




Д оговір про співпрацю  
між Львівським національним університетом імені Івана Франка та

Державною установою «Інститут регіональних досліджень імені 
М.І. Долішнього Національної академії наук України»

м. Львів № І_ _____ 20£/ р.

Львівський національний університет імені Івана Франка в особі ректора 
Володимира Петровича Мельника, що діє на підставі Статуту Університету (далі - 
Університет) та Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 
Долішнього Національної академії наук України»' в особі директора Кравціва 
Василя Степановича, що діє на підставі Статуту ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (далі - Інститут), а в 
подальшому разом іменуються - Договірні Сторони, керуючись Законами України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» і з 
метою співробітництва щодо організації підготовки та працевлаштування 
випускників магістратури та аспірантури уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є співробітництво між Договірними Сторонами 
щодо організації підготовки здобувачів на другому (магістерському) та 
третьому (освітньо-науковому) рівнях вищ ої освіти за спеціальностями 051 
«Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», взаємного 
проходження педагогічної, переддипломної та науково-дослідницької практик, 
стажування магістрів, аспірантів та наукових /науково-педагогічних працівників.

1.2. Жодні положення цієї додаткової Угоди не можуть тлумачитись як 
обмеження на співробітництво між Договірними Сторонами у будь-яких інших 
сферах діяльності.

2. Напрямки співпраці Договірних Сторін

2.1. Організація взаємної практики і стажувань для магістрів та аспірантів.

2.2. Організація педагогічної практики для наукових працівників Інституту в 
Університеті та науково-дослідних стажувань для педагогічних (науково- 
педагогічних) працівників Університету в Інституті.

2.3. Надання взаємної можливості проведенім лекцій, семінарів та навчань 
за участю фахівців Договірних Сторін.

2.4. Спільна організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та 
інших заходів для молодих вчених та аспірантів.



2.5. Взаємна участь у формуванні тем дисертаційних досліджень, програм 
практик/стажувань та окремих курсів підготовки, долучення до процесу створення 
(оновлення), освітньо-професійних та освітньо-наукових програм за 
спеціальностями 051 «Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування».

2.6. Взаємне консультування магістрів за тематикою кваліфікаційних 
(магістерських) робіт та аспірантів за тематикою дисертаційних робіт 
науковими/науково-педагогічними працівниками.

2.7. Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін.

3. Заходи, які здійснюють сторони

3.1. Договірні Сторони взаємно:

3.1.1. Забезпечують якісну професійну підготовку магістрів та аспірантів 
відповідно до Національної рамки кваліфікацій за спеціальностями 051 
«Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

3.1.2. Забезпечують методичне керівництво при проходженні магістрами 
(переддипломної), аспірантами та працівниками педагогічних/науково-дослідних 
практик та стажувань згідно з їх індивідуальними планами.

3.1.3. Забезпечують проходження безкоштовних педагогічних/науково- 
дослідних практик та стажувань для магістрів, аспірантів та працівників. 
Керівництво практикантами та стажуваннями доручають досвідченим 
науковим/науково-педагогічним працівникам.

3.1.4. Надають інформацію щодо якості освіти та практичних навичок в 
магістрів, аспірантів та працівників, які проходили практику чи стажування.

3.1.5. Беруть участь у формуванні та оновленні освітньо-професійних 
програм магістра та освітньо-наукових програм доктора філософії за 
спеціальностями 051 «Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» шляхом подання пропозицій щодо освітніх компонентів.

3.1.6. Залучають провідних наукових / науково-педагогічних працівників для 
проведення лекцій, семінарів та навчань магістрів, аспірантів та молодих вчених.

3.1.7. Здійснюють спільну організацію наукових конференцій, симпозіумів, 
семінарів (зокрема міжнародних) та інших заходів для студентів магістрів, 
молодих вчених та аспірантів з метою презентації ними результатів досліджень та 
включення у світовий науковий простір.

3.2. Львівський національний університет імені Івана Франка забезпечує 
консультування аспірантів Інституту з питань застосування економетричних



методів та інформаційних технологій в процесі дослідження фахівцями кафедри 
цифрової економіки та бізнес-аналітики Університету.

3.3. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України» забезпечує консультування магістрів та аспірантів Університету щодо 
застосування сучасних підходів до організації наукових досліджень, ознайомлення 
з тематикою наукових досліджень Інституту.

