
продовольчого комплексу України.
3. Вміння співставляти результати 
дослідження та комбінувати 
управлінські методи соціально-
економічного прогнозування розвитку 
продовольчих ринків. Розробляти 
оптимальну стратегію розвитку 
продовольчих ринків та продовольчого 
комплексу зокрема. Формувати 
концептуальні засади підвищення 
конкурентоспроможності продовольчої 
продукції як на вітчизняному так і на 
світових ринках збуту. Визначати 
напрямки  покращення виробництва 
вітчизняної продовольчої продукції у 
контексті забезпечення продовольчої 
безпеки України.
4. Представляти методики соціально-
економічного прогнозування розвитку 
продовольчого комплексу у публікаціях 
міжнародних рейтингових журналів та 
представляти на вітчизняних та 
міжнародних науково-практичних 
конференціях.  Організовувати науково-
прикладні семінари для широких 
верств населення з метою підвищення 
управлінської грамотності у суспільстві.
5. Вміння застосовувати  та 
систематизовувати результати 
отриманих розрахунків за 
розробленими економіко-
математичними моделями оцінки 
ефективності соціально-економічного 
прогнозування розвитку вітчизняного 
продовольчого комплексу.   
Впроваджувати результати проведених 
досліджень і положення (напрями щодо 
формування стратегії розвитку 
продовольчого комплексу та 
продовольчих ринків зокрема, нові 
методологічні положення щодо 
підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної продовольчої продукції на 
світових ринках, методика 
нарощування експортного потенціалу 
тощо) у практичну діяльність.

Інтелектуалізація підтримки рішень в менеджменті

1. Здатність відтворювати сучасні 
методи штучного інтелекту; здатність 
інтерпретувати сучасні методи 
штучного інтелекту в менеджменті і 
економіці; Здатність класифікувати 
комп’ютерні системи підтримки рішень 
в організації.
2. Здатність застосовувати сучасні 
методи і теорії штучного інтелекту для 
формалізації проблемних ситуацій в 
управлінні діяльністю організацій; 
здатність вибирати і застосовувати 
комп’ютерні системи для 
інтелектуалізації прийняття рішень в 
організації; здатність організувати 
впровадження технологій штучного 
інтелекту в організаціях з метою 
удосконалення її менеджменту та 
покращення конкурентоздатності у 
мінливому ринковому середовищі.
3. Здатність структурувати (розділяти 
на складові) проблемні ситуації в 
управлінні діяльністю організацій з 
використанням технологій штучного 
інтелекту. Здатність оцінювати 
комп’ютерні системи інтелектуалізації 
прийняття рішень в організаціях. 
Здатність оцінювати методи і теорії 
штучного інтелекту у контексті завдань 
управління організацією. Здатність 
створювати формалізовані знання про 
проблемні ситуації діяльності 
організацій у формі баз знань за 
допомогою експертних систем. 
Здатність розробляти моделі процесів 
діяльності організацій на підставі 
теорій штучного інтелекту. Здатність 
здійснювати евристичне моделювання 
діяльності організацій за допомогою 
методів штучного інтелекту.
4. Здатність до обговорення проблем 
теорії і практики штучного інтелекту у 
сфері менеджменту організацій. 
Володіння навиками використання 
сучасних форм взаємодії наукових і 
освітніх установ з громадськістю, 
підприємствами у процесі 
впровадження інноваційних ідей.
5. Здатність ініціювати розроблення 
проектів впровадження експертних 
систем в організаціях.  Вміння 
визначати та прогнозувати соціально-
економічні наслідки впровадження 
технологій штучного інтелекту в 
організаціях.  Здатність освоювати 
самостійно нові технології управління 
знаннями в організаціях.

