
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 36752 Економіка

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 051 Економіка

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.lnu.edu.ua

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

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 36752

Назва ОП Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 Економіка

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра економічної теорії, кафедра економіки України, кафедра 
аналітичної економії та міжнародної економіки, кафедра економічної 
кібернетики, кафедра статистики 

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

Філософський факультет (кафедра філософії, кафедра психології); 
факультет іноземних мов; юридичний факультет; факультет педагогічної 
освіти; факультет прикладної математики та інформатики

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Львів, пр. Свободи 18, вул. Університетська, 1, вул. Дорошенка,41, вул. 
Коперника 3

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 216420

ПІБ гаранта ОП Стефанишин Ольга Василівна

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

olga.stefanyshyn@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-155-63-52

Додатковий телефон гаранта ОП +38(097)-296-48-09
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна вечірня 4 р. 0 міс.

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Упродовж 25-ти років на економічному факультеті неперервно функціонувала аспірантура і докторантура за 
науковим напрямом «Економічна теорія та історія економічної думки». Під керівництвом провідних професорів 
Університету Панчишина С. М., Вовка В.М., Гринів Л.С., Стефанишин О.В. сформувалися та продуктивно 
функціонують кілька відомих вітчизняних наукових економічних шкіл у межах спеціальності Економіка. Одночасно 
в Університеті постійно функціонувала спеціалізована вчена рада  за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та 
історія економічної думки» Д 35.051.22   (голова – д-р економічних наук, проф. Панчишин С. М.), на засіданнях якої 
було захищено  понад 120 кандидатських і 30 докторських дисертацій. 
У 2016 р. колективами кафедр економічної теорії, аналітичної економії та міжнародної економіки, економіки 
України, економічної кібернетики, і статистики було успішно пройдено процедуру ліцензування провадження 
освітньої діяльності з підготовки доктора філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за 
спеціальністю 051 Економіка з ліцензованим обсягом 35 осіб. Термін навчання - 4 роки, форми навчання – денна, 
вечірня, заочна. Програма Економіка розроблена у співпраці з потенційними роботодавцями, зокрема ЗВО, 
представниками фірм, органів державної влади, аспірантами. За дорученням МОН, член комісії професор 
Грабинська І.В., член групи забезпечення ОНП Економіка брала участь у розробці Стандарту вищої освіти 051 
Економіка (доктор філософії) (проєкт). У 2019 р. групою забезпечення була розпочата робота щодо оновлення 
освітньо-наукової програми та навчального плану задля врахування зауважень та пропозицій аспірантів, а також 
рекомендації потенційних роботодавців та інших стейкголдерів. Проєкт програми був предметом обговорення на 
спільних засіданнях кафедр спеціальності Економіка, куди були запрошені представники центру забезпечення 
якості освіти Університету, потенційні роботодавці та інші стейкголдери. При складанні ОНП було також враховано 
досвід функціонування спеціалізованої ради Д 35.051.22. Проєкт оновленої ОНП був розміщений на сайті 
економічного факультету (обговорення https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/051-economics)
30 червня 2020 р. оновлена ОНП була схвалена Вченою радою економічного факультету, а 7 липня 2020 р. - 
затверджена за Засіданні Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

ОНП Економіка 2017 (доктор філософії) – https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/OP_051_E_2017 
ASP.pdf
Навчальний план 2017 (денна, вечірня форми навчання) – https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/051_Ekonomika_ochna_2017.pdf
Навчальний план 2017 (заочна форма навчання) – https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/051_Ekonomika_zaochna_2017.pdf

ОНП Економіка 2019 (доктор філософії) – https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/OP_051_E_2019_ASP.pdf
Навчальний план 2019 (денна, вечірня форми навчання) – https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/051_Ekonomika_ochna_2019.pdf
Навчальний план 2019 (заочна форма навчання) – 
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/051_Ekonomika_zaochna_2019.pdf

ОНП Економіка (оновлена) 2020 (доктор філософії) – https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/OP_051_E_2020_ASP.pdf
Навчальний план 2020 (денна, вечірня форми навчання) – https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/051_Ekonomika_ochna_2020.pdf
Навчальний план 2020 (заочна форма навчання) – https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/051_Ekonomika_zaochna-2020.pdf
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му 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 2020 - 2021 3 2 1 0 0 0 0

2 курс 2019 - 2020 2 2 0 0 0 0 0

3 курс 2018 - 2019 5 1 0 1 0 0 0
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4 курс 2017 - 2018 3 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 9353 Економічна кібернетика
9354 Бізнес-економіка
11200 Міжнародна економіка
11830 Інформаційні технології в бізнесі
17517 Економічна аналітика та бізнес-статистика
23481 Економіка та правове регулювання в бізнесі

другий (магістерський) рівень 29266 Економіка розвитку територій
9838 Бізнес-статистика та аналітика
9880 Економічна кібернетика
10637 Міжнародна економіка
12276 Прикладна економіка
12278 Інформаційні технології в бізнесі
39135 Бізнес-статистика і аналітика
39556 Економічна аналітика та бізнес-статистика
39557 Економічне програмування та бізнес-планування
48731 Економіка
17629 Бізнес статистика і аналітика
12524 Бізнес-економіка

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

36752 Економіка

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

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

162647 64243

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

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма OP_051_E_2017_ASP.pdf wLc982DC9Ew4GbGiC1KJb+S4euWpasIYMhgdqEsO310
=

Освітня програма for_OP_051_PhD_2020_Table2.pdf O9kQnb/O4qB/1GdEvS1vxCEIcVepqpDzFGJuRNMS4/I
=

Освітня програма OP_051_E_2020_ASP.pdf Fk2R/h8mh3hHxrtz6c9RdqnH/jVBT4X+LBnMwSQ+P0
8=

Навчальний план за ОП NP_051_E_2020_ASP_s_and_z.pdf 0wvdvX/i+C0408F16gJSqkopP5QqdZpCwlGsNG8jFc8=

Навчальний план за ОП NP_051_E_2017_ASP_s_and_z.pdf zVIBGJBOoYE2p+EbRpXhWq0NF7aPSm7XHaatYd/6ax
A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

RZ_051_E_2020_ASP.pdf LczQBvJR9EiPogjZIIdO33Wk+5779Gjokx+pVyJjen0=
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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 економіки є формування висококваліфікованого, 
конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня 
доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 051 Економіка, який успішно підготував 
та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді. Особливість ОНП полягає у тому, що 
викладання низки фахових навчальних дисциплін забезпечується (повністю або частково) англійською мовою, що 
сприяє широкому використанню першоджерел світової економічної науки у дослідницькій діяльності, вільній 
презентації та обговоренню із фахівцями теоретичних і практичних проблем економіки, кваліфікованому 
відображенню результатів досліджень у наукових публікаціях вітчизняних та закордонних видань та   участі у 
наукових проєктах. Варто зазначити, що програми усіх фахових дисциплін є авторськими, відповідають сучасним 
досягненням економічної науки та вимогам практики. Освітня компонента ОНП спрямована на заохочення 
здобувачів до самостійної і продуктивної дослідницької діяльності, прагнення до нових знань та взаємодії в рамках 
академічних спільнот.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі та результати навчання ОНП Економіка відповідають місії, візії, цінностям та стратегії Університету 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) і передбачають визначення та реалізацію 
освітніх і наукових стандартів, генерування змін, яких потребує регіон, країна та світ і формування особистості – 
носія інтелектуального та інноваційного потенціалу. ОНП відповідає основним критеріям та індикаторам 
дослідницької та інноваційної діяльності в Університеті, бо: 1) теми наукових досліджень аспірантів, їх наукових 
керівників відповідають  актуальним напрямам розвитку сучасної економічної науки; 2) наукові керівники, з яких 
58,3% мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора; 3) посилюється  роль університету в 
суспільстві, оскільки аспіранти регулярно беруть участь у конференціях, круглих столах та інших заходах, на яких 
обговорюється як вузькоспеціалізована, так і проблематика  суспільного значення; 4) ОНП реалізує стратегію з 
поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простори шляхом участі аспірантів та НПП у 
міжнародних наукових проєктах; міжнародної кредитної мобільності аспірантів (у тому числі за допомогою 
цифрових технологій) у рамках укладених угод ЛНУ імені Івана Франка з 11 закордонними університетами; 
публікацій аспірантів, їх керівників та викладачів ОНП в Scopus та Web of Science, проходження стажування 
викладачами ОНП за кордоном.

 

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

При формуванні сукупності загальних і спеціальних компетентностей враховано інтереси здобувачів наукового 
ступеня доктора філософії 051 Економіка. Такі компетентності необхідні для проведення наукового дослідження, 
вирішення завдань та практичних проблем у сфері економіки щодо впровадження інноваційних змін у відкритій 
господарській системі України. Для цього в навчальному плані освітньої програми передбачена вибіркова 
компонента, яка становить 42 % від загального обсягу.  
В оновлену ОНП (2020) включено нову дисципліну «Статистичні методи у соціально-економічних дослідженнях», 
внесено зміни до тематики навчальних дисциплін «Актуальні проблеми аналітичної та прикладної економіки» 
Основні напрямки наукових досліджень аспірантів перебувають у нерозривному зв’язку із розвитком національної 
економіки.  

- роботодавці

ОНП передбачає здобуття аспірантом теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі функціонування відкритих господарських 
систем, оволодіння методологією проведення наукового аналізу та педагогічної діяльності, власного наукового 
дослідження, яке містить наукову новизну та має вагоме теоретичне і практичне значення. Зворотній зв’язок з 
роботодавцями здійснюється на підставі проведення щорічних спільних заходів, угод про співпрацю тощо. Так, 
викладачі і аспіранти ОНП брали участь у реалізації Проєкту регіонального розвитку «Моніторинг реалізації 
інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і 
регіональне замовлення» (2018-2020 рр.). У 2020 р. укладено договір про співпрацю між Університетом та ДУ 
«Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», у якому передбачено розширення 
можливостей для академічної мобільності аспірантів та НПП. Також здійснюється рецензування ОНП 
роботодавцями, пропозиції та рекомендації яких були враховані при оновленні ОНП.

- академічна спільнота

ОНП 051 Економіка передбачає забезпечення права усім членам академічної спільноти участі у програмах 
академічної мобільності, саморозвитку, співробітництва із закладами вищої освіти України та закордонними 
партнерами. 42 % групи забезпечення стажувались закордоном. Працівники університету та кафедр залучені до 
участі у міжнародних проєктах, результати реалізації яких були враховані при перегляді структури та змісту ОНП.
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- інші стейкхолдери

Органи державної влади зацікавлені у підготовці висококваліфікованих кадрів, оскільки діють програми стипендій 
для молодих вчених від Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації, Кабінету міністрів 
України та Верховної Ради України, Президента  України. Міністерство освіти і науки України є кінцевим органом, 
що засвідчує якість підготовки аспірантів за ОНП 051 Економіка. Свої досягнення здобувачі презентують на 
міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Група забезпечення ОНП разом із відділом маркетингу та комунікації Університету 
(https://marketingcenter.lnu.edu.ua/main/about/ ) спільно з іншими ЗВО й науковими установами проводять заходи з 
підготовки та обговорення результатів моніторингу ринку праці стосовно формування попиту на докторів філософії 
за спеціальністю 051 Економіка. Також налагоджено співробітництво із університетами та науковими установами 
(Науково-дослідний центр «ДЕМОС» НУ «Львівська політехніка», ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. 
Долішнього НАН України). Укладено угоду про співпрацю з Головним управлінням статистики у Львівській області, 
Львівським обласним об’єднанням організацій роботодавців, Департаментом економічної політики ЛОДА. 
Моніторинг тенденцій на ринку праці здійснюється на основі участі викладачів кафедр у підготовці та виконанні 
проєктів регіонального розвитку, що фінансуються з Державного бюджету України, фондів ЄC. Результати 
апробуються у наукових статтях та виступах викладачів і аспірантів на всеукраїнських і міжнародних наукових 
конференціях. Міжнародні тренди спеціальності аналізуються на основі результатів закордонних стажувань у 
провідних університетах Європи та Америки. Цілі та результати навчання враховують необхідність забезпечення 
конкурентоспроможності випускників програми, здатних працювати не лише у освітньо-науковій сфері, але й в 
органах державної влади, місцевого самоврядування, вітчизняних та іноземних компаніях.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Цілі й програмні результати навчання сформульовані, виходячи із постійного попиту на фахівців, враховуючи 
широку мережу ЗВО й наукових установ у м.Львові і в регіоні. Регіональний й галузевий контексти є одними із 
ключових для ОНП. У Стратегіях розвитку, схвалених на рівні м. Львова та ЛОДА 
(https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf), освітньо-наукову сферу розглядають як 
пріоритетну, а розвиток наукового потенціалу – запорукою успіху регіону. Відповідні критерії враховуються під час 
формування тематики дисертацій, включення у структуру робіт параграфів, які стосуються вивчення галузево-
секторальних особливостей певних проблем. Врахування галузевого й регіонального контексту, зважаючи на 
близькість до ринку ЄС та фукціонування у регіоні іноземних компаній,  знаходить підтвердження у питаннях 
змісту, формах та методах підготовки (ОНП передбачена заочна форма навчання, що дозволяє паралельно 
працювати), у переліку дисциплін за вибором здобувача (зміст більшості із них орієнтований на досягнення 
результатів навчання й формування компетентностей, що роблять майбутнього доктора філософії 
конкурентоспроможним і у випадку бажання працювати у підприємницьких структурах, зокрема міжнародних).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Вивчено, проаналізовано та враховано досвід таких ОНП: ОНП «051 Економіка» (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка) ( http://econom.univ.kiev.ua/wp-
content/uploads/2020/03/%D0%9E%D0%9D%D0%9F_051_2019.pdf);
ОНП «051 Економіка» (Національний університет Києво-Могилянська академія 
(https://www.ukma.edu.ua/index.php/aspirantura/4435-osvitno-naukova-prohrama-phd-ekonomika), Лондонської 
школи економіки (Велика Британія) https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Graduate/degree-programmes-2021/MResPhD-
Economics
За результатами вивчення вказаних ОНП було обрано оптимальний комплекс освітніх компонент програми, за 
якою була започаткована підготовка докторів філософії у 2016 р. Під час закордонного стажування проф. 
Грабинська І.В. (2016 р, університет Дж. Вашингтона, США) та проф. Гринькевич О.С. (2019-2020 рр., Варшавський 
університет, Польща) ознайомились із системою підготовки докторів філософії за спеціальністю Економіка у цих 
країнах. За результатами вивченого іноземного досвіду групою забезпечення ОНП проаналізовано потенційні 
можливості дляїї адаптації в частині оновлення ОНП підготовки докторів філософії.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» (доктор філософії) не затверджений.

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?

На момент створення ОНП Стандарт вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) рівня (доктор 
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філософії, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка) був відсутній (станом на 
сьогодні є його проєкт). У зв’язку з цим, програмні результати навчання, відображені в оновленій ОНП, 
затвердженій 3 липня 2020 р., узгоджуються із вимогами 8 рівня Національної рамки кваліфікацій, а саме 
(Постанова КМУ № 519 від 25.06.2020):
 Знання: - концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності 
(Філософія, Актуальні проблеми аналітичної та прикладної економіки, Філософія економічних систем). РН01, РН06, 
РН10, РН11.
 Уміння: – критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей; – 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 
(Історія економічних учень ІІІ, Макроекономіка ІІІ, Національна економіка ІІІ,  Мікроекономіка ІІІ, Прикладна 
економетрія ІІІ,  Статистичні методи у соціально-економічних дослідженнях, Статистичне моделювання соціально-
економічних процесів ІІІ) РН04, РН05, РН09, РН12.
Комунікація: – вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, 
широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; використання академічної української та іноземної мови у 
професійній діяльності та дослідженнях (Педагогіка вищої школи, Психологія вищої школи, Іноземна мова за 
фаховим спрямуванням, Науковий семінар). РН02, РН07.  
Відповідальність і автономія: – демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, 
академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових 
контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення 
(Методологія підготовки наукової публікації, Підготовка науково-інноваційного проєкту, Науковий семінар, 
Інтелектуальна власність і трансфер технологій, Інновації та підприємництво) РН07, РН12.
Таким чином, ОНП  Економіка повністю відповідає основним вимогам, які визначені в Національній рамці 
кваліфікації.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

43

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)?

В ОНП «Економіка» окреслена предметна область спеціальності. Кожен з компонентів освітньої програми входить в 
предметну область спеціальності, проведення наукових пошуків дисертантів й підготовка ними дисертаційних робіт 
здійснюється за тематикою, яка теж відповідає цій предметній області. Відповідність ОНП об’єкту діяльності: об’єкт 
діяльності за ОНП - теорія, методологія наукового дослідження, феномени, явища і проблеми сучасних 
економічних процесів та систем. Освітні компоненти ОНП, які забезпечують  відповідність: Актуальні проблеми 
аналітичної і прикладної  науки, Науковий семінар, Статистичне моделювання соціально-економічних процесів, 
Інновації та підприємництво, Національна економіка, Статистичні методи у соціально-економічних  дослідженнях, 
Мікроекономіка, Макроекономіка, Міжнародна економіка. Відповідність ОНП теоретичному змісту предметної 
області (концептуальні засади дослідження та розв’язання актуальних завдань у сфері економіки, що створюють 
підґрунтя для формування інноваційних рішень теоретичного та прикладного спрямування) забезпечується 
освітніми компонентами: Філософія, Філософія економічних систем, Історія економічних учень, Методи 
прогнозування в економіці, Прикладна економетрія, Державне програмування розвитку людського потенціалу, 
Мікроекономіка, Макроекономіка, Міжнародна економіка, Національна економіка, Інформаційні технології та 
програмування, Інтелектуальна власність і трансфер технологій. Відповідність ОНП методам, методикам та 
технології наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації у сфері економіки 
забезпечується освітніми компонентами: Методологія підготовки наукової публікації, Науковий семінар, Підготовка 
науково-інноваційного проєкту, Методи прогнозування в економіці, Інформаційні технології та програмування, 
Державне програмування розвитку людського потенціалу, Статистичне моделювання соціально-економічних 
процесів, Іноземна мова за фаховим спрямуванням, Педагогіка вищої школи, Психологія вищої школи У процесі 
викладання дисциплін використовуються різноманітні методи, методики, технології,  інструменти та обладнання, 
якими в результаті повинен оволодіти аспірант.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
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траєкторії?

Дисципліни вільного вибору аспірантів орієнтовані на забезпечення їхніх освітньо-наукових потреб та сприяють 
академічній мобільності. Вибір цих дисциплін аспіранти здійснюють індивідуально, з врахуванням власних 
інтересів щодо майбутньої фахової діяльності. Процедура запису на дисципліни вільного вибору визначається 
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу Університету» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Положення про порядок забезпечення вільного вибору 
здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf. 
З метою реалізації права на вибір навчальних дисциплін у ІІ семестрі доводять до відома аспірантів перелік 
дисциплін вільного вибору і процедури вибору. Здобувачі, ознайомившись з переліком дисциплін вільного вибору, 
вносять обрані дисципліни до навчального плану. Аспіранти мають можливість попередньо ознайомитися із 
робочими програмами та силабусами дисциплін, які розміщені на веб-сайті факультету ( 
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/051-economics). Після цього аспіранти подають в деканат свої 
заяви. Вимога про відсоткову частку вибіркових дисциплін (не менше 25% від загального обсягу ЄКТС) у процесі 
підготовки докторів філософії виконується. Вибіркові дисципліни становлять 42 % кредитів ЄКТС в межах цієї ОНП. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

 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 программах 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 «Положення про організацію 
освітнього процесу Університету» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.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), 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), 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). Вибіркові дисципліни становлять 42 % кредитів ЄКТС в межах 
цієї ОНП. Здобувачі третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю «Економіка» мають можливість сформувати 
індивідуальну освітню траєкторію, завдяки обранню дисциплін вільного вибору, з огляду на індивідуальні 
дослідницькі інтереси здобувача. Аспіранти також заохочуються до використання ресурсів і можливостей 
неформальної освіти, наукового стажування у закордонних наукових інститутах та університетах, академічної 
мобільності. Так,  аспірант Саловський Остап стажувався за кордоном в Університеті Альберти, Канадський Інститут 
Українських Студій (University of Alberta, Canadian Institute of Ukrainian Studies), м.Едмонтон (Канада). Вересень-
грудень2018. Назва гранту: Грант (стипендія) ім. Богдана і Наталії Големби. Тема дослідження "Analyzing the 
evolution of Ukraine’s economic system: An institutional approach." (Аналіз еволюції економічної системи України: 
інституційни підхід). Аспірант Прокіпчук Микола  проходив стажування за програмою Erasmus + у Turku School of 
Economics, у м. Турку, Фінляндія протягом січня-травня 2017 року. В цілому індивідуальна освітня траєкторія 
забезпечується безпосередньо шляхом формування індивідуального навчального плану та індивідуального плану 
наукової роботи аспіранта. Аспіранти працюють за індивідуальним планом, мають змогу планувати кількість статей, 
участь у конференціях й інші види робіт.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

     Практична підготовка відповідає за формування інтегральної компетентності, таких загальних компетентностей 
– ЗК01, ЗК02, ЗК04 і спеціальних компетентностей СК05.
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). Відповідно до ОНП та навчального плану здобувачі проходять педагогічну практику на 
третьому році навчання, на яку відведено 4 кредити ЄКТС. Педагогічна підготовка проходить шляхом проведення 
педагогічної практики, коли здобувач викладає дисципліну, яку вивчає. Для покращення практичної складової 
навчання відбувається співпраця з роботодавцями і стейкголдерами по складанню та рецензуванню програм 
практики і навчальних дисциплін.  Одержано рецензії на ОНП із пропозиціями від таких роботодавців та інших 
стейкголдерів як: 1) директор ІРД НАН України проф. В.Кравців; 2) керівник НДЦ «Демос» НУ «Львівська 
політехніка» проф. У. Садова, 3) директор Департаменту економічної політики ЛОДА С. Куйбіда, 4) професор 
кафедри економічної політики Жешівського університету (Польща) Г. Слюсаж. 01.03.2020 р. відбулася робоча 
зустріч) викладачів і розробників ОНП з представниками роботодавців. ОНП також передбачає залучення 
аспірантів до участі у конференціях, круглих столах, стажуваннях, міжнародних проєктах.

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

Усі освітні компоненти ОНП 051 Економіка, крім розвитку загальнонаукових та професійних компетентностей, 
містять складові, що спрямовані на формування соціальних навичок (soft skills). Формування соціальних навичок у 
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цих освітніх компонентах зумовлене метою та змістом дисциплін, а також специфікою проходження педагогічної 
практики. Такі соціальні навички, як от критичне мислення, здатність навчатись протягом усього життя, 
адаптивність, креативне мислення, навички комунікації, лідерство, здатність брати на себе відповідальність і 
працювати в критичних умовах, уміння вирішувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, 
здатність логічно і системно мислити, вести переговори, вивчати іноземний досвід та працювати у міжнародному 
просторі, вільно комунікувати рідною та іноземними мовами у професійній діяльності забезпечуються вивченням 
таких дисциплін як: Філософія, Науковий семінар, Педагогіка вищої школи, Психологія вищої школи, Педагогічна 
практика, Іноземна мова за фаховим спрямуванням, Актуальні проблеми аналітичної і прикладної економіки, 
Підготовка науково-інноваційного проєкту, Інновації та підприємництво. Крім того, в освітньому процесі ОНП 
застосовуються такі форми та методи навчання, які сприяють набуттю соціальних навичок: дебати, наукові дискусії, 
захист дисертаційної роботи; самонавчання, наукові доповіді; моделювання, ділові ігри; конференції, тренінги, 
наукові семінари; командні методи навчання, робота над проєктами.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОНП із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти 
ЗВО регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка 
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf; Тимчасовим положенням про 
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf. 
Навантаження по навчальних дисциплінах розподілено рівномірно:3-4 кредити ЄКТС, іноземна мова за фаховим 
спрямуванням – 7 кредитів. В структурі аудиторних годин 38,5 % припадає на лекції, а більш ніж половина на 
практичні заняття (43,7 %) і семінарські заняття (17,8 %). Така структура відображає практичне спрямування ОНП 
та індивідуалізацію освітньо-наукової траєкторії. Перші два роки навчання навантаження розподілено рівномірно 
між семестрами, а у 5,6,7 семестрах відповідно 2,5, 0,5, 1 кредити. Таке співідношення не допускає перевантаження і 
дозволяє аспіранту приділяти увагу роботі по підготовці статей і дисертації. Впродовж останнього 4 року навчання 
аспірант повинен займатись завершенням підготовки дисертації та її захистом (передбачена лише одна освітня 
компонента). Розподіл годин навчального часу за навчальними тижнями та видами роботи аспіранта 
відображається в програмах навчальних дисциплін та силабусах 
(https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/051-economics).

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 за дуальною формою  освіти на даній ОНП не проводиться, однак можливість її 
запровадження розглядається з урахуванням нової стратегії Університету на 2021-2025 роки  https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/  

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вимоги до вступників на дану ОНП сформульовані у Правилах прийому до аспірантури та докторантури, які 
знаходяться у вільному доступі на сайтах Приймальної комісії (https://admission.lnu.edu.ua/admission-
board/contacts/) та відділу аспірантури та докторантури   (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/), де зазначено 
перелік документів, терміни їх подання та вступні іспити (зі спеціальності, іноземної мови та філософії),  які 
здаються при вступі.
Також передбачено проходження співбесіди, яка має виявити науковий потенціал, рівень готовності потенційного 
аспіранта навчатись на цій ОНП. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виносить 
Приймальна комісія за результатами співбесіди на факультеті, розгляду наукових праць і реферату з урахуванням 
висновку майбутнього наукового керівника. Для вступу на ОНП передбачено складання вступних іспитів із 
спеціальності (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7-
%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-
%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8.pdf) Вступника, який підтвердив свій рівень знання дійсним сертифікатом 
тестівTOEFIL, International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language 
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Assessment, звільняють від складання вступного іспиту з іноземної мови. Зарахування вступників відбувається на 
основі рейтингу.  

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 
регулюються таким документами:
Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
ЛНУ ім. І. Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf),
Тимчасовим положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. І. 
Франка. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), Положенням Про 
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у НУ ім. І. Франка. 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf).
Визнання наукових ступенів регламентується Положенням про порядок визнання у Л НУ ім. І. Франка. здобутих в 
іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/reg-
foreign_diploma.pdf) Доступність забезпечується вільним доступом на перелічених сайтах, а також можливістю 
одержання інформації у відділі аспірантури і докторантури університету.

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 051 Економіка 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, здобувачами вищої освіти ступеня доктор 
філософії регламентується Положенням «Про порядок визнання у ЛНУ ім. І. Франка результатів навчання, здобутих 
у неформальній та інформальній освіті» (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/reg_inf-educations-
results.pdf).   Доступність забезпечується можливістю вільного перегляду на сайті Університету, а також можливістю 
одержання необхідної інформації у відділі аспірантури і докторантури. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

 Практики застосування вказаних правил упродовж 2017-2021 рр. процедурно не було. Однак аспіранти мають змогу 
протягом  вільного від навчання часу проходити онлайн-тренінги, семінари за фахом тощо (окремі з них успішно 
реалізують такі можливості, результати яких зараховуються викладачами як додаткові бали з конкретних 
дисциплін).  Водночас навчальним планом передбачені освітні компоненти “Іноземна мова за фаховим 
спрямуванням”,“Інформаційні технології та програмування”, “Інтелектуальна власність і трансфер технологій”,  
вивчення яких формує передумови для одержання неформальної освіти й розвитку аспірантів. Асп. Саловський О. у 
2018 р. додатково прослухав курси англійської мови в агенції іноземних мов "Руна". Це дало можливість успішно 
скласти  міжнародний іспит і отримати сертифікат TOEFL, необхідний для проходження аспірантом наукового 
стажування в Альбертському Університеті (Канада).

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

Форми й методи навчання визначені відповідно до положень Національної рамки кваліфікацій і Положення про 
організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ); Тимчасового положення про організацію освітнього процесу 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf); Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) .
Формами організації освітнього процесу є навчальні заняття; самостійна робота; науковий семінар; контрольні 
заходи; педагогічна практика. Викладачі самостійно обирають методи навчання і зазначають їх у робочих 
програмах та  силабусах навчальних дисциплін. Особливою формою навчання є науковий семінар, що передбачає 
колективне, публічне обговорення наукової інформації, ознайомлення слухачів з аспектами вирішення складних 
методологічних проблем наукових досліджень, розвиток логічного мислення, формування переконання. На 
досягнення програмних результатів, пов’язаних із набуттям навиків викладання, організації навчальної діяльності, 
науково-методичної роботи спрямована педагогічна практика. Самостійна робота здобувачів спрямована на 
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розширення знань та умінь, розвиток творчих навиків та здобуття навиків проведення наукових досліджень.

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?

Студентоцентрований підхід встановлений у Положенні про Студентське самоврядування 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/wp-content/uploads/2020/09/Polozhennia-2019-z-pechatkoiu.pdf). 
Основна освітня концепція Університету передбачає створення умов вільного творчого навчання. Реалізується це 
через участь здобувачів у формуванні індивідуального навчального плану, широкий перелік вибіркових дисциплін, 
академічну мобільність, можливість вибору PhD програми за кордоном (https://international.lnu.edu.ua/outgoing-
mobility/scholarships-and-programs/phd-programs/), гнучку співпрацю з керівником на засадах академічної свободи, 
участь у вдосконаленні ОНП через зворотній зв’язок (опитування, участь у обговоренні проєктів ОНП).
Згідно Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості 
освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf) Центр моніторингу 
періодично спільно з відділом менеджменту організації освітнього процесу Центру забезпечення якості освіти 
проводить опитування аспірантів.
Результати анкетування, проведеного 05.02.20 р., показали такий рівень задоволеності методами і формами 
навчання: 
-проведення лекцій: повністю влаштовує 60%; радше влаштовує 40%;
-проведення семінарських/практичних занять: повністю влаштовує 60%, радше влаштовує 20%, радше не влаштовує 
20%.
Результати фокус-групової дискусії з аспірантами ОНП 051 «Економіка» у квітні 2021 року також підтвердили таку 
позитивну оцінку.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

До засад, що забезпечують принцип академічної свободи, включають: особистісний підхід; поширення знань і 
використання результатів наукових досліджень; вибір навчальних дисциплін; використання сучасних методів 
навчання та досліджень. 
Здобувачі вільно обирають тему дисертаційного дослідження, формують індивідуальний план та індивідуальну 
освітню траєкторію. Вивчення дисциплін може відбуватися на базі Університету або інших вітчизняних ЗВО 
(наукових установ) та закладів освіти за кордоном. Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний 
план за погодженням із керівником та Вченою радою економічного факультету.
Викладачі мають право визначати зміст навчальних дисциплін, обирати відповідні методи навчання і викладання. 
Застосування дослідницького, інтерактивного та дискусійних методів сприяє провадженню досліджень та дозволяє 
представляти їх під час освітнього процесу. Освітні компоненти наповнюються із можливістю варіювання 
інформаційного матеріалу відповідно до інтересів аспірантів. Здобувачі публікують результати досліджень, 
проблематику яких формують самостійно.