4. Дія додаткової Угоди та інші умови
4.1. На виконання окремих положень договору можуть укладатися додатки, 

що є невід’ємною його частиною.
4.2. Зміни і доповнення до договору вносяться за взаємною згодою.
4.3. Цей договір вступає в дію з дня його підписання і діє до 31 грудня 2025

року.
4.4. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну

силу.
4.5. Договір не передбачає жодних фінансових зобов'язань сторін.
4.6. Дія договору припиняється:
- за взаємною згодою Сторін;
- достроково за ініціативою однієї із Сторін у випадку порушення іншою 

Стороною умов договору;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Юридичні адреси сторін:
Львівський національний університет 
імені Івана Франка

ДУ «Інститут регіональних досліджень 
імені М. І. Долішнього НАН України»
Юридична (поштова) адреса:
79026, м. Львів, 
вул. Козельницька, 4

вул. Університетська, 1 
м. Львів, 79000 
Код ЄДРПОУ 02070987
Державна Казначейська служба України Код ЄДРПОУ 05539979 
у м. Києві
Р/р: ІІА788201720313211002201001061

Тел. (032) 270-71-68

Тел. (032)239-41-22

Ректор 
Львівського національного 
університету імені^вана^ранка

^■їчТ'т 7Г " < 4*

Договір підписали:
Директор , г , ^
ДУ «Інстірг^ ̂ Є)ГІОН̂ ,̂НИХ досліджень
імені М,%'Д0лііш*ьогоШАН України»
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ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ  
між Львівським національним університетом імені Івана Франка 
та Львівським обласним об’єднанням організацій роботодавців

м. Львів № і ' у  ві Р-

Львівський національний університет імені Івана Франка в особі ректора 
Мельника Володимира Петровича, який діє на підставі Статуту Університету”(дйлі
-  Університет) та Львівське обласне об’єднання організацій роботодавців в особі 
Голови Ривака Івана Миколайовича, який діє на підставі Статуту та Закону 
України «Про організації роботодавців» (далі -  Об’єднання), а в подальшому разом 
іменуються -  Договірні Сторони, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є взаємодія і співробітництво Сторін у підготовці 

висококваліфікованих кадрів у галузях знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
(спеціальність 051 «Економіка»), 07 «Управління та адміністрування», реалізації 
інтелектуального потенціалу на різних рівнях функціонування економіки та інших 
сферах суспільного життя.

1.2. Договір укладено з метою обміну досвідом, створення робочих груп для 
вирішення актуальних проблем соціально-економічного розвитку Львівської області 
на рівні територіальних одиниць та суб’єктів підприємництва, об’єднання зусиль 
сторін для підготовки і реалізації спільних проектів.

1.2. Жодні положення цього договору не можуть тлумачитись як обмеження 
на співробітництво між Договірними Сторонами у будь-яких інших сферах 
діяльності.

2. Напрями співпраці Договірних Сторін
2.1. Взаємна участь у розробці та оновленні компонентів освітньо- 

професійних і освітньо-наукових програм за спеціальностями і спеціалізаціями з 
відповідних галузей знань, підготовці наукових видань, формуванні тематики 
кваліфікаційних і науково-дослідних робіт, програм практики студентів, стажування, 
аспірантів і викладачів Університету.

2.2. Спільна організація конференцій, симпозіумів, семінарів та інших 
науково-практичних заходів, у тому числі міжнародних.

2.3. Організація стажування наукових, науково-педагогічних працівників та 
аспірантів Університету на базі підприємств і організацій роботодавців -  учасників 
Об’єднання.



2.4. Надання взаємної можливості проведення навчальних і консультаційних 
занять, тренінгів за участю представників Сторін.

2.5. Спільна розробка проектів стратегій і програм соціально-економічного 
розвитку територіальних одиниць, галузей, та інших соціально-економічних і 
виробничих систем.

2.7. Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості Договірних 
Сторін.

З.Заходи, які здійснюють сторони 
3.1. Львівський національний університет імені Івана Франка:

3.1.1. Призначає контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за 
комунікації і співпрацю з Об’єднанням та надання необхідної інформації, яка не є 
конфіденційною.

3.1.2. Враховує пропозиції Об'єднання у розробці та оновленні освітньо- 
професійних і освітньо-наукових програм, навчальних планів підготовки фахівців, 
тематики вибіркових дисциплін і спецкурсів.