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

Поточний модульний контроль, іспит

Методологія діагностики та моделювання змін бізнес-середовища

1. Знання про основні сучасні підходи 
до здійснення аналізу бізнес-
середовища; основні вимоги до 
побудови бізнес-моделювання розвитку 
підприємства, враховуючи при цьому 
ключові показники ефективності 
бізнесу.
2. Знання про основні принципи та 
методи моделювання та прогнозування 
бізнес-процесів підприємства; 
методичні та організаційні основи 
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діагностики клієнтської бази 
підприємства, моделювання  ринкової 
конкуренції, інвестиційної діагностики; 
існуючі особливості методики оцінки 
ризиків бізнес-середовища.
3. Вміти здійснити критичний аналіз 
методичних підходів до аналізу бізнес-
середовища, визначити переваги та 
недоліки їх застосування.
4. Вміння системно мислити щодо 
формування бізнес-моделі розвитку 
підприємства;
вміти прогнозувати розвиток ринкової 
конкуренції та моделювати ринкову 
рівновагу.
5. Вміти застосовувати  та 
систематизувати результати 
діагностики стану підприємства для 
максимізації прибутку, вміти 
впроваджувати результати проведених 
досліджень у практичну діяльність 
підприємства.
6. Вміння самостійно освоювати нові 
методи діагностики та моделювання 
бізнес-середовища.

Сучасні технології стратегічного управління

1. Вміння здійснити критичний аналіз 
сучасних концепцій стратегічного 
управління підприємством, визначити 
переваги та недоліки їх застосування, 
обґрунтувати необхідність формування 
стратегічного мислення в українських 
спеціалістів.
2. Обґрунтування основних вимог до 
побудови системи стратегічного 
управління сучасним підприємством, 
враховуючи при цьому організаційне, 
фінансово-економічне, соціально-
психологічне та інформаційно-
аналітичне забезпечення виконання 
стратегічних планів.
3. Здатність системно мислити щодо 
стратегічного планування діяльності 
суб’єктів господарювання. Вміння 
прогнозувати майбутнє і формувати 
стратегію.
4. Здатність освоювати самостійно нові 
технології стратегічного управління в 
організаціях.
5. Вміння застосовувати  та 
систематизувати результати отриманих 
обрахунків за розробленими моделями 
стратегічного управління.  
Впроваджувати результати проведених 
досліджень і положення (стратегічна 
оцінка підприємства, оцінка 
стратегічного потенціалу, матричні 
методи) у практичну діяльність. Обмін 
досвідом з проблем стратегічного 
управління індустрією через участь та 
організацію наукових семінарів, шкіл, 
конференцій.

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

Поточний модульний контроль, іспит

Методи концептуалізації знань

1. Здатність відтворювати сучасні 
методології концептуалізації знань в 
менеджменті і економіці; 
інтерпретувати сучасні методології 
концептуалізації знань в менеджменті і 
економіці; класифікувати комп’ютерні 
системи підтримки процесу створення 
формалізованих знань в організації.
2. Здатність застосовувати сучасні 
методології концептуалізації знань для 
формалізації проблемних ситуацій в 
управлінні діяльністю організацій; 
вибирати і застосовувати комп’ютерні 
системи для створення формалізованих 
знань в організації; організувати 
впровадження технологій управління 
знаннями в організаціях з метою 
удосконалення її менеджменту та 
покращення конкурентоздатності у 
мінливому ринковому середовищі.
3. Здатність структурувати (розділяти 
на складові) проблемні ситуації в 
управлінні діяльністю організацій з 
використанням спеціалізованих 
онтологій, когнітивних карт та 
агентних моделей. Здатність 
створювати формалізовані знання про 
проблемні ситуації діяльності 
організацій за допомогою комп’ютерних 
систем управління знаннями. Здатність 
розробляти моделі процесів діяльності 
організацій з використанням сучасних 
підходів до концептуалізації знань. 
Здатність здійснювати онтологічне, 
когнітивне і синергетичне 
моделювання діяльності організацій.
4. Здатність до обговорення проблем 
теорії і практики управління знаннями. 
Володіння навиками використання 
сучасних форм взаємодії наукових і 
освітніх установ з громадськістю, 
підприємствами у процесі 
впровадження інноваційних ідей.
5. Здатність ініціювати розроблення 
проектів впровадження систем 
управління знаннями в організаціях. 
Вміння визначати та прогнозувати 
соціально-економічні наслідки 
впровадження технологій управління 
знаннями в організаціях.