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 і очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах 
окремих освітніх компонентів міститься у силабусах та робочих програмах, які розміщені у розділі «Навчання -
Аспірантура» на сайті економічного факультету (https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/051-economics), 
а також повідомляється і роз’яснюється викладачами під час вступних занять, індивідуальних консультацій. 
Начально-методичні матеріали розміщуються на сайті до початку навчального року. Також на сайті висвітлюється 
інформація: графік організації освітнього процесу, розклади сесій, розклад навчання, інформація про викладачів, 
наукова діяльність, здобутки та ін.  

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

В освітньому процесі наукові дослідження здійснюються у формі підготовки повідомлень на практичних заняттях, 
проведення наукових семінарів, круглих столів, роботи над науковими темами кафедри, виконання індивідуальних 
завдань у контексті тематики дисертації, виконання індивідуальних завдань. Підготовка дисертації передбачає 
розуміння теоретичних основ досліджуваної проблеми, методики наукового дослідження, здатності до самостійної 
роботи. З цією метою навчальним планом передбачено дисципліни: Актуальні проблеми аналітичної та прикладної 
економіки, Філософія економічних систем, Макроекономіка ІІІ, Мікроекономіка ІІІ, Національна економіка ІІІ, 
Науковий семінар, Методологія підготовки наукової публікації та ін. 
У процесі вивчення навчальних дисциплін Історія економічних учень ІІІ, Методи прогнозування в економіці, 
Статистичне моделювання соціально-економічних процесів ІІІ, Інновації та підприємництво обов’язковими для 
виконання є індивідуальні завдання науково-дослідницького характеру. Тему таких завдань студенти обирають 
відповідно до своїх наукових інтересів та тематики дисертаційної роботи.
Здобувачі залучаються до наукових досліджень на засадах академічної свободи. 
Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП відбувається також завдяки високому професійному рівню 
та дослідницькій активності викладачів. Всі вони є відомими науковцями, які ведуть плідну наукову діяльність. Так, 
проф. Гринів Л.С. є експертом у Програмі розвитку ООН проекту ПРООН-ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо 
у національну політику України», Центру сталого розвитку Уппсальського університету (Швеція), директором ГО 
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«Інститут сталого розвитку» Західного наукового центру МОН і НАН України; проф. Матковський С.О. є 
співавтором методології моніторингу стратегій регіонального розвитку та науковим керівником у підготовці 
аналітичних видань з Моніторингу стратегії розвитку Львівщини; проф. Гринькевич О.С. і проф. Матковський С.О. 
є співвиконавцями проєктів регіонального розвитку, які фінансуються в рамках секторальної підтримки ЄC; проф. 
Гринькевич О.С. є співвиконавцем досліджень на замовлення Міжнародної організації праці, Департаменту 
економічної політики ЛОДА; проф. Грабинська І.В. є Членом Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та 
права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. 
Викладачі ОНП якісно поєднують наукову і викладацьку роботу, а свої знання, навики та досвід передають 
здобувачам. Результати спільних наукових досліджень публікують у фахових виданнях, зокрема у виданнях 
економічного факультету Формування ринкової економіки в Українi та Вісник Львівського університету.
Аспіранти мають змогу поєднувати навчання та наукові дослідження за кордоном. Здобувач Прокіпчук М. проходив 
стажування за програмою Erasmus + у Школі економіки Турку (Турку, Фінляндія) у 2017 р. Здобувач Саловський О. 
отримав стипендію ім. Богдана і Наталії Големби і у 2018 р. проходив стажування в Університеті Альберти 
(Едмонтон, Канада).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонент відбувається щорічно як на основі власних наукових досягнень, так і з 
врахуванням інших досягнень науки. Цьому сприяє активна підготовка наукових публікацій в авторитетних фахових 
видавництвах та журналах, підготовка навчальних посібників та підручників У цих публікаціях узагальнюються 
передові ідеї світової науки, пропонуються власні розробки. Такі напрацювання використовуються викладачами для 
оновлення змістовного наповнення своїх освітніх компонентів ОНП.
Міжнародні тренди у науці аналізуються також на основі проходження стажувань (у 2019 р проф. Гринів Л.С. 
пройшла стажування у Фонді Фрідріха Еберта «Група сценаріїв» - Україна 2027 (Австрія); у 2019-2020 р. проф. 
Гринькевич О.С. у Варшавському університеті, Ягелонському університеті у Кракові, (Польща); у 2016 р. проф 
Грабинська І.В. у Інституті європейських, російських та євразійських досліджень (IERES) Школа Елліотта 
Університет Джорджа Вашингтона (США).
Одержаний досвід та знання викладачі спрямовують на удосконалення системи організації навчального процесу та 
посилення наукової роботи. Він імплементується у навчальний процес, зокрема проф. Стефанишин О.В. у 2020 р. 
доповнила курс “Актуальні проблеми аналітичної та прикладної економіки” важливими темами: Інтелектуальна 
інфраструктура збагачення інноваційного людського потенціалу суспільства, Інтелектуальна безпека як складова  
економічної безпеки України, Інноваційні форми та сфери застосування людського потенціалу у циркулярній та  
інклюзивній національній економіці та ін. Проф. Грабинська І.В. у програму вивчення дисципліни «Історія 
економічних учень ІІІ» у 2019 р. внесла такі зміни: у змістовий модуль 4 «Гетеродоксальні теорії у сучасній 
економічній науці», у темі 12 «Поведінкова економічна теорія – нова альтернативна теорія сучасному 
неокласицизму» було включено окремі питання, присвячені теоретичним концепціям поведінкової економічної 
теорії, що вивчають вплив проміжних, психологічних факторів (змінних) на процес прийняття рішень споживачами 
щодо дискреційних видатків, та модель «організаційної розслабленості», як наслідок обмеженої раціональності 
економічного суб’єкта. Доцент Дацків Н.І. у програму дисципліни «Методи прогнозування в економіці» включила 
тему: «Модель клітинного автомату для прогнозування часових рядів», що відповідає сучасним напрямам 
прогностичних досліджень економічних процесів. 
У ОНП Економіка 2020 року було включено нову навчальну дисципліну Статистичні методи у соціально-
економічних дослідженнях, метою якої є розвиток знань і практичних навичок статистичного аналізу соціально-
економічних систем та створення нових знань в економіці у контексті тематики дисертаційної роботи.

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

Інтернаціоналізація діяльності ЗВО висвітлена у Стратегії ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf ) та регулюється Тимчасовим положенням про порядок організації 
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf ), Положенням про порядок реалізації міжнародних проектів, 
грантів, договорів (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf). В Університеті діють 
одинадцять програм за обміном (https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/exchange-programs/).
У 2017р. отримано доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science 
(https://galinfo.com.ua/news/lnu_otrymav_dostup_do_mizhnarodnyh_baz_danyh_scopus_ta_web_of_science_270333.
html).
В Університеті успішно працює відділ міжнародних зв’язків, укладено численні договори про співпрацю 
(https://international.lnu.edu.ua/international-partners-and-agreements/). Аспіранти мають широкі можливості для 
виїзду за кордон для навчання або стажування в рамках різноманітних програм обміну та стипендій. Здобувач 
Саловський О. у 2018р. проходив стажування в Університеті Альберти, Канадський Інститут Українських Студій 
(Канада). Ним було проведено дослідження на тему: «Аналіз еволюції економічної системи України: інституційний 
підхід». Здобувач Прокіпчук М. у 2017р. проходив стажування за програмою Erasmus + у Школі економіки Турку 
(Фінляндія).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
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Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень міститься в Положенні 
про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), у Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), у Положенні про контроль та оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf), а також у 
робочих програмах, силабусах. Для оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється поточний та 
підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюють протягом семестру. Він включає усне та письмове 
опитування, експрес-тестування, оцінку роботи в групах, тестування, захист індивідуальних завдань (залежно від 
специфіки курсу), модульний контроль тощо, і конкретизується у робочих програмах, силабусах. 
Модульний контроль проводять у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних 
завдань тощо. Проведення модуля дозволяє з’ясувати проблемні питання та розглянути їх на наступних заняттях, 
що сприяє подальшому акцентуванні на мало висвітлених проблемах курсу й у підсумку підвищує рівень досягнення 
програмних результатів аспірантами.
Можливість проведення самоконтролю з боку аспіранта передбачена підручниками, навчальними та методичними 
посібниками, конспектами лекцій викладача.
Підсумковий контроль включає екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю. 
Екзаменаційні білети зазвичай містять різнорівневі види завдань: вибір правильних відповідей із запропонованих, 
тестові запитання відкритого типу, описові завдання тощо (конкретизовано у робочих програмах, силабусах). 
Порядок оцінювання навчальних досягнень здійснюється відповідно до ЄКТС. Водночас заміри залишкових знань 
аспірантів можуть проводитися у системі MOODLE згідно наказу Ректора. Такі підходи сприяють тому, що навчальні 
досягнення аспірантів оцінюються регулярно і об’єктивно з використанням чітких й оприлюднених критеріїв та 
зрозумілих для здобувачів форм контролю.
Результати виконання навчального плану відображаються в індивідуальному навчальному плані здобувачів.
Результати навчання здобувачів, що оформлені у вигляді друкованих праць та дисертаційні роботи підлягають 
обов’язковій експертній оцінці та перевірці на наявність неправомірних запозичень. Перевірка результатів 
виконання освітньої та наукової складових ОНП регламентується Кодексом академічної доброчесності 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx) та Положенням про забезпечення 
академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf).
Валідність силабусів, завдань для контрольних заходів забезпечується діяльністю кафедр, 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 та критерії оцінювання регламентуються Положенням про організацію освітнього 
процесу у ЛНУ імені Івана Франка (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  
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Положенням про контроль та 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf).
Кожен аспірант має індивідуальний план, у якому вказують чи досягнуто планових показників у навчанні та 
науковій роботі, а також атестований чи не атестований аспірант. Цим забезпечується чіткість і зрозумілість 
контрольних заходів. 
Форми контролю та критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри і є невід’ємною частиною навчально-
методичного комплексу дисципліни. Силабуси містять інформацію про форми контролю, критерії оцінювання та 
розподіл балів. Викладачі інформують аспірантів про форми контрольних заходів та критерії оцінювання на 
вступних лекціях та вони можуть ознайомитися з ними у силабусах, що є на сайті економічного факультету. 
Викладачі обирають контрольні заходи з огляду на специфіку освітніх компонент та з позицій мінімізації 
суб’єктивності в оцінюванні, зокрема використовуються тести. Перелік питань, які виносяться на підсумковий 
контроль, оприлюднюють заздалегідь, їх обговорюють, всі неточності усувають.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Здобувач вищої освіти до початку вивчення дисципліни самостійно може ознайомитися з інформацією про форми 
контрольних заходів та критерії оцінювання, яка міститься на офіційному сайті Львівського національного 
університету імені Івана Франка (ОНП, навчальний план, графік навчального процесу, силабуси, робочі програми) 
(https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/051-economics). На сайті Університету 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/oholoshennya) розміщуються розклади занять (за 10 днів до початку занять) та 
екзаменаційних сесій (за місяць до початку сесій).
Строки, форми контрольних заходів та критерії оцінювання до здобувачів 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 вступних заняттях з 
навчальної дисципліни. Кожен силабус дисциплін містить інформацію щодо форм контролю, критеріїв оцінювання 
та розподілу балів, також ця інформація деталізована у робочих програмах. Обидва документи по кожній освітній 
компоненті розміщені у розділі «Навчання-Аспірантура» на сайті економічного факультету 
(https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/051-economics ).
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Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Затвердженого стандарту вищої освіти для третього рівня немає

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів в Університеті регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу у ЛНУ імені Івана Франка (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 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Тимчасовим порядком організації та 
проведення  заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних 
технологій (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf ); Положенням про контроль 
та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти  (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf); Положенням про апеляцію результатів контрольних заходів 
здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf); Кодексом академічної 
доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx); Положенням про 
забезпечення академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). За бажанням кожен викладач та аспірант має можливість з ними 
ознайомитися. Доступність для учасників освітнього процесу забезпечується наявністю цих Положень на сайті 
Університету, а також інформуванням викладачами про процедуру проведення контрольних заходів на початку 
вивчення конкретної дисципліни

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Порядок перевірки на необ’єктивність оцінювання відображено у п.5.6 Положення про забезпечення академічної 
доброчесності (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf).Академічна 
відповідальність за необ’єктивність оцінювання відображена у п.7.
Конфлікти інтересів врегульовують шляхом заміни екзаменатора, створення екзаменаційної комісії, що 
відображено в Положенні про організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
andtomorrow/documents/education-process/), Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).
Згідно Положення про апеляцію результатів контрольних заходів (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf )у випадку незгоди із оцінкою здобувач має право подати заяву до 
загальноуніверситетської апеляційної комісії,. інформація про склад якої розміщена на сайті (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/appeals-commission-3.pdf).
Конфлікт між керівником та аспірантом вирішують в межах процедур, передбачених у нормативних документах. 
адля врегулювання конфліктів створено Комісію з питань етики та професійної діяльності, яка реалізує свої 
повноваження відповідно до Положення про комісію з питань етики та професійної діяльност і склад якої 
оприлюднений на сайті https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/.
У 2016-2021 рр. конфлікту інтересів не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Процедура повторного проходження контрольних заходів здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до 
Положення  про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ), а також Тимчасового положення про організацію освітнього 
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені Івана Франка 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). 
У разі часткового невиконання семестрового навчального плану, здобувач може перенести його виконання, за 
погодженням з відділом аспірантури та докторантури, на інший період часу, що не перевищує термін навчання. 
 Процедура повторного проходження контрольних заходів передбачає перездачу у формі талонів. Здобувачам, 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.
У випадку незгоди здобувача із виставленою оцінкою він має право подати апеляційну заяву до 
загальноуніверситетської апеляційної комісії.

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

Порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів урегульовані у Положенні про 
організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка (http://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 ЛНУ імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
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content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Положенні про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів 
вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf).
Відповідно до Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана 
Франка у випадку незгоди здобувача із виставленою оцінкою він має право подати апеляційну заяву до 
загальноуніверситетської апеляційної комісії.
Апеляційна комісія розглядає письмове обґрунтування викладача щодо результатів оцінювання здобувача вищої 
освіти, розглядає та оцінює відповіді здобувача вищої освіти, який подав апеляцію, на кожне завдання окремо за 
критеріями, що визначені в робочій програмі/силабусі дисципліни. Додаткове опитування здобувача вищої освіти 
під час розгляду апеляції не допускається.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Питання дотримання академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
регулюють такі документи: Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), 
Кодекс академічної доброчесності та Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої 
освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка, які розміщені на сайті Університету 
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/) та підписуються учасниками освітнього 
процесу.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

З метою перевірки кваліфікаційних робіт, наукового та навчального доробку учасників освітнього процесу на 
наявність плагіату Університет забезпечує доступ до платформи Unicheck (https://unicheck.com/uk-ua). Для 
технічного забезпечення роботи призначають відповідальну особу, яка безпосередньо взаємодіє з надавачем 
зазначених вище послуг, створює відповідні профілі для відповідальних осіб на факультетах, проводить 
консультації, навчання тощо. За поданням декана призначають відповідальну на факультеті особу, яка забезпечує 
технічну перевірку робіт на наявність плагіату. Загальну організацію перевірки робіт щодо наявності плагіату 
здійснює завідувач кафедри. Спеціалізовані вчені ради Університету відповідальні за перевірку тексту дисертаційної 
роботи на академічний плагіат та повинні описати у Рішенні щодо присудження наукового ступеня проведену 
процедуру перевірки тексту дисертації на можливий плагіат і вказати результат цієї перевірки.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності в Університеті забезпечується тим, що її стандарти регулюються 
Положенням про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), та розроблено Кодекс академічної доброчесності та Декларація 
про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти. В Університеті здійснюються заходи щодо 
контролю за дотриманням академічної доброчесності (зокрема, перевірка робіт на плагіат). Організовують заходи, 
метою яких є популяризація принципів та поведінкових моделей на засадах академічної доброчесності. Зокрема, 
17.09.2019 р. відбувся семінар «PROдоброчесність: інструменти впровадження в діяльність закладу вищої освіти» 
(https://lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-seminar-prodobrochesnist-instrumenty-vprovadzhennia-v-diial-
nist-zakladu-vyshchoi-osvity/) 
Гарант ОНП та викладачі проводять роз’яснювальні бесіди про відповідальність за недотримання академічної 
доброчесності. Тема 1 нормативної дисципліни “Науковий семінар“ містить п.1.2. Принципи академічної 
доброчесності в науковій діяльності. Програма дисципліни “Методологія підготовки наукової публікації” містить 
тему 7: Академічна доброчесність, рецензування та редагування наукового тексту.
Керівники ознайомлюють здобувачів із нормативними документами Університету, що регулюють питання 
академічної доброчесності. Також аспіранти підписують Декларацію про дотримання академічної доброчесності.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідно до п.7 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 ) до 
основних видів академічної відповідальності здобувачів вищої освіти належать:
 - повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 
- відрахування із закладу вищої освіти; 
- позбавлення академічної стипендії; 
- позбавлення наданих закладом вищої освіти пільг з оплати за навчання; 
 - призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, 
тести тощо).
         Також в Університеті створено Комісію з питань етики та професійної діяльності 
(http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка реалізує свої повноваження відповідно до Положення 
про комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf ) і забезпечує дотримання принципів 
і стандартів академічної доброчесності, розглядає заяви, скарги студентів, працівників Унівесритету.
За час дії ОНП не виявлено жодного факту порушень академічної доброчесності.
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6. Людські ресурси

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

Організацію конкурсного добору викладачів за критеріями академічної та професійної кваліфікації забезпечує 
«Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад …» 
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/personnel/). Рівень професіоналізму 
викладачів  визначають згідно з Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів НПП 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf), а також з урахуванням результатів опитування 
аспірантів.
Професіоналізм викладачів підтверджується результатами наукових досліджень, зокрема публікаціями у 
міжнародних фахових виданнях, експертною роботою у спеціалізованих вчених радах, редколегіях наукових видань, 
участю у проєктній діяльності, професійних об’єднаннях, викладанням іноземною мовою, міжнародним 
стажуванням.
За ОНП працюють 24 НПП, з яких 14 (58,3%) мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора. 
Викладацький склад є збалансований за гендерною ознакою (співвідношення жінок і чоловіків -50,0%:50,0%), віком 
і стажем науково-педагогічної роботи. 
16 з 24 викладачів ОНП проходили стажування за кордоном, у тому числі у Польщі, Німеччині, Австрії, США. 
Професори ОНП (Л. Гринів, Б. Кульчицький, С. Панчишин, О. Стефанишин) мають досвід викладання за кордоном 
(Польща, Німеччина, Італія), у міжнародних літніх школах (В. Буняк, О. Гринькевич, О. Осідач), беруть участь у 
програмах міжнародної академічної мобільності (І. Грабинська, М. Кічурчак, Т Яхонтова).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці залучені на основі договорів про співпрацю між Університетом та Інститутом регіональних досліджень 
НАН України, Департаментом економічної політики ЛОДА, Львівським обласним об’єднанням організацій 
роботодавців (ЛОООР), IT компанією YouControl, Головним управлінням статистики у Львівській області, 
провідними ЗВО України та світу. 
Напрямами співпраці є взаємна участь у підготовці і проведенні навчальних занять для аспірантів з ІРД НАН 
України, виконанні наукових та аналітичних досліджень на замовлення ЛОДА та спільно з іншими стейкголдерами, 
зокрема ЛОООР у рамках укладених договорів і неформальних трудових відносин.
Одержано рецензії на ОНП із пропозиціями від таких роботодавців та інших стейкголдерів 1) директор ІРД НАН 
України проф. В.Кравців; 2) виконавчий директор ЛОООР М. Яворський; 
3) директор Департаменту економічної політики ЛОДА С. Куйбіда,
4) професор кафедри економічної політики Жешувського університету (Польща) Г. Слюсаж.
29.04.20; 23.06.20; 01.03.2021 р. відбулися робочі зустрічі (https://econom.lnu.edu.ua/news/robocha-zustrich-
rozrobnykiv-i-vykladachiv-osvitno-profesiynykh-i-osvitno-naukovykh-prohram-za-spetsialnistiu-051-ekonomika-z-
predstavnykamy-steykholderiv) розробників ОНП з представниками роботодавців та іншими стейкголдерами. За її 
результатами визначено напрями підвищення якості ОНП у частині відповідності критеріям Національної рамки 
кваліфікацій, цілям інтернаціоналізації, перспективам спільної реалізації проєктів регіонального розвитку.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

У 2016-2021 рр. до викладання на ОНП та  робочих зустрічей з аспірантами і викладачами залучались:
1) Г. Даців, віце-президент з питань навчання та розвитку персоналу компанії SoftServe, лекція «Людські навички 
майбутнього або кого шукають роботодавці» (12.11.2020);
2) О.Голод, начальник відділу поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю ГУС у 
Львівській області, лекція «Використання інформаційно-статистичних продуктів у цифровій економіці»; 
(30.09.2020).
3) М. Кольцов, менеджер з навчання та розвитку компанії YouControl, вебінар «Економічна аналітика підприємств 
за допомогою  YouControl (16.12.2020);
4) Представники компанії PwC, вебінари для студентів та аспірантів, (квітень-травень 2020 року).
5) Р. Шеремета Р. (Weatherhead School of Management Case Western Reserve University, USA), лекції «Фактори 
економічного зростання та розвитку: поради для України» (28.05.2018); «Застосування експериментів в економіці: 
сучасні тенденції» (14.09.2017 р.);
6) Й. Бекер (проф. Віденського економічного університету), лекція «Порівняння криз в пострадянських країнах та 
питання доброго врядування» (25.04.2017);
7) М. Вірен (проф. Університету Турку, Фінляндія), цикл лекцій,   присвячений методам макроекономічного аналізу 
(8.09.-15.09.2016);
8) М. Kukuk; V Fehr (проф. Вюрцбурзького університету, Німеччина), курс Обчислювальна економіка & Економетрія 
у рамках Міжнародної літньої школи «Сучасні методи досліджень в економіці та бізнесі» (13.07-23.07.2016).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння
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Організацію системи професійного розвитку викладачів регламентують Положення про підвищення кваліфікації 
НПП у ЛНУ ім.І.Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf), Тимчасове 
положення Університету про дистанційне стажування у країнах, що входять до ОЕСР та/або ЄС. 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf).
Завдяки угодам про співпрацю Львівського університету та економічного факультету із зарубіжними ЗВО та іншими 
партнерами (ГО «Інноваційний університет і лідерство», IT та інші компанії) у 2016-2021 рр. 9 викладачів (В. Буняк, 
І. Грабинська, Л. Гринів, О.Гринькевич Н.Демчишак, Л.Добуляк, М.Кічурчак, Л. Морська, О. Осідач) пройшли 
міжнародне стажування в Австрії, Німеччині, Польщі, США. Сертифікат про професійне стажування в IT компанії 
Soft Serve отримав Т. Лагоцький.
В Інституті післядипломної та доуніверситетської освіти Університету забезпечується професійний розвиток на 
сертифікаційних курсах. Комп’ютерні курси формують вміння роботи в системі LMS Moodle, Google Forms, Prezi 
(http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti). Курси з вивчення іноземних мов на базі Центру неперервної освіти та 
Лабораторії інформаційних технологій дають змогу підвищити рівень професійної комунікації в міжнародному 
контексті на базі Центру неперервної освіти та Лабораторії інформаційних технологій 
(http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

З 2020 року в Університеті за участю експертів НАЗЯВО, Інституту вищої освіти, Інституту педагогіки, Британської 
ради реалізується програма професійного розвитку «Вдосконалення викладацької майстерності» (https://teaching-
excellence.lnu.edu.ua). У 2021 р. сертифікат з підвищення кваліфікації отримав викладач ОНП Крупка І. 
У 2020 р. викладачі ОНП О. Гринькевич і М. Кічурчак взяли участь у ворк-шопі “DAAD DIES Webinar Series 
“Creating Impact with Science Marketing”, організованому у рамках співпраці Львівського та Вюрцбурзького 
університетів імені Юліуса Максиміліана (Німеччина).
Стимулювання розвитку викладацької майстерності, зростання рівня наукової та професійної кваліфікації,  публічне 
визнання кращих науково-педагогічних працівників ОНП здійснюється згідно з Положенням про преміювання 
науково-педагогічних працівників за використання інноваційних технологій в навчальному процесі 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_premium-innovations.pdf), Положенням про преміювання 
працівників, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf), Положенням про мотиваційний фонд Львівського національного 
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.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?

Матеріально-технічна база Університету повністю пристосована для підготовки здобувачів наукового ступеня 
доктор філософії за ОНП 051 Економіка та відповідає ліцензійним вимогам та вимогам провадження освітньої 
діяльності.
На факультеті є переносні мультимедійні системи, частина аудиторій забезпечено мультимедіа, функціонує 
комп’ютерна лабораторія із 4 класами. Також є спеціально обладнана аудиторія, в якій відбуваються захисти 
дисертацій. Комп’ютери, що використовуються у навчальному процесі мають доступ до мережі Інтернет. 
В університеті функціонує 6 актових залів, 11 спортивних залів, 1 плавальний басейн, 1 стадіон та 9 спортивних 
майданчиків. Приміщення університетської бібліотеки формують 22 читальних зали на 635 посадкових місць. 
Здобувачі ОНП мають вільний доступ до фондів та електронних каталогів наукової бібліотеки Львівського 
університету (https://lnulibrary.lviv.ua/ ). Бібліотека надає доступ до наукометричних баз даних – SCOPUS, Web of 
Science. Навчально-методичне забезпечення є повним за усіма освітніми та науковими компонентами навчального 
плану та гарантує досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів.
Документи про фінансову діяльність, організацію освітнього процесу та інші документи нормативно-правової бази 
опубліковані на сайті ЛНУ ім.І.Франка – https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/

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?

Здобувачі можуть використовувати аудиторії, приміщення 6 актових залів, навчальний телерадіоцентр, 
міжкафедральну лабораторію інформаційного забезпечення. Навчальні центри іноземних мов і культур дають 
можливість розвивати мовні навички (https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/training-centres-studios-complexes/), 
Спорткомплекс (11 спортзалів, басейн, 1 стадіон, 9 спортивних майданчиків) 
(https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/), спортивно-оздоровчий табір «Карпати», «Шацький стаціонар» 
надають умови для оздоровлення.
Для сприяння культурного дозвілля діє Центр культури та дозвілля (https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/) 
Працює 3 їдальні та 9 буфетів (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/canteens/). В Університеті функціонує 
Психологічна служба (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu). На розвиток умінь будувати 
кар’єру спрямовані заходи Відділу розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом https://work.lnu.edu.ua/.
Здобувачі можуть брати участь у наукових конфереціях Університету. Викладачі та здобувачі мають можливість на 
безоплатній основі публікувати результати наукових досліджень у Віснику Львівського університету серія 

Сторінка 17



Економічна та збірнику наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні» (категорія Б МОН України).
Інформацію про свої потреби та інтереси здобувачі надають в індивідуальних та групових бесідах, опитуваннях 
Центру моніторингу https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/ .

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Освітнє середовище Львівського національного університету імені Івана Франка є безпечним для життя і здоров’я 
здобувачів ступеня доктора філософії, що забезпечується діяльністю комплексу підрозділів, до яких входять: відділ 
охорони праці, служба пожежної безпеки, відділ з питань надзвичайних ситуацій тощо.
Для підтримки психічного здоров’я здобувачів створено та функціонує Психологічна служба університету 
(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 національний університет імені Івана Франка 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?

 Координує надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки і інформації деканат 
факультету. Усі довідки з інших служб університету надаються централізовано через деканат, що забезпечують 
методисти. Інформація до аспірантів доноситься через інформаційну дошку, сайт факультету, корпоративну пошту, 
а також соціальні мережі. Аспіранти постійно комунікують із відділом аспірантури і докторантури, можуть отримати 
потрібну інформацію на випусковій кафедрі.
Аспіранти мають можливість контактувати з потенційними роботодавцями (http://www.lnu.edu.ua/forum-karjery/ ). 
Особлива увага акцентується на організаційній, інформаційній та консультативній підтримці аспірантів науковими 
керівниками з метою оптимізації процесу підготовки дисертацій, а також задля уникнення проблем стресу у зв’язку 
із специфікою підготовки. Керівники постійно контактують з аспірантами, в тому числі через соціальні мережі, 
Viber, Telegram тощо.
Соціальна підтримка здобувачам вищої освіти надається також студентським відділом Університету, який координує 
процедури призначення та позбавлення академічних і соціальних стипендій (https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/) 
та здійснює інші повноваження передбачені відповідним положенням (https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf).
Здобувачі вищої освіти мають можливість комунікувати із студентським самоврядуванням 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/), яке діє відповідно до положення (https://students.lnu.edu.ua/self-
government/regulation/), брати участь у їх засіданнях, тим самим висувати свої пропозиції та ідеї на розгляд. В 
Університеті діє також Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, що є складовою 
громадського самоврядування. Вказане товариство сприяє розвитку науки, зростанню зацікавленості до наукової 
роботи у молодіжному середовищі, забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та/або працюють у 
питаннях наукової діяльності, сприяє підтримці наукових ідей, інновацій та обміну знаннями і у своїй діяльності 
керується положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp- content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf).
Значну підтримку для здобувачів надає Первинна профспілкова організація студентів, метою діяльності якої є 
захист прав та інтересів здобувачів (http://ppos.lnu.edu.ua/).
Для аспірантів доступний і юридичний відділ, що консультує з правових питань.
Результати опитування у 2020 році показали 80 % абсолютної задоволеності аспірантів можливостями комунікації з 
викладачами на ОНП та консультативною підтримкою.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Достатні умови регламентуються Статутом, п. 10.19. (Особи, які навчаються в Університеті, мають право на: (п. 
10.19.20) академічну відпустку (за станом здоров’я, призовом на військову строкову службу, сімейними 
обставинами) або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав; (п. 10.19.27) спеціальний навчально-
реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних 
показань; та Положенням про організацію освітнього процесу п. 11.6. (Здобувач має право на перерву (академічну 
відпустку) у навчанні у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої програми).
Для забезпечення доступності навчальних корпусів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
приміщення спеціально обладнані пандусами - головний корпус, окремі корпуси - ліфтами, корпуси та гуртожитки - 
спеціальними сходовими клітками, дверними прорізами. На сайті Університету є інформація про умови доступності 
(https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy- dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-
naselennia-do-prymishchen/). Для доступу до аудиторного фонду є мобільний сходовий підйомник PTR-130.
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» 
http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/. В Університеті розроблено порядок супроводу  осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf)

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
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(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, 
прозорості та академічної доброчесності.
Керівництво ЛНУ імені Івана Франка, керівники структурних підрозділів проводять внутрішні інформаційні та 
просвітницькі кампанії, спрямовані на підвищення рівня обізнаності трудового колективу та здобувачів освіти щодо 
попередження дискримінації та сексуальних домагань.
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 Положенням про комісію з питань етики і професійної діяльності Львівського національного університету Імені 
Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf. Порядок вирішення 
конфліктних ситуацій в Університеті вирішується на декількох рівнях: університетському (на рівні ректора, 
проректорів; факультетському (на рівні декана та заступників (відповідно до розподілу функціональних обов’язків) 
та кафедральний (на рівні завідувача кафедри).
Положенням про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) 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 порушення здобувачі можуть через звернення на телефон довіри (в період сесії) чи написати на 
поштову скриньку (dovira_lnu@ukr.net) (https://www.lnu.edu.ua/telefon-doviry/), чи уповноваженій особі з питань 
запобігання та протидії корупції – Ірині Іваночко (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/fighting-corruption/).
Практики застосування процедур врегулювання конфліктних ситуацій під час реалізації ОП не було.