3.1.3. Сприяє Об’єднанню в організації та проведенні обумовлених цим 
Договором (чи додатковими угодами), заходів із студентами, аспірантами, 
викладачами і дослідниками Університету.

3.1.4.. Забезпечує методичне керівництво проходження студентами практики 
на підприємствах і організаціях -  Учасниках Об’єднання згідно з календарним 
планом і у терміни, передбачені навчальними планами з підготовки фахівців, а також 
стажування аспірантів і викладачів Університету.

3.1.5. Дотримується спільно розроблених і затверджених Договірними 
Сторонами положень про порядок проведення конкурсів, практик, стажувань та 
інших видів співпраці.

3.2. Львівське обласне об’єднання організацій роботодавців
3.2.1. Призначає контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за 

комунікації і співпрацю з Університетом та надання необхідної інформації, яка не є 
конфіденційною.

3.2.2. Бере участь у розробці рекомендацій щодо змісту освітньо-професійних 
і освітньо-наукових програм підготовки фахівців в Університеті, підготовці 
наукових, науково-методичних та інших видань шляхом подання пропозицій щодо 
відповідних освітніх компонентів.

3.2.2 Сприяє забезпеченню проходження практики для студентів, стажування 
аспірантів і викладачів на підприємствах і організаціях -  Учасниках Об’єднання 
згідно із взаємно узгодженими з Університетом програмами і тематиками.

3.2.4. Надає інформацію щодо якості освіти та практичних навичок у студентів 
і аспірантів, які проходили практику і стажування на підприємствах і організаціях -  
Учасниках Об’єднання.



3.2.5. Дотримується спільно розроблених і затверджених Договірними 
Сторонами положень про порядок проведення конкурсів, практик, стажувань та 
інших видів співпраці.

4. Дія Договору та інші умови
4.1. На виконання окремих положень цього Договору можуть укладатися 

додатки до угоди, що є невід’ємною його частиною.
4.2.3міни і доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Договірних 

Сторін шляхом укладання додаткових угод.
4.3. Цей Договір діє протягом п’яти років від дня його підписання Сторонами. 

За погодженням Сторін строк дії цього Договору продовжується на той самий строк 
з дня його підписання.

4.4. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну
силу.

4.5. Договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань сторін.
4.6. Дія Договору припиняється:
- за взаємною згодою Сторін;
- достроково за ініціативою однієї із Сторін у випадку порушення іншою 

Стороною умов цього Договору;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Юридичні адреси сторін:

Львівський національний університет 
імені Івана Франка

Львівське обласне об’єднання 
організацій роботодавців

Юридична (поштова) адреса:
79000, м. Львів,
вул. Університетська,!

Юридична (поштова) адреса: 
79022, м. Львів, 
вул. Городоцька, 174

Тел.(032) 239-41-22 Тел. (032)297-61-76

Договір підписали:

Ректор
Львівського національного 
імені Івана Франка

•лова
вського обласного об’єднання 

ізаній роботодавців

І.М. Ривак



МЕМОРАНДУМ
про взаємодію і співпрацю

м. Ки їв ^ ^  _ 2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ю-КОНТРОЛ» (надалі за 
текстом -  «Сторона-1»), з однієї сторони та ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (надалі за текстом -  «Сторона-2»), що надалі разом 
іменуються як «Сторони», або окремо -  «Сторона», враховуючи важливість і загальну 
зацікавленість у розвитку співпраці, спираючись на принципи рівності Сторін і 
взаємної вигоди, діючи у дусі партнерства, підписали цей Меморандум про наступне.

Сторони в межах цього Меморандуму домовились вживати спільних зусиль для 
розвитку громадянського суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного 
людського капіталу; провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або  
інноваційної діяльності у сфері використання відкритих даних, розробки відповідних 
освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових програмам та навчальних планів; 
поширення знань та інформації з питань запобігання корупції і забезпечення 
прозорості ведення бізнесу в Україні. З моменту підписання цього Меморандуму 
відносини між Сторонами вважаються партнерськими.

Будь-яка діяльність Сторін в рамках цього Меморандуму на території України 
здійснюється на принципах рівноправності, відкритості, доброчинності і невтручання в 
діяльність одна іншої.

Реалізація співробітництва Сторін у рамках цього Меморандуму передбачає 
можливості використання Сторонами інформаційно-аналітичних ресурсів1 одна іншої 
протягом трьох місяців від дня підписання Меморандуму.

