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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

Освітня складова спрямована на оволодіння концептуальними та методологічними
знаннями у сфері науково-дослідної та педагогічної діяльності, сучасними
інформаційними технологіями для проведення наукових досліджень; набуття
універсальних навичок дослідника, здатностей проводити критичну оцінку та
прогнозування функціонування економічних систем, формування інноваційних
рішень для розв'язання комплексних проблем у сфері економіки.

Наукова складова спрямована на організацію та проведення здобувачами
актуальних, оригінальних, інноваційних, міждисциплінарних, комплексних
економічних досліджень, які мають теоретичну та практичну цінність; набуття вмінь
ідентифікувати, формулювати гіпотези, створювати нові знання та вирішувати
наукові проблеми в економіці.

Фокус ОНП

Мета ОНП

Обов'язкові освітні компоненти
 Проблеми сучасної філософії
 Методологія та організація наукових досліджень 
 Інформаційні технології в науковій діяльності
 Педагогічна майстерність у вищій школі
 Управління проєктами та інноваційною діяльністю
 Іноземна мова наукового та ділового спілкування

Цикл спеціальної підготовки
 Сучасні економічні теорії
 Методи та моделі аналізу і прогнозування розвитку економічних 

систем
 Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем розвитку 

економіки
 Державне регулювання економіки: сучасні проблеми

Підготовка висококваліфікованих, інтегрованих у міжнародну академічну спільноту
фахівців в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 051 “Економіка”,
які володіють сучасним критичним економічним мисленням та методологічним
інструментарієм наукових економічних досліджень, здатних проводити оригінальні
практикоорієнтовані наукові дослідження та створювати нові економічні знання,
спрямовані на вирішення складних інноваційно-дослідницьких завдань та
комплексних проблем функціонування економічних систем різного рівня, а також
самостійно провадити педагогічно-організаційну та професійну діяльність в сфері
економіки, державного управління, бізнесу та освіти.
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Здатність до абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.1

2

3

Здатність до пошуку, оброблення та
аналізу інформації з різних джерел.

Здатність працювати в міжнародному
контексті.

4
Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).

5
Здатність розв’язувати комплексні
проблеми економіки на основі системного
наукового світогляду та загального
культурного кругозору із дотриманням
принципів професійної етики та академічної
доброчесності.

Загальні  компетентності випускника



Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових
результатів, які створюють нові знання в економіці та дотичних до неї
міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних
наукових виданнях з економіки та суміжних галузей.

Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати
наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та
англійською мовами.

Здатність використовувати сучасні методології, методи та інструменти
емпіричних і теоретичних досліджень у сфері економіки, методи
комп’ютерного моделювання, сучасні цифрові технології, бази даних та
інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій
та науково-педагогічній діяльності.

Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої
освіти.

Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати проблеми
дослідницького характеру у сфері економіки з врахуванням економічних
ризиків та можливих соціально-економічних наслідків, оцінювати та
забезпечувати якість виконуваних досліджень, у тому числі з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції.

Здатність обґрунтовувати та готувати економічні рішення на основі
розуміння закономірностей розвитку соціально-економічних систем і
процесів із застосуванням математичних методів та моделей

Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні наукові
проєкти в економіці та дотичні до неї міждисциплінарні підходи,
проявляти лідерство та відповідальність при їх реалізації; комерціалізувати
результати наукових досліджень та забезпечувати дотримання прав
інтелектуальної власності.

Здатність використовувати сучасні знання з економіки, її державного
регулювання та світових трендів соціально-економічного розвитку сфери
обігу товарів і послуг, а також сучасні моделі та методи дослідження
соціально-економічних систем на мікро-, мезо- і макрорівнях економіки
для вирішення наукових завдань щодо забезпечення їх інноваційного
розвитку, конкурентоспроможності, ефективності в умовах невизначеності
та обґрунтування наукових результатів, що містять нове знання та мають
практичну значущість для сфери обігу товарів і послуг України.

Спеціальні компетентності випускника



Структурно-логічна схема ОНП
1 рік навчання 2 рік навчання 3 рік навчання 4 рік навчання

ОНД6. Іноземна мова 
наукового та ділового 

спілкування

ОНД1. Проблеми сучасної 
філософії

ОНД2. Методологія та 
організація наукових 

досліджень

ОНД8. Методи та моделі 
аналізу і прогнозування 
розвитку економічних 

систем

Теоретична та 
експериментальна 
робота за об’єктом 

дослідження; публікація 
результатів наукового 

дослідження у фахових 
періодичних виданнях і 

збірниках наукових 
праць; обговорення 

результатів наукового 
дослідження на наукових 
конференціях, семінарах, 

круглих столах

ОНД7. Сучасні економічні 
теорії

ОНД4. Педагогічна 
майстерність у вищій 

школі

ОНД9. 
Міждисциплінарний 

лекторій з актуальних 
проблем розвитку 

економіки

ОНД10. Державне 
регулювання економіки: 