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

Питання процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичності перегляду ОП розкрито в 
Методичних рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf), Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Положенні про Центр забезпечення якості освіти Львівського 
національного університету імені Івана Франка (http://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 гарантом, узгоджується з групою забезпечення, 
обговорюється з внутрішніми та зовнішніми стейкголдерами, Центром забезпечення якості освіти, передається на 
розгляд Вченій раді факультету, яка здійснює перевірку збалансованості та реалістичності програми з врахуванням 
пропонованих змін, раціональності розподілу кредитів, повноту документального забезпечення та відповідність 
освітньої програми. Позитивне рішення Вченої ради факультету є підставою для передачі матеріалів на перевірку 
Центру забезпечення якості освіти та на розгляд навчально-методичної комісії Вченої ради Університету. Після 
позитивного рішення комісії освітня програма виноситься на розгляд Вченої ради Університету.
Перегляд і оновлення ОНП відбувалися у 2017, 2019 та 2020 рр. Востаннє ОНП переглядалася та була оновлена у 
2020 р. внаслідок внесених змін у вітчизняне законодавство (Постанова КМУ «Про затвердження Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 
установах)» (№ 283 від 03.04.2019), Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти (наказ МОН України, 2019 р.), проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 051 
«Економіка» для третього рівня (ступінь доктора філософії)., а також внутрішніх документів ЛНУ ім. Івана Франка 
що регламентують організацію та якість підготовки докторів філософії в Україні та результатами щорічного 
опитування аспірантів. 
За підсумками громадського обговорення, рекомендаціями залучених стейкголдерів та аспірантів з врахуванням 
зазначених вище та інших документів, в ОНП підготовки докторів філософії 051 Економіка були внесені наступні 
зміни та доповнення:
1. Навчальну дисципліну «Інновації та підприємництво» перенесено з циклу вибіркових до нормативних освітніх 
компонент;
2. До циклу вибіркових дисциплін оновленої ОНП запропоновано новий курс «Статистичні методи у соціально-
економічних дослідженнях», який розроблено на базі освітньої компоненти «Статистичні методи економічного 
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аналізу» ОНП 2019-2020 рр.;
3. Розширено перелік курсів, які викладають англійською мовою у циклі дисциплін вільного вибору аспірантів;
4. Програми окремих освітніх компонентів ОНП Економіка були оновлені з орієнтацією на сучасні тенденції 
розвитку економічної науки, зокрема, в частині переліку і змісту тем, індивідуальних науково-дослідних завдань 
відповідно до проблематики дисертаційних робіт аспірантів. Зазначені зміни відображені у силабусах дисциплін.

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 мають можливість брати участь у перегляді програм через рекомендації щодо вдосконалення освітніх 
компонентів, вони можуть висловити свою думку під час аудиторних занять. Аспіранти регулярно запрошуються на 
засідання кафедр, де розглядаються питання навчання і підготовки дисертацій, вони можуть вільно брати участь в 
обговоренні та прийнятті рішень.
Аспіранти представлені в керівних органах факультету та університету, зокрема, у Вчених радах, які розглядають та 
затверджують ОНП, є учасниками наукових семінарів кафедри, членами Економічного наукового клубу, що 
функціонує на факультеті. 
За підсумками проведеного моніторингу задоволеності ОНП здобувачами, їх побажання та інтереси можуть 
враховуватися при планових переглядах ОНП. Так, результати фокус-групової дискусії з аспірантами у квітні 2021 
року  підтвердили, що очікування здобувачів щодо навчання за освітньою програмою є виправданими і вони 
рекомендували б її теж тим особам, які будуть зацікавлені тут навчатись.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Згідно з Положенням «Про студентське самоврядування» (https://students.lnu.edu.ua/self-government/wp-
content/uploads/2020/09/Polozhennia-2019-z-pechatkoiu.pdf) органи студентського самоврядування мають право:
– 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;
– 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.
Аспіранти входять до складу Вченої ради факультету та Вченої ради Університету, беруть участь у засіданнях 
кафедр.

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

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.
Зокрема 01.03.2021 р. відбулась робоча зустріч розробників і викладачів ОНП 051 Економіка з представниками 
стейкголдерів, а саме – виконавчим директором Львівського обласного об’єднання організацій роботодавців, 
членом Науково-технічної ради Західного наукового центру НАН України, к.т.н. Яворським М. С. Відбулось 
обговорення спільних освітньо-наукових та інноваційних проєктів, які розробляються у співпраці з аспірантами, 
викладачами, випускниками освітньо-наукової програми 051 «Економіка» в ЛНУ імені Івана Франка, питання 
кооперації у реалізації спільних освітніх, наукових і просвітницьких завдань, промоції результатів наукових 
досліджень і розробок аспірантів і науково-педагогічних працівників економічного факультету ЛНУ імені Івана 
Франка (https://econom.lnu.edu.ua/news/robocha-zustrich-rozrobnykiv-i-vykladachiv-osvitno-profesiynykh-i-osvitno-
naukovykh-prohram-za-spetsialnistiu-051-ekonomika-z-predstavnykamy-steykholderiv).

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 2021 році. Планується створення 
інформаційної бази випускників за кожною ОНП, відслідковування працевлаштування випускників, підтримання 
контактів з метою залучення випускників до процедур оновлення ОНП. 
Для збирання інформації про випускників Університету створено «Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом 
Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка». Важливі події та заходи, які організовує відділ, на яких 
зустрічаються працедавці, студенти, аспіранти та викладачі - це Дні кар’єри ЄС, Форуми кар’єри, Кар’єрні марафони 

Сторінка 20



та інші заходи і тренінги, до яких долучаються працедавці, «Майстерня кар'єри» (https://work.lnu.edu.ua/project/ ).

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Внутрішнє забезпечення якості ОНП забезпечується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у 
ЛНУ імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Значна роль 
у реагуванні на недоліки в ОНП належить Вченим радам факультету та Університету.
Система забезпечення якості забезпечує реагування на виявлені недоліки в ОП та освітній діяльності. Зокрема, у 
лютому 2020 р. Центром моніторингу було проведено опитування аспірантів. За результатами опитування виявлено 
побажання аспірантів дещо оновити перелік вибіркових дисциплін ОП, удосконалити забезпечення практичної 
підготовки ОП. Висловлені аспірантами пропозиції під час опитування були враховані у процесі роботи над новим 
навчальним планом та оновлення ОНП у 2020 р. (навчальну дисципліну «Інновації та підприємництво» перенесено 
з циклу вибіркових до нормативних освітніх компонент; до циклу вибіркових дисциплін оновленої ОП введено 
новий курс «Статистичні методи у соціально-економічних дослідженнях»).
На засіданнях кафедр періодично заслуховувались і затверджувались програми нормативних і вибіркових 
дисциплін. Викладачами вносились зміни до програм курсів, окремі з них були наповнені новою тематикою лекцій 
тощо (ці зміни відображені у робочих програмах та силабусах), зокрема: 
- Навчальний курс «Методологія підготовки наукової публікації» оновлено за рахунок теми, яка присвячена 
особливостям підготовки публікацій у виданнях, що індексуються у Scopus  і WoS;
- Навчальний курс «Актуальні проблеми аналітичної та прикладної економіки» доповнено темами «Інтелектуальна 
інфраструктура збагачення інноваційного людського потенціалу суспільства», «Інтелектуальна безпека як складова 
економічної безпеки України», «Інноваційні форми та сфери застосування людського потенціалу у циркулярній та 
інклюзивній національній економіці»;
- Навчальний курс «Методи прогнозування в економіці» доповнено темою «Модель клітинного автомату для 
прогнозування часових рядів», що відповідає сучасним напрямам прогностичних досліджень економічних процесів.
Результати фокус-групової дискусії з аспірантами ОНП 051 «Економіка», яку провів Центр забезпечення якості 
освіти у квітні 2021 року, показали високу оцінку здобувачами організації освітньої програми у контексті і освітньої і 
наукової складових.

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?

ОНП 051 Економіка акредитується вперше, усі зауваження та пропозиції будуть враховані в наступному оновленні 
такої освітньо-наукової програми. Водночас за наслідками проведення акредитаційних експертиз в ЛНУ ім. І. 
Франка було взято до уваги рекомендації експертів, зокрема, для прикладу,  прийнято: Положення про апеляцію 
результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти Львівського національного університеті імені Івана Франка 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf, Порядок визнання у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf, Порядок супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf, Методичні рекомендації 
щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у львівському 
національному університеті імені  Івана Франка https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-
rec.pdf, прийнято нову редакцію Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти Львівського національного університету імені Івана Франка https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Університет всебічно сприяє участі академічної спільноти Університету в забезпеченні якості освітньої програми, що 
визначається Статутом ЛНУ імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), 
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Методичними рекомендаціями щодо 
розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у ЛНУ імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf). На всіх етапах провадження 
освітньої діяльності відбувається взаємодія учасників навчального процесу з метою досягнення максимальних 
програмних результатів. Кафедри як базовий структурний підрозділ несуть повну відповідальність за реалізацію 
освітньої програми і процедур внутрішньої системи забезпечення якості: експертизу якості програми, діагностику 
результатів навчання, забезпечення якості викладацького складу, з’ясування думки стейкхолдерів. На Вчених радах 
факультету та Університету активну участь у вдосконаленні освітньої програми беруть також наукові співробітники, 
аспіранти, студенти. Важливу роль у залученні академічної спільноти до внутрішньої системи забезпечення якості 
відіграє розроблена в Університеті система опитувань студентів працівників, викладачів, випускників та 
роботодавців щодо якості освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
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здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

 Відповідно до Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ імені Івана Франка» cистема 
внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає факультетський та університетський рівень, залучення 
відповідальних за цей напрям роботи підрозділів.
Робочим органом Вченої ради Університету, відповідальним за організацію, забезпечення та контроль системи 
внутрішнього забезпечення якості освіти є Комісія з навчально-методичної роботи. Факультетський рівень 
організації та контролю за якістю вищої освіти реалізується Вченою радою факультету, деканом факультету, його 
заступниками, завідувачами кафедрами та науково-педагогічними працівниками, навчально-методичною комісією.
Університетський рівень контролю за якістю освіти здійснюється ректором Університету, проректорами, Вченою 
радою університету, Центром забезпечення якості освіти.
Факультетський рівень організації та контролю за якістю вищої освіти реалізується відповідною Вченою радою, 
деканом факультету, його заступниками, завідувачами кафедрами та науково-педагогічними працівниками.

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 в Університеті регулюються 
Статутом(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf),«Правилами внутрішнього розпорядку 
ЛНУ імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/08/office_regulations.pdf) Положенням 
про організацію освітнього процесу» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-
1.pdf),«Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf),«Положенням про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів 
вищої освіти Львівського національного університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf).Оцінювання роботи викладачів регулюється «Положенням про 
оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). Опитування студентів, викладачів, аспірантів, 
випускників та роботодавців проводиться згідно«Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, 
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf).Документи розміщені на сайті 
Університету(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/).

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

https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/051-economics

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/051-economics 

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Аспіранти мають змогу реалізувати свої наукові інтереси з урахуванням інформації про наукові школи, напрями 
досліджень і проєкти викладачів, які розміщені на сайті факультету (https://econom.lnu.edu.ua/research/state-
budget-researches). Аспіранти залучаються до виконання НДР кафедр відповідно до тематики дисертації, завдань і 
термінів її написання. Результати досліджень аспірантів, які беруть участь в НДР кафедр, включені до підсумкових 
звітів про їх виконання. 
Для забезпечення високої якості публікацій, впровадження наукових результатів, захисту прав інтелектуальної 
власності в ОНП передбачені такі освітні компоненти: «Методологія підготовки наукової публікації», «Підготовка 
науково-інноваційного проекту», «Інтелектуальна власність і трансфер технологій».
Можливість реалізовувати наукові інтереси аспірантів забезпечується правом вибору відповідних компонент ОНП, 
частка яких – 42%, а перелік відповідає науковим зацікавленням аспірантів. Так, «Прикладна економетрія III» (код 
V123), «Статистичне моделювання  соціально-економічних процесів» (V124) – асп. Монастирському М, чиє 
дослідження пов’язане з моделюванням поведінки учасників ринкової економіки, а освітні компоненти  V111, V131 – 
асп. Саловському О. («Інституційний аналіз еволюції економічної системи України»), V113, V134 – асп. Тихій О. 
(«Соціальний захист населення в системі економічної безпеки України»). Програми дисциплін передбачають 
виконання індивідуальних робіт відповідно до теми і плану дисертації аспіранта. 
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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

Зміст ОНП забезпечує повноцінну підготовку до дослідницької діяльності аспірантів завдяки міждисциплінарному 
підходу та залученню висококваліфікованих викладачів у різних сферах економічних досліджень теоретичного і 
прикладного характеру. Освітні компоненти «Філософія», «Філософія економічних систем», «Актуальні проблеми 
аналітичної та прикладної економіки», «Історія економічних учень ІІІ», «Науковий семінар» сприяють розвитку 
системного уявлення про досліджувану проблематику у дисертації, критичному переосмисленню наявних 
економічних знань, здатності презентувати власні судження і вести фахову дискусію у відповідній предметній 
області, використовувати методики і технології наукової організації праці.
Здатність застосовувати економіко-математичні і статистичні і методи для аналізу досліджуваної проблематики, 
працювати зі статистичними та іншими наборами емпіричних даних, здійснювати аналіз їх якості та обробку з 
використанням прикладних програм, моделювати і прогнозувати динаміку індикаторів з урахуванням особливостей 
об’єкту, предмету і цілей дисертаційної роботи формують такі освітні компоненти навчального плану підготовки 
майбутніх докторів філософії:  «Методи прогнозування в економіці», «Статистичні методи у соціально-економічних  
дослідженнях», «Прикладна економетрія ІІІ», «Статистичне моделювання соціально-економічних процесів ІІІ», 
«Інформаційні технології та програмування». Аспіранти мають індивідуальні плани наукової роботи і систематично 
звітують про їх виконання на відповідних кафедрах.

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

У структурі ОНП і навчальному плані передбачено педагогічну практику як обов’язкову освітню компоненту 
обсягом 4 кредити ЄКТС. Це забезпечує підготовку аспірантів до науково-педагогічної діяльності, здатність 
формулювати мету і завдання власних навчальних курсів, способи їх досягнення, застосовувати сучасні педагогічні 
технології, нести відповідальність за ефективність освітнього процесу з дотриманням норм академічної етики та 
доброчесності. Педагогічна практика передбачає проведення аспірантами занять в ЛНУ імені Івана Франка для 
студентів бакалаврату і магістратури, а також можливість скерування до університетів та академічних установ, 
зокрема, Інституту регіональних досліджень НАН України, з яким укладено угоду про співпрацю.
Також навчальним планом підготовки докторів філософії передбачено вибіркові компоненти ОНП «Педагогіка 
вищої школи»  та  «Психологія вищої школи». Це дає змогу аспіранту вибудувати індивідуальну траєкторію 
підготовки до викладацької діяльності, формує уміння планувати й проводити аудиторні заняття з урахуванням 
психологічних та інших особливостей учасників освітнього процесу.
Обов’язкові та вибіркові курси ОНП «Економіка», які орієнтовані на формування викладацької майстерності,  
використання сучасних психолого-педагогічних теорій і методів у професійній діяльності, реалізуються за 
підтримки і консультування наукового керівника дисертаційної роботи аспіранта.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Обгрунтування вибору та призначення наукових керівників аспірантам здійснюється з урахуванням їхніх 
індивідуальних наукових інтересів, тематики, результатів наукових досліджень, академічної та професійної 
кваліфікації викладачів. Наприклад, асп. Дубик О. працює над дисертацією «Державне регулювання  банківського 
бізнесу в умовах цифровізації економіки України» під керівництвом проф., зав. кафедри банківського і страхового 
бізнесу Реверчука С., який багато років здійснює дослідження із проблематики розвитку банківських систем (має 
монографії, статті з цієї тематики у виданнях, які індексуються у Scopus та WoS, є членом редколегії журналу Journal 
of Eastern European and Central Asian Research з індексацією у Scopus). Зав. кафедри економічної кібернетики, проф. 
Вовк В. є керівником наукової школи «Економіко-математичне моделювання» в ЛНУ імені Івана Франка, має 
багаторічний досвід і вагомі здобутки (монографії, посібники, захищені більше десяти дисертацій) у цій сфері і на 
даний час здійснює керівництво двома аспірантами, чиї дисертації присвячені проблематиці моделювання стратегії 
поведінки учасників ринку криптовалюти (асп. Монастирський М.) та  моделювання ризиків в управлінні 
підприємством (асп. Слюз А.). Теми дисертацій інших аспірантів (Саловський О., Остафійчук С, Рудковська Н., Тиха 
О., Васильків Б.) теж пов’язані з напрямами досліджень керівників, що підтверджується напрямами їх наукової 
діяльності, переліком публікацій,  у тому числі спільно з аспірантами.

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)

 На економічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка вже стали традиційними Міжнародні наукові та науково-
практичні  конференції  студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми функціонування господарської 
системи України», «Управління інноваційними процесами в економічній системі України», «Стратегічні орієнтири 
розвитку економіки України»,  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення 
інформаційної економіки в Україні», Міжнародна науково-методична конференція “Форум молодих економістів-
кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», під час яких аспіранти ОНП мають 
можливість апробувати  результати своїх досліджень, а також публікувати їхні результати.  Програми і матеріали 
доповідей цих конференцій розміщені на сайті економічного факультету 
(https://econom.lnu.edu.ua/research/conferences). Аспіранти також беруть участь в інших конференціях, у т.ч. 
міжнародних, зокрема мають можливість участі на пільгових умовах або безкоштовно у заходах, співорганізатором 
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яких  є економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка.
Аспіранти безкоштовно публікують свої наукові статті у фахових виданнях економічного факультету «Вісник 
Львівського університету. Серія економічна»,  «Формування ринкової економіки в Українi». Ці видання  входять до 
Переліку наукових фахових видань категорії Б (Наказ МОН України від 02 липня 2020 року № 886. Додаток 4) у 
галузі економічних наук.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти відбувається завдяки участі ЛНУ імені Івана Франка у 
міжнародних і європейських програмах (Еразмус+, Fulbright), а також програмах міждержавного обміну.  
Інформація про  поточні конкурси на отримання стипендій на навчання розміщена на сторінці відділу міжнародних 
зв’язків (https://international.lnu.edu.ua/). Організацію процесів академічної мобільності  регламентує «Положення 
про порядок реалізації міжнародних проєктів, грантів та договорів» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/internationa-cooperation/). У рамках програми обміну студентів та аспірантів ЛНУ імені 
Івана Франка з Альбертським університетом (Канада) асп. Саловський О. у 2018 р.був учасником міжнародної 
академічної мобільності, отримавши стипендію імені Богдана і Наталії Големби. Прокіпчук  М. проходив 
стажування за програмою Erasmus + у Turku School of Economics (Фінляндія) у 2017 р.
Аспіранти (наприклад, Саловський О.), їхні керівники (Ватаманюк О.) і викладачі ОНП (Буняк Б., Гринів Л. , 
Грабинська І., Гринькевич О.,  Демчишак  Н., Кічурчак М., Осідач О.)  володіють іноземними мовами, пройшли 
міжнародне стажування, мають досвід викладання у міжнародних літніх школах. 
Збільшення кількості учасників програм міжнародної академічної мобільності є одним із завдань Стратегії розвитку 
Львівського університету на період 2021-2025 рр. (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-
2025.pdf)

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

 Наукові керівники беруть участь у проєктах, у тому числі тих, що реалізуються за підтримки європейських і 
міжнародних фондів. Аспірантка Тиха О., під керівництвом проф. Стефанишин О., брали участь у проєкті 
регіонального розвитку, що реалізовувався у 2018-2020 рр. за підтримки ЄС «Моніторинг реалізації 
інтелектуального потенціалу випускників ЗВО і ЗПТО прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і 
регіональне замовлення» (https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/15_LP_Lviv_IK.pdf)
Наук. керівник асп. Васильківа Б. проф. Кічурчак М. бере участь у проєкті DAAD (2019-2022) «Партнерство 
університетів України та Німеччини з трансферу технологій” у Львівському університеті ім. І. Франка (ворк-шоп  
“Creating Impact with Science Marketing” (Universitat Wurzburg).
Інші викладачі ОНП, під чиїм керівництвом протягом останніх п’яти років були захищені дисертації з економіки, 
також беруть активну участь у проєктній діяльності. Наприклад, проф. Гринів Л. є дійсним членом Європейського 
наукового товариства EAERE, Лауреатом Міжнародного конкурсу «Підтримка наукових досліджень» (Research 
Support Scheme), працювала за контрактом науковим консультантом економічних проектів в Інституті відкритого 
суспільства (Чехія). Проф. Грабинська І. здійснювала  еспертизу та рецензування науково-дослідницьких робіт, є 
членом Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради 
МОН України.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

   Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулюються «Положенням про забезпечення 
академічної доброчесності у Львівському університеті» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf).
Розроблений Кодекс академічної доброчесності, а також Декларації про її дотримання працівниками та  
здобувачами вищої освіти Львівського університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/). З цими документами ознайомлені і підписали викладачі та аспіранти ОНП.
Для перевірки наукових і навчальних праць викладачів, у тому числі наукових керівників та аспірантів ОНП, – 
монографій, підручників, посібників, статей, дисертацій – на наявність плагіату Університет забезпечує доступ до 
платформи Unicheck  (https://unicheck.com/uk-ua). Для технічного забезпечення діяльності цієї платформи 
призначають відповідальну особу в Університеті, яка взаємодіє з надавачем цих послуг, створює відповідні профілі 
для відповідальних осіб на факультетах, проводить консультації, навчання. За поданням декана призначають 
відповідальну особу, яка забезпечує технічну перевірку робіт на наявність плагіату у підрозділах. Загальну 
організацію перевірки робіт здійснюють завідувачі кафедри. Вчена рада економічного факультету відповідальна за 
перевірку статей до видань Університету, монографій, підручників, посібників, а також дисертацій.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Випадків вчинення порушення академічної доброчесності з боку наукових керівників не було. Водночас Університет 
готовий реагувати на ймовірні випадки та вживати відповідні заходи в межах існуючих для цього механізмів і 
передбачених процедур у відповідних документах, зокрема у «Положенні 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), Кодексі академічної доброчесності  (якщо виявляться відповідні 
порушення науковим керівником, то такий керівник відразу буде замінений). 
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В Університеті створено Комісію з питань етики та професійної діяльності  
(http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка реалізує свої повноваження відповідно до Положення. 
Також ЗВО моніторить рішення й висновки Комітету з питань етики НАЗЯВО. 
Згідно з п. 7.2. Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. І. Франка, яким визначаються 
основні види академічної відповідальності наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників 
передбачається в т.ч. позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені 
законом посади, що тягне за собою заміну наукового керівника аспіранта в разі порушення керівником академічної 
доброчесності.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони.
- Багаторічний досвід функціонування аспірантури та докторантури зі спеціальності Економіка, спеціалізованої 
вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій сприяли формуванню провідних наукових шкіл у 
вітчизняній економічній науці під керівництвом професорів, що належать до групи забезпечення ОНП та 
підготовки науково-педагогічних працівників, які успішно працюють у науково-дослідних та освітніх закладах 
України і закордоном. 
- Визначені цілі ОНП, її фокус, перелік задекларованих програмних результатів навчання підтверджують 
актуальність підготовки висококваліфікованих фахівців за спеціальністю Економіка, що забезпечує  реалізацію місії 
та  стратегії розвитку Університету.
- Освітньо-науковий процес на програмі 051 Економіка забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні 
працівники, автори наукових монографій, відомих навчальних підручників та посібників, наукових публікацій у 
виданнях, що індексуються  у Scopus / Web of Science, розробники програм регіонального та державного розвитку. 
Такий кадровий склад групи забезпечення ОНП формує потенціал для створення одноразових спеціалізованих рад 
із захисту дисертацій.
- Майже 70 % викладачів ОНП проходили стажування та викладали навчальні курси у провідних західних 
університетах. Це стало запорукою для створення і впровадження унікальних авторських навчальних курсів, 
широкого використання сучасної іноземної фахової літератури, викладання дисциплін англійською мовою та 
цифровізації навчального процесу.
- Висока професійна мобільність викладачів ОНП Економіка проявилась у швидкій трансформації навчального 
процесу, переході до використання цифрових технологій в умовах карантину упродовж 2020-2021 р.р. переважно за 
рахунок їх власних ресурсів.
- Тісна співпраця із зовнішніми стейкголдерами відбувається через участь аспірантів і наукових керівників у 
створенні та реалізації проєктів регіонального розвитку економіки у співпраці зі Львівською обласною радою 
організацій роботодавців.
Слабкі сторони:
Порівняно невисока кількість публікацій у виданнях, які індексуються у міжнародних науко метричних базах 
Scopus, WoS.
Недостатня залученість до занять представників інших ЗВО, з якими налагоджена співпраця, а також 
професіоналів-практиків й експертів галузі.
Низький рівень залучення аспірантів до програм міжнародної академічної мобільності, у тому числі через глобальну 
пандемію.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

З метою усунення слабких сторін та посилення своїх позицій на освітньому ринку, передбачаємо:
 - перегляд, та оновлення ОНП 051 Економіка, а саме: уточнення інтегральної компетентності, основних результатів 
навчання, очікуваних по завершенню;
-поступове розширення кошиків вибіркових дисциплін у навчальному плані та їх компонентів у кредитах, що дасть 
можливість повніше забезпечити освітньо-наукові потреби аспірантів; 
- подальше забезпечення виконання принципів академічної доброчесності;
- безперервне нарощування науково-педагогічного потенціалу викладачів та наукових керівників на основі участі у 
міжнародних конференціях, семінарах, наукових проєктах, підготовку публікацій у виданнях, які індексуються у 
міжнародних наукометричних базах Scopus, WoS, тощо;
 - продовження активного залучення стейкголдерів до модернізації ОНП, що є запорукою моніторингу запитів 
ринку праці задля відповідного корегування структури та змісту ОНП.
-заохочення аспірантів до участі у програмах міжнародної академічної мобільності через тіснішу співпрацю із 
віддділом міжнародних зв’язків Університету.

 

 
          
  

Запевнення
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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: 06.05.2021 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

SB_051_E_2020_AS
P_V231.pdf

zFf7GBO19uqsxqoAI
1UJAm85JlA5E1xBI

mWNr0yHawo=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Інтелектуальна 
власність і трансфер 
технологій

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V232.pdf

MWl0lDGCTPTXv1S
b85SHYk1Oq9MnTW
qwzZzfMNTh7VM=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Підготовка науково-
інноваційного проекту

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V222.pdf

V/j2oISy/HTfTVtUg9
n6atzY1RZci/I7nd7Ii

RYbwGw=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Психологія вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V221.pdf

z+BHG4xkONvCop3
Jiakj2nNXTUUnBQ
RTkFvkc7B12EQ=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Методологія 
підготовки наукової 
публікації

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V212.pdf

Iko/z+PrSPg14GEnb
RDcwpGIVMjKUaIo

Hz5VRqRGd0c=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Педагогіка вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V211.pdf

/LGEz3aY82ezfwvpJ
RJDll8zuTjNIwBXvt

aN27nCy34=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Національна 
економіка ІІІ

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V134.pdf

DPM7dUz15BiHiDX
QOK4rkKf8hwPxhRv

xii/9Fva3aQU=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Міжнародна 
економіка ІІІ

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V133.pdf

2s0i4DU1BjjzbwhPt0
ecgHPqWuZl2rHd/H

CgvgS+4O0=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Макроекономіка ІІІ навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V132.pdf

nhcwGWgOUzLWmb
TdrqEZAx87pXDR1a

Z97eUZ61Ro/4E=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Мікроекономіка ІІІ навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V131.pdf

PMFD6+Nk/3EnFJu
Vo/XNH8VJvD1JHL
4Y3LM1E2lAOnk=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Прикладна 
економетрія ІІІ  

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V123.pdf

UKy2Hg114KZDtomS
NeFMdofpmH3z9AH

s6nqmQxovkUw=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Статистичне 
моделювання 
соціально-
економічних процесів 
ІІІ

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V124.pdf

SCQB6pkuJwtFJV/2
BGNkAenCeUSKj5JK

ZjDZsS7Zaf4=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Методи 
прогнозування в 
економіці

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V121.pdf

WPB1CzrP3vl0CHP
WvY57pvFxWbkR2r
FzxGrsHsccH5M=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Державне 
програмування 
розвитку людського 
потенціалу

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V113.pdf

L0zhkr/i2TM2Oyv1N
jJkGDUsD5h88FrYp

+LJNn+VftY=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Історія економічних 
учень ІІІ

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V112.pdf

12jFymglRfauhuwvp
ZReAXI9PRVCXsoFs

A5izMEGqRc=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Філософія 
економічних систем

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V111.pdf

1njPgvFGOSiHxfsaud
+Y/qg2AnSdAUqsmL

MfobsvWNA=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Іноземна мова за навчальна SB_051_E_2020_AS PXJdbbv0W2lhJAcs Аудиторія, проектор, 



фаховим 
спрямуванням

дисципліна P_N401.pdf b0r//ACAf0ruRVDR
nfGuvfREChM=

ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Педагогічна практика практика SB_051_E_2020_AS
P_N302.pdf

46Le34fwWkdMbqx
EFwtrt3HtRee/EPe2

9FQ9mVlwXcU=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

 Інновації та 
підприємництво 

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_N301.pdf

mqNGSMecRPVd81
Nt4voTqkHiUtAYygS

PJMKO0zJSZGc=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Філософія навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_N201.pdf

qX1oqleaffRforTkfxV
JmtSIDgidwurOYiW

+Vak8q9c=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Науковий семінар навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_N102.pdf

aWEgnrO8h7JPcZ44
jTKng+gb4VfD1LByD

CEAjG3HxV4=

 Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Актуальні проблеми 
аналітичної та 
прикладної економіки          

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_N101.pdf

qR2yupgSdra/HYoD
Rzg5onQxWkfAULt0

uzIydzV1gVI=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

Статистичні методи у 
соціально-
економічних  
дослідженнях

навчальна 
дисципліна

SB_051_E_2020_AS
P_V122.pdf

VArGyEIrsx+mL5eze
/Mhq3FB1KMSqKP
WnpfFbPWPNB0=

Аудиторія, проектор, 
ноутбук,екран, доступ до 
інтернету,Office 365

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

218006 Грабинська 
Ірина 
Володимирів
на

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007052, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
007403, 
виданий 

17.04.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 011169, 

виданий 
15.12.2015

20 Історія 
економічних 
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Наукові публікації: 
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/ ЛНУ ім. Івана 
Франка. – Львів : НВФ 
«Українські 
технології», 2015. – 
524 с.
2. Грабинська І. Теорія 
«вільних грошей» 
С.Гезеля та її еволюція 
у сучасній 
економічній науці // 
Сталий розвиток 
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Міжнародний 
науково-виробничий 
журнал. – №3(28). – 
2015. – С.268-275.
3. Hrabynska Iryna, 
Soltys Olga. 
Institutional analisys of 
Ukrainian monetary 
sector`s influence on 
economic growth// 
Analizy i Opracowania: 
Europejska Uczelnia 
Spoleczno-Techniczna 
w Radomiu. Radom, 
2015. -№ 2. – P. 171-
182.
4. Панчишин С., 
Грабинська І. 
Демократизація і 



європеїзація 
суспільства як етап 
реформування 
неусталених 
господарських систем 
/ С. Панчишин, І. 
Грабинська // 
Формування ринкової 
економіки в Україні. – 
2016. – №36. – С.74-
81.
5. Stepan Panchyshyn, 
Iryna Hrabynska. About 
Spells and Recidivism 
of the Transition 
Economies’ 
Participation in IMF 
Programs (2018), 
«EUREKA: Social and 
Humanities» Number 
5, 36-46 
http://dx.doi.org/10.21
303/2504-
5571.2018.00722
6. Панчишин С. М., 
Грабинська І. В. Про 
політичну економію та 
аналітичну економіку 
як галузі 
економічного знання 
// Проблеми 
економіки. – 2018. – 
№2. – C. 289–295.
7. Грабинська І., 
Косарчин М. Підходи 
до оцінки 
міжнародної 
фінансової 
відкритості економіки 
України // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
економічна. 2017. 
Випуск 
8. Грабинська І., 
Буняк В., Федак І. 
Кредитно-дефолтні 
свопи у системі 
фінансового ризик-
менеджменту // 
Вісник Львівського 
Університету. Серія 
Економічна. 2019. 
Випуск 56  – С. 104–
115.
9. Панчишин C. М., 
Грабинська І. В. Про 
проблеми викладання 
фундаментальних 
економічних 
дисицплін у 
вітчизняних та 
закордонних 
університетах // 
Економічна теорія. 
2019. – № 4. – С. 81-
92.  
https://doi.org/10.1540
7/etet2019.04.081 
10. Панчишин C. М., 
Грабинська І. В. Про 
вітчизняну 
терміносистему 
фундаментальної 
економічної науки // 
Економічна теорія. – 
2020. – № 2. – С.99-
115.  
https://doi.org/10.1540
7/etet2020.02.099 
Професійна 



діяльність:
1.Член Науково-
методичної комісії з 
бізнесу, управління та 
права сектору вищої 
освіти Науково-
методичної ради 
МОНУ. Участь у 
розробці проєкту 
стандарт вищої освіти 
України третього 
рівня (ступінь доктора 
філософії) за 
спеціальністю 051 
Економіка.
2. Член редколегії 
Вісника Львівського 
університету. Серія 
економічна; Збірника 
наукових праць 
”Формування 
ринкової економіки” -
видання Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
3. Експертиза та 
рецензування за 
дорученням НБУ  
науково-
дослідницьких робіт, 
які були подані для 
участі Міжнародній 
науково-практичній 
конференції молодих 
вчених “Інтеграційні 
тренди в Європі та їх 
вплив на регіон” (13 
квітня 2018 р.)
Стажування за 
кордоном, 
професійний 
розвиток: 
1.The Institute for 
European, Russian and 
Eurasian Studies 
(IERES) Elliote School 
The George Washington 
University 
(Washington, DC, USA) 
тематика стажування 
The United States 
policy in support of 
Eastern European 
countries through the 
international financial 
institutions (World 
Bank and IMF) – 
II.2016 –V.2016.
2.International 
scientific and 
educational internship 
“Smart Specialization 
strategies. Estonian 
experience” 
(Міжнародне науково-
освітнє стажування 
«Стратегії розумної 
спеціалізації. 
Естонський досвід » ) 
(Teadmus. Certificate 
№ 76/2021. 
11.10.2020-14.01.2021).
3.Участь у вебінарі, 
організованому 
Clarivate, НАЗЯВО, НУ 
«Києво-Могилянська 
академія, НТУ 
«Харківський 
політехнічний 
університет» 



«Академічна 
доброчесність –
запорука успішного 
розвитку науки і 
держави» (сертифікат 
2020 р.)