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

Поточний модульний контроль, іспит

Сучасні теорії організації

1. Знання сутності, принципів, етапів 
розвитку організації, законів, що 
забезпечують її функціонування; 
еволюції теоретичних концепцій 
організації, основних організаційних 
теорій та моделей, сутності, значення, 
змісту та практичної спрямованості 
сучасної організаційної парадигми; 
сутності та змісту організаційної 
діяльності, альтернативних парадигм 
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організаційного процесу, принципів та 
методів управління.
2. Розуміння концептуальних термінів 
організаційного проектування, 
методології, технології та основних 
методологічних принципів 
проектування організаційних форм 
управління; підходів до оцінки 
ефективності організаційних форм 
управління, основних показників оцінки 
та методики їх розрахунку; перспектив 
розвитку організаційних утворень.
3. Вміння формулювати управлінських 
рішень та їх доведення до конкретного 
виконавця. Знання й застосування на 
практиці принципів та методів 
управління, розуміння наслідків своєї 
професійної діяльності. Вміння 
застосовувати на практиці принципи 
поведінки підлеглого, в тому числі 
прийняття на себе відповідальності, 
служіння, ініціативність, участь і 
проведення змін. Вміння визначити суть 
понять самооцінки, мотивації, творчого 
потенціалу особистості керівника. 
Використовувати на практиці стадії 
особистого творчого процесу.

Концептуальні засади менеджменту

1. Знання теоретичних і прикладних 
аспектів управління державними і 
місцевими органами та господарськими 
організаціями, їх зміст та суть.
2. Освоєння механізмів, законів, 
закономірностей та принципів 
управління та їх застосування у 
практиці. Розробляти програми і 
проекти наукових досліджень систем 
управління.
3. Вміння упорядковувати 
міжособистісні комунікації та управляти 
організаційними комунікаціями. Уміння 
вести наукову дискусію і застосовувати 
методи наукових досліджень з метою 
прогнозування діяльності суб’єктів 
господарювання. Обмін досвідом з 
проблем управління організацією через 
участь та організацію наукових 
семінарів, шкіл, конференцій.
4. Вміння формулювати управлінських 
рішень та їх доведення до конкретного 
виконавця. Знання й застосування на 
практиці принципів та методів 
управління, розуміння наслідків своєї 
професійної діяльності. Вміння 
застосовувати на практиці принципи 
поведінки підлеглого, в тому числі 
прийняття на себе відповідальності, 
служіння, ініціативність, участь і 
проведення змін. Вміння визначити суть 
понять самооцінки, мотивації, творчого 
потенціалу особистості керівника. 
Використовувати на практиці стадії 
особистого творчого процесу.

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

Поточний модульний контроль, іспит

Іноземна мова за фаховим спрямуванням

1. Знання та розуміння основних 
морфологічних і синтаксичних 
категорій іншо-мовного наукового 
мовлення, ключових характеристик 
наукового стилю; розу-міння 
детального змісту, структури і 
композиції основних видів автентичних 
наукових текстів за фахом з 
монографій, підручників, газет, 
науково-популярних і спеціалізованих 
журналів та Інтернет-видань, знання 
вимог до академічної і професійної 
кореспонденції.
2. Уміння чітко, граматично правильно, 
стилістично коректно, зв’язно, 
лаконічно і аргументовано 
формулювати думку іноземною мовою в 
монологічному, діалогічному і 
полілогічному мовленні, наводячи 
різноманітні аргументи “за” і “проти”; 
уміння використання типових 
мовленнєвих моделей та структур в 
умовно-комунікативних і 
комуніка¬тивних ситуаціях фахового 
спілкування.
3. Здатність до сприйняття, обробки 
інформації іноземною мовою та 
управ¬ління нею; здатність до 
аналітичного, критичного та 
системного мислення, що виявляється у 
різних видах іншомовної мовленнєвої 
діяльності; здатність кри¬тично 
аналізувати інформацію іноземною 
мовою, оцінювати її значущість, 
синтезу¬вати і структурувати її у 
процесі оформлення власних 
висловлювань іноземною мовою; уміння 
застосовувати різні техніки читання 
наукової літератури.
4. Володіння усною та письмовою 
комуні¬кацією іноземною мовою на 
просунутому рівні (Advanced C1). Уміння 
налагоджу¬вати контакт іноземною 
мовою, організо-вувати діалогічне 
спілкування з іншими слухачами курсу, 
викладачами, науков-цями; уміння 
обирати й застосовувати доцільні стилі 
комунікативної поведінки, 
комунікативні стратегії і тактики, 
дося¬гати комунікативної мети під час 
обговорень, дискусій, бесід; розуміти 
інформацію, намір мовця і 
комунікативні наслідки його 
висловлювання в ході професійно-
наукових обговорень; уміння виступати 
з підготовленими презентаціями, 
доповідями на наукових конференціях, 
вести дискусії з науковцями, 
представниками громадськості з 
науко¬вих проблем, відстоювати 
особистісну наукову позицію на 
демократичних засадах.