сучасні проблеми

Вибіркові навчальні дисципліни

ПП. Педагогічна практика

ОНД3. Інформаційні 
технології в науковій 

діяльності

Освітня складова ОНП Наукова складова ОНП

Підготовка дисертаційної 
роботи; апробація 

результатів дослідження

Публічний захист 
дисертаційної роботи

ОНД5. Управління 
проєктами та 

інноваційною діяльністю

РН01. Мати передові концептуальні та 
методологічні знання з економіки, управління 
соціально-економічними системами і на межі 
предметних галузей, а також дослідницькі 
навички, достатні для проведення 
фундаментальних і прикладних досліджень на 
рівні світових досягнень з відповідного 
напряму.  
РН02. Глибоко розуміти базові (фундаментальні)
принципи та методи економічних наук, а також
методологію наукових досліджень, створювати
нові знання у сфері економіки з метою
досягнення економічного та соціального
розвитку в умовах глобалізації.
РН03. Розробляти та досліджувати
фундаментальні та прикладні моделі соціально-
економічних процесів і систем, ефективно
використовувати їх для отримання нових знань
та/або створення інноваційних продуктів у
економіці та дотичних міждисциплінарних
напрямах.
РН04. Застосовувати сучасні інструменти і
технології пошуку, оброблення та аналізу
інформації, зокрема, статистичні методи аналізу
великих масивів даних та/або складної
структури, спеціалізоване програмне
забезпечення та інформаційні системи.
РН05. Пропонувати нові рішення, розробляти та
реалізовувати наукові проєкти, які дають
можливість переосмислити наявне та створити
нове цілісне знання та/або професійну практику
і розв’язувати значущі і фундаментальні та
прикладні проблеми економічної науки з
врахуванням соціальних, економічних,
екологічних та правових аспектів; забезпечувати
комерціалізацію результатів наукових
досліджень та дотримання прав інтелектуальної
власності.
РН06. 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.
РН07. 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.
РН08. Планувати і виконувати емпіричні та/або
теоретичні дослідження у сфері економіки та з
дотичних міждисциплінарних напрямів,
критично аналізувати результати власних
досліджень і результати інших дослідників у
контексті усього комплексу сучасних знань щодо
досліджуваної проблеми
РН09. Формулювати і перевіряти гіпотези;
використовувати для обґрунтування висновків
належні докази, зокрема, результати
теоретичного аналізу, емпіричних досліджень і
математичного та/або комп’ютерного
моделювання, наявні літературні дані.
РН10. Застосовувати сучасні методи та

технології дослідження джерел економічної
інформації, виявляти та аналізувати тенденції
розвитку соціально-економічних процесів в
сфері обігу товарів і послуг; осмислювати та
оцінювати соціально-економічні процеси та
явища глобального і національного масштабу з
точки зору їх впливу на розвиток сфери обігу
товарів і послуг.
РН11. Розуміти механізми регулювання,
функціонування та взаємодії соціально-
економічних систем різного рівня в сфері обігу
товарів і послуг; розробляти інноваційні
управлінські рішення з урахуванням чинників
невизначеності та обмеженості ресурсів для
забезпечення їх ефективності та розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ



Ресурсне забезпечення ОНП

До реалізації програми залучаються висококваліфіковані науково-педагогічні
працівники з науковими ступенями та вченими званнями, що мають підтверджений
рівень наукової, педагогічної та професійної підготовки. Усі науково-педагогічні
працівники відповідають п. 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
(Постанова КМУ від 30.12.2015 р. № 1187) та мають вагомі наукові здобутки (публікації,
стажування тощо) за змістом освітніх компонентів, які вони забезпечують. Наявні
трудові договори (контракти), укладені з науково-педагогічними працівниками, та
накази про їх прийняття на роботу.

З метою підвищення рівня професійних компетентностей всі науково-педагогічні
працівники підвищують кваліфікацію у закладах вищої освіти, дослідницьких та
професійних інституціях як України, так і за кордоном; мінімальний обсяг підвищення
кваліфікації впродовж 5 років складає 6 кредитів ЄКТС.
До освітнього процесу залучаються стейкхолдери, практики, відомі вчені через
проведення гостьових лекцій, тренінгів, круглих столів, майстер-класів.

Кадрове 

Матеріально-технічне 
Забезпеченість навчальними приміщеннями, спеціалізованими кабінетами,
комп’ютерними класами, навчальними лабораторіями, мультимедійним обладнанням
відповідає потребам до проведення лекційних і практичних занять, у. т.ч. в дистанційному
режимі. В університеті є локальні комп’ютерні мережі і точки бездротового доступу до
мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.

ЛТЕУ має необхідну інфраструктуру: 4 навчальних корпуси, 3 студентські гуртожитки, 2
їдальні власного комбінату громадського харчування; актовий зал; конференц-зали,
простір для спілкування та групової роботи; бібліотека (в т.ч. електронна), у т.ч. читальні
зали з сучасною навчальною літературою, науковими, довідковими та іншими
виданнями; спортивний комплекс; спортивний майданчик; медичний пункт; кабінет
психолога; власне видавництво та ін.

Усі здобувачі вищої освіти забезпечуються гуртожитком.