216420 Стефанишин 
Ольга 
Василівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 

ДД 6279, 
виданий 

13.12.2007, 
Диплом 

кандидата наук 
EK 7961, 
виданий 

13.06.1975, 
Атестат 

доцента ДЦ 
32592, виданий 

25.10.1990, 
Атестат 

професора 
12ПP 6892, 

виданий 
14.04.2011

40 Актуальні 
проблеми 
аналітичної та 
прикладної 
економіки 

1. Стефанишин О. В. 
Структурне 
реформування 
національної 
економіки: 
методологічні та 
інституційні аспекти. 
//Актуальні проблеми 
інноваційної 
економіки. 2017. №13. 
С. 83-84.  
2.Стефанишин О. В., 
Кічурчак М.В. 
Дослідник 
економічної україніки 
// Економіка України. 
2016. №7. С.93-99.
3.Стефанишин О. 
Удосконалення 
людського потенціалу 
України /European 
Journal of
Economics and 
Management/-Volume 
3, Issuese 4. 2017, 
Praha/ - P.51-56.
4. Стефанишин О. В. 
Розвиток 
конкурентоспроможн
ого людського 
потенціалу України 
//II International 
Scientific Conference 
Economy and Society: a 
Modern Foundation 
For Numan
Development: 
Conference 
Proceedings, Part II, 
June 23th, 2017. 
Leipzig, Germany: 
Baltija
Publishing. P.109-112
5. Стефанишин О. В., 
Стефанишин 
М.В.Людський 
інтелектуальний 
потенціал – 
пріоритетна складова 
економічного 
потенціалу України // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
екон.. 2018. Випуск 55. 
С. 97-104
6.Стефанишин О. В. 
Молодіжне 
підприємництво: 
інституційне і 
фінансове 
стимулювання його 
розвитку в Україні – 
European Journal of 
Economics and 
Management.Volume 2, 
Issue 4. 2018,  Praha. 
Р.15-24.
7. Стефанишин О., 
Стефанишин М. 
Емоційний інтелект і 
його роль у створенні  
інноваційної 
економіки в Україні. 
Формування ринкової 



економіки в Україні. 
Вип. 39. Ч.2. Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2018. С.166-172.
8.Стефанишин О.В., 
Лисяк Л.В.,Качула 
С.В. Пріоритетні 
напрями 
фінансування 
людського потенціалу 
у процесі модернізації 
економіки України 
Ефективна економіка. 
2020. № 9. – URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=8187 
Навчальний посібник
Стефанишин О. В., 
Квак М. В., Кічурчак 
М.В., Теребух М. І. 
Економічна теорія: 
навчальний посібник. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. 336 с
Професійна діяльність
1.Член спеціалізованої 
вченої ради по захисту 
докторських 
(кандидатських) 
дисер¬та¬цій за 
спеціальностями 
08.00.01 – економічна 
теорія та історія 
економічної думки та  
08.00.03 ¬– економіка 
та управління 
національним 
господарством.
2. Член редколегії 
Вісника Львівського  
університету. Серія 
економічна.
3. Професор у 
Люблінському 
технічному 
університеті (курси  
«Мікроекономіка», 
«Макроекономіка» у  
2004–2008 рр.)
 

52072 Добуляк 
Леся 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

080204 
Соціальна 

інформатика

16 Інформаційні 
технології та 
програмування

Наукові публікації:
1. Добуляк Л. П. 
Використання 
трендових моделей 
для дослідження 
тенденцій розвитку 
малого 
підприємництва в 
Україні / Л. П. 
Добуляк, С. Б. 
Костенко // Науковий 
вісник Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. Випуск 
24. Частина 1. – 2019.
2. Добуляк Л. П. 
Використання 
агломеративної 
кластер-процедури 
для групування 
регіонів України за 
рівнем розвитку 
малого 
підприємництва / Л. 
П. Добуляк, С. Б. 



Костенко, С. П. 
Шевчук // 
Приазовський 
економічний вісник. – 
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для розв’язування 
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рентабельності 
виробництва малого 
підприємства / М. Я. 
Квик, Г. Г. Цегелик, Л. 
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Математичне 
моделювання в 
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Міжнародний 
науковий журнал, № 1 
(5), 2016 р. – Київ, 
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4. Добуляк Л. П. 
Оптимальний 
розподіл малим 
підприємством 
взятого кредиту на 
можливі види 
діяльності / Л.П. 
Добуляк, Г.Г. Цегелик 
// Математичне 
моделювання в 
економіці. 
Міжнародний 
науковий журнал, № 
1, 2014 р. – Київ, 2014. 
– С. 99 – 105.
5. Добуляк Л. П. 
Регіональна 
диференціація 
України за рівнем 
розвитку малого 
підприємництва / 
Л.П. Добуляк // 
Spatial aspects of socio-
economic systems` 
development: the 
economy, education 
and health care. 
Monograph. Opole: The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2015. – С. 68 – 
75.
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of small business 
development in the 
regions of Ukraine. 
Strategic management: 
global trends and 
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Collective monograph. -  
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7. Potyshniak О. 
Assessment of the 
effectiveness of the 
strategic management 
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Lozova // Academy of 
Strategic Management 
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Стажування за 
кордоном, 
професійний 
розвиток: 



1. Academic Society of 
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Словаччині 
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2. Жешувський 
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Доцент, 
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інноваційного 
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5.Kaminska N. 
Organization features of 



enterprise management 
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i innich // Pracownicy 
jako accelerator (teoria 
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monografia. / 
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Професійний 
розвиток.
1.Центр мережевих 
технологій та IT-
підтримки 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. (04.03-
04.04 2019 р.) 

148541 Лагоцький 
Тарас 
Ярославович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

050102 
Економічна 
кібернетика

17 Прикладна 
економетрія ІІІ           

Наукові публікації: 
1. V. Babenko, A. 
Panchyshyn, L. 
Zomchak, M. Nehrey, Z. 
Artym-drohomyretska, 
T. Lahotskyi (2021) 
Classical Machine 
Learning Methods in 
Economics Research: 
Macro and Micro Level 
Examples. WSEAS 
Transactions on 
Business and 
Economics, ISSN / E-
ISSN: 1109-9526 / 
2224-2899, Volume 18, 
2021, Art. #22, pp. 209-
217. (Scopus та ін.).
2. Лагоцький Т. Я. 
Оцінювання 
формування 
людського капіталу: 
економетричний 
підхід / З. Артим-
Дрогомирецька, М. 
Дацко, Т. Лагоцький 
// Вісник Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. Серія 
еконономічна. 2017. – 
Вип. 54.
3. Лагоцький Т. 
Мінімізація ризиків 
венчурного 
інвестування в умовах 
асиметричної 
інформації / І. Бачало, 
Т. Лагоцький // 
Формування ринкової 
економіки в Україні : 
наук. зб. – 2014. – № 
32. – С. 31-39.
4. Лагоцький Т. Я. 
Теоретико-



методологічні засади 
проведення 
консалтингової 
діяльності / Т. Я. 
Лагоцький, І. Б. 
Бачало // Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Економічні науки». 
Випуск 5, частина 4. – 
С. 232-236.
5. Моделювання 
економічної динаміки 
: практикум 
(затверджений 
Міністерства освіти і 
науки, молоді та 
спорту України) / В. В. 
Здрок, Т. Я. 
Лагоцький, І. М. 
Паславська.  – Львів : 
Магнолія 2006, 2013. 
– 256 с.
6. Лагоцький Т. Я. 
Эконометрическое 
исследование 
эффективности 
использования 
инвестиций в Украине 
/ В. В. Здрок, Т. Я. 
Лагоцький // 
Экономика и 
предпринимательство
. – №9 (38), 2013. – 
С.36-40.
Навчальні посібники:
1. Методологія 
наукових досліджень у 
статистиці : навч. 
посібник / [С. 
Матковський, 
М.Вдовин, О. 
Гринькевич, Л. 
Зомчак, Т. Лагоцький, 
Т. Панчишин] – Львів 
: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 378 с.
Стажування. 
Професійний 
розвиток.
1. Cтажування у 
SoftServe IT Academy 
"Розроблення, 
проектування та 
архітектура сучасних 
інформаційних 
систем, основаних на 
об’єктно-орієнтованих 
мовах програмування" 
(29.08 -28.11.2016)/
2. Центр мережевих 
технологій та IT-
підтримки 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. (15.03-
25.04 2021 р.)

99794 Гринькевич 
Ольга 
Степанівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
DD 007948, 

виданий 
18.12.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001898, 
виданий 

09.12.1998, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 

21 Статистичні 
методи у 
соціально-
економічних  
дослідженнях

Наукові публікації:
1. Hrynkevych O. et al. 
(2020) Competitiveness 
of Higher Education 
System as a Sector of 
Economy: Conceptual 
Model of Analysis with 
Application to Ukraine. 
In: Ahram T., 
Karwowski W., 
Vergnano A., Leali F., 
Taiar R. (eds) 



14416, виданий 
06.06.2005

Intelligent Human 
Systems Integration 
2020. IHSI 2020. 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing, vol 1131. 
Springer, Cham. DOI 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-39512-
4_69 (Scopus та ін.). 
2. Hrynkevych O. S. 
Statistical analysis of  
higher education 
quality with use of 
control charts. 
Advanced Science 
Letters (American 
Scientific Publishers). 
2017. Vol. 23. Nо 10. P. 
10070–10072. (Scopus 
та ін.). 
3. Крупка М.І., 
Гринькевич О.С., Сас 
С.П. Економіко-
статистичний аналіз 
ефективності 
університетів України. 
Формування ринкової 
економіки в Україні: 
зб. наук. праць. Вип. 
41. 2019. С. 272-283. 
4. Гринькевич О.С., 
Гринькевич В.М, 
Мельничук Ю.О. 
Економіко-
статистичний аналіз 
євроінтеграційних 
процесів в Україні. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. Том 1 
№ 21 (2020). С. 206–
215.. DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2411-4014-2020-01-
206-215 (Index 
Copernicus та ін.).
5. Panchyshyn S., 
Hrynkevych O., Marets 
O., Demchyshak N., 
Popadynets N.  
Simulation of tuition 
fees in competitiveness 
management of higher 
education institutions 
(case of Ukraine's 
universities) The 
Bulletin the National 
Academy of Sciences of 
the Republic of 
Kazakhstan. № 5. 
2020. С. 161-168. (Web 
of Science та ін.).
6. O.Z.Sorochak, 
O.S.Hrynke¬vych. 
Application of 
Statistical Analysis 
Methods in the 
Competitiveness 
Manage¬ment of 
Regional Systems of 
Higher Education. // 
Management of the 21st 
century: globalization 
challen¬ges. Issue 2: 
[collective monograph] 
/ in edition I. Markina. 
– Prague. – Nemoros 
s.r.o. – 2019. Czech 



Republic. – P. 368-392.
Навчальні посібники:
1. Методологія 
наукових досліджень у 
статистиці: навч. 
посібник / [С.О. 
Матковський, М.Л. 
Вдовин, О. С. 
Гринькевич та ін.]. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. 378 с.
2. Бізнес-статистика: 
навч. посібник / 
[Матковський С. О., 
Гринькевич О.С., 
Вдовин М. Л., 
Вільчинська О.М., 
Марець О.Р., Сорочак 
О.З.]  Київ: Алерта, 
2016.  281 с.
Професійна 
діяльність: 
1. Член робочої групи 
з підготовки і 
виконання  Проєктів 
регіонального 
розвитку, що 
фінансуються  в 
рамках секторальної 
підтримки ЄC: 1) 
«Моніторинг 
реалізації 
інтелектуального 
потенціалу 
випускників ЗВО і 
ЗПТО прикордонного 
регіону: соціальне 
партнерство, 
державне і 
регіональне 
замовлення» 
(програма «Розвиток 
людського 
потенціалу», 2018-
2020 рр.);  2)  
«Розвиток 
біоекономіки 
Західного регіону 
України: виробництво 
екотари з 
біодеградабельних 
полімерів» (Програма 
«Розвиток 
інноваційної 
економіки та 
інвестицій». 2021-
2023 рр.)
2. Виконання 
госпдоговірної 
тематики на 
замовлення 
Львівської ОДА: 
«Оцінка та прогноз 
потреби в кадрах для 
підприємств 
Львівської області» 
(Договір № 627 від 05 
травня 2017 року); 
«Аналітичне 
дослідження з 
визначення динаміки 
та структури 
незайнятого 
економічно активного 
населення Львівської 
області» (Договір № 
03-2016 від 10 жовтня 
2016 року.
3. Виконання НДР  на 
замовлення 
Міжнародної 



організації праці та 
Федерації профспілок 
України «Аналітичне 
дослідження розвитку 
й використання 
міграційного та 
трудового потенціалу 
випускників 
прикордонного 
регіону України» 
(2020).
3. Головний редактор 
Вісника Львівського  
університету. Серія 
економічна. 
4. Член редколегії 
Збірника наукових 
праць “Економічна 
теорія і право” 
Національного 
юридичного 
університету імені 
Ярослава Мудрого; 
Збірника наукових 
праць "Соціально-
економічні проблеми 
сучасного періоду 
України" (НАН 
України, Інститут 
регіональних 
досліджень)/
5. Співпраця з 
експертами 
Європейського фонду 
освіти (ЄФО/ETF), 
МОП з питань 
міграції, методології 
прогнозування попиту 
і пропозиції 
кваліфікованої 
робочої сили в 
Україні. Презентація 
результатів 
досліджень у таких 
заходах ETF і ILO 
«The role of 
employment service 
providers in skills 
anticipation and 
matching. (м. Рига, 
Латвія, 2017 р.);  
«Удосконалення 
прогнозування та 
узгодження попиту і 
пропозиції 
кваліфікованої 
робочої сили в 
Україні» (м. Київ. 2019 
р.).
6. Участь у ворк-шопі 
“DAAD DIES Webinar 
Series “Creating Impact 
with Science 
Marketing” (15.06.2020 
– 30.06.2020, 10 
hours, Universitat 
Wurzburg).
Участь у професійних 
спілках:
1.Член Міжнародного 
товариства з бізнес-
освіти /The 
International Society 
for Business Education 
(SIEC-ISBE);
2. Член ГО «Центр 
досліджень і 
моніторингу якості і 
мобільності людський 
ресурсів», ГО 
«Інноваційний 



університет» 
Стажування за 
кордоном. 
1.Міжнародне 
стажування у 
Варшавському і 
Ягелонському 
університетах 
(Польща) у рамках 
участі у 
міжнародному проекті 
«Інноваційний 
університет та 
лідерство» (фаза V 
Інтердисциплінарніст
ь та міжгалузевість і 
стратегії розвитку 
університету) 
06.10.2019 – 
01.11.2020. Сертифікат 
№ 4334/VII/2020
2. Викладач 
Міжнародної літньої 
школи «Сучасні 
методи досліджень в 
економіці та бізнесі» 
(у рамках співпраці 
Львівського та 
Вюрцбурзького 
(Німеччина) 
університетів, 13-23 
липня 2016 р. Напрям 
«Обчислювальна 
економіка & 
Економетрія»

151326 Буняк 
Василь 
Богданович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

21 Макроекономі
ка ІІІ

Наукові публікації: 
1. Грабинська І., Буняк 
В., Гусак Н. 
Особливості 
застосування заходів 
нетрадиційної 
монетaрної політики у 
періоди загострення 
макроекономічної 
нестабільності // 
Формування ринкової 
економіки в Україні. – 
2020. – Вип. 44. – С. 
16-30.
2. Грабинська І., 
Буняк В., Федак І. 
Кредитно-дефолтні 
свопи у системі 
фінансового ризик-
менеджменту // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
економічна. 2019. 
Вип. 56  – С. 104–115.
3. Моряк Т. П., Буняк 
В. Б. Економічна та 
соціальна 
ефективність 
державного 
регулювання 
мінімальної 
заробітної плати. 
Ефективна економіка. 
2018. № 4. – URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6228
4.   Моряк Т.П., Буняк 
В.Б. Детермінанти та 
особливості 
родинного розподілу 
національного доходу 
в Україні // Вісник 
Львів.ун-ту. Сер. екон. 
Вип. 53– Львів, 2016.- 



С. 355-366.
5. Моряк Т. П., Буняк 
В. Б. Податкове 
регулювання 
розподілу та 
перерозподілу доходів 
домогосподарств 
України // 
Формування ринкової 
економіки в Україні. – 
2016. – Вип. 36. – С. 
157-163.
Навчальні  посібники:
1. Аналітична 
економіка: 
макроекономіка і 
мікроекономіка: 
підручник у 2 кн. / за 
ред. С.М. Панчишина, 
П.І. Островерха. - 4-те 
видання, виправлене 
та доповнене. - Л. : 
Апріорі, 2020. - Кн. 1: 
Вступ до 
макроекономіки. 
Макроекономіка. - 
648 с. (співавтор)
2. Аналітична 
економіка: 
макроекономіка і 
мікроекономіка :  у 2 
кн. / С.М. Панчишин, 
П.І. Островерх, І.В. 
Грабинська та ін. ; за 
ред. С.М. Панчишина, 
П.І. Островерха.  3-тє 
вид., виправл. та доп. 
Л. : Апріорі, 2017. Кн. 1 
: Вступ до аналітичної 
економіки. 
Макроекономіка. – 
567 с. (співавтор)
Професійна 
діяльність: 
1. Заступник декана 
економічного 
факультету з наукової 
роботи, координатор з 
міжнародної 
мобільності студентів 
та аспірантів 
факультету.
2. Вчений секретар 
наукових видань ЛНУ 
умені Івана Франка 
«Вісник Львівського 
університету. (Серія 
економічна); Збірника  
наукових праць 
”Формування 
ринкової економіки” .
Стажування за 
кордоном. 
1.Міжнародне 
стажування у  
Вюрцбурзькому 
університеті  імені 
Юліуса Максиміляна 
(Німеччина) в рамках 
двосторонньої 
програми обміну 
(11.01.2016-06.02.2016 
р.). Тема «Сучасні 
проблеми, методи та 
організація наукових 
досліджень у 
Вюрцбурзькому 
університеті.
2.Викладач і 
співорганізатор 
Міжнародної літньої 



школи «Сучасні 
методи досліджень в 
економіці та бізнесі» 
(у рамках співпраці 
Львівського та 
Вюрцбурзького 
(Німеччина) 
університетів, 13-23 
липня 2016 р. Напрям 
«Обчислювальна 
економіка & 
Економетрія».
3. Участь в 
Українсько-
баварському конгресі 
вищої освіти (1-2 
жовтня 2018 р., м. 
Вюрцбург, 
Німеччина) 
[Ukrainian-Bavarian 
Higher Education Day, 
1-2 October 2018]
4. Стажування в 
університеті Джорджа 
Вашингтона (США)  за 
програмами обмінів 
Фонду Вільяма і Гелен 
Петрахів та IREX (1997 
р. і 2000 р.)

325707 Синиця 
Андрій 
Степанович

Професор 
кафедри 
історії 
філософії, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

030101 
Філософія, 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

030101 
Філософія

9 Філософія Наукові публікації 
1. Synytsia A. S. 
Anthropological 
Dimensions of 
Pragmatism and 
Perspectives of Socio-
Humanitarian 
Redescription of 
Analytic Methodology. 
Anthropological 
Measurements of 
Philosophical Research. 
2019. No. 16. P. 91–101.
2. Синиця А. С. 
Сучасна аналітична 
філософія: від 
прагматики мови до 
концептуалізації 
свідомості. 
Монографія. Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. 448 с.
3. Синиця А. С. 
Перспективи 
метафізичного 
теоретизування 
засобами аналітичної 
філософії. Гілея. 2018. 
Вип. 130. С. 302–305.
4. Синиця А. С. 
Лінгвістичний 
поворот у філософії: 
критичний аналіз. 
Схід. 2017. № 2(148). 
С. 100–104.
5. Синиця А. С. Мовні 
вирази і смисли в 
контексті 
проблематики 
філософії штучного 
інтелекту. Гілея. 2015. 
Вип. 101. С. 317–320.
Навчальні видання:
1. Синиця А. С. [та ін.] 
Філософія для 
аспірантів: конспекти 
: навч.-метод. видання 
/ за наук. ред.  А. 
Синиці. Львів: Ліга-
Прес, 2017. 92 с.



145795 Вовк 
Володимир-
Богдан 
Михайлович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДH 000406, 

виданий 
05.03.1993, 

Диплом 
кандидата наук 

MEK 014845, 
виданий 

13.10.1972, 
Атестат 

доцента MДЦ 
096182, 
виданий 

12.04.1976, 
Атестат 

професора ПP 
001648, 
виданий 

23.02.1994

51 Методи 
прогнозування 
в економіці

Наукові публікації: 
1. V-B. Vovk, P. Kvasnii, 
D/ Brezgunova. Choice 
of solucions in 
problems with a 
constant komponent / 
V-B. Vovk, P. Kvasnii, 
D/ Brezgunova. // 
Вісник Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. Серія 
еконономічна : зб. 
наук. пр. – Львів : 
Видавничий центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2019. – Вип. 57. – С. 
10-17.
2. Вовк В.-Б. М., Дацко 
М., Монастирський М. 
Перспективи 
впровадження 
технології 
BLOCKCHAIN у 
банківську систему 
України / В.-Б. М. 
Вовк, М. Дацко, М. 
Монастирський // 
Формування ринкової 
економіки в Україні : 
зб. наук. пр. – Львів : 
Видавничий центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2017. – Вип. 38. – С. 
21-27.
3. Вовк В.М. 
Моделювання 
інноваційного 
розвитку потенціалу 
економіко-
виробничих систем: 
монографія / В.М. 
Вовк, В.Б. Антонів, 
Н.І. Камінська. – 
Львів, ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 388 с. 
4. Вовк, В.-Б.. 
Актуальні завдання у 
підготовці економістів 
– аналітиків в Україні 
/ Артим – 
Дрогомирецька, В.-Б. 
Вовк // Формування 
ринкової економіки в 
Україні.- Львів.-2017.- 
Вип. 38.- с.7-11.
5. Vovk V. 
Organizational features 
of enterprise 
management: 
monografia -
Pracownicy jako 
akcelerator (teoria i 
wyniki badań) / V. 
Vovk, N. Kaminska [i 
innych] ; Redaktorzy 
naukowi: Farkašová E., 
Krupa W., Skotnyy P. – 
TUKE Košice, UR 
Rzeszów, 2012. – 541 с. 
Навчальний посібник:  
Вовк В. М. 
Оптимізаційні методи 
і моделі : навч. 
посібник / В. М. Вовк, 
Л. М. Зомчак. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – 360 с.
Професійна 
діяльність:
1. Науковий керівник 



19 захищених 
кандидатських 
дисертацій і 1 
докторської.
2. Член редколегії  
двох наукових 
періодичних видань: 
1) Вісник Львівського  
університету. Серія 
економічна; 2) 
Збірник наукових 
праць «Формування 
ринкової економіки».
3. Організатор 
щорічного форуму 
економістів-
кібернетиків.

75669 Островерх 
Петро 
Іванович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

держуніверсит
ет ім. 

О.М.Горького, 
рік закінчення: 

1976, 
спеціальність:  

38 Актуальні 
проблеми 
аналітичної та 
прикладної 
економіки 

Наукові публікації: 
1. Методологічні 
аспекти оцінки рівня 
монополізації 
економіки / 
П.І.Островерх, Т.П. 
Моряк, Н.Рудковська 
// Ефективна 
економіка. №8, 2020. 
С. (категорія Б; Index 
Copernicus): 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/pdf/8_20
20/58.pdf
2. Olena Zyza, Inna 
Lazaryshyna, Petro 
Ostroverkh. Labor and 
entrepreneurship in the 
context of religious 
values systems / // 
Účetnictví a auditing v 
procesu světové 
harmonizace. Sborník z 
mezinárodní vědecké 
konference. Slapy, 8. – 
10. Září 2020 (С. 184-
189)
3. Розвиток сектору 
бджільництва в 
економіці України / 
Островерх П.І., 
Островерх О.М., 
Моряк Т. П. // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
економічна. Випуск 
56. Львів, ЛНУ імені 
Івана Франка. 2019, с. 
258-268 (категорія Б).
Підручники, 
навчальні посібники: 
1. Аналітична 
економіка: 
макроекономіка і 
мікроекономіка : 
підручник : у 2 кн. / С. 
М. Панчишин, П. І. 
Островерх, І. В. 
Грабинська та ін. ; за 
ред. С. М. Панчишина, 
П. І. Островерха. – 4-
те вид., виправл. та 
доп. — Л. : Апріорі, 
2020. – 648 с.
Професійна 
діяльність:
1. Науковий керівник 
восьми захищених 
кандидатських 
дисертацій. 
2. Член редколегії  
двох наукових 
періодичних видань: 



1) Вісник Львівського  
університету. Серія 
економічна; 2) 
Збірник наукових 
праць «Формування 
ринкової економіки». 
3. Голова а заступник 
голови журі обласних 
олімпіад з економіки.
Стажування за 
кордоном
Стажування в 
університеті Джорджа 
Вашингтона, м. 
Вашингтон, США 
(1998, чотири місяці).

42224 Крупка Ігор 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

050103 
Міжнародні 
економічні 
відносини, 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

050103 
Міжнародні 
економічні 
відносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029315, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020185, 
виданий 

30.10.2008

14 Міжнародна 
економіка ІІІ

Наукові публікації: 
1. Тельнова Г. В., 
Колодізєв О. М., 
Кужелєв М. О., 
Крупка І. М., Бойко Н. 
О. Прямі іноземні 
інвестиції у країни 
єврозони: 
стохастичність 
фінансових факторів 
впливу. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії і 
практики. 2020. № 4 
(35). С. 107-120.
2. Крупка І. М. 
Порівняльний аналіз 
систем інвестиційних 
пільг у країнах 
Вишеградської групи / 
Ігор Крупка, Юлія 
Богач // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
економічна. – 2017. – 
Випуск 54. – С. 101–
112.
3. І. Крупка. 
Фінансовий потенціал 
капіталу трудових 
мігрантів України // 
Вісник 
Житомирського 
державного 
технологічного 
університету. 
Економічні науки. – 
2015. – № 2 (72). – С. 
221–229.
4. Krupka I., Pan’kiv С. 
Modern international 
regulatory 
requirements for bank’s 
liquidity // Бізнес 
інформ. – 2013. – № 6. 
– 384 с. – С. 337–341. 
5. Крупка І. М. 
Державне 
регулювання 
вітчизняного ринку 
фінансових послуг у 
контексті 
євроінтеграційних 
процесів // Вісник 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Економіка. – 2014. – 
№ 8 (161). – 123 c. – С. 
36–39.
6.Khrystyna Pavlyk, 
Ihor Krupka Migrant 
remittances and socio-



economic development 
in Ukraine // Modern 
problems of the 
economy of 
development in the 
context of the world 
transformational 
changes: Monograph.   
Opole: The Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2013. – 390 p. – 
P. 61-73. 
Навчальний посібник:
1.Крупка І. М. 
Нетарифне 
регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності / І. М. 
Крупка, Р. Ю. 
Паславська // Митна 
справа: підручник / за 
ред. М. І. Крупки; [М. 
І. Крупка, О. В. Грін, 
О. Т. Замасло та ін.]. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. – 
572 с.   С. 273-322.
2. Крупка І. М. 
Організація діяльності 
та здійснення 
монетарної політики 
центральними 
банками зарубіжних 
країн / І. М. Крупка, І. 
В. Барилюк // 
Центральний банк і 
грошово-кредитна 
політика: підручник / 
[М. І. Крупка, Є. М. 
Андрущак, Н. Г. 
Пайтра та ін.] ; за ред. 
М. І. Крупки. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 526 с.   
С. 332-392. 
3. Мрочко М. С., 
Крупка І. М. 
Міжнародна валютно-
кредитна система // 
Гроші та кредит: 
підручник / [за ред. д-
ра ек. наук, проф. М. І. 
Крупки]. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
2011. – 420 с. – С. 362–
382. 
Професійна діяльність
1. За останні п’ять 
років підготував 2 
кандидатів 
економічних наук.
Стажування:за 
кордоном і 
професійний розвиток
1. З жовтня 2020 р. по 
лютий 2021 р. 
проходив підвищення 
кваліфікації на 
онлайн-курсі 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» 
організованому ЛНУ 
імені Івана Франка.