Практичні заняття, самостійна робота, 
консультації із викладачами

Поточний модульний контроль, іспит



5. Здатність успішно самостійно 
продукувати статті, тези доповіді, 
реферати та анотації з високим 
ступенем граматич¬ної, лексичної та 
стилістичної коректності; здатність 
очолювати роботу в групі під час 
виконання проектів і підготовки 
презентацій; соціокультурна 
адаптивність та комунікабельність; 
креа¬тивність. Здатність нести 
відпові¬дальність за якість і 
результати науково-дослідної 
діяльності. Здатність до навчання 
впродовж життя, до подальшого 
самовдоскона¬лення у сфері іноземної 
мови.

Педагогічна практика

1. Знання та розуміння методологічних, 
концептуальних засад організації 
навчальних занять, викладання фахової 
дисципліни, діяльності викладача та 
діяльності студентів, теоретико-
методичних аспектів організації кожної 
складової діяльності.
2. Уміння самостійно планувати 
структуру навчальних занять,  
розробляти методику організації 
взаємодіяльності викладача й 
студентів, здійснювати підготовку 
навчальних занять, організовувати 
навчально-виховний процес як 
взаємодію викладача і студентів, 
оцінювати результати навчання 
відповідно до поставлених цілей, 
аналізувати проблеми, приймати 
рішення щодо їхнього вирішення.
3. Вміння критично аналізувати 
проведені заняття за визначеними 
критеріями, оцінювати власні 
педагогічні дії й дії студентів на 
кожному етапі процесу відповідно до 
поставленої мети, здійснювати 
самостійні висновки й приймати 
рішення щодо вдосконалення кожного 
етапу заняття.
4. Вміння організовувати діалогічне 
спілкування зі студентами, 
застосовувати доцільні добудови для 
встановлення контакту з ними, 
конструктивно спілкуватися з 
викладачами у процесі аналізу 
проведених навчальних занять.
5. Готовність організовувати навчальні 
заняття відповідно до інноваційних 
підходів, здатність впроваджувати 
інноваційні моделі, технології в 
практику організації навчально-
виховного процесу, аналізувати власну 
відповідальність за наслідки 
впровадження інноваційних 
педагогічних дій, окреслення програми 
власного професійного становлення та 
самовдосконалення на основі аналізу 
набутого під час практики 
педагогічного досвіду.

Консультації з керівником практики, 
участь у науково-методичних 
семінарах, самостійна робота, ведення 
практичних занять