Інформаційне та навчально-методичне  
Навчально-методичне забезпечення: навчальні плани і робочі навчальні плани;
графіки освітнього процесу; навчальні та робочі програми дисциплін; силабуси;
навчально-методичне забезпечення з вивчення навчальних дисциплін; дидактичні
матеріали для самостійної роботи; завдання для поточного та підсумкового контролю;
критерії оцінювання рівня підготовки; програма педагогічної практики; підручники,
навчальні посібники, конспекти лекцій, монографії; методичні рекомендації щодо
написання та оформлення дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.

навчально-інформаційний портал університету - Web-центр ЛТЕУ
(http://virt.lac.lviv.ua/), що функціонує на базі платформи Moodle, на якому
розміщуються електронні навчальні курси з відповідних дисциплін (дистанційні
курси);

внутрішній електронний ресурс (електронна бібліотека), який містить
навчально-методичні матеріали освітніх компонент.

Інформаційне забезпечення: необмежений доступ до мережі Інтернет; точки
бездротового доступу до мережі Інтернет; віртуальне навчальне середовище Moodle;
пакет MS Office 365; ліцензоване програмне забезпечення “Unicheсk”, корпоративна
пошта тощо.

Бібліотека ЛТЕУ має репозитарій наукової літератури, забезпечена фаховими
періодичними виданнями відповідного профілю, в т.ч. у електронному вигляді.
Читальні зали бібліотеки забезпечені бездротовим доступом до мережі Інтернет.

Для пошуку наукової літератури застосовуються інформаційні ресурси бібліотеки: сайт
(http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/library/); забезпечується доступ до
ресурсів провідних світових видавництв Elsevier, Springer, EBSCO PUBLISHING, DOAB та
баз даних EThOS, електронної бібліотеки WILEY, європейської цифрової бібліотеки
EUROPEANA, до міжнародних наукометричних баз даних Scopus
(https://www.scopus.com), Web of Science (https://www.webofscience.com),
Research4Life (https://www.research4life.org/). Наявний доступ до баз періодичних
наукових видань англійською мовою.

http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/library/povnotekstovi-bazi-danikh-vid-vidavnichoji-kompaniji-ebsco-publishing/?L=34
http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/library/doab-directory-of-open-access-books-direktorija-knig-vidkritogo-dostupu/?L=34
http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/library/ethos-electronic-theses-online-service-naukovi-praci-vidkritikh-arkhiviv-britanskikh-universitetiv/?L=34
http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/library/elektronna-biblioteka-wiley/?L=34
http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/library/europeana-jevropeiska-cifrova-biblioteka/?L=34
https://www.scopus.com/
https://www.webofscience.com/
https://www.research4life.org/


Академічна мобільність 

Національна 
кредитна 
мобільність

Здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства
та на основі двосторонніх договорів між ЛТЕУ і
науковими установами та закладами вищої освіти
України відповідно до Положення про академічну у ЛТЕУ
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Acad
emy/Docs/Polozhennja_New/Polog_Akadem_mobilnist.PDF

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

Організується
Центром 
міжнародної освіти
та співпраці ЛТЕУ.
Здійснюється згідно
з вимогами чинного 
законодавства та на 
основі договорів
між ЛТЕУ та 
зарубіжними 
закладами вищої
освіти-партнерами
12 країн світу

Забезпечення академічної  
доброчесності 

 “Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у 
ЛТЕУ” 
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozh
ennja_New/Polog_Dotrum_prunc_academ_dobrochesnosti.PDF

 “Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у 
наукових, навчально- і науково-методичних роботах науково-педагогічних 
працівників та здобувачів вищої освіти у ЛТЕУ” 
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozh
ennja_New/13_Regulations_on_prevention_and_detection_of_academic_plag
iarism.pdf

 “Положення про корпоративну культуру ЛТЕУ”

 http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozh
ennja_New/Polog_Korporatuvna_kyltyra.PDF

 “Положення про розв’язання конфліктних ситуацій у ЛТЕУ”

 http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozh
ennja_New/Polog_Roz_konfl_sutyacij.PDF

Виявлення академічного плагіату в наукових працях науково-
педагогічних працівників та здобувачів здійснюється за допомогою
ліцензованого програмного забезпечення “Unicheсk” від компанії
“Антиплагіат”.

У випадку порушення принципів академічної доброчесності відповідні
особи притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства
та діючих у ЛТЕУ положень.

Для забезпечення академічної доброчесності науково-
педагогічні працівники та здобувачі дотримуються принципів
демократизму, верховенства права, соціальної справедливості,
пріоритету прав і свобод людини і громадянина, рівноправності,
толерантності, професіоналізму та компетентності, партнерства та
взаємодопомоги, поваги та взаємної довіри, відкритості і прозорості,
відповідальності за порушення академічної доброчесності.

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennja_New/Polog_Dotrum_prunc_academ_dobrochesnosti.PDF
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennja_New/13_Regulations_on_prevention_and_detection_of_academic_plagiarism.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennja_New/Polog_Korporatuvna_kyltyra.PDF
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennja_New/Polog_Roz_konfl_sutyacij.PDF


Підготовка фахівців в аспірантурі здійснюється з відривом та без відриву від
виробництва за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб на умовах