103627 Осідач 
Оксана 
Павлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 

30  Інновації та 
підприємництв
о 

Наукові публікації: 
1. Osidach O. 
Comparative analysis of 
management styles in 
European countries / O. 



університет 
ім.І.Франка, 

рік закінчення: 
1986, 

спеціальність:  
, Диплом 

кандидата наук 
ДK 004317, 

виданий 
13.10.1999, 

Атестат 
доцента ДЦ 

8672, виданий 
23.10.2003

Osidach // Аcta 
scientifica academiae 
ostroviensis. sectio a. 
nauki humanistyczne, 
społeczne i techniczne -
2015-NR 5 (1) –SS.90-
98.
1. Осідач О.П. 
Методичні основи 
формування 
інноваційних бізнес-
моделей / О.П.Осідач 
// Вісник Львівського 
Університету. Серія 
економічна. - 2015. – 
Випуск 52. – С. 127-
134.
2. Осідач О.П. Форми 
ризикового 
фінансування 
новостворених 
високотехнологічних 
підприємств / 
О.П.Осідач // Збірник 
тез доповідей 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Фінан¬сове 
регулю¬вання 
зрушень в економіці 
України», 21-22 
березня 2017р., 
Мукачево. – С.169 – 
172.
3. Осідач 
О.П.Теоретичні 
узагальнення 
характерних ознак 
вираженої 
інноваційної культури 
у підприємництві / 
О.П.Осідач // Вісник 
Львівського 
Університету. Серія 
економічна.- 2018. – 
Випуск 55. – С. 187-
196.
4. 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. - С. 319-322.
Професійна 
діяльність:
Учасник міжнародних 
консультаційних та 
дослідницьких 
проектів: 
“Консультування 
підприємств харчової 
галузі у Західній 
Україні” (у рамках 
програми 
TRANSFORM за 
сприяння уряду 
Німеччини), 1999-
2000рр., 



«Порівняльне 
дослідження культури 
менеджменту» разом 
з Технічним 
університом імені 
Кароло Вільгельміна 
м. Брауншвайг 
(Німеччина), 2005-
2006 рр.; INNO-WORK 
«Work force and 
Enterprise challenges in 
amerging Europe» 
разом з університетом 
м. Ерфурт та 
технічним 
університетом м. 
Ільменау (Німеччина), 
2010-2012 рр.
Стажування за 
кордоном. 
Міжнародна 
академічна 
мобільність
1.Міжнародне 
стажування у  
Вюрцбурзькому 
університеті  імені 
Юліуса Максиміляна 
(Німеччина) в рамках 
двосторонньої 
програми обміну 
(11.01.2016-06.02.2016 
р.). 

125180 Грабовська 
Софія 
Леонідівна

Завідувач 
кафедри 
психології, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена Леніна 
державний 

університет ім. 
Т.Г.Шевченка, 
рік закінчення: 

1976, 
спеціальність: 

7.02030101 
філософія

41 Психологія 
вищої школи

Наукові публікації 
1. Грабовська С., 
Мандзик Т. 
Особливості ціннісних 
орієнтацій міської 
молоді з різними 
типами прив’язаності 
до місця проживання 
// Проблеми 
політичної психології 
: збірник наукових 
праць. К. : Міленіум, 
2017. −  Вип. 5 (19). – 
С. 292-301. 
2. Грабовська С. 
Критерії емпіричного 
вимірювання 
культурного капіталу 
у психологічних 
дослідженнях // 
Гуманітарний вісник 
ДВНЗ “Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університетімені 
Григорія Сковороди” 
– Вип. 37-1, Том VI 
(74). – К. : Гнозис, 
2017  – С. 16 –28. 
3. Грабовська С., 
Бабенко В., 
Островська К. 
Діагностика 
стабільності 
організації: 
опитувальник “стан 
справ в організації”. // 
Актуальні проблеми 
психології. − 2016. − Т. 
10. − Вип. 28. − С. 69-
81. 
4.  Наука і цінності 
людського буття : 
колективна 
монографія : / [ М.П. 
Альчук, М.І. 



Бойченко, С.Д. 
Вишинський, С.Л. 
Грабовська та ін. ]   за 
заг. ред. д-ра філос. 
наук, проф. Мельника 
В.П. − Львів: 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2013. – 550 с.
5. Багатовимірність 
особистості : 
психологічний ракурс 
: колективна 
монографія / [ Х Н.П. 
Гапон, С.Л. 
Грабовська, В.А. 
Гупаловська та ін. ] ; 
за заг. ред.. С. Л. 
Грабовської, Р.І. 
Карковської. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 374 с.
Підручники, 
навчальні посібники:
1. Психологія : підруч. 
К. : Ін Юре, 2014. 664 
с.
2. Психологія 
примирення : навч. 
посібник.− Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. − 294 с.
Стажування за 
кордоном: 
Grant MacEwan 
Community College, 
Едмонтон, Альберта, 
Канада (1999 р.); 
Uniwersytet 
Wroclawski (факультет 
соціальних наук), 
Польща (2014)

214408 Ватаманюк 
Остап 
Зіновійович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 006755, 

виданий 
02.07.2008, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 012325, 
виданий 

25.12.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006050, 
виданий 

23.12.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 009718, 

виданий 
26.06.2014

21 Мікроекономік
а ІІІ

Наукові праці:
1. Ватаманюк О. З. 
Раціональність 
поведінки людини в 
економічній науці: 
класичний та 
неокласичний підходи 
/ О. З. Ватаманюк // 
Економічна теорія та 
право – 2018. – № 2. – 
С. 11–25 (Index 
Copernicus та ін.). 
2. Ватаманюк О. З. 
Раціональність 
поведінки людини в 
економічній науці: 
концепція обмеженої 
раціональності / О. З. 
Ватаманюк // 
Економічна теорія та 
право. – 2018. – № 3. 
– С. 11–25 (Index 
Copernicus та ін.).
3. Ватаманюк О. З. 
Еволюція та сучасне 
розуміння категорії 
“Підприємець” в 
економічній науці / О. 
З. Ватаманюк, М. М. 
Ватаманюк // 
Науковий вісник 
НЛТУ України. Серія 
економічна. – 2017. – 
Вип. 27(2). – С. 42–47 
(Index Copernicus та 
ін.).
4. Ватаманюк О.З. 
Інститут 



підприємництва в 
господарській системі 
України / 
О.З.Ватаманюк, 
І.Я.Сухарська // 
Економічний часопис 
ХХІ. – 2013. – № 5–6 
(1). – С. 14–17 (входить 
у SciVerse Scopus).
5. Ватаманюк О. Про 
деякі базові ідеї 
альтернативних 
підходів до побудови 
теорії фірми / О. 
Ватаманюк // 
Формування ринкової 
економіки в Україні: 
Збірник наукових 
праць ЛНУ імені Івана 
Франка. – 2018. – Вип. 
40, частина 1. – С. 60–
68.
6. Ватаманюк О. З. 
Про деякі аспекти 
оцінювання 
ефективності 
монетарної політики / 
О. З. Ватаманюк // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
економічна. – 2018. – 
Вип. 55. – С. 125–135.
7. Ватаманюк О. З. 
Пошук інформації та 
приватність 
споживачів в епоху 
інформаційної 
економіки і Big data  / 
О. З. Ватаманюк // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
економічна. – 2019. – 
Вип. 56. – С. 3–15.
8. Ватаманюк О. З. 
Еволюція основ 
монетарної політики 
ФРС США наприкінці 
ХХ – на початку ХХІ 
століття / О. З. 
Ватаманюк // 
Формування ринкової 
економіки в Україні: 
Збірник наукових 
праць ЛНУ імені Івана 
Франка. – 2020. – 
Вип. 43. – С. 22–36.
Навчальний посібник:
1. Ватаманюк О. З. 
Бізнес-економіка: 
навчальний посібник 
/ О. З. Ватаманюк. –  
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 324 с.
2. Економічна теорія: 
вступ, 
макроекономіка, 
мікроекономіка. 
Навчальний посібник 
(рекомендовано МОН 
України) / За ред. 
О.З.Ватаманюка. – 2-е 
вид., випр. і доп. – 
Львів: “Інтелект-
Захід”, 2011. – 656 с.
Професійна 
діяльність: 
1.Член редколегії 
Вісника Львівського 
національного 
університету (Cерія 
економічна); Збірника 



наукових праць 
“Економічна теорія і 
право” Національного 
юридичного 
університету імені 
Ярослава Мудрого.
 

45295 Герцюк 
Дмитро 
Дмитрович

Декан, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1982, 
спеціальність:  

5 Педагогіка 
вищої школи

Наукові публікації 
1. Hertsyuk Dmytro. 
Ukrainian Cultural-
Educational Life in 
Lemkovina from the 
End of the 19th 
Centuries to the 1930 s. 
// CZECH-POLISH 
HISTORICAL AND 
PEDAGOGICAL 
JOURNAL. Volume 
8/2016/1. –S. 77–87.
2. Герцюк Д. 
Українське 
педагогічне 
товариство «Рідна 
школа»: етапи 
становлення та 
розвитку / Науковий 
альманах / Упоряд. і 
наук. ред. Д. Герцюк і 
П. Сікорський – Ч. 9. – 
Львів, 2016. – С. 21–
35.
3.  Герцюк Д. 
Народний університет 
«Самоосвіта» у Львові 
(1930–1939 рр.): 
організаційно-змістові 
аспекти діяльності / 
Дмитро Герцюк 
/Rozwój polskiej   i 
ukraińskiej teorii i 
praktyki pedagogicznej 
na przestrzeni XIX – 
XX wieku. – T.5.: 
Educacja doroslyh  w 
Polsce i na Ukrainie 
XIX-XXI w [Zared. A. 
Haratyk, N. 
Zayachkivska]. – 
Wrocław, 2015.– S.43–
53.
4. Герцюк Д. 
Особливості 
реформування 
загальноосвітньої і 
професійної шкіл 
Польщі у повоєнний 
період (середина 40-х 
– початок 50-х рр. ХХ 
ст.) / Герцюк Дмитро 
// Наукові записки 
Ніжинського 
державного 
університету імені 
Миколи Гоголя. 
Психолого-
педагогічні науки. – 
2015. –№ 4.– С. 188–
193.
5. Dmytro Hertsiuk. 
Improving Vocational 
Education Teacher 
Training at Lviv 
University within the 
Framework of the 
Erasmus+ project ITE-
VET / Dmytro 
Hertsiuk, Nataliya 
Horuk, Tetyana 
Ravchyna // Improving 
teacher education for 
applied learning in the 
field of VET / Thomas 



Deißinger, Vera Braun 
(ed.) - Münster, New 
York: Waxmann Verlag 
GmbH, 2018. – P. 181–
203 
Професійна діяльність  
Участь у наукових 
проєктах:
1. . ЄС TEMPUS 
“DIMTEGU – розробка 
і впровадження 
багатомовних 
викладацьких освітніх 
програм в 
університетах Грузії і 
України” (2013–2016).
2. Еразмус+  Проект 
(№ 574124-EPP-1-
2016-1-DE-EPPKA2-
CBHE-JP) («Improving 
Teacher Education for 
Applied Learning in the 
Field of Vocational 
Education»), (2016—
2018). 

221621 Кульчицький
Богдан 
Володимиро
вич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

34 Філософія 
економічних 
систем

Наукові публікації: 
1. Кульчицький Б.В., 
Кульчицький Я.В. 
Філософія 
економічних систем 
(розвиток методології 
їх порівняльного 
аналізу в умовах 
екологізації, 
інтелектуалізації та 
глобалізації) : 
[монографія]. – Львів: 
Ліга-Прес, 2015. – 710 
с. 
2.Кульчицький Я.В., 
Кульчицький Б.В.,  
Панчишин С.М. 
Екологізація 
економічних систем 
як визначальна 
домінанта 
парадигмальних змін 
в економічній теорії 
ХХІ століття // 
Науковий вісник 
НЛТУ України. Серія 
економічна. – Львів. – 
2018. – Том 28. – № 9. 
– С. 16–20. 
3.Кульчицький Я.В., 
Кульчицький Б.В. 
Екологічна парадигма 
економічної теорії ХХІ 
століття // Ювілейний 
збірник наукових 
праць на пошану 
професора 
Володимира 
Семеновича 
Кульчицького з 
нагоди 100-річчя від 
дня народження. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – С. 63–
70. 
4. Кульчицький Б.В., 
Кульчицький Я.В., 
Моряк Т.П., Островерх 
П.І. Екологічні 
аспекти економічної 
компаративістики // 
Вісник Львів. ун-ту. 
Серія економічна. – 
Вип. 57. – Збірник 



наукових праць. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – С. 
305–312. 
5. Кульчицький Я.В., 
Кульчицький Б.В., 
Рібун Л.В. 
Екологізація та 
глобалізація 
економічних систем 
ХХІ століття 
(парадигмальний 
дискурс у сучасній 
економічній теорії та 
економічній 
компаративістиці): 
[монографія]. –  
Львів: Ліга–Прес, 
2021. – 282 с. 
Професійна 
діяльність: 
1. Член редколегій 
Вісника Львівського 
університету (Серія 
економічна) та 
Вісника факультету 
міжнародних відносин 
ЛНУ імені Івана 
Франка. 
2. Керівник 3-х 
кандидатських 
дисертацій аспірантів, 
котрі успішно 
захистили дисертації у 
2009 та 2019 рр.  
Стажування і науково-
педагогічна робота за 
кордоном 
1. Український 
вільний університет  у 
Мюнхені, 
(Німеччина), яке 
завершилося 
успішним захистом 
докторської дисертації 
та отриманням 
диплому PhD  Nr. 
ХІ60710. 1999-2000 
рр.
2. Професор Вищої 
школи економіки, 
права і медичних наук 
у м.Кельце (Польща)  
упродовж 2005-2017 
рр.

220398 Яхонтова 
Тетяна 
Вадимівна

Професор 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
природнич
их 
факультетів
, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
доктора наук 
ДД 003566, 

виданий 
26.06.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 050729, 
виданий 

15.01.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000394, 
виданий 

23.04.1998

36 Підготовка 
науково-
інноваційного 
проекту

Наукові публікації:
1.Яхонтова Т. В. Жанр 
наукового проекту: 
комунікативно-
функціональні та 
структурно-
семантичні 
характеристики / Т. В. 
Яхонтова // Наук. 
вісн. 
Східноєвропейського 
національного 
університету ім. Лесі 
Українки. – Філол. 
науки. Мовознавство. 
– 2015. – 3(304). – С. 
178-183.
2.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).
3. 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).
4. 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).
5. 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.
6. Yakhontova T. A 
linguistic and didactic 
model of teaching 
English research article 
writing to doctoral 
students. Іноземна 
філологія. 2018. № 
131. С. 166–173. 
Професійна 
діяльність:
1. Член Конкурсної 
комісії конкурсу 
“Підтримка 
досліджень провідних 
і молодих вчених” 
Національного фонду 
досліджень України.
2. Розробник і тренер 
Всеукраїнських літніх 
школ з академічного 
письма англійською 
мовою (Київ, 2015; 
Луцьк-Світязь, 2017)
Участь у професійних 
спілках:
1. Член Європейської 
асоціації з викладання 
науково-академічного 
письма (European 
Association for the 
Teaching of Academic 
Writing).
2. Член Європейської 
мережі з проблем 
грамотності (European 



Literacy Network).
3. Член благодійної 
організації 
“Українське 
фулбрайтівське коло”.
 

347552 Морська 
Лілія 
Іванівна

Професор 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
природнич
их 
факультетів
, 
Суміщення

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
доктора наук 
ДД 007083, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
професора ПP 

006260, 
виданий 

09.11.2010

18 Іноземна мова 
за фаховим 
спрямуванням

Наукові публікації 
1. Morska L. (2019). 
Linguo-stylistic Tools of 
Psychological Influence 
on the Electorate in 
Political Discourse 
(Based on American 
Political Speeches), 
Annals of the University 
of Craiova. Linguistics 
(Scopus), Vol. XLI, nr. 
1-2, p. 340-355. 
2. Morska L., Sabat N. 
(2019). 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.
3. 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. 
4. Morska L. (2018). O 
etyce zawodowej w 
obszarze nauczania, 
wychowania i opieki, 
Spoleczenstwo i 
rodzina, nr. 56 (3), s. 
183-185. 
5. 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. 
Morska L. (2017) 
6. 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/UJ
RN/Vnadped_2017_4_
15
7.  Current trends in 



teacher education: 
Ukrainian experience: 
монографія / L. 
Morska. - Presov, 2017. 
– 144 с.
Стажування за 
кордном: Ряшівський 
університет, Інститут 
неофілології, кафедра 
спеціальних мов, з 
10.01.2020 по 
17.01.2020 р. Наказ № 
5095 від 11.12.2019, 
сертифікат від 
28.01.2020 р.

216420 Стефанишин 
Ольга 
Василівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 

ДД 6279, 
виданий 

13.12.2007, 
Диплом 

кандидата наук 
EK 7961, 
виданий 

13.06.1975, 
Атестат 

доцента ДЦ 
32592, виданий 

25.10.1990, 
Атестат 

професора 
12ПP 6892, 

виданий 
14.04.2011

40 Державне 
програмування 
розвитку 
людського 
потенціалу

 1. Стефанишин О. В. 
Структурне 
реформування 
національної 
економіки: 
методологічні та 
інституційні аспекти. 
//Актуальні проблеми 
інноваційної 
економіки. 2017. №13. 
С. 83-84.  
2.Стефанишин О. В., 
Кічурчак М.В. 
Дослідник 
економічної україніки 
// Економіка України. 
2016. №7. С.93-99.
3.Стефанишин О. 
Удосконалення 
людського потенціалу 
України /European 
Journal of
Economics and 
Management/-Volume 
3, Issuese 4. 2017, 
Praha/ - P.51-56.
4. Стефанишин О. В. 
Розвиток 
конкурентоспроможн
ого людського 
потенціалу України 
//II International 
Scientific Conference 
Economy and Society: a 
Modern Foundation 
For Numan
Development: 
Conference 
Proceedings, Part II, 
June 23th, 2017. 
Leipzig, Germany: 
Baltija
Publishing. P.109-112
5. Стефанишин О. В., 
Стефанишин 
М.В.Людський 
інтелектуальний 
потенціал – 
пріоритетна складова 
економічного 
потенціалу України // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
екон.. 2018. Випуск 55. 
С. 97-104
6.Стефанишин О. В. 
Молодіжне 
підприємництво: 
інституційне і 
фінансове 
стимулювання його 
розвитку в Україні – 
European Journal of 
Economics and 
Management.Volume 2, 



Issue 4. 2018,  Praha. 
Р.15-24.
7. Стефанишин О., 
Стефанишин М. 
Емоційний інтелект і 
його роль у створенні  
інноваційної 
економіки в Україні. 
Формування ринкової 
економіки в Україні. 
Вип. 39. Ч.2. Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2018. С.166-172.
Наукові праці:
1. Стефанишин О. В. 
Структурне 
реформування 
національної 
економіки: 
методологічні та 
інституційні аспекти. 
//Актуальні проблеми 
інноваційної 
економіки. 2017. №13. 
С. 83-84.  
2.Стефанишин О. В., 
Кічурчак М.В. 
Дослідник 
економічної україніки 
// Економіка України. 
2016. №7. С.93-99.
3.Стефанишин О. 
Удосконалення 
людського потенціалу 
України /European 
Journal of
Economics and 
Management/-Volume 
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Vol. 184. № 7-8. Р. 68-
78. 
http://soskin.info/en/e
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Національного 
університету 
“Острозька академія”. 
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2019. № 12 (40). С. 75–
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9. Кічурчак М. 
Оцінювання 
соціального капіталу в 
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Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. 470 с.
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стажування 
“Міжнародні проєкти: 
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звітність” (Central 
European Academy 
Studies and 
Sertifications, Uczelnię 
Nauk Społecznych w 
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2.12.2020, 180 hours (6 
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Участь у програмах 
міжнародної 
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статистика: проблеми 
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наук. пр. Вип. 17 / 
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кол.:О.Г. Осауленко 
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Wolan. Matkovskyy S. 
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potential of cross-
border cooperation. 
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с. Монографія.
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регіональних 
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Васьків С. Ф. 
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Статистика в Україні 
та світі: стан, 
тенденції та 
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економічний» - 
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управління 
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Львівського 
національного 
університету (серія 
економічна) 
Університету 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій  імені 
С.З. Гжицького.
3. Член секції 
статистики науково-
методичної комісії з 
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інформаційної 
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регіонів.
5. Радник Голови 
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Голова Львівської 
обласної спілки 
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правління Української 
спілки економістів.
7. Державні відзнаки: 
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08.00.01 - економічна 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН12.Вміти 
застосовувати 
сучасний науковий 
інструментарій 
економіко-
математичного 
моделювання 
діяльності 
господарських 
суб’єктів та 
державних 
інституцій, 
функціонального 
та особистого 
розподілу доходів, 
пропонувати 
заходи з 
підвищення 
конкурентоспромо
жності  
національної 
економіки.

Мікроекономіка ІІІ Лекції, презентації, науково-
дослідні завдання, дискусії

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
розподіляються таким 
чином:
- практичні заняття 
(контрольні тестування і 
розв’язування задач): 35% 
семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
– 35;
- презентація на задану тему 
(поглиблений аналіз однієї з 
актуальних новітніх ідей у 
сучасній мікроекономіці): 
15% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
– 15;
- іспит: 50% семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів – 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів – 100.
Академічна доброчесність. 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їхніми 
оригінальними 
дослідженнями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел та списування 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
недопустимої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в роботі 



аспіранта є підставою для її 
відхилення і незарахування, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Політика 
виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час поточного 
тестування, самостійних 
робіт і бали підсумкового 
контролю. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Статистичне 
моделювання 
соціально-
економічних процесів 
ІІІ

Репродуктивні, 
проблемного викладу, 
дослідницькі,  проектно-
орієнтоване навчання; 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних робіт 
відповідно до теми і завдань 
аналітичної частини 
дисертації; використання 
прикладних програм для 
обробки та аналізу даних під 
час практичних занять і 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних/ 
аналітичних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за такою 
схемою: 
Вид роботи Форма роботи і 
засоби діагностики 
Кількість балів
Аудиторна робота 
Практичні заняття (усне 
опитування, дискусія, 
виконання тестових і 
практичних/аналітичних 
завдань) 14
 Модульна/Контрольна 
робота 16
Індивідуальна науково
дослідна/ аналітична  
робота Підготовка і захист 
двох звітів про виконання 
ІНДР 20
Іспит Виконання письмових 
екзаменаційних завдань  50
Разом  100
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні зайняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
строків, визначених для 
виконання письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час проведення 
аудиторних занять і за 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних занять. 
При цьому обов’язково 
враховується активність 
аспіранта під час 
аудиторних занять; 
своєчасність виконання 
поставлених завдань і т. ін. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються. 

Прикладна 
економетрія ІІІ  

Презентація, лекції, 
дискусія, колаборативне 
навчання (групові проекти, 
спільні розробки), 
проектно-орієнтоване 
навчання, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних робіт відповідно 
до теми і завдань 
аналітичної частини 
дисертації; використання 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- поточне опитування 
аспірантів на практичних 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 



прикладних програм для 
обробки та аналізу даних.

роботи;  
- проведення модульного 
контролю (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
практичних заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на практичних 
заняттях враховується:
- рівень знань, 
продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування відповідних 
тем. 
Практичні навички, набуті 
аспірантами враховуються 
при оцінці виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні: 30% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
30;
• ІНДЗ: 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
• контрольні заміри 
(модулі): 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
 • іспит: 50% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 50.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
науковими  дослідженнями 
чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання в 
роботу інших аспірантів 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. Несвоєчасне 



виконання поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми). При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
практичного заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Методи 
прогнозування в 
економіці

Презентації, лекції, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
самостійна робота,  
виконання індивідуальних 
завдань відповідно до теми і 
завдань аналітичної частини 
дисертації, використання 
прикладних програм для 
обробки та аналізу даних.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- для поточного контролю – 
поточне опитування 
аспірантів на практичних 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи; проведення 
модульного контролю 
(колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
- для підсумкового 
контролю – проведення 
письмового іспиту.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів з дисципліни 
«Методи прогнозування в 
економіці» є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
практичних заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на практичних 



заняттях враховується:
- рівень знань, 
продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування відповідного 
змістовного модуля. 
Колоквіуми є проміжним 
модульним контролем рівня 
знань, проводяться у формі 
співбесіди.
 Практичні навички, набуті 
аспірантами враховуються 
при оцінці виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Підсумковий контроль 
проводиться з метою 
оцінювання підсумкових 
результатів навчання і 
проводиться у формі 
письмового іспиту.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
• поточне опитування: 10% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
– 10;
• індивідуальне завдання: 
20% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
– 20; 
• контрольні заміри 
(колоквіуми): 20% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
– 20.
• іспит: 50% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 50.
Порядок вивчення та 
оцінювання дисципліни 
доводиться до відома 
аспірантів протягом 
семестру.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. 
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їх 
оригінальними науковими  
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
аспірантів становлять, але 
не обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. 
Несвоєчасне виконання 
поставленого 



індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми) та на іспиті. 
При цьому обов’язково 
враховуються присутність на 
заняттях та активність 
аспіранта під час 
практичного заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Науковий семінар Дискусії та дебати; науково-
пошукові; метод усного 
опитування; метод проектів 
і презентацій; виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- поточне опитування 
аспірантів на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи;  
- проведення модульного 
контролю (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
семінарських заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на семінарських 
заняттях враховується:
- рівень знань, 
демонстрований у 
відповідях на семінарських 
заняттях; 
- активність при обговоренні 



дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування. Практичні 
навички, набуті аспірантами 
враховуються при оцінці 
виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Загалом – 100 балів, з них 
семінарські заняття – до 50 
балів, захист індивідуальних 
науково-дослідних завдань 
– до 50 балів. 
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
науковими  дослідженнями 
чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання в 
роботу інших аспірантів 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. Несвоєчасне 
виконання поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і семінарські заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми). При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
семінарського заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 



виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Міжнародна 
економіка ІІІ

Лекції, презентації, дискусії, 
дебати, проблемно-
пошукові техніки, метод 
усного опитування, 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних завдань, 
комп’ютерне тестування. 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховують за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні тощо 
: 30% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
30;
• контрольні заміри 
(модулі): 20% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 20;
 • іспит: 50% семестрової 
оцінки. Максимальна 
кількість балів 50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100.
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
студентів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі 
лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку студенти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх термінів визначених 
для виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховують бали набрані на 
контрольному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
підсумкового тестування. До 
уваги також обов’язково 
беруть: присутність та 
активність студента на 
заняттях; пропуски та 
запізнення; користування 
мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під 
час заняття в цілях не 
пов’язаних з навчанням; 
порушення академічної 
дисципліни, списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставлених 
завдання тощо.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 



не толеруються.
Інформаційні 
технології та 
програмування

Презентації, лекції, 
індивідуальні завдання.

Поточний контроль 
здійснюється під час 
практичних занять і має на 
меті перевірку рівня 
підготовленості аспірантів 
до виконання конкретної 
роботи . Підсумковий 
контроль за рівнем 
засвоєння матеріалу 
дисципліни здійснюється у 
вигляді підсумкового 
опитування, а потім заліку. 
Оцінювання знань аспіранта 
здійснюється за 100-
бальною шкалою: за 
поточну успішність – 80 
балів; на заліку – 20 балів. 

ПРН 11. Глибоко 
розуміти 
парадигму 
економічної науки 
про сталий 
розвиток, вміти 
застосовувати 
методики 
оцінювання його 
індикаторів.

Національна 
економіка ІІІ

Дебати; проблемно-
пошукові; методи 
міждисциплінарних 
досліджень; методи 
моделювання; метод усного 
опитування; метод 
презентацій; виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- поточне опитування 
аспірантів на практичних 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи;  
- проведення модульного 
контролю (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
практичних заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на практичних 
заняттях враховується:
- рівень знань, 
продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування відповідних 
тем. 
Практичні навички, набуті 
аспірантами враховуються 
при оцінці виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
Семінарські заняття, 
проміжний модульний 
контроль, захист 
індивідуальних науково-
дослідних завдань – до 50 
балів.
Письмовий іспит – до 50 
балів; 
• практичні/самостійні: 30% 



семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
30;
• ІНДЗ: 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
• контрольні заміри 
(модулі): 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
 • іспит: 50% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 50.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
науковими  дослідженнями 
чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання в 
роботу інших аспірантів 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. Несвоєчасне 
виконання поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми). При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
практичного заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 



академічної доброчесності 
не толеруються.

Державне 
програмування 
розвитку людського 
потенціалу

Презентації, лекції, дискусії. Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за такою 
схемою: 1 Практичні заняття 
(усне опитування, 
виконання тестових і 
практичних/аналітичних 
завдань)(15 балів). 
2.Модульна/Контрольна 
робота (15 балів).  3. 
Підготовка і захист ІНДР 
(20 балів). 4. Виконання 
письмових екзаменаційних 
завдань (50 балів).
Індивідуальні письмові 
роботи: аспіранти 
виконують індивідуальні 
науково-дослідні аналітичні 
роботи на основі 
статистичних та інших 
даних відповідно до 
проблематики 
дисертаційної роботи. 
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
аспірантів становлять, але 
не обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі є підставою для її 
незарахування викладачем, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідують усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
строків, визначених для 
виконання письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час проведення 
аудиторних занять і за 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних занять. 
При цьому обов’язково 
враховується активність 
аспіранта під час 
аудиторних занять; 
своєчасність виконання 
поставлених завдань і т. ін. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Історія економічних 
учень ІІІ

Дебати, проблемно-
пошукові техніки, техніки 
опрацювання дискусійних 
питань, метод проектів і їх 
презентацій, метод усного 
опитування, виконання 

Оцінювання здійснюється 
відповідно до Положення 
про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти 
Львівського національного 



індивідуальних науково-
дослідних завдань.