Сторони домовляються, що умови цього Меморандуму не є конфіденційними та 
можуть надаватися заінтересованим третім особам у разі необхідності.

Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не 
призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов'язань для будь-якої із 
них. Якщо інше не було погоджене, Сторони домовляються, що кожна з них самостійно 
несе власні витрати стосовно завдань, передбачених цим Меморандумом.

Кожна Сторона має право співпрацювати з третіми особами з будь-яких питань, 
подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з положень цього 
Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін укладати інші угоди з третіми 
особами.

1 При використанні інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності 
«УОІІСОИТКОІ» Сторони-1, Стороні-2 забороняється: здійснювати декомпіляцію наявних в Системі баз даних з метою перенесення 
інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей; використовувати у власних інформаційних продуктах 
інформацію у формі і з використанням стилю, аналогічних формі і стилю подання інформації у Системі, без дозволу Сторони-1; 
використовувати Систему з метою, що не відповідає цьому Меморандуму: зокрема, в комерційних цілях, а також в діяльності, що 
суперечить законодавству України і порушує права та законні інтереси інших осіб; перешкоджати функціонуванню Системи і 
намагатися отримати доступ до неї поза програмним інтерфейсом, в т. ч. за допомогою інших програмних засобів, а також всупереч 
рекомендаціям Сторони-1.



Цей Меморандум діє протягом трьох років від дня його підписання Сторонами. 
За погодженням Сторін строк дії цього Меморандуму продовжується на той самий 
строк. Будь-яка із Сторін вправі виступити з ініціативою про припинення цього 
Меморандуму. Припинення Меморандуму набирає чинності з для повідомлення 
відповідної Сторони іншою Стороною.

Цей Меморандум може бути доповнений і уточнений шляхом розробки і підписання 
додаткових угод до нього, що визначають конкретні заходи. Будь-які зміни та 
доповнення до цього Меморандуму дійсні у тому випадку, якщо вони здійснені у 
письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

Відповідальність за порушення умов цього Меморандуму (зокрема, при використанні 
Сторонами інформаційно-аналітичних ресурсів одна іншої) визначається 
законодавством України.

Сторони можуть взаємодіяти одна з іншою з питань виконання цього Меморандуму 
через своїх уповноважених представників, що делегуються Сторонами для розгляду 
поточних питань та проведення спільних заходів.

Цей Меморандум складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які 
мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Реквізити і підписи Сторін

Сторона-1: Сторона-2:

Товариство з обмеженою  
відповідальністю «Ю-КОНТРОЛ»

Львівський національний університет 
імені Івана Франка

Ідентифікаційний код: 39404434

Місцезнаходження: 02098, м. Київ, 
вуя. Шумського Юрія, буд. 1А, офіс 117

Ідентифікаційний код: 02070987

Місцезнаходження: 79000, м. Львів, 
вуя. Уніврр ги  грр т гн кп  1



РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-наукову програму 

підготовки докторів філософії з галузі знань 

05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка 

у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Динаміка змін в економіці та інших сферах суспільного життя, що 
обумовлена глобальними викликами, національними та регіональними 
особливостями розвитку, підвищує потребу у професіоналах, які здатні 
реагувати на такі зміни, бути генераторами інноваційних рішень у вирішенні 
складних проблем сучасності. У зв’язку з цим актуальним завданням 
закладів вищої освіти та академічної науки є підготовка 
висококваліфікованих фахівців, які володіють теорією і сучасною 

методологією наукових досліджень в економіці, здатні створювати нові 

знання для розвитку міжнародних, національних, регіональних та інших 

соціально-економічних систем.
Подана на рецензування освітньо-наукова програма «Економіка», за 

якою здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти на третьому 
(науковому) рівні за спеціальністю «051 Економіка» у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка, розроблена згідно з 
вимогами законодавства України у галузі вищої освіти, нормативно- 

правовими документами Міністерства освіти і науки України, 

рекомендаціями Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, а також з урахуванням Зальцбурзьких принципів реформування 

системи підготовки фахівців для розвитку європейського освітнього та 
дослідницього простору.

Перелік і зміст обов’язкових та вибіркових компонент рецензованої 

освітньо-наукової програми вказує на те, що вона забезпечує цілісний і 

системний підхід до підготовки фахівців, здатних здійснювати науково- 

дослідну та інноваційну діяльність, проводити аналітичні дослідження у 

міжнародному контексті, використовувати кількісні економіко- математичні 
і статистичні методи, а також розвивати навики викладацької діяльності.