Поточний модульний контроль, залік

Філософія

1. Знання особливостей 
раціоналістичних та ірраціоналістичних 
світоглядних та парадигмальних 
підходів в концептуалізації знань; 
актуальну проблематику, тенденції 
розвитку сучасних філософських 
теорій; головні глобалізаційні виклики, 
що виникли перед світовою й 
українською спільнотами; особливості 
інформаційного суспільства та запити 
щодо нових потреб інтелектуального та 
етичного розвитку людини; особливості 
та проблеми сучасного громадянського, 
соціального і культурного розвитку, що 
обумовлені глобалізаційними 
викликами.
2. Вміння інтегрувати загальнонаукові 
знання, сучасні філософські методи 
пізнання та парадигмальні підходи в 
науково-дослідну роботу.
3. Розуміння ролі загальнонаукових 
знань і сучасних філософських методів 
пізнання для успішної професійної 
діяльності; цілісне уявлення про 
процеси суспільного  розвитку; 
здатність виявляти науковий потенціал 
проблем, які виникають у професійній 
діяльності, проводити якісно-кількісний 
аналіз. Вміння критично оцінювати 
світоглядно-концептуальні 
обґрунтування перспектив людського 
розвитку з врахуванням їхнього 
гуманістичного та етичного потенціалу.
4. Розуміння значущості громадянської 
перспективи людського розвитку та 
вміти виявляти світоглядно-ідейне 
підґрунтя комунікаційної ворожості й 
недоброзичливості до Іншого. Розуміння 
відмінність між переконаннями, 
заснованими на пересудах, забобонах і 
упередженнях, та переконаннями, 
заснованими на логічному 
обґрунтуванні й практичному досвіді.
5. Визнання свободи як базової цінність 
людського життя в поєднанні з 
етичною та правовою відповідальністю.
Вміння самостійно критично оцінювати 
міру достатності власних 
загальнонаукових знань і за 
необхідності поповнювати їх. Визнання 
свободи як базової цінність людського 
життя в поєднанні з етичною та 
правовою відповідальністю.
Вміння самостійно критично оцінювати 
міру достатності власних 
загальнонаукових знань і за 
необхідності поповнювати їх.

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

Поточний модульний контроль, іспит

Науковий семінар



1. Знання методологічних засад та 
структури теорії наукового пізнання. 
Розуміння закономірностей та 
принципів розвитку сучасного 
міждисциплінарного управлінського 
наукового знання. Оволодіння 
науковими методами досліджень. 
2. Вміння застосовувати категоріальний 
апарат методології наукових 
досліджень. Розуміння системно-
синергетичного підходу до розв’язання 
теоретико-прикладних проблем 
управлінської науки.
3. Вивчення форм і методів реалізації 
результатів наукових досліджень.
4. Вміння здійснювати експертну оцінку 
наукових проектів та програм. 
Здатність до генерування нових 
наукових ідей та моделей розвитку
5. Вміння презентувати результати 
наукових досліджень на наукових 
семінарах, у виступах на наукових 
конференціях, участі у наукових 
дискусіях тощо.
6. Апробація результатів дисертаційної 
роботи на міжнародних і вітчизняних 
наукових конференціях. 
7. Здатність виявляти актуальні наукові 
проблеми, здійснювати їх теоретико-
прикладний аналіз та окреслювати 
напрями вирішення. Здатність до 
здійснення власної наукової діяльності, 
вдосконалення власних професійних 
знань, умінь, розвитку особистісних рис 
наукового дослідника.

Семінарські заняття, участь у наукових 
семінарах, самостійна робота, 
консультації із викладачами

залік

Сучасні тенденції в управлінні

1.Знання основних сучасних підходів до 
здійснення управлінської діяльності в 
організації, розуміння їх законів та 
принципів.
2. Розуміння основних методологічних 
принципів побудови сучасних форм 
управління та визначення перспектив 
розвитку управлінських організацій.
3. Володіння підходами і методами 
управління, методикою наукового 
дослідження та технічними засобами. 
Вміння організовувати наукові 
дослідження менеджменту в умовах 
інновацій. Вміння виявляти та 
оцінювати управлінські ситуації.
4. Вміння упорядковувати 
міжособистісні комунікації та управляти 
організаційними комунікаціями.
5. Здатність самостійно освоювати та 
ініціювати реалізацію нових 
інструментів управління в організаціях. 
Вміння прогнозувати та оцінювати 
наслідки ухвалених рішень.
6. Здатність організовувати науково-
прикладні семінари для широких 
верств населення з метою підвищення 
управлінської грамотності у суспільстві.
7. Здатність самостійно освоювати та 
ініціювати реалізацію нових 
інструментів управління в організаціях. 
Вміння прогнозувати та оцінювати 
наслідки ухвалених рішень.