університету імені Івана 
Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg
_education-results.pdf).
 Аспірант під час вивчення 
дисципліни максимально 
може набрати 100 балів, з 
яких:
1) участь у практичних 
заняттях (6×4 =24 бали)  (24 
%);
2) публічний захист 
науково-дослідних робіт 
(2×8 балів=16 балів) (16%);
3) проміжний модульний 
контроль 
(2 модульні контрольні 
роботи×5 балів=10 балів) 
(10%);
4)  екзамен 50 балів (50%).
Академічна доброчесність. 
Очікується, що науково-
дослідні роботи аспірантів, 
передбачені навчальним 
планом вивчення 
дисципліни, мають бути 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності є підставою 
для її незарахування 
викладачем незалежно від 
масштабу плагіату і обману.
Об’єктами поточного 
контролю знань студентів з 
дисципліни «Історія 
економічних учень ІІІ» є: 1) 
систематичність та 
активність роботи на 
лекційних та практичних 
заняттях; 2) виконання 
модульних (контрольних) 
завдань; 3) виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань; 
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
здобувача на практичних 
заняттях враховується: - 
рівень знань, 
продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; - активність при 
обговоренні дискусійних 
питань; - результати 
виконання  завдань 
поточного контролю. При 
оцінці виконання 
модульних (контрольних) 
завдань враховується 
загальний рівень 
теоретичних знань та 
практичні навички, набуті 
студентами під час 
опанування відповідного 
змістовного модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться з метою 
оцінювання набуття 
здобувачем програмних 
результатів навчання та 
загальних та спеціальних 
компетентностей, 
передбачених освітньою 
програмою та навчальною 
програмою.
Засоби діагностики. З метою 
перевірки рівня знань та 
умінь аспіранта з 



дисципліни. 
використовуються такі 
засоби оцінювання: - для 
поточного контролю - усне 
опитування,  тестування,  
розгляд кейсових завдань, 
обговорення нобелівських 
лекцій, виступів на 
міжнародних наукових 
форумах,  результатів 
наукових дискусій 
провідних сучасних вчених в 
галузі економічної науки (із 
використанням інтернет-
ресурсів); - для проміжного 
контролю – проведення 
модульного контролю, що 
включають тестування, 
теоретичні питання; - для 
підсумкового контролю – 
проведення письмового 
іспиту.
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчального процесу. 
Очікується, що всі аспіранти 
мають  відвідувати усі лекції 
і практичні зайняття. У 
будь-якому випадку 
аспіранти зобов’язані 
дотримуватися усіх термінів, 
визначених для виконання 
усіх видів письмових робіт 
та виконати усі завдання 
поточного та поміжного 
контрою, передбачених 
робочою навчальною 
програмою.  

Філософія 
економічних систем

Лекції, презентації, 
колаборативне навчання 
(робота в невеликих групах), 
дискусії..

Розподіл балів: 
35 балів – тестування; 
15 балів – презентація 
наукових рефератів на 
задану тему (поглиблений 
аналіз однієї з актуальних 
новітніх ідей у сучасній 
філософії економічних 
систем);
50 балів – іспит.  
Академічна доброчесність. 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їхніми 
оригінальними 
дослідженнями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел та списування 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
недопустимої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в роботі 
аспіранта є підставою для її 
відхилення і незарахування, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

 Інновації та 
підприємництво 

Лекції з використанням 
мультимедійного проектора 
та програми PowerPoint. 
Інтерактивні методи 
(методи генерування 
інноваційних ідей, робота у 

50 балів – участь в 
обговоренні дискусійних та 
проблемних питань на 
практичних заняттях з 
урахуванням самостійної 
роботи;



проектних групах, дискусії, 
обговорення проблемних 
ситуацій), підготовка опису 
бізнес-моделі потенційного 
стартапу.

20 балів – робота в групах 
(під час практичних занять) 
та представлення її 
результатів;
30 балів – індивідуальне 
завдання. 

Науковий семінар Дискусії та дебати; науково-
пошукові; метод усного 
опитування; метод проектів 
і презентацій; виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- поточне опитування 
аспірантів на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи;  
- проведення модульного 
контролю (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
семінарських заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на семінарських 
заняттях враховується:
- рівень знань, 
демонстрований у 
відповідях на семінарських 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування. Практичні 
навички, набуті аспірантами 
враховуються при оцінці 
виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Загалом – 100 балів, з них 
семінарські заняття – до 50 
балів, захист індивідуальних 
науково-дослідних завдань 
– до 50 балів. 
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
науковими  дослідженнями 
чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання в 
роботу інших аспірантів 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 



викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. Несвоєчасне 
виконання поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і семінарські заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми). При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
семінарського заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

ПРН10. Володіти 
методологією 
пізнання 
неусталених 
економічних 
систем і 
обґрунтовувати 
напрями та 
інструменти їх  
трансформації і 
стабілізації в 
умовах  посилення 
глобальної 
макроекономічної 
нестабільності

Науковий семінар Дискусії та дебати; науково-
пошукові; метод усного 
опитування; метод проектів 
і презентацій; виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- поточне опитування 
аспірантів на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи;  
- проведення модульного 
контролю (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
семінарських заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на семінарських 
заняттях враховується:
- рівень знань, 
демонстрований у 



відповідях на семінарських 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування. Практичні 
навички, набуті аспірантами 
враховуються при оцінці 
виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Загалом – 100 балів, з них 
семінарські заняття – до 50 
балів, захист індивідуальних 
науково-дослідних завдань 
– до 50 балів. 
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
науковими  дослідженнями 
чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання в 
роботу інших аспірантів 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. Несвоєчасне 
виконання поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і семінарські заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми). При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
семінарського заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 



в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Національна 
економіка ІІІ

Дебати; проблемно-
пошукові; методи 
міждисциплінарних 
досліджень; методи 
моделювання; метод усного 
опитування; метод 
презентацій; виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- поточне опитування 
аспірантів на практичних 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи;  
- проведення модульного 
контролю (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
практичних заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на практичних 
заняттях враховується:
- рівень знань, 
продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування відповідних 
тем. 
Практичні навички, набуті 
аспірантами враховуються 
при оцінці виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
Семінарські заняття, 
проміжний модульний 
контроль, захист 
індивідуальних науково-
дослідних завдань – до 50 
балів.
Письмовий іспит – до 50 
балів; 
• практичні/самостійні: 30% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
30;
• ІНДЗ: 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
• контрольні заміри 
(модулі): 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
 • іспит: 50% семестрової 
оцінки; максимальна 



кількість балів 50.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
науковими  дослідженнями 
чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання в 
роботу інших аспірантів 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. Несвоєчасне 
виконання поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми). При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
практичного заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Міжнародна 
економіка ІІІ

Лекції, презентації, дискусії, 
дебати, проблемно-
пошукові техніки, метод 
усного опитування, 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних завдань, 
комп’ютерне тестування. 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховують за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні тощо 
: 30% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
30;



• контрольні заміри 
(модулі): 20% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 20;
 • іспит: 50% семестрової 
оцінки. Максимальна 
кількість балів 50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100.
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
студентів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі 
лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку студенти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх термінів визначених 
для виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховують бали набрані на 
контрольному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
підсумкового тестування. До 
уваги також обов’язково 
беруть: присутність та 
активність студента на 
заняттях; пропуски та 
запізнення; користування 
мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під 
час заняття в цілях не 
пов’язаних з навчанням; 
порушення академічної 
дисципліни, списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставлених 
завдання тощо.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Історія економічних 
учень ІІІ

Дебати, проблемно-
пошукові техніки, техніки 
опрацювання дискусійних 
питань, метод проектів і їх 
презентацій, метод усного 
опитування, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань.

Оцінювання здійснюється 
відповідно до Положення 
про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg
_education-results.pdf).
 Аспірант під час вивчення 



дисципліни максимально 
може набрати 100 балів, з 
яких:
1) участь у практичних 
заняттях (6×4 =24 бали)  (24 
%);
2) публічний захист 
науково-дослідних робіт 
(2×8 балів=16 балів) (16%);
3) проміжний модульний 
контроль (2 модульні 
контрольні роботи×5 
балів=10 балів) (10%);
4)  екзамен 50 балів (50%).
Академічна доброчесність. 
Очікується, що науково-
дослідні роботи аспірантів, 
передбачені навчальним 
планом вивчення 
дисципліни, мають бути 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності є підставою 
для її незарахування 
викладачем незалежно від 
масштабу плагіату і обману.
Об’єктами поточного 
контролю знань студентів з 
дисципліни «Історія 
економічних учень ІІІ» є: 1) 
систематичність та 
активність роботи на 
лекційних та практичних 
заняттях; 2) виконання 
модульних (контрольних) 
завдань; 3) виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань; 
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
здобувача на практичних 
заняттях враховується: - 
рівень знань, 
продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; - активність при 
обговоренні дискусійних 
питань; - результати 
виконання  завдань 
поточного контролю. При 
оцінці виконання 
модульних (контрольних) 
завдань враховується 
загальний рівень 
теоретичних знань та 
практичні навички, набуті 
студентами під час 
опанування відповідного 
змістовного модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться з метою 
оцінювання набуття 
здобувачем програмних 
результатів навчання та 
загальних та спеціальних 
компетентностей, 
передбачених освітньою 
програмою та навчальною 
програмою.
Засоби діагностики. З метою 
перевірки рівня знань та 
умінь аспіранта з 
дисципліни. 
використовуються такі 
засоби оцінювання: - для 
поточного контролю - усне 
опитування,  тестування,  
розгляд кейсових завдань, 
обговорення нобелівських 



лекцій, виступів на 
міжнародних наукових 
форумах,  результатів 
наукових дискусій 
провідних сучасних вчених в 
галузі економічної науки (із 
використанням інтернет-
ресурсів); - для проміжного 
контролю – проведення 
модульного контролю, що 
включають тестування, 
теоретичні питання; - для 
підсумкового контролю – 
проведення письмового 
іспиту.
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчального процесу. 
Очікується, що всі аспіранти 
мають  відвідувати усі лекції 
і практичні зайняття. У 
будь-якому випадку 
аспіранти зобов’язані 
дотримуватися усіх термінів, 
визначених для виконання 
усіх видів письмових робіт 
та виконати усі завдання 
поточного та поміжного 
контрою, передбачених 
робочою навчальною 
програмою.  

Філософія Дебати (оксфордські, 
панельні, «за» і «проти»), 
проблемно-пошукові 
методи, ситуативне 
моделювання, техніки 
опрацювання дискусійних 
питань, метод проектів і їх 
презентацій, метод усного 
опитування.

Критерії оцінювання за 
курсом «Філософія»: 
Загалом – 100 балів, з них: 
практичні заняття (від 30 до 
50 балів); екзамен 
(комбінована форма: 
теоретико-методологічне 
обґрунтування дослідження 
- 20 балів, відповіді за 
білетами – 30 балів).

ПРН09. Вміти 
застосовувати 
міждисциплінарні 
знання, економіко-
статистичні 
методи і моделі для 
аналізу 
інституційного 
впливу  на  
розвиток 
економічних 
систем на макро-, 
мезо- і мікрорівня

Актуальні проблеми 
аналітичної та 
прикладної економіки          

Інтерактивні лекції, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз ситуацій, 
мозкова атака, презентації.

Бально-рейтингова система 
оцінювання знань 
здійснюється на основі 
врахування рeзультатів 
поточного та підсумкового 
контролю за 100-бальною 
шкалою.
Підсумковий контроль – 
бали на кінцевому іспиті (50 
балів). Максимальна 
кількість балів, яку аспірант 
може набрати при 
підсумковому контролі, 
складає 50 балів. Іспит 
проводиться лише у 
письмовій формі.
Екзаменаційна оцінка з 
курсу «Актуальні проблеми 
аналітичної та  прикладної 
економіки» складається із 
суми балів за поточний і 
підсумковий контроль.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають декілька видів 
письмових робіт .
Виконання і захист 
індивідуальних науково-
дослідних робіт та їх 
оцінювання.
50 балів – успішність під час 
семестру, з них:
30 балів – виконання 
індивідуальної науково-
дослідної роботи (20 балів 
за виконання – оцінює 
викладач, 10 балів – оцінка 
за захист презентації).



20 балів за два обов’язкових 
види діяльності:
1. Презентація за терміном 
(середня оцінка: одна оцінка 
за якість виконання 
(аспірант повинен надіслати 
презентацію, друга оцінка – 
за представлення 
презентації в аудиторії). 
2. Презентація «Україна у 
міжнародних рейтингах з 
інноваційного і людського 
розвитку» (готує міні-група 
2 особи). 
 Академічна доброчесність: 
роботи аспірантів мають 
бути їх оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману.

Науковий семінар Дискусії та дебати; науково-
пошукові; метод усного 
опитування; метод проектів 
і презентацій; виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- поточне опитування 
аспірантів на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи;  
- проведення модульного 
контролю (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
семінарських заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на семінарських 
заняттях враховується:
- рівень знань, 
демонстрований у 
відповідях на семінарських 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування. Практичні 
навички, набуті аспірантами 
враховуються при оцінці 
виконання самостійних 



(індивідуальних) завдань.
Загалом – 100 балів, з них 
семінарські заняття – до 50 
балів, захист індивідуальних 
науково-дослідних завдань 
– до 50 балів. 
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
науковими  дослідженнями 
чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання в 
роботу інших аспірантів 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. Несвоєчасне 
виконання поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і семінарські заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми). При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
семінарського заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Статистичні методи у 
соціально-
економічних  
дослідженнях

Репродуктивні, 
проблемного викладу, 
дослідницькі,  проектно-
орієнтоване навчання; 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за такою 
схемою: 



виконання індивідуальних 
науково-дослідних робіт 
відповідно до теми і завдань 
аналітичної частини 
дисертації; використання 
прикладних програм для 
обробки та аналізу даних під 
час практичних занять і 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних/ 
аналітичних завдань.

Вид роботи Форма роботи і 
засоби діагностики 
Кількість балів (денна, 
вечірня/заочна форми)
Аудиторна робота 
Практичні заняття (усне 
опитування, дискусія, 
виконання тестових і 
практичних завдань) 15/10
 Модульна/Контрольна 
робота 14/19
Індивідуальна науково
дослідна/ аналітична  
робота Підготовка і захист 
трьох звітів про виконання 
ІНДР 21/21
Іспит Виконання письмових 
екзаменаційних завдань  
50/50
Разом  100
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні зайняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
строків, визначених для 
виконання письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час проведення 
аудиторних занять і за 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних занять. 
При цьому обов’язково 
враховується активність 
аспіранта під час 
аудиторних занять; 
своєчасність виконання 
поставлених завдань і т. ін.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Національна 
економіка ІІІ

Дебати; проблемно-
пошукові; методи 
міждисциплінарних 
досліджень; методи 
моделювання; метод усного 
опитування; метод 
презентацій; виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- поточне опитування 
аспірантів на практичних 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи;  
- проведення модульного 
контролю (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
практичних заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на практичних 
заняттях враховується:
- рівень знань, 



продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування відповідних 
тем. 
Практичні навички, набуті 
аспірантами враховуються 
при оцінці виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
Семінарські заняття, 
проміжний модульний 
контроль, захист 
індивідуальних науково-
дослідних завдань – до 50 
балів.
Письмовий іспит – до 50 
балів; 
• практичні/самостійні: 30% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
30;
• ІНДЗ: 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
• контрольні заміри 
(модулі): 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
 • іспит: 50% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 50.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
науковими  дослідженнями 
чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання в 
роботу інших аспірантів 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. Несвоєчасне 
виконання поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 



випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми). При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
практичного заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Мікроекономіка ІІІ Лекції, презентації, науково-
дослідні завдання, дискусії

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
розподіляються таким 
чином:
- практичні заняття 
(контрольні тестування і 
розв’язування задач): 35% 
семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
– 35;
- презентація на задану тему 
(поглиблений аналіз однієї з 
актуальних новітніх ідей у 
сучасній мікроекономіці): 
15% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
– 15;
- іспит: 50% семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів – 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів – 100.
Академічна доброчесність. 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їхніми 
оригінальними 
дослідженнями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел та списування 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
недопустимої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в роботі 
аспіранта є підставою для її 
відхилення і незарахування, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Політика 
виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час поточного 
тестування, самостійних 
робіт і бали підсумкового 
контролю. 



Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Статистичне 
моделювання 
соціально-
економічних процесів 
ІІІ

Репродуктивні, 
проблемного викладу, 
дослідницькі,  проектно-
орієнтоване навчання; 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних робіт 
відповідно до теми і завдань 
аналітичної частини 
дисертації; використання 
прикладних програм для 
обробки та аналізу даних під 
час практичних занять і 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних/ 
аналітичних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за такою 
схемою: 
Вид роботи Форма роботи і 
засоби діагностики 
Кількість балів
Аудиторна робота 
Практичні заняття (усне 
опитування, дискусія, 
виконання тестових і 
практичних/аналітичних 
завдань) 14
 Модульна/Контрольна 
робота 16
Індивідуальна науково
дослідна/ аналітична  
робота Підготовка і захист 
двох звітів про виконання 
ІНДР 20
Іспит Виконання письмових 
екзаменаційних завдань  50
Разом  100
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні зайняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
строків, визначених для 
виконання письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час проведення 
аудиторних занять і за 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних занять. 
При цьому обов’язково 
враховується активність 
аспіранта під час 
аудиторних занять; 
своєчасність виконання 
поставлених завдань і т. ін. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються. 

Державне 
програмування 
розвитку людського 
потенціалу

Презентації, лекції, дискусії. Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за такою 
схемою: 1 Практичні заняття 
(усне опитування, 
виконання тестових і 
практичних/аналітичних 
завдань)(15 балів). 
2.Модульна/Контрольна 
робота (15 балів).  3. 
Підготовка і захист ІНДР 
(20 балів). 4. Виконання 
письмових екзаменаційних 
завдань (50 балів).
Індивідуальні письмові 
роботи: аспіранти 
виконують індивідуальні 
науково-дослідні аналітичні 
роботи на основі 
статистичних та інших 
даних відповідно до 
проблематики 
дисертаційної роботи. 
Академічна доброчесність: 



Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
аспірантів становлять, але 
не обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі є підставою для її 
незарахування викладачем, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідують усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
строків, визначених для 
виконання письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час проведення 
аудиторних занять і за 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних занять. 
При цьому обов’язково 
враховується активність 
аспіранта під час 
аудиторних занять; 
своєчасність виконання 
поставлених завдань і т. ін. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

ПРН08. Глибоко 
розуміти 
закономірності 
розвитку світової 
економіки, вигоди і 
втрати 
вітчизняної 
економіки від 
поглиблення 
взаємозв’язків з 
іншими 
економіками та 
інтеграційними 
об’єднаннями, 
вміти розробляти 
та застосувати 
нові методики 
оцінювання 
результативності 
функціонування 
відкритих економік 
з неусталеними 
господарськими 
системами.

Національна 
економіка ІІІ

Дебати; проблемно-
пошукові; методи 
міждисциплінарних 
досліджень; методи 
моделювання; метод усного 
опитування; метод 
презентацій; виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- поточне опитування 
аспірантів на практичних 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи;  
- проведення модульного 
контролю (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
практичних заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на практичних 
заняттях враховується:
- рівень знань, 



продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування відповідних 
тем. 
Практичні навички, набуті 
аспірантами враховуються 
при оцінці виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
Семінарські заняття, 
проміжний модульний 
контроль, захист 
індивідуальних науково-
дослідних завдань – до 50 
балів.
Письмовий іспит – до 50 
балів; 
• практичні/самостійні: 30% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
30;
• ІНДЗ: 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
• контрольні заміри 
(модулі): 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
 • іспит: 50% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 50.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
науковими  дослідженнями 
чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання в 
роботу інших аспірантів 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. Несвоєчасне 
виконання поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 



випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми). При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
практичного заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Міжнародна 
економіка ІІІ

Лекції, презентації, дискусії, 
дебати, проблемно-
пошукові техніки, метод 
усного опитування, 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних завдань, 
комп’ютерне тестування. 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховують за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні тощо 
: 30% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
30;
• контрольні заміри 
(модулі): 20% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 20;
 • іспит: 50% семестрової 
оцінки. Максимальна 
кількість балів 50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100.
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
студентів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі 
лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку студенти 
зобов’язані дотримуватися 



усіх термінів визначених 
для виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховують бали набрані на 
контрольному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
підсумкового тестування. До 
уваги також обов’язково 
беруть: присутність та 
активність студента на 
заняттях; пропуски та 
запізнення; користування 
мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під 
час заняття в цілях не 
пов’язаних з навчанням; 
порушення академічної 
дисципліни, списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставлених 
завдання тощо.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Макроекономіка ІІІ Проблемно-пошукові, 
техніки опрацювання 
дискусійних питань, метод 
усного опитування, 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних завдань.

Оцінювання здійснюється 
відповідно до Положення 
про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg
_education-results.pdf). 
Аспірант під час вивчення 
дисципліни максимально 
може набрати 100 балів, з 
яких: 1. Участь у 
семінарських заняттях (6×5 
=30 балів) (30 %). 2. 
Проміжний модульний 
контроль (2 модульні 
контрольні роботи×10 
балів=20 балів) (20%). 3. 
Екзамен 50 балів (50%).
Академічна доброчесність. 
Виявлення ознак 
академічної неброчесності є 
підставою для 
незарахування викладачем 
відповідних завдань, 
виконаних аспірантом. 
Об’єктами поточного 
контролю знань студентів з 
дисципліни 
«Макроекономіка ІІІ» є: 1) 
систематичність та 
активність роботи на 
лекційних та практичних 
заняттях; 2) виконання 
модульних (контрольних) 
завдань; 3) виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань. 
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
здобувача на практичних 
заняттях враховується: - 
рівень знань, 
продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; - активність при 
обговоренні дискусійних 
питань; - результати 
виконання завдань 
поточного контролю. При 



оцінці виконання 
модульних (контрольних) 
завдань враховується 
загальний рівень 
теоретичних знань та 
практичні навички, набуті 
аспірантами під час 
опанування відповідного 
змістовного модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться з метою 
оцінювання набуття 
здобувачем програмних 
результатів навчання та 
загальних та спеціальних 
компетентностей, 
передбачених освітньою 
програмою та навчальною 
програмою. Засоби 
діагностики. З метою 
перевірки рівня знань та 
умінь аспіранта з 
дисципліни. 
використовуються такі 
засоби оцінювання: - для 
поточного контролю - усне 
опитування, тестування, 
розгляд задач та кейсових 
завдань; - для проміжного 
контролю – проведення 
модульного контролю, що 
включають тестування, 
теоретичні питання; - для 
підсумкового контролю – 
проведення письмового 
іспиту. Відвідування занять 
є важливою складовою 
навчального процесу. 
Очікується, що всі аспіранти 
мають відвідувати усі лекції 
і практичні зайняття. 
Аспіранти зобов’язані 
дотримуватися усіх термінів, 
визначених для виконання 
усіх видів письмових робіт 
та виконати усі завдання 
поточного та проміжного 
контрою, передбачених 
робочою програмою.

Мікроекономіка ІІІ Лекції, презентації, науково-
дослідні завдання, дискусії

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
розподіляються таким 
чином:
- практичні заняття 
(контрольні тестування і 
розв’язування задач): 35% 
семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
– 35;
- презентація на задану тему 
(поглиблений аналіз однієї з 
актуальних новітніх ідей у 
сучасній мікроекономіці): 
15% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
– 15;
- іспит: 50% семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів – 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів – 100.
Академічна доброчесність. 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їхніми 
оригінальними 
дослідженнями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел та списування 



становлять, але не 
обмежують, приклади 
недопустимої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в роботі 
аспіранта є підставою для її 
відхилення і незарахування, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Політика 
виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час поточного 
тестування, самостійних 
робіт і бали підсумкового 
контролю. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Філософія 
економічних систем

Лекції, презентації, 
колаборативне навчання 
(робота в невеликих групах), 
дискусії..

Розподіл балів: 
35 балів – тестування; 
15 балів – презентація 
наукових рефератів на 
задану тему (поглиблений 
аналіз однієї з актуальних 
новітніх ідей у сучасній 
філософії економічних 
систем);
50 балів – іспит.  
Академічна доброчесність. 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їхніми 
оригінальними 
дослідженнями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел та списування 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
недопустимої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в роботі 
аспіранта є підставою для її 
відхилення і незарахування, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Актуальні проблеми 
аналітичної та 
прикладної економіки          

Інтерактивні лекції, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз ситуацій, 
мозкова атака, презентації.

Бально-рейтингова система 
оцінювання знань 
здійснюється на основі 
врахування рeзультатів 
поточного та підсумкового 
контролю за 100-бальною 
шкалою.
Підсумковий контроль – 
бали на кінцевому іспиті (50 
балів). Максимальна 
кількість балів, яку аспірант 
може набрати при 
підсумковому контролі, 
складає 50 балів. Іспит 
проводиться лише у 
письмовій формі.
Екзаменаційна оцінка з 
курсу «Актуальні проблеми 
аналітичної та  прикладної 
економіки» складається із 
суми балів за поточний і 
підсумковий контроль.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 



виконають декілька видів 
письмових робіт .
Виконання і захист 
індивідуальних науково-
дослідних робіт та їх 
оцінювання.
50 балів – успішність під час 
семестру, з них:
30 балів – виконання 
індивідуальної науково-
дослідної роботи (20 балів 
за виконання – оцінює 
викладач, 10 балів – оцінка 
за захист презентації).
20 балів за два обов’язкових 
види діяльності:
1. Презентація за терміном 
(середня оцінка: одна оцінка 
за якість виконання 
(аспірант повинен надіслати 
презентацію, друга оцінка – 
за представлення 
презентації в аудиторії). 
2. Презентація «Україна у 
міжнародних рейтингах з 
інноваційного і людського 
розвитку» (готує міні-група 
2 особи). 
 Академічна доброчесність: 
роботи аспірантів мають 
бути їх оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману.

ПРН 06.  Глибоко 
розуміти загальні 
принципи та 
методи 
економічних наук, а 
також 
методологію 
наукових 
досліджень, 
застосовувати їх у 
власних 
дослідженнях у 
сфері економіки з 
метою досягнення 
економічної та 
соціальної 
ефективності в 
умовах 
глобалізації. 

Педагогіка вищої 
школи

Загальнонаукові методи 
пізнання; словесні – 
інтерактивна лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз педагогічних 
ситуацій, кейс-метод, 
мозкова атака; наочні – 
ілюстрування лекційного 
матеріалу записами на 
дошці, таблицями, схемами; 
практичні – виконання 
ділових і сюжетно-рольових 
вправ, ігор, практичних 
завдань шляхом 
застосування різних форм 
навчально-пізнавальної 
діяльності студентів 
(індивідуальної, парної, 
групової, колективної) з 
метою формування 
педагогічних знань, умінь і 
навичок.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
Відвідування лекцій та 
участь в їх інтерактивній 
частині, прибуття на 
консультації – 10%;
Участь і виступи на 
семінарських заняттях з 
дисципліни – в сумі 50%. 
Оцінка лектором підготовка 
індивідуального навчально-
дослідного завдання – 40%.
Письмові роботи: 
Очікується, що слухачі 
виконають індивідуальне 
навчально-дослідне 
завдання – підготують 
концепцію власної 
педагогічної діяльності як 
викладача вищої школи.
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
слухачів будуть їх власними 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 



втручання в роботу інших 
слухачів становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі слухача є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
слухачі відвідають усі лекції 
і семінарські заняття курсу. 
Слухачі мають інформувати 
викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку слухачі зобов’язані 
дотримуватись усіх строків,  
визначених для виконання 
різних видів завдань та 
індивідуальної навчально-
дослідної роботи, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
слухачами під час лекційних 
і практичних занять, 
виконання індивідуальних 
завдань. При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність слухача під час 
семінарського заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання тощо.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Інформаційні 
технології та 
програмування

Презентації, лекції, 
індивідуальні завдання.

Поточний контроль 
здійснюється під час 
практичних занять і має на 
меті перевірку рівня 
підготовленості аспірантів 
до виконання конкретної 
роботи . Підсумковий 
контроль за рівнем 
засвоєння матеріалу 
дисципліни здійснюється у 
вигляді підсумкового 
опитування, а потім заліку. 
Оцінювання знань аспіранта 
здійснюється за 100-
бальною шкалою: за 
поточну успішність – 80 
балів; на заліку – 20 балів. 

Психологія вищої 
школи

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

20 балів – контрольні 
роботи. 
20 балів - презентація «Чого 
і як я можу навчити інших» 
або відеоматеріал 
практичного заняття/лекції;  
10 балів - індивідуальне 
завдання «Опанування 
роботи з тестом «Навчальні 
стилі»; 



50 балів – залік. 
Загалом 100 балів. 

Методологія 
підготовки наукової 
публікації

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проектно-орієнтоване 
навчання (проектування 
індивідуальної траєкторії 
підготовки публікацій 
відповідно до теми 
дисертації), дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні тощо 
: 75% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
75; 
• контрольні заміри 
(модулі): 25% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 25; 
• залік: виставляється за 
підсумками навчання 
упродовж семестру. 
Максимальна кількість балів 
100. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100. 
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, 
вирішення кейсу тощо). 
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
аспірантів становлять, але 
не обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі є підставою для її 
незарахування викладачем, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні зайняття 
курсу. аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали набрані 
на поточному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
за модуль. При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
практичного заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін.  Жодні 



форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються. 

Міжнародна 
економіка ІІІ

Лекції, презентації, дискусії, 
дебати, проблемно-
пошукові техніки, метод 
усного опитування, 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних завдань, 
комп’ютерне тестування. 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховують за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні тощо 
: 30% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
30;
• контрольні заміри 
(модулі): 20% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 20;
 • іспит: 50% семестрової 
оцінки. Максимальна 
кількість балів 50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100.
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
студентів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі 
лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку студенти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх термінів визначених 
для виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховують бали набрані на 
контрольному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
підсумкового тестування. До 
уваги також обов’язково 
беруть: присутність та 
активність студента на 
заняттях; пропуски та 
запізнення; користування 
мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під 
час заняття в цілях не 
пов’язаних з навчанням; 
порушення академічної 
дисципліни, списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставлених 
завдання тощо.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.



Історія економічних 
учень ІІІ

Дебати, проблемно-
пошукові техніки, техніки 
опрацювання дискусійних 
питань, метод проектів і їх 
презентацій, метод усного 
опитування, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань.