Реалізацію програми забезпечують науково-педагогічні працівники і 
досідники чотирнадцяти кафедр економічного факультету та інших 
структурних підрозділів Львівського національного університету імені 
Івана Франка, які є засновиками наукових шкіл у галузі економіки 
(економіко-математичного моделювання -  проф. Вовк В.М.; становлення 
української економічної термінології -  проф. Панчишин С.М.; моделювання 
сталого розвитку економіки України із застосуванням інструментарію 
фізичної економії- проф. Гринів Л.С.; регіональної статистики та 
економічної аналітики -  проф. Матковський С.О., розвиток людського 
інтелектуального потенціалу -  проф. Стефанишин О.В.), мають досвід 
розробки та реалізації міжнародних, національних і регіональних проектів, 
спрямованих на наукову підтримку та аналітичне забезпечення у вирішенні 
актуальних проблем розвитку економіки та соціальної сфери.

Аспіранти і викладацький склад осітньо-наукової програми підготовки 

докторів філософії за спеціальністю «Економіка» в ЛНУ імені Івана Франка 
активно співпрацюють з колегами Інституту регіональних досліджень імені 

М.І. Долішнього НАН України, зокрема, у рамках спільного виконання 

проектів регіонального розвитку, госпдоговірних науково-дослідних тем на 

замовлення Львівської обласної держадміністрації, організації міжнародних 

науково-практичних конференцій, діяльності наукового інформаційно- 
статистичного транскордонного кластеру «Інфостат Україна-Польща», 
створеного у 2013 р. Учасниками цього кластеру є: ДУ «ІРД НАН України», 

Львівський національний університет імені І. Франка, Головне управління 

статистики у Львівській області, Львівська обласна спілка економістів 

України -  з української сторони; Статистичне управління Підкарпатського 
воєводства (м. Жешув), Жешувський університет, Центр статистичних 
досліджень і освіти Головного управління статистики Польщі (м. Варшава) -  
з польської сторони.

Серед сильних сторін рецензованої осітньо-наукової програми -  

широкий спектр дисциплін вільного вибору аспіранта, які забезпечують 

міждисциплінарні знання, використання економіко-статистичних методів і 

моделей для аналізу інституційного впливу на розвиток економічних 

систем на макро-, мезо- і мікрорівнях; викладання курсів фахового



спрямування англійською мовою (за згодою здобувачів), сприяння в 
академічній мобільності тощо. Водночас важливо зауважити, що в актуалній 
тематиці дисертаційних робіт аспірантів, які виконуються у 2020-2021 році, 
відсутня проблематика регіонального соціально-економічного розвитку, що 
певною мірою послаблює зв'язок науково-дослідної роботи аспірантів з 
вирішенням актуальних проблем розвитку регіону діяльності Львівського 
університету. У зв’язку з цим для подальшого вдосконалення освітньо- 
наукової програми рекомендуємо врахувати інтелектуальний потенціал, 
високу академічну і професійну кваліфікацію людських ресурсів програми у 
формуванні тематики наукових досліджень аспірантів з урахуванням 
актуальних проблем розвитку економіки регіонів України.

Загалом вважаю, що рецензована осітньо-наукова програма підготовки 

докторів філософії за спеціальністю «Економіка» у Львівському 
національному університеті імені Івана Фрнка є унікальною та якісною, 
забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну підготовку фахівців, 
здатних здйснювати наукові дослідження та розв’язувати актуальні завдання 

у сфері економіки, пропонувати інноваційні рішення теоретичного та 

прикладного спрямування.

Рецензент

Директор ДУ «Інститут регіональ 
імені М.І. Долішнього НАН Укра: 
доктор економічних наук, профес В.С.Кравців

Контакти:

тел. +38(032) 270-71-68 

е-таіі: ігг@,таі1.1уіу.иа 

Адреса: м. Львів, вул. Козельницька, 4

79026
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РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії

з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 

Економіка у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Активізація регіональної політики в Україні, реформи територіальної 

організації влади та місцевого самоврядування зумовлюють прискорення 

процесів децентралізації, а відтак підвищують відповідальність місцевих органів 

влади за розробку і реалізацію ефективних рішень у галузі економіки, інших 

сферах розвитку територій. У зв’язку з цим зростає потреба у фахівцях вищої 

кваліфікації для аналітичної роботи, наукового консультування з питань 

вирішення складних питань соціально-економічного розвитку на макро-, мезо- і 

мікрорівнях. Саме таку мету визначено у рецензованій освітньо-науковій 

програмі підготовки докторів філософії за спеціальністю «Економіка» у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Рецензована програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 051 «Економіка» розроблена згідно з нормами Закону України 

«Про вищу освіту» та інших документів, які визначають вимоги до змісту та 

організації підготовки фахівців відповідного рівня.