Лекційні заняття, консультації, 
самостійна робота

Поточний модульний контроль, іспит

Інтелектуальна власність і трансфер технологій

1. Знання сучасних концепцій 
інтелектуальної власності. Розуміння 
творчої діяльності як відносин, що 
регулюються інтелектуальним правом. 
Знання про право інтелектуальної 
власності як інститут права та галузь 
законодавства: суб'єктів, об'єкти та 
зміст правовідносин у сфері 
інтелектуальної власності.
2. Розуміння механізмів реалізації 
суб'єктивних прав у сфері  
інтелектуальної  власності, охорони та 
захисту прав інтелектуальної власності.
3. Вміння здійснювати юридичну 
кваліфікацію приватно-правових явищ, 
встановлювати закономірності між 
структурою зобов’язань у сфері 
інтелектуальної власності та їх  
юридичними наслідками, аналізувати 
залежності властивостей договорів 
щодо розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності від 
характеристик їх істотних умов, 
встановлювати основні чинники 
побудови цивільно-правових договорів, 
що визначають їх здатність адекватно 
регулювати приватно-правові 
відносини. Адаптація міжнародно-
правових стандартів (в тому числі 
стандартів ЄС) у сфері інтелектуальної 
власності в Україні. Вміння 
прогнозувати вплив правових реформ у 
сфері інтелектуальної власності на 
економічні процеси у державі.
4. Представляти результати 
досліджень, що стосуються 
авторського, патентного права, 
договорів щодо розпорядження 
майновими правами інтелектуальної 
власності у міжнародних рейтингових 
журналах, порівнювати результати 
власних досліджень у сфері 
інтелектуального права зі світовими 
аналогами, об’єднувати зусилля різних 
наукових груп для вирішення 
комплексних завдань авторського 
права та промислової власності.
5. Вміння здійснювати системний аналіз 
приватно-правових явищ у сфері 
інтелектуальної власності та трансферу 
технологій, встановлювати специфіку 
новітніми методами, показувати 
переваги розроблених методик 
наукового пошуку щодо авторських, 
суміжних прав, промислової власності, 
створювати наукові групи, 
співпрацювати з юридичними 

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

Поточний модульний контроль, залік



компаніями для впровадження 
результатів досліджень. Забезпечувати 
права інтелектуальної власності через 
видавничу діяльність стосовно нових 
методів визначення та вдосконалення і 
адаптації відомих методів до нових 
правових проблем у сфері 
інтелектуального права. Обмін 
досвідом з проблем інтелектуального 
права через участь та організацію 
наукових семінарів, шкіл, конференцій.

Інновації та підприємництво

1. Знання про сучасні теорії та 
концепції інноваційної діяльності. 
Розуміння суті, особливостей та 
принципів формування інновацій у 
підприємництві. Знання про 
організаційні форми впровадження 
інноваційних проектів. Знання про 
складові національної інноваційної 
системи.
2. Вміння визначити цілі, завдання та 
розробляти програму інноваційного 
розвитку підприємства. Вміння 
здійснити пошук інноваційних ідей. 
Вміння здійснити техніко-економічне 
обґрунтування інноваційного проекту, 
розробити бізнес-план його реалізації.  
Вміння аналізувати, оцінювати та 
вибирати найбільш оптимальні форми 
фінансування інноваційних проектів.
3. Вміння розрахувати економічний 
ефект від впровадження інновацій. 
Вміння оцінювати ефективність 
альтернативних інноваційних проектів 
та порівнювати їх. Вміння оцінювати 
ризики суб’єктів підприємництва при 
впровадженні інновацій.
4. Володіння інструментами 
маркетингових комунікацій для 
просування результатів інноваційних 
проектів.  Володіння навиками 
використання сучасних форм взаємодії 
наукових і освітніх установ з 
громадськістю, підприємствами у 
процесі впровадження інноваційних 
ідей.
5. Навики застосовувати інструментів 
менеджменту знань у підприємництві. 
Вміння визначати та прогнозувати 
соціальні наслідки впровадження 
інновацій.

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

Поточний модульний контроль, залік

 