Оцінювання здійснюється 
відповідно до Положення 
про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg
_education-results.pdf).
 Аспірант під час вивчення 
дисципліни максимально 
може набрати 100 балів, з 
яких:
1) участь у практичних 
заняттях (6×4 =24 бали)  (24 
%);
2) публічний захист 
науково-дослідних робіт 
(2×8 балів=16 балів) (16%);
3) проміжний модульний 
контроль 
(2 модульні контрольні 
роботи×5 балів=10 балів) 
(10%);
4)  екзамен 50 балів (50%).
Академічна доброчесність. 
Очікується, що науково-
дослідні роботи аспірантів, 
передбачені навчальним 
планом вивчення 
дисципліни, мають бути 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності є підставою 
для її незарахування 
викладачем незалежно від 
масштабу плагіату і обману.
Об’єктами поточного 
контролю знань студентів з 
дисципліни «Історія 
економічних учень ІІІ» є: 1) 
систематичність та 
активність роботи на 
лекційних та практичних 
заняттях; 2) виконання 
модульних (контрольних) 
завдань; 3) виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань; 
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
здобувача на практичних 
заняттях враховується: - 
рівень знань, 
продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; - активність при 
обговоренні дискусійних 
питань; - результати 
виконання  завдань 
поточного контролю. При 
оцінці виконання 
модульних (контрольних) 
завдань враховується 
загальний рівень 
теоретичних знань та 
практичні навички, набуті 
студентами під час 
опанування відповідного 
змістовного модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться з метою 
оцінювання набуття 
здобувачем програмних 
результатів навчання та 
загальних та спеціальних 
компетентностей, 



передбачених освітньою 
програмою та навчальною 
програмою.
Засоби діагностики. З метою 
перевірки рівня знань та 
умінь аспіранта з 
дисципліни. 
використовуються такі 
засоби оцінювання: - для 
поточного контролю - усне 
опитування,  тестування,  
розгляд кейсових завдань, 
обговорення нобелівських 
лекцій, виступів на 
міжнародних наукових 
форумах,  результатів 
наукових дискусій 
провідних сучасних вчених в 
галузі економічної науки (із 
використанням інтернет-
ресурсів); - для проміжного 
контролю – проведення 
модульного контролю, що 
включають тестування, 
теоретичні питання; - для 
підсумкового контролю – 
проведення письмового 
іспиту.
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчального процесу. 
Очікується, що всі аспіранти 
мають  відвідувати усі лекції 
і практичні зайняття. У 
будь-якому випадку 
аспіранти зобов’язані 
дотримуватися усіх термінів, 
визначених для виконання 
усіх видів письмових робіт 
та виконати усі завдання 
поточного та поміжного 
контрою, передбачених 
робочою навчальною 
програмою.  

Філософія 
економічних систем

Лекції, презентації, 
колаборативне навчання 
(робота в невеликих групах), 
дискусії..

Розподіл балів: 
35 балів – тестування; 
15 балів – презентація 
наукових рефератів на 
задану тему (поглиблений 
аналіз однієї з актуальних 
новітніх ідей у сучасній 
філософії економічних 
систем);
50 балів – іспит.  
Академічна доброчесність. 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їхніми 
оригінальними 
дослідженнями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел та списування 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
недопустимої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в роботі 
аспіранта є підставою для її 
відхилення і незарахування, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.



Філософія Дебати (оксфордські, 
панельні, «за» і «проти»), 
проблемно-пошукові 
методи, ситуативне 
моделювання, техніки 
опрацювання дискусійних 
питань, метод проектів і їх 
презентацій, метод усного 
опитування.

Критерії оцінювання за 
курсом «Філософія»: 
Загалом – 100 балів, з них: 
практичні заняття (від 30 до 
50 балів); екзамен 
(комбінована форма: 
теоретико-методологічне 
обґрунтування дослідження 
- 20 балів, відповіді за 
білетами – 30 балів).

ПРН 05. 
Розробляти та 
реалізовувати 
наукові та/або 
інноваційні  
проєкти, які дають 
можливість 
переосмислити 
наявне та 
створити нове 
цілісне знання 
та/або професійну 
практику і 
розв’язувати 
значущі проблеми 
фундаментальної 
економічної науки  
з врахуванням 
соціальних, 
економічних, 
екологічних та 
правових аспектів, 
лідерства, 
автономності та 
відповідальності.

Інтелектуальна 
власність і трансфер 
технологій

Лекції, практичні заняття 
презентації, інтерактивні 
методи. З метою 
самоконтролю особам, які 
здобувають ступінь доктора 
філософії, доцільно 
розв'язувати задачі з 
програми курсу, складати 
проекти відповідних 
документів (договори, 
позовні заяви тощо).

50 балів – поточна 
успішність (відповіді на 
практичних заняттях, 
творчих робіт, есе, науково-
дослідного проекту, 
виконання індивідуальних 
завдань);
30 балів – підготовка 
позовних заяв;
20 балів – контрольна 
модульна робота.
Всього 100 балів.

Філософія 
економічних систем

Лекції, презентації, 
колаборативне навчання 
(робота в невеликих групах), 
дискусії..

Розподіл балів: 
35 балів – тестування; 
15 балів – презентація 
наукових рефератів на 
задану тему (поглиблений 
аналіз однієї з актуальних 
новітніх ідей у сучасній 
філософії економічних 
систем);
50 балів – іспит.  
Академічна доброчесність. 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їхніми 
оригінальними 
дослідженнями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел та списування 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
недопустимої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в роботі 
аспіранта є підставою для її 
відхилення і незарахування, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Підготовка науково-
інноваційного проекту

Жанрово-базований підхід 
до оволодіння форматом 
наукового проекту, 
колаборативне навчання у 
вигляді групових дискусій.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• модульна контрольна 
робота: 40% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів ‒ 40; 
• поточна успішність 
(виконані завдання 
протягом семестру): 60% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
‒ 60. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів ‒ 100. 
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають такий вид 
письмової роботи: науковий 
проект. Академічна 
доброчесність: Очікується, 



що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта ‒ 
відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування є підставою для 
її незарахування, незалежно 
від масштабів плагіату. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
заняття курсу. Аспіранти 
мають інформувати 
викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків, визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
на заняттях, у самостійній 
роботі та під час заліку. При 
цьому обов’язково 
враховуються: присутність 
на заняттях та активність 
аспіранта під час заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
списування та плагіат; 
несвоєчасне виконання 
поставленого завдання та ін.  
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються. 

 Інновації та 
підприємництво 

Лекції з використанням 
мультимедійного проектора 
та програми PowerPoint. 
Інтерактивні методи 
(методи генерування 
інноваційних ідей, робота у 
проектних групах, дискусії, 
обговорення проблемних 
ситуацій), підготовка опису 
бізнес-моделі потенційного 
стартапу.

50 балів – участь в 
обговоренні дискусійних та 
проблемних питань на 
практичних заняттях з 
урахуванням самостійної 
роботи;
20 балів – робота в групах 
(під час практичних занять) 
та представлення її 
результатів;
30 балів – індивідуальне 
завдання. 

Філософія Дебати (оксфордські, 
панельні, «за» і «проти»), 
проблемно-пошукові 
методи, ситуативне 
моделювання, техніки 
опрацювання дискусійних 
питань, метод проектів і їх 
презентацій, метод усного 
опитування.

Критерії оцінювання за 
курсом «Філософія»: 
Загалом – 100 балів, з них: 
практичні заняття (від 30 до 
50 балів); екзамен 
(комбінована форма: 
теоретико-методологічне 
обґрунтування дослідження 
- 20 балів, відповіді за 
білетами – 30 балів).

Актуальні проблеми 
аналітичної та 
прикладної економіки          

Інтерактивні лекції, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз ситуацій, 
мозкова атака, презентації.

Бально-рейтингова система 
оцінювання знань 
здійснюється на основі 
врахування рeзультатів 
поточного та підсумкового 
контролю за 100-бальною 
шкалою.
Підсумковий контроль – 
бали на кінцевому іспиті (50 
балів). Максимальна 
кількість балів, яку аспірант 
може набрати при 



підсумковому контролі, 
складає 50 балів. Іспит 
проводиться лише у 
письмовій формі.
Екзаменаційна оцінка з 
курсу «Актуальні проблеми 
аналітичної та  прикладної 
економіки» складається із 
суми балів за поточний і 
підсумковий контроль.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають декілька видів 
письмових робіт .
Виконання і захист 
індивідуальних науково-
дослідних робіт та їх 
оцінювання.
50 балів – успішність під час 
семестру, з них:
30 балів – виконання 
індивідуальної науково-
дослідної роботи (20 балів 
за виконання – оцінює 
викладач, 10 балів – оцінка 
за захист презентації).
20 балів за два обов’язкових 
види діяльності:
1. Презентація за терміном 
(середня оцінка: одна оцінка 
за якість виконання 
(аспірант повинен надіслати 
презентацію, друга оцінка – 
за представлення 
презентації в аудиторії). 
2. Презентація «Україна у 
міжнародних рейтингах з 
інноваційного і людського 
розвитку» (готує міні-група 
2 особи). 
 Академічна доброчесність: 
роботи аспірантів мають 
бути їх оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману.

ПРН07. 
Застосовувати 
інноваційні 
науково-педагогічні 
технології, 
формулювати 
зміст, цілі 
навчання, способи 
їх досягнення, 
форми контролю, 
нести 
відповідальність за 
ефективність 
освітнього процесу 
з дотриманням 
норм академічної 
етики та 
доброчесності.

Інтелектуальна 
власність і трансфер 
технологій

Лекції, практичні заняття 
презентації, інтерактивні 
методи. З метою 
самоконтролю особам, які 
здобувають ступінь доктора 
філософії, доцільно 
розв'язувати задачі з 
програми курсу, складати 
проекти відповідних 
документів (договори, 
позовні заяви тощо).

50 балів – поточна 
успішність (відповіді на 
практичних заняттях, 
творчих робіт, есе, науково-
дослідного проекту, 
виконання індивідуальних 
завдань);
30 балів – підготовка 
позовних заяв;
20 балів – контрольна 
модульна робота.
Всього 100 балів.

Психологія вищої 
школи

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

20 балів – контрольні 
роботи. 
20 балів - презентація «Чого 
і як я можу навчити інших» 
або відеоматеріал 
практичного заняття/лекції;  
10 балів - індивідуальне 



методиками тощо). завдання «Опанування 
роботи з тестом «Навчальні 
стилі»; 
50 балів – залік. 
Загалом 100 балів. 

Педагогіка вищої 
школи

Загальнонаукові методи 
пізнання; словесні – 
інтерактивна лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз педагогічних 
ситуацій, кейс-метод, 
мозкова атака; наочні – 
ілюстрування лекційного 
матеріалу записами на 
дошці, таблицями, схемами; 
практичні – виконання 
ділових і сюжетно-рольових 
вправ, ігор, практичних 
завдань шляхом 
застосування різних форм 
навчально-пізнавальної 
діяльності студентів 
(індивідуальної, парної, 
групової, колективної) з 
метою формування 
педагогічних знань, умінь і 
навичок.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
Відвідування лекцій та 
участь в їх інтерактивній 
частині, прибуття на 
консультації – 10%;
Участь і виступи на 
семінарських заняттях з 
дисципліни – в сумі 50%. 
Оцінка лектором підготовка 
індивідуального навчально-
дослідного завдання – 40%.
Письмові роботи: 
Очікується, що слухачі 
виконають індивідуальне 
навчально-дослідне 
завдання – підготують 
концепцію власної 
педагогічної діяльності як 
викладача вищої школи.
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
слухачів будуть їх власними 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
слухачів становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі слухача є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
слухачі відвідають усі лекції 
і семінарські заняття курсу. 
Слухачі мають інформувати 
викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку слухачі зобов’язані 
дотримуватись усіх строків,  
визначених для виконання 
різних видів завдань та 
індивідуальної навчально-
дослідної роботи, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
слухачами під час лекційних 
і практичних занять, 
виконання індивідуальних 
завдань. При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність слухача під час 
семінарського заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 



навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання тощо.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

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

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні: 50% річної 
оцінки; максимальна 
кількість балів ‒ 50;
• іспит: 50% семестрової 
оцінки. Максимальна 
кількість балів ‒ 50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів ‒ 100.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають такі види 
письмових робіт: есе, тези 
доповіді, наукова стаття, 
текст наукової доповіді. 
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта ‒ 
відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування  є підставою для 
її незарахування, незалежно 
від масштабів плагіату. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
заняття курсу. Аспіранти 
повинні інформувати 
викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків, визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Література. Уся література, 
яку аспіранти не зможуть 
знайти самостійно, буде 
надана викладачем 
виключно в освітніх цілях 
без права її передачі третім 
особам. Студенти 
заохочуються до 
використання також й іншої 
літератури та джерел, яких 
немає серед 
рекомендованих.
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
на заняттях та під час 
підсумкового іспиту. При 
цьому обов’язково 
враховуються: присутність 
на заняттях та активність 
аспіранта під час заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном чи іншими 
пристроями під час заняття 



в цілях, не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання та ін.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Педагогічна практика Традиційні та інноваційні 
технології навчання. Лекції, 
практичні і лабораторні 
заняття, бесіди, розповіді, 
дискусії, колаборативне 
навчання (спільні розробки 
і проекти), інтерактивні 
методи навчання, кейс 
технології, рольові ігри, 
прес-конференції, проектні 
технології, тестування, 
моделювання різних форм 
занять, аналіз ситуацій.
Ознайомлення з робочими 
програмами, змістом 
навчальних економічних 
дисциплін кафедр 
факультету. Підготовка і 
розробка планів-конспектів 
залікових навчальних 
занять. Налагодження 
контакту й організація 
педагогічної взаємодії зі 
студентами. Організація 
самостійної роботи 
студентів. Впровадження у 
навчальний процес 
інноваційних освітніх 
технологій та авторських 
методик.
Підготовка презентацій, 
пошук наукової інформації з 
використанням науково-
методичної літератури та 
інтернет-ресурсів. Аналіз 
педагогічних ситуацій та 
самостійне прийняття 
рішень щодо вирішення 
проблем. Відвідування й 
аналіз навчальних занять 
викладачів кафедр 
економічного факультету. 
Аналіз проведених колегами 
та самостійно організованих 
навчальних занять.

Оцінюється навчально-
методична робота і 
аудиторне навантаження 
аспіранта. Результати 
поточної успішності 
встановлює науковий 
керівник упродовж 
педагогічної практики 
шляхом аналізу та 
оцінювання цілісної 
систематичної педагогічної 
діяльності здобувача за 
конкретний період. При 
виставленні підсумкової 
оцінки враховують рівень 
теоретичної підготовки 
майбутнього викладача, 
якість виконання завдань 
практики, рівень оволодіння 
педагогічними вміннями і 
навичками, ставлення до 
студентів, акуратність, 
дисциплінованість, якість та 
вчасність оформлення 
звітних матеріалів. 
Оцінювання проводиться за 
100  бальною шкалою.
Політика виставлення балів 
поточної успішності:
• проведення двох відкритих 
залікових занять (2×25 балів 
= 50 балів);
• підготовка і розробка двох 
конспектів залікових занять 
(2×15 балів = 30 балів);
• рецензія відвіданого 
заняття – 10 балів;
• захист практики на 
засіданні кафедри, 
оформлення звітних 
документів (звіт про 
проходження практики 
(стислий опис змісту 
роботи), щоденник 
практики, конспекти 
проведених залікових 
занять, відгук наукового 
керівника про навчально-
методичну роботу 
аспіранта) – 10 балів.
Аспіранту, який не виконав 
програму практики, 
отримав негативний 
висновок щодо її 
проходження або 
незадовільну оцінку за 
результатами захисту, 
надається право її 
повторного проходження та 
захисту у встановленому 
порядку.
Академічна доброчесність: 
Роботи здобувачів є 
виключно оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Філософія 
економічних систем

Лекції, презентації, 
колаборативне навчання 

Розподіл балів: 
35 балів – тестування; 



(робота в невеликих групах), 
дискусії..

15 балів – презентація 
наукових рефератів на 
задану тему (поглиблений 
аналіз однієї з актуальних 
новітніх ідей у сучасній 
філософії економічних 
систем);
50 балів – іспит.  
Академічна доброчесність. 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їхніми 
оригінальними 
дослідженнями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел та списування 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
недопустимої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в роботі 
аспіранта є підставою для її 
відхилення і незарахування, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

ПРН 03.  
Розробляти  та 
досліджувати 
фундаментальні 
та прикладні 
моделі соціально-
економічних 
процесів і систем, 
ефективно 
використовувати 
їх для отримання 
нових знань та/або 
створення 
інноваційних 
наукових 
продуктів у 
економіці та 
дотичних 
міждисциплінарних 
напрямах.

Інформаційні 
технології та 
програмування

Презентації, лекції, 
індивідуальні завдання.

Поточний контроль 
здійснюється під час 
практичних занять і має на 
меті перевірку рівня 
підготовленості аспірантів 
до виконання конкретної 
роботи . Підсумковий 
контроль за рівнем 
засвоєння матеріалу 
дисципліни здійснюється у 
вигляді підсумкового 
опитування, а потім заліку. 
Оцінювання знань аспіранта 
здійснюється за 100-
бальною шкалою: за 
поточну успішність – 80 
балів; на заліку – 20 балів. 

Національна 
економіка ІІІ

Дебати; проблемно-
пошукові; методи 
міждисциплінарних 
досліджень; методи 
моделювання; метод усного 
опитування; метод 
презентацій; виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- поточне опитування 
аспірантів на практичних 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи;  
- проведення модульного 
контролю (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
практичних заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на практичних 



заняттях враховується:
- рівень знань, 
продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування відповідних 
тем. 
Практичні навички, набуті 
аспірантами враховуються 
при оцінці виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
Семінарські заняття, 
проміжний модульний 
контроль, захист 
індивідуальних науково-
дослідних завдань – до 50 
балів.
Письмовий іспит – до 50 
балів; 
• практичні/самостійні: 30% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
30;
• ІНДЗ: 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
• контрольні заміри 
(модулі): 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
 • іспит: 50% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 50.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
науковими  дослідженнями 
чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання в 
роботу інших аспірантів 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. Несвоєчасне 
виконання поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 



неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми). При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
практичного заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Міжнародна 
економіка ІІІ

Лекції, презентації, дискусії, 
дебати, проблемно-
пошукові техніки, метод 
усного опитування, 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних завдань, 
комп’ютерне тестування. 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховують за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні тощо 
: 30% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
30;
• контрольні заміри 
(модулі): 20% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 20;
 • іспит: 50% семестрової 
оцінки. Максимальна 
кількість балів 50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100.
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
студентів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі 
лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 



випадку студенти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх термінів визначених 
для виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховують бали набрані на 
контрольному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
підсумкового тестування. До 
уваги також обов’язково 
беруть: присутність та 
активність студента на 
заняттях; пропуски та 
запізнення; користування 
мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під 
час заняття в цілях не 
пов’язаних з навчанням; 
порушення академічної 
дисципліни, списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставлених 
завдання тощо.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Мікроекономіка ІІІ Лекції, презентації, науково-
дослідні завдання, дискусії

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
розподіляються таким 
чином:
- практичні заняття 
(контрольні тестування і 
розв’язування задач): 35% 
семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
– 35;
- презентація на задану тему 
(поглиблений аналіз однієї з 
актуальних новітніх ідей у 
сучасній мікроекономіці): 
15% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
– 15;
- іспит: 50% семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів – 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів – 100.
Академічна доброчесність. 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їхніми 
оригінальними 
дослідженнями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел та списування 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
недопустимої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в роботі 
аспіранта є підставою для її 
відхилення і незарахування, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Політика 
виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час поточного 
тестування, самостійних 
робіт і бали підсумкового 
контролю. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.



Прикладна 
економетрія ІІІ  

Презентація, лекції, 
дискусія, колаборативне 
навчання (групові проекти, 
спільні розробки), 
проектно-орієнтоване 
навчання, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних робіт відповідно 
до теми і завдань 
аналітичної частини 
дисертації; використання 
прикладних програм для 
обробки та аналізу даних.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- поточне опитування 
аспірантів на практичних 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи;  
- проведення модульного 
контролю (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
практичних заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на практичних 
заняттях враховується:
- рівень знань, 
продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування відповідних 
тем. 
Практичні навички, набуті 
аспірантами враховуються 
при оцінці виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні: 30% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
30;
• ІНДЗ: 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
• контрольні заміри 
(модулі): 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
 • іспит: 50% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 50.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
науковими  дослідженнями 
чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 



списування, втручання в 
роботу інших аспірантів 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. Несвоєчасне 
виконання поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми). При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
практичного заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Актуальні проблеми 
аналітичної та 
прикладної економіки          

Інтерактивні лекції, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз ситуацій, 
мозкова атака, презентації.

Бально-рейтингова система 
оцінювання знань 
здійснюється на основі 
врахування рeзультатів 
поточного та підсумкового 
контролю за 100-бальною 
шкалою.
Підсумковий контроль – 
бали на кінцевому іспиті (50 
балів). Максимальна 
кількість балів, яку аспірант 
може набрати при 
підсумковому контролі, 
складає 50 балів. Іспит 
проводиться лише у 
письмовій формі.
Екзаменаційна оцінка з 
курсу «Актуальні проблеми 
аналітичної та  прикладної 
економіки» складається із 
суми балів за поточний і 
підсумковий контроль.
Письмові роботи: 



Очікується, що аспіранти 
виконають декілька видів 
письмових робіт .
Виконання і захист 
індивідуальних науково-
дослідних робіт та їх 
оцінювання.
50 балів – успішність під час 
семестру, з них:
30 балів – виконання 
індивідуальної науково-
дослідної роботи (20 балів 
за виконання – оцінює 
викладач, 10 балів – оцінка 
за захист презентації).
20 балів за два обов’язкових 
види діяльності:
1. Презентація за терміном 
(середня оцінка: одна оцінка 
за якість виконання 
(аспірант повинен надіслати 
презентацію, друга оцінка – 
за представлення 
презентації в аудиторії). 
2. Презентація «Україна у 
міжнародних рейтингах з 
інноваційного і людського 
розвитку» (готує міні-група 
2 особи). 
 Академічна доброчесність: 
роботи аспірантів мають 
бути їх оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману.

ПРН 01.  Мати 
теоретичні знання 
з економіки, 
соціально-
економічних 
систем і на межі 
предметних 
галузей, а також 
дослідницькі 
навички, достатні 
для проведення 
фундаментальних і 
прикладних 
досліджень на рівні 
останніх світових 
досягнень з 
відповідного 
напряму, 
отримання нових 
знань та/або 
здійснення 
інновацій.

Національна 
економіка ІІІ

Дебати; проблемно-
пошукові; методи 
міждисциплінарних 
досліджень; методи 
моделювання; метод усного 
опитування; метод 
презентацій; виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- поточне опитування 
аспірантів на практичних 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи;  
- проведення модульного 
контролю (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
практичних заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на практичних 
заняттях враховується:



- рівень знань, 
продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування відповідних 
тем. 
Практичні навички, набуті 
аспірантами враховуються 
при оцінці виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
Семінарські заняття, 
проміжний модульний 
контроль, захист 
індивідуальних науково-
дослідних завдань – до 50 
балів.
Письмовий іспит – до 50 
балів; 
• практичні/самостійні: 30% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
30;
• ІНДЗ: 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
• контрольні заміри 
(модулі): 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
 • іспит: 50% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 50.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
науковими  дослідженнями 
чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання в 
роботу інших аспірантів 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. Несвоєчасне 
виконання поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 



заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми). При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
практичного заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Міжнародна 
економіка ІІІ

Лекції, презентації, дискусії, 
дебати, проблемно-
пошукові техніки, метод 
усного опитування, 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних завдань, 
комп’ютерне тестування. 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховують за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні тощо 
: 30% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
30;
• контрольні заміри 
(модулі): 20% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 20;
 • іспит: 50% семестрової 
оцінки. Максимальна 
кількість балів 50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100.
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
студентів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі 
лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку студенти 



зобов’язані дотримуватися 
усіх термінів визначених 
для виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховують бали набрані на 
контрольному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
підсумкового тестування. До 
уваги також обов’язково 
беруть: присутність та 
активність студента на 
заняттях; пропуски та 
запізнення; користування 
мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під 
час заняття в цілях не 
пов’язаних з навчанням; 
порушення академічної 
дисципліни, списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставлених 
завдання тощо.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Макроекономіка ІІІ Проблемно-пошукові, 
техніки опрацювання 
дискусійних питань, метод 
усного опитування, 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних завдань.

Оцінювання здійснюється 
відповідно до Положення 
про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg
_education-results.pdf). 
Аспірант під час вивчення 
дисципліни максимально 
може набрати 100 балів, з 
яких: 1. Участь у 
семінарських заняттях (6×5 
=30 балів) (30 %). 2. 
Проміжний модульний 
контроль (2 модульні 
контрольні роботи×10 
балів=20 балів) (20%). 3. 
Екзамен 50 балів (50%).
Академічна доброчесність. 
Виявлення ознак 
академічної неброчесності є 
підставою для 
незарахування викладачем 
відповідних завдань, 
виконаних аспірантом. 
Об’єктами поточного 
контролю знань студентів з 
дисципліни 
«Макроекономіка ІІІ» є: 1) 
систематичність та 
активність роботи на 
лекційних та практичних 
заняттях; 2) виконання 
модульних (контрольних) 
завдань; 3) виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань. 
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
здобувача на практичних 
заняттях враховується: - 
рівень знань, 
продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; - активність при 
обговоренні дискусійних 
питань; - результати 
виконання завдань 
поточного контролю. При 



оцінці виконання 
модульних (контрольних) 
завдань враховується 
загальний рівень 
теоретичних знань та 
практичні навички, набуті 
аспірантами під час 
опанування відповідного 
змістовного модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться з метою 
оцінювання набуття 
здобувачем програмних 
результатів навчання та 
загальних та спеціальних 
компетентностей, 
передбачених освітньою 
програмою та навчальною 
програмою. Засоби 
діагностики. З метою 
перевірки рівня знань та 
умінь аспіранта з 
дисципліни. 
використовуються такі 
засоби оцінювання: - для 
поточного контролю - усне 
опитування, тестування, 
розгляд задач та кейсових 
завдань; - для проміжного 
контролю – проведення 
модульного контролю, що 
включають тестування, 
теоретичні питання; - для 
підсумкового контролю – 
проведення письмового 
іспиту. Відвідування занять 
є важливою складовою 
навчального процесу. 
Очікується, що всі аспіранти 
мають відвідувати усі лекції 
і практичні зайняття. 
Аспіранти зобов’язані 
дотримуватися усіх термінів, 
визначених для виконання 
усіх видів письмових робіт 
та виконати усі завдання 
поточного та проміжного 
контрою, передбачених 
робочою програмою.

Мікроекономіка ІІІ Лекції, презентації, науково-
дослідні завдання, дискусії

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
розподіляються таким 
чином:
- практичні заняття 
(контрольні тестування і 
розв’язування задач): 35% 
семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
– 35;
- презентація на задану тему 
(поглиблений аналіз однієї з 
актуальних новітніх ідей у 
сучасній мікроекономіці): 
15% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
– 15;
- іспит: 50% семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів – 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів – 100.
Академічна доброчесність. 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їхніми 
оригінальними 
дослідженнями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел та списування 



становлять, але не 
обмежують, приклади 
недопустимої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в роботі 
аспіранта є підставою для її 
відхилення і незарахування, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Політика 
виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час поточного 
тестування, самостійних 
робіт і бали підсумкового 
контролю. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Державне 
програмування 
розвитку людського 
потенціалу

Презентації, лекції, дискусії. Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за такою 
схемою: 1 Практичні заняття 
(усне опитування, 
виконання тестових і 
практичних/аналітичних 
завдань)(15 балів). 
2.Модульна/Контрольна 
робота (15 балів).  3. 
Підготовка і захист ІНДР 
(20 балів). 4. Виконання 
письмових екзаменаційних 
завдань (50 балів).
Індивідуальні письмові 
роботи: аспіранти 
виконують індивідуальні 
науково-дослідні аналітичні 
роботи на основі 
статистичних та інших 
даних відповідно до 
проблематики 
дисертаційної роботи. 
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
аспірантів становлять, але 
не обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі є підставою для її 
незарахування викладачем, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідують усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
строків, визначених для 
виконання письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 



Враховуються бали, набрані 
під час проведення 
аудиторних занять і за 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних занять. 
При цьому обов’язково 
враховується активність 
аспіранта під час 
аудиторних занять; 
своєчасність виконання 
поставлених завдань і т. ін. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Історія економічних 
учень ІІІ

Дебати, проблемно-
пошукові техніки, техніки 
опрацювання дискусійних 
питань, метод проектів і їх 
презентацій, метод усного 
опитування, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань.

Оцінювання здійснюється 
відповідно до Положення 
про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg
_education-results.pdf).
 Аспірант під час вивчення 
дисципліни максимально 
може набрати 100 балів, з 
яких:
1) участь у практичних 
заняттях (6×4 =24 бали)  (24 
%);
2) публічний захист 
науково-дослідних робіт 
(2×8 балів=16 балів) (16%);
3) проміжний модульний 
контроль 
(2 модульні контрольні 
роботи×5 балів=10 балів) 
(10%);
4)  екзамен 50 балів (50%).
Академічна доброчесність. 
Очікується, що науково-
дослідні роботи аспірантів, 
передбачені навчальним 
планом вивчення 
дисципліни, мають бути 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності є підставою 
для її незарахування 
викладачем незалежно від 
масштабу плагіату і обману.
Об’єктами поточного 
контролю знань студентів з 
дисципліни «Історія 
економічних учень ІІІ» є: 1) 
систематичність та 
активність роботи на 
лекційних та практичних 
заняттях; 2) виконання 
модульних (контрольних) 
завдань; 3) виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань; 
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
здобувача на практичних 
заняттях враховується: - 
рівень знань, 
продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; - активність при 
обговоренні дискусійних 
питань; - результати 
виконання  завдань 
поточного контролю. При 
оцінці виконання 
модульних (контрольних) 



завдань враховується 
загальний рівень 
теоретичних знань та 
практичні навички, набуті 
студентами під час 
опанування відповідного 
змістовного модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться з метою 
оцінювання набуття 
здобувачем програмних 
результатів навчання та 
загальних та спеціальних 
компетентностей, 
передбачених освітньою 
програмою та навчальною 
програмою.
Засоби діагностики. З метою 
перевірки рівня знань та 
умінь аспіранта з 
дисципліни. 
використовуються такі 
засоби оцінювання: - для 
поточного контролю - усне 
опитування,  тестування,  
розгляд кейсових завдань, 
обговорення нобелівських 
лекцій, виступів на 
міжнародних наукових 
форумах,  результатів 
наукових дискусій 
провідних сучасних вчених в 
галузі економічної науки (із 
використанням інтернет-
ресурсів); - для проміжного 
контролю – проведення 
модульного контролю, що 
включають тестування, 
теоретичні питання; - для 
підсумкового контролю – 
проведення письмового 
іспиту.
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчального процесу. 
Очікується, що всі аспіранти 
мають  відвідувати усі лекції 
і практичні зайняття. У 
будь-якому випадку 
аспіранти зобов’язані 
дотримуватися усіх термінів, 
визначених для виконання 
усіх видів письмових робіт 
та виконати усі завдання 
поточного та поміжного 
контрою, передбачених 
робочою навчальною 
програмою.  

Філософія 
економічних систем

Лекції, презентації, 
колаборативне навчання 
(робота в невеликих групах), 
дискусії..

Розподіл балів: 
35 балів – тестування; 
15 балів – презентація 
наукових рефератів на 
задану тему (поглиблений 
аналіз однієї з актуальних 
новітніх ідей у сучасній 
філософії економічних 
систем);
50 балів – іспит.  
Академічна доброчесність. 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їхніми 
оригінальними 
дослідженнями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел та списування 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
недопустимої академічної 



недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в роботі 
аспіранта є підставою для її 
відхилення і незарахування, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Педагогічна практика Традиційні та інноваційні 
технології навчання. Лекції, 
практичні і лабораторні 
заняття, бесіди, розповіді, 
дискусії, колаборативне 
навчання (спільні розробки 
і проекти), інтерактивні 
методи навчання, кейс 
технології, рольові ігри, 
прес-конференції, проектні 
технології, тестування, 
моделювання різних форм 
занять, аналіз ситуацій.
Ознайомлення з робочими 
програмами, змістом 
навчальних економічних 
дисциплін кафедр 
факультету. Підготовка і 
розробка планів-конспектів 
залікових навчальних 
занять. Налагодження 
контакту й організація 
педагогічної взаємодії зі 
студентами. Організація 
самостійної роботи 
студентів. Впровадження у 
навчальний процес 
інноваційних освітніх 
технологій та авторських 
методик.
Підготовка презентацій, 
пошук наукової інформації з 
використанням науково-
методичної літератури та 
інтернет-ресурсів. Аналіз 
педагогічних ситуацій та 
самостійне прийняття 
рішень щодо вирішення 
проблем. Відвідування й 
аналіз навчальних занять 
викладачів кафедр 
економічного факультету. 
Аналіз проведених колегами 
та самостійно організованих 
навчальних занять.