Програма містить необхідний комплекс освітніх компонентів, зокрема, 

цикл нормативних і вибіркових дисциплін, які забезпечують розвиток



компетентностей майбутніх докторів філософії для розв’язання актуальних 

завдань у сфері економіки, створюють підґрунтя для інноваційних рішень 

теоретичного та прикладного спрямування. На особливу позитивну оцінку 

заслуговує цикл вибіркових дисциплін, орієнтований на реалізацію 

індивідуальних цілей наукової роботи здобувачів, поглиблення навиків аналізу, 

моделювання і прогнозування розвитку соціально-економічних систем, а також 

підготовки науково-інноваційних проектів.

Склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують реалізацію 

освітньо-наукової програми за спеціальністю 051 «Економіка» в ЛНУ імені Івана 

Франка, вказує на високий рівень їхньої академічної і професійної кваліфікації, 

а також можливість успішного досягнення програмних результатів навчання.

Для подальшого удосконалення рецензованої програми рекомендую 

розширити зміст її освітніх компонент, які сприятимуть посиленню інтеграції 

індивідуальних програм наукових досліджень здобувачів з актуальними 

напрямами стратегічного розвитку економіки Львівської області.

Рекомендую рецензовану освітньо-наукову програму за спеціальністю 051 

«Економіка» у Львівському національному університеті імені Івана Франка до 

реалізації.

Рецензент:

Директор

Львівської обласної державної адміністрації, 

кандидат економічних наук

Степан КУЙБІДА



РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-наукову програму «Економіка» 
підготовки докторів філософії з галузі знань

05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка 
у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Розвиток сучасної економіки України відбувається під впливом 
прискорених змін як у глобальному конкурентному середовищі, так і 
внаслідок впливу чинників національного і регіонального масштабу, 
перманентного загострення проблем національної безпеки, пов’язаної з 
російською гібридною агресією. Складність зазначених процесів обумовлює 
необхідність переосмислення наявних знань і професійних практик, 
критичного і творчого мислення у вирішенні значущих проблем 
функціонування економіки на макро-, мезо- і мікрорівнях. У зв’язку з цим 
підготовка докторів філософії у галузі економіки є актуальним завданням у 
контексті сучасних викликів, можливостей і загроз.

Львівський національний університет імені Івана Франка є класичним 
закладом вищої освіти з потужними науковими школами, у тому числі у 
галузі економічної теорії, розвитку людського та соціально-трудового 
потенціалу, кількісних методів в економіці. Завдяки людським ресурсам, 
традиціям їх збереження і розвитку у Львівському університеті протягом 
багатьох років забезпечується якісна підготовка фахівців з вищою освітою, 
кандидатів і докторів наук, а протягом останніх років -  докторів філософії 
(РЮ), які реалізують свій інтелектуальний потенціал у різних секторах 
економіки, освітньо-науковій сфері та управлінні.

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за 
спеціальністю 051 «Економіка» розроблена колективом науково- 
педагогічних працівників п ’яти кафедр економічного факультету Львівського 
університету відповідно до сучасних нормативно-правових документів у 
галузі вищої освіти та науки, проекту стандарту підготовки доктора 
філософії з економіки, а також з урахуванням рекомендацій і запитів 
сгейкхолдерів.

У рецензованій програмі чітко визначені загальні і спеціальні 
компетентності майбутнього доктора філософії, програмні результати 
навчання, а також особливості програми, а саме, широкий спектр дисциплін 
вільного вибору аспіранта -  для реалізацій індивідуальної програми науково- 
дослідної роботи; викладання навчальних дисциплін фахового спрямування 
англійською мовою (за згодою здобувачів) -  для здійснення наукового



пошуку у міжнародному контексті, участі у міжнародних наукових заходах, 
інших формах академічній мобільності тощо.