Оцінюється навчально-
методична робота і 
аудиторне навантаження 
аспіранта. Результати 
поточної успішності 
встановлює науковий 
керівник упродовж 
педагогічної практики 
шляхом аналізу та 
оцінювання цілісної 
систематичної педагогічної 
діяльності здобувача за 
конкретний період. При 
виставленні підсумкової 
оцінки враховують рівень 
теоретичної підготовки 
майбутнього викладача, 
якість виконання завдань 
практики, рівень оволодіння 
педагогічними вміннями і 
навичками, ставлення до 
студентів, акуратність, 
дисциплінованість, якість та 
вчасність оформлення 
звітних матеріалів. 
Оцінювання проводиться за 
100  бальною шкалою.
Політика виставлення балів 
поточної успішності:
• проведення двох відкритих 
залікових занять (2×25 балів 
= 50 балів);
• підготовка і розробка двох 
конспектів залікових занять 
(2×15 балів = 30 балів);
• рецензія відвіданого 
заняття – 10 балів;
• захист практики на 
засіданні кафедри, 
оформлення звітних 
документів (звіт про 
проходження практики 
(стислий опис змісту 
роботи), щоденник 
практики, конспекти 
проведених залікових 
занять, відгук наукового 
керівника про навчально-
методичну роботу 
аспіранта) – 10 балів.
Аспіранту, який не виконав 
програму практики, 
отримав негативний 
висновок щодо її 
проходження або 
незадовільну оцінку за 
результатами захисту, 
надається право її 
повторного проходження та 
захисту у встановленому 
порядку.
Академічна доброчесність: 
Роботи здобувачів є 
виключно оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Жодні 
форми порушення 



академічної доброчесності 
не толеруються.

Філософія Дебати (оксфордські, 
панельні, «за» і «проти»), 
проблемно-пошукові 
методи, ситуативне 
моделювання, техніки 
опрацювання дискусійних 
питань, метод проектів і їх 
презентацій, метод усного 
опитування.

Критерії оцінювання за 
курсом «Філософія»: 
Загалом – 100 балів, з них: 
практичні заняття (від 30 до 
50 балів); екзамен 
(комбінована форма: 
теоретико-методологічне 
обґрунтування дослідження 
- 20 балів, відповіді за 
білетами – 30 балів).

Науковий семінар Дискусії та дебати; науково-
пошукові; метод усного 
опитування; метод проектів 
і презентацій; виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- поточне опитування 
аспірантів на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи;  
- проведення модульного 
контролю (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
семінарських заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на семінарських 
заняттях враховується:
- рівень знань, 
демонстрований у 
відповідях на семінарських 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування. Практичні 
навички, набуті аспірантами 
враховуються при оцінці 
виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Загалом – 100 балів, з них 
семінарські заняття – до 50 
балів, захист індивідуальних 
науково-дослідних завдань 
– до 50 балів. 
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
науковими  дослідженнями 
чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання в 
роботу інших аспірантів 



становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. Несвоєчасне 
виконання поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і семінарські заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми). При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
семінарського заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Актуальні проблеми 
аналітичної та 
прикладної економіки          

Інтерактивні лекції, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз ситуацій, 
мозкова атака, презентації

Бально-рейтингова система 
оцінювання знань 
здійснюється на основі 
врахування рeзультатів 
поточного та підсумкового 
контролю за 100-бальною 
шкалою.
Підсумковий контроль – 
бали на кінцевому іспиті (50 
балів). Максимальна 
кількість балів, яку аспірант 
може набрати при 
підсумковому контролі, 
складає 50 балів. Іспит 
проводиться лише у 
письмовій формі.
Екзаменаційна оцінка з 
курсу «Актуальні проблеми 
аналітичної та  прикладної 
економіки» складається із 
суми балів за поточний і 
підсумковий контроль.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 



виконають декілька видів 
письмових робіт .
Виконання і захист 
індивідуальних науково-
дослідних робіт та їх 
оцінювання.
50 балів – успішність під час 
семестру, з них:
30 балів – виконання 
індивідуальної науково-
дослідної роботи (20 балів 
за виконання – оцінює 
викладач, 10 балів – оцінка 
за захист презентації).
20 балів за два обов’язкових 
види діяльності:
1. Презентація за терміном 
(середня оцінка: одна оцінка 
за якість виконання 
(аспірант повинен надіслати 
презентацію, друга оцінка – 
за представлення 
презентації в аудиторії). 
2. Презентація «Україна у 
міжнародних рейтингах з 
інноваційного і людського 
розвитку» (готує міні-група 
2 особи). 
 Академічна доброчесність: 
роботи аспірантів мають 
бути їх оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману.

ПРН 04.  
Застосовувати 
сучасні 
інструменти і 
технології пошуку, 
оброблення та 
аналізу інформації, 
зокрема, 
статистичні 
методи аналізу 
даних великого 
обсягу та/або 
складної 
структури, 
програмне 
забезпечення та 
інформаційні 
системи

Інформаційні 
технології та 
програмування

Презентації, лекції, 
індивідуальні завдання.

Поточний контроль 
здійснюється під час 
практичних занять і має на 
меті перевірку рівня 
підготовленості аспірантів 
до виконання конкретної 
роботи . Підсумковий 
контроль за рівнем 
засвоєння матеріалу 
дисципліни здійснюється у 
вигляді підсумкового 
опитування, а потім заліку. 
Оцінювання знань аспіранта 
здійснюється за 100-
бальною шкалою: за 
поточну успішність – 80 
балів; на заліку – 20 балів. 

Підготовка науково-
інноваційного проекту

Жанрово-базований підхід 
до оволодіння форматом 
наукового проекту, 
колаборативне навчання у 
вигляді групових дискусій.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• модульна контрольна 
робота: 40% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів ‒ 40; 
• поточна успішність 
(виконані завдання 
протягом семестру): 60% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
‒ 60. 



Підсумкова максимальна 
кількість балів ‒ 100. 
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають такий вид 
письмової роботи: науковий 
проект. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта ‒ 
відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування є підставою для 
її незарахування, незалежно 
від масштабів плагіату. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
заняття курсу. Аспіранти 
мають інформувати 
викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків, визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
на заняттях, у самостійній 
роботі та під час заліку. При 
цьому обов’язково 
враховуються: присутність 
на заняттях та активність 
аспіранта під час заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
списування та плагіат; 
несвоєчасне виконання 
поставленого завдання та ін.  
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються. 

Методологія 
підготовки наукової 
публікації

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проектно-орієнтоване 
навчання (проектування 
індивідуальної траєкторії 
підготовки публікацій 
відповідно до теми 
дисертації), дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні тощо 
: 75% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
75; 
• контрольні заміри 
(модулі): 25% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 25; 
• залік: виставляється за 
підсумками навчання 
упродовж семестру. 
Максимальна кількість балів 
100. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100. 
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, 
вирішення кейсу тощо). 
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 



міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
аспірантів становлять, але 
не обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі є підставою для її 
незарахування викладачем, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні зайняття 
курсу. аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали набрані 
на поточному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
за модуль. При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
практичного заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін.  Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються. 

Статистичне 
моделювання 
соціально-
економічних процесів 
ІІІ

Репродуктивні, 
проблемного викладу, 
дослідницькі,  проектно-
орієнтоване навчання; 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних робіт 
відповідно до теми і завдань 
аналітичної частини 
дисертації; використання 
прикладних програм для 
обробки та аналізу даних під 
час практичних занять і 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних/ 
аналітичних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за такою 
схемою: 
Вид роботи Форма роботи і 
засоби діагностики 
Кількість балів
Аудиторна робота 
Практичні заняття (усне 
опитування, дискусія, 
виконання тестових і 
практичних/аналітичних 
завдань) 14
 Модульна/Контрольна 
робота 16
Індивідуальна науково
дослідна/ аналітична  
робота Підготовка і захист 
двох звітів про виконання 
ІНДР 20
Іспит Виконання письмових 
екзаменаційних завдань  50
Разом  100
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що 
аспіранти відвідають усі 



лекції і практичні зайняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
строків, визначених для 
виконання письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час проведення 
аудиторних занять і за 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних занять. 
При цьому обов’язково 
враховується активність 
аспіранта під час 
аудиторних занять; 
своєчасність виконання 
поставлених завдань і т. ін. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються. 

Прикладна 
економетрія ІІІ  

Презентація, лекції, 
дискусія, колаборативне 
навчання (групові проекти, 
спільні розробки), 
проектно-орієнтоване 
навчання, виконання 
індивідуальних науково-
дослідних робіт відповідно 
до теми і завдань 
аналітичної частини 
дисертації; використання 
прикладних програм для 
обробки та аналізу даних.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- поточне опитування 
аспірантів на практичних 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи;  
- проведення модульного 
контролю (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
практичних заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на практичних 
заняттях враховується:
- рівень знань, 
продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування відповідних 
тем. 
Практичні навички, набуті 
аспірантами враховуються 
при оцінці виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні: 30% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
30;



• ІНДЗ: 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
• контрольні заміри 
(модулі): 10% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 10;
 • іспит: 50% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 50.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
науковими  дослідженнями 
чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання в 
роботу інших аспірантів 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. Несвоєчасне 
виконання поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми). При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
практичного заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.



Статистичні методи у 
соціально-
економічних  
дослідженнях

Репродуктивні, 
проблемного викладу, 
дослідницькі,  проектно-
орієнтоване навчання; 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних робіт 
відповідно до теми і завдань 
аналітичної частини 
дисертації; використання 
прикладних програм для 
обробки та аналізу даних під 
час практичних занять і 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних/ 
аналітичних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за такою 
схемою: 
Вид роботи Форма роботи і 
засоби діагностики 
Кількість балів (денна, 
вечірня/заочна форми)
Аудиторна робота 
Практичні заняття (усне 
опитування, дискусія, 
виконання тестових і 
практичних завдань) 15/10
 Модульна/Контрольна 
робота 14/19
Індивідуальна науково
дослідна/ аналітична  
робота Підготовка і захист 
трьох звітів про виконання 
ІНДР 21/21
Іспит Виконання письмових 
екзаменаційних завдань  
50/50
Разом  100
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні зайняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
строків, визначених для 
виконання письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час проведення 
аудиторних занять і за 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних занять. 
При цьому обов’язково 
враховується активність 
аспіранта під час 
аудиторних занять; 
своєчасність виконання 
поставлених завдань і т. ін.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Методи 
прогнозування в 
економіці

Презентації, лекції, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
самостійна робота,  
виконання індивідуальних 
завдань відповідно до теми і 
завдань аналітичної частини 
дисертації, використання 
прикладних програм для 
обробки та аналізу даних.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- для поточного контролю – 
поточне опитування 
аспірантів на практичних 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи; проведення 
модульного контролю 
(колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
- для підсумкового 
контролю – проведення 
письмового іспиту.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів з дисципліни 
«Методи прогнозування в 
економіці» є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 



практичних заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на практичних 
заняттях враховується:
- рівень знань, 
продемонстрований у 
відповідях на практичних 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування відповідного 
змістовного модуля. 
Колоквіуми є проміжним 
модульним контролем рівня 
знань, проводяться у формі 
співбесіди.
 Практичні навички, набуті 
аспірантами враховуються 
при оцінці виконання 
самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Підсумковий контроль 
проводиться з метою 
оцінювання підсумкових 
результатів навчання і 
проводиться у формі 
письмового іспиту.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
• поточне опитування: 10% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
– 10;
• індивідуальне завдання: 
20% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
– 20; 
• контрольні заміри 
(колоквіуми): 20% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
– 20.
• іспит: 50% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 50.
Порядок вивчення та 
оцінювання дисципліни 
доводиться до відома 
аспірантів протягом 
семестру.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. 
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їх 
оригінальними науковими  
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
аспірантів становлять, але 
не обмежують, приклади 
можливої академічної 



недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. 
Несвоєчасне виконання 
поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми) та на іспиті. 
При цьому обов’язково 
враховуються присутність на 
заняттях та активність 
аспіранта під час 
практичного заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Державне 
програмування 
розвитку людського 
потенціалу

Презентації, лекції, дискусії. Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за такою 
схемою: 1 Практичні заняття 
(усне опитування, 
виконання тестових і 
практичних/аналітичних 
завдань)(15 балів). 
2.Модульна/Контрольна 
робота (15 балів).  3. 
Підготовка і захист ІНДР 
(20 балів). 4. Виконання 
письмових екзаменаційних 
завдань (50 балів).
Індивідуальні письмові 
роботи: аспіранти 
виконують індивідуальні 
науково-дослідні аналітичні 
роботи на основі 
статистичних та інших 
даних відповідно до 
проблематики 
дисертаційної роботи. 
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їх 



оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
аспірантів становлять, але 
не обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі є підставою для її 
незарахування викладачем, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідують усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
строків, визначених для 
виконання письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час проведення 
аудиторних занять і за 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних занять. 
При цьому обов’язково 
враховується активність 
аспіранта під час 
аудиторних занять; 
своєчасність виконання 
поставлених завдань і т. ін. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

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

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні: 50% річної 
оцінки; максимальна 
кількість балів ‒ 50;
• іспит: 50% семестрової 
оцінки. Максимальна 
кількість балів ‒ 50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів ‒ 100.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають такі види 
письмових робіт: есе, тези 
доповіді, наукова стаття, 
текст наукової доповіді. 
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта ‒ 
відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування  є підставою для 
її незарахування, незалежно 
від масштабів плагіату. 
Відвідування занять є 



важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
заняття курсу. Аспіранти 
повинні інформувати 
викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків, визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Література. Уся література, 
яку аспіранти не зможуть 
знайти самостійно, буде 
надана викладачем 
виключно в освітніх цілях 
без права її передачі третім 
особам. Студенти 
заохочуються до 
використання також й іншої 
літератури та джерел, яких 
немає серед 
рекомендованих.
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
на заняттях та під час 
підсумкового іспиту. При 
цьому обов’язково 
враховуються: присутність 
на заняттях та активність 
аспіранта під час заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном чи іншими 
пристроями під час заняття 
в цілях, не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання та ін.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Актуальні проблеми 
аналітичної та 
прикладної економіки          

Інтерактивні лекції, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз ситуацій, 
мозкова атака, презентації.

Бально-рейтингова система 
оцінювання знань 
здійснюється на основі 
врахування рeзультатів 
поточного та підсумкового 
контролю за 100-бальною 
шкалою.
Підсумковий контроль – 
бали на кінцевому іспиті (50 
балів). Максимальна 
кількість балів, яку аспірант 
може набрати при 
підсумковому контролі, 
складає 50 балів. Іспит 
проводиться лише у 
письмовій формі.
Екзаменаційна оцінка з 
курсу «Актуальні проблеми 
аналітичної та  прикладної 
економіки» складається із 
суми балів за поточний і 
підсумковий контроль.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають декілька видів 
письмових робіт .
Виконання і захист 
індивідуальних науково-
дослідних робіт та їх 
оцінювання.
50 балів – успішність під час 
семестру, з них:
30 балів – виконання 



індивідуальної науково-
дослідної роботи (20 балів 
за виконання – оцінює 
викладач, 10 балів – оцінка 
за захист презентації).
20 балів за два обов’язкових 
види діяльності:
1. Презентація за терміном 
(середня оцінка: одна оцінка 
за якість виконання 
(аспірант повинен надіслати 
презентацію, друга оцінка – 
за представлення 
презентації в аудиторії). 
2. Презентація «Україна у 
міжнародних рейтингах з 
інноваційного і людського 
розвитку» (готує міні-група 
2 особи). 
 Академічна доброчесність: 
роботи аспірантів мають 
бути їх оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману.

ПРН 02.  Вільно 
презентувати та 
обговорювати з 
фахівцями і 
нефахівцями 
результати 
досліджень, 
теоретичні та 
практичні 
проблеми 
економіки 
державною та 
іноземною мовами, 
кваліфіковано 
відображати 
результати 
досліджень у 
наукових 
публікаціях у 
провідних наукових 
виданнях.

Статистичне 
моделювання 
соціально-
економічних процесів 
ІІІ

Репродуктивні, 
проблемного викладу, 
дослідницькі,  проектно-
орієнтоване навчання; 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних робіт 
відповідно до теми і завдань 
аналітичної частини 
дисертації; використання 
прикладних програм для 
обробки та аналізу даних під 
час практичних занять і 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних/ 
аналітичних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за такою 
схемою: 
Вид роботи Форма роботи і 
засоби діагностики 
Кількість балів
Аудиторна робота 
Практичні заняття (усне 
опитування, дискусія, 
виконання тестових і 
практичних/аналітичних 
завдань) 14
 Модульна/Контрольна 
робота 16
Індивідуальна науково
дослідна/ аналітична  
робота Підготовка і захист 
двох звітів про виконання 
ІНДР 20
Іспит Виконання письмових 
екзаменаційних завдань  50
Разом  100
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні зайняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
строків, визначених для 
виконання письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час проведення 
аудиторних занять і за 



виконання індивідуальних 
науково-дослідних занять. 
При цьому обов’язково 
враховується активність 
аспіранта під час 
аудиторних занять; 
своєчасність виконання 
поставлених завдань і т. ін. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються. 

Статистичні методи у 
соціально-
економічних  
дослідженнях

Репродуктивні, 
проблемного викладу, 
дослідницькі,  проектно-
орієнтоване навчання; 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних робіт 
відповідно до теми і завдань 
аналітичної частини 
дисертації; використання 
прикладних програм для 
обробки та аналізу даних під 
час практичних занять і 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних/ 
аналітичних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за такою 
схемою: 
Вид роботи Форма роботи і 
засоби діагностики 
Кількість балів (денна, 
вечірня/заочна форми)
Аудиторна робота 
Практичні заняття (усне 
опитування, дискусія, 
виконання тестових і 
практичних завдань) 15/10
 Модульна/Контрольна 
робота 14/19
Індивідуальна науково
дослідна/ аналітична  
робота Підготовка і захист 
трьох звітів про виконання 
ІНДР 21/21
Іспит Виконання письмових 
екзаменаційних завдань  
50/50
Разом  100
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні зайняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
строків, визначених для 
виконання письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час проведення 
аудиторних занять і за 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних занять. 
При цьому обов’язково 
враховується активність 
аспіранта під час 
аудиторних занять; 
своєчасність виконання 
поставлених завдань і т. ін.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Державне 
програмування 
розвитку людського 
потенціалу

Презентації, лекції, дискусії Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за такою 
схемою: 1 Практичні заняття 
(усне опитування, 
виконання тестових і 
практичних/аналітичних 
завдань)(15 балів). 
2.Модульна/Контрольна 
робота (15 балів).  3. 
Підготовка і захист ІНДР 
(20 балів). 4. Виконання 
письмових екзаменаційних 
завдань (50 балів).
Індивідуальні письмові 



роботи: аспіранти 
виконують індивідуальні 
науково-дослідні аналітичні 
роботи на основі 
статистичних та інших 
даних відповідно до 
проблематики 
дисертаційної роботи. 
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
аспірантів становлять, але 
не обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі є підставою для її 
незарахування викладачем, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідують усі 
лекції і практичні заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
строків, визначених для 
виконання письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
під час проведення 
аудиторних занять і за 
виконання індивідуальних 
науково-дослідних занять. 
При цьому обов’язково 
враховується активність 
аспіранта під час 
аудиторних занять; 
своєчасність виконання 
поставлених завдань і т. ін. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Філософія 
економічних систем

Лекції, презентації, 
колаборативне навчання 
(робота в невеликих групах), 
дискусії..

Розподіл балів: 
35 балів – тестування; 
15 балів – презентація 
наукових рефератів на 
задану тему (поглиблений 
аналіз однієї з актуальних 
новітніх ідей у сучасній 
філософії економічних 
систем);
50 балів – іспит.  
Академічна доброчесність. 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їхніми 
оригінальними 
дослідженнями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел та списування 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
недопустимої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 



недоброчесності в роботі 
аспіранта є підставою для її 
відхилення і незарахування, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. 
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

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

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні: 50% річної 
оцінки; максимальна 
кількість балів ‒ 50;
• іспит: 50% семестрової 
оцінки. Максимальна 
кількість балів ‒ 50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів ‒ 100.
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають такі види 
письмових робіт: есе, тези 
доповіді, наукова стаття, 
текст наукової доповіді. 
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта ‒ 
відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування  є підставою для 
її незарахування, незалежно 
від масштабів плагіату. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
заняття курсу. Аспіранти 
повинні інформувати 
викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків, визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Література. Уся література, 
яку аспіранти не зможуть 
знайти самостійно, буде 
надана викладачем 
виключно в освітніх цілях 
без права її передачі третім 
особам. Студенти 
заохочуються до 
використання також й іншої 
літератури та джерел, яких 
немає серед 
рекомендованих.
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
на заняттях та під час 
підсумкового іспиту. При 
цьому обов’язково 
враховуються: присутність 
на заняттях та активність 
аспіранта під час заняття; 
недопустимість пропусків та 



запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном чи іншими 
пристроями під час заняття 
в цілях, не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання та ін.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Педагогічна практика Традиційні та інноваційні 
технології навчання. Лекції, 
практичні і лабораторні 
заняття, бесіди, розповіді, 
дискусії, колаборативне 
навчання (спільні розробки 
і проекти), інтерактивні 
методи навчання, кейс 
технології, рольові ігри, 
прес-конференції, проектні 
технології, тестування, 
моделювання різних форм 
занять, аналіз ситуацій.
Ознайомлення з робочими 
програмами, змістом 
навчальних економічних 
дисциплін кафедр 
факультету. Підготовка і 
розробка планів-конспектів 
залікових навчальних 
занять. Налагодження 
контакту й організація 
педагогічної взаємодії зі 
студентами. Організація 
самостійної роботи 
студентів. Впровадження у 
навчальний процес 
інноваційних освітніх 
технологій та авторських 
методик.
Підготовка презентацій, 
пошук наукової інформації з 
використанням науково-
методичної літератури та 
інтернет-ресурсів. Аналіз 
педагогічних ситуацій та 
самостійне прийняття 
рішень щодо вирішення 
проблем. Відвідування й 
аналіз навчальних занять 
викладачів кафедр 
економічного факультету. 
Аналіз проведених колегами 
та самостійно організованих 
навчальних занять.

Оцінюється навчально-
методична робота і 
аудиторне навантаження 
аспіранта. Результати 
поточної успішності 
встановлює науковий 
керівник упродовж 
педагогічної практики 
шляхом аналізу та 
оцінювання цілісної 
систематичної педагогічної 
діяльності здобувача за 
конкретний період. При 
виставленні підсумкової 
оцінки враховують рівень 
теоретичної підготовки 
майбутнього викладача, 
якість виконання завдань 
практики, рівень оволодіння 
педагогічними вміннями і 
навичками, ставлення до 
студентів, акуратність, 
дисциплінованість, якість та 
вчасність оформлення 
звітних матеріалів. 
Оцінювання проводиться за 
100  бальною шкалою.
Політика виставлення балів 
поточної успішності:
• проведення двох відкритих 
залікових занять (2×25 балів 
= 50 балів);
• підготовка і розробка двох 
конспектів залікових занять 
(2×15 балів = 30 балів);
• рецензія відвіданого 
заняття – 10 балів;
• захист практики на 
засіданні кафедри, 
оформлення звітних 
документів (звіт про 
проходження практики 
(стислий опис змісту 
роботи), щоденник 
практики, конспекти 
проведених залікових 
занять, відгук наукового 
керівника про навчально-
методичну роботу 
аспіранта) – 10 балів.
Аспіранту, який не виконав 
програму практики, 
отримав негативний 
висновок щодо її 
проходження або 
незадовільну оцінку за 
результатами захисту, 
надається право її 
повторного проходження та 
захисту у встановленому 
порядку.
Академічна доброчесність: 
Роботи здобувачів є 
виключно оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.



 Інновації та 
підприємництво 

Лекції з використанням 
мультимедійного проектора 
та програми PowerPoint. 
Інтерактивні методи 
(методи генерування 
інноваційних ідей, робота у 
проектних групах, дискусії, 
обговорення проблемних 
ситуацій), підготовка опису 
бізнес-моделі потенційного 
стартапу.

50 балів – участь в 
обговоренні дискусійних та 
проблемних питань на 
практичних заняттях з 
урахуванням самостійної 
роботи;
20 балів – робота в групах 
(під час практичних занять) 
та представлення її 
результатів;
30 балів – індивідуальне 
завдання. 

Науковий семінар Дискусії та дебати; науково-
пошукові; метод усного 
опитування; метод проектів 
і презентацій; виконання 
індивідуальних науково-
дослідних завдань.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. З 
метою перевірки якості 
підготовки, знань, умінь 
аспіранта з дисципліни 
використовуються такі 
засоби оцінювання: 
- поточне опитування 
аспірантів на семінарських 
заняттях, перевірка 
виконання самостійної 
роботи;  
- проведення модульного 
контролю (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання.
 Об'єктами контролю знань 
аспірантів є: 
1) систематичність та 
активність роботи на 
семінарських заняттях;
2) виконання модульних 
завдань (колоквіумів), що 
включають теоретичні 
питання;
3) виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань;
При оцінці систематичності 
та активності роботи 
аспіранта на семінарських 
заняттях враховується:
- рівень знань, 
демонстрований у 
відповідях на семінарських 
заняттях; 
- активність при обговоренні 
дискусійних питань; тощо.
У процесі оцінювання знань 
аспірантів на колоквіумах 
враховується загальний 
рівень теоретичних знань, 
набутих аспірантами під час 
опанування. Практичні 
навички, набуті аспірантами 
враховуються при оцінці 
виконання самостійних 
(індивідуальних) завдань.
Загалом – 100 балів, з них 
семінарські заняття – до 50 
балів, захист індивідуальних 
науково-дослідних завдань 
– до 50 балів. 
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 
виконають самостійне 
індивідуальне письмове 
завдання. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
науковими  дослідженнями 
чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання в 



роботу інших аспірантів 
становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. Несвоєчасне 
виконання поставленого 
індивідуального завдання  
призводить до зниження 
оцінки за це завдання. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і семінарські заняття 
курсу. Аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються всі бали 
набрані під час семестру 
(поточне опитування, 
виконання самостійної 
індивідуальної роботи, 
колоквіуми). При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
семінарського заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Педагогіка вищої 
школи

Загальнонаукові методи 
пізнання; словесні – 
інтерактивна лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз педагогічних 
ситуацій, кейс-метод, 
мозкова атака; наочні – 
ілюстрування лекційного 
матеріалу записами на 
дошці, таблицями, схемами; 
практичні – виконання 
ділових і сюжетно-рольових 
вправ, ігор, практичних 
завдань шляхом 
застосування різних форм 
навчально-пізнавальної 
діяльності студентів 
(індивідуальної, парної, 
групової, колективної) з 
метою формування 
педагогічних знань, умінь і 
навичок.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
Відвідування лекцій та 
участь в їх інтерактивній 
частині, прибуття на 
консультації – 10%;
Участь і виступи на 
семінарських заняттях з 
дисципліни – в сумі 50%. 
Оцінка лектором підготовка 
індивідуального навчально-
дослідного завдання – 40%.
Письмові роботи: 
Очікується, що слухачі 
виконають індивідуальне 
навчально-дослідне 
завдання – підготують 
концепцію власної 
педагогічної діяльності як 
викладача вищої школи.
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 



слухачів будуть їх власними 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
слухачів становлять, але не 
обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі слухача є підставою 
для її незарахування 
викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи 
обману. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
слухачі відвідають усі лекції 
і семінарські заняття курсу. 
Слухачі мають інформувати 
викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку слухачі зобов’язані 
дотримуватись усіх строків,  
визначених для виконання 
різних видів завдань та 
індивідуальної навчально-
дослідної роботи, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
слухачами під час лекційних 
і практичних занять, 
виконання індивідуальних 
завдань. При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність слухача під час 
семінарського заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання тощо.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються.

Методологія 
підготовки наукової 
публікації

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проектно-орієнтоване 
навчання (проектування 
індивідуальної траєкторії 
підготовки публікацій 
відповідно до теми 
дисертації), дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні тощо 
: 75% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
75; 
• контрольні заміри 
(модулі): 25% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 25; 
• залік: виставляється за 
підсумками навчання 
упродовж семестру. 
Максимальна кількість балів 
100. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100. 
Письмові роботи: 



Очікується, що аспіранти 
виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, 
вирішення кейсу тощо). 
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи 
аспірантів будуть їх 
оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані 
джерела, фабрикування 
джерел, списування, 
втручання в роботу інших 
аспірантів становлять, але 
не обмежують, приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі є підставою для її 
незарахування викладачем, 
незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідання занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
лекції і практичні зайняття 
курсу. аспіранти мають 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали набрані 
на поточному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
за модуль. При цьому 
обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та 
активність аспіранта під час 
практичного заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
користування мобільним 
телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними 
пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого 
завдання і т. ін.  Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються. 

Підготовка науково-
інноваційного проекту

Жанрово-базований підхід 
до оволодіння форматом 
наукового проекту, 
колаборативне навчання у 
вигляді групових дискусій.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• модульна контрольна 
робота: 40% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів ‒ 40; 
• поточна успішність 
(виконані завдання 
протягом семестру): 60% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
‒ 60. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів ‒ 100. 
Письмові роботи: 
Очікується, що аспіранти 



виконають такий вид 
письмової роботи: науковий 
проект. Академічна 
доброчесність: Очікується, 
що роботи аспірантів будуть 
їх оригінальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі аспіранта ‒ 
відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування є підставою для 
її незарахування, незалежно 
від масштабів плагіату. 
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
аспіранти відвідають усі 
заняття курсу. Аспіранти 
мають інформувати 
викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому 
випадку аспіранти 
зобов’язані дотримуватися 
усіх строків, визначених для 
виконання усіх видів 
письмових робіт, 
передбачених курсом. 
Політика виставлення балів. 
Враховуються бали, набрані 
на заняттях, у самостійній 
роботі та під час заліку. При 
цьому обов’язково 
враховуються: присутність 
на заняттях та активність 
аспіранта під час заняття; 
недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; 
списування та плагіат; 
несвоєчасне виконання 
поставленого завдання та ін.  
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються. 

Психологія вищої 
школи

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

20 балів – контрольні 
роботи. 
20 балів - презентація «Чого 
і як я можу навчити інших» 
або відеоматеріал 
практичного заняття/лекції;  
10 балів - індивідуальне 
завдання «Опанування 
роботи з тестом «Навчальні 
стилі»; 
50 балів – залік. 
Загалом 100 балів. 

 