Навчальний процес та наукове керівництво забезпечується 
викладачами і дослідниками, професорами, які мають належний рівень 
академічної та професійної кваліфікації, проходили стажування у провідних 
ЗВО Америки та Європи, практичний досвід роботи у сфері економіки, 
реалізації освітніх, наукових та інших проектів.

Зазначене вище дає підстави стверджувати, що зміст рецензованої 
освітньо-наукової програми, її кадрове, науково-методичне, інформаційне 
забезпечення дають змогу реалізувати процес підготовки 
висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати комплексні проблеми в 
галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 
економіки, здійснювати викладання економічних і суміжних дисциплін у 
закладах вищої освіти.

Для подальшого удосконалення освітньо-наукової програми 
рекомендуємо розширити опис її змісту з урахуванням дев’ятого рівня 
Національної рамки кваліфікацій та відповідних йому знань, умінь/навичок, 
комунікацій, відповідальності та автономії.

На підставі зазначеного вище вважаю, шо освітньо-наукову програму, 
розроблену у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 
можна рекомендувати до використання для підготовки здобувачів третього 
освітньо-наукового рівня (доктор філософії) за спеціальністю 051 
«Економіка».

Рецензент:
професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, 
керівник Науково-дослідного центру «ДЕМОС»
Національного університету «Львівська політехніка», 
доктор економічних наук, професор  ̂Уїг-К У.Я. Садова

У
Підпис професора У.Я. Садової

Вчений секретар Національно^ 
«Львівська політехніка», к.т.н

«засвідчую»

Р.Б.Брилинський
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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму підготовки у Львівському національному університеті імені Івана

Франка здобувачів вищої освіти 
на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 051 Економіка

Розвиток економіки України та її регіонів в інтересах людини, єдності держави і сталого 
розвитку потребує людських ресурсів, здатних реагувати на нові виклики, вирішувати комплексні 
проблеми, продукуючи нові знання та інноваційні рішення. У зв’язку з цим стратегічно важливе 
значення має діяльність університетів, що традиційно виступають центрами формування і 
розвитку інтелектуального потенціалу суспільства, підготовки висококваліфікованих кадрів.

Оцінюючи з позицій соціальної відповідальності представників підприємницького 
середовища освітньо-наукову програму за спеціальністю «Економіка» у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка, відзначаємо, насамперед її системний характер. 
Рецензована програма містить складові фундаментальної теоретичної підготовки, прикладних 
досліджень, розвитку навиків академічного письма, педагогічної діяльності, підготовки і захисту 
дисертаційної роботи. За підсумками навчання доктор філософії зможе успішно набути загальних і 
фахових компетентностей для розв'язування комплексних проблеми в галузі професійної та 
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і 
створення нових знань та професійної практики в галузі економіки.

Зміст освітньо-наукової програми реалізується завдяки академічній і професійній 
кваліфікації науково-педагогічних працівників чотирнадцяти кафедр Львівського університету, які 
мають досвід не лише теоретичної підготовки фахівців, але й успішні практики реалізації 
наукових ідей в економіці, освіті та інших сферах суспільного життя.

Широкий спектр дисциплін вільного вибору аспіранта, серед яких -  «Інновації та 
підприємництво», «Підготовка науково-інноваційного проекту», «Інтелектуальна власність і 
трансфер технологій», забезпечують не лише формування індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувачів, але й формують навики впровадження своїх наукових розробок в інноваційних та 
інших проектах. Наголосимо, що здатність генерувати та реалізовувати наукові ідеї в конкретних 
проектах, -  основне, що очікують роботодавці від фахівців, які здобувають кваліфікацію на 
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Отже, враховуючи зазначені вище положення, можемо стверджувати, що рецензована 
програма є інтегрованою у зовнішнє науково-освітнє, економічне, у тому числі підприємницьке 
середовище. Переконані, що цілі, компоненти, програмні результати навчання, визначені 
розробниками освітньо-наукової програми за спеціальністю «Економіка», відповідають запитам 
роботодавців і можуть бути успішно реалізовані у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка у співпраці із зацікавленими сторонами.

Рецензент: Виконавчий директор
Львівського обласного об’єднання організацій роботодавців,
кандидат технічних наук М.С. Яворський

Контакти:
тел. +38(032)297-61-76 
е-таіі: т.уаУОГ8куу@§таі1.сот 
Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 174 
79022
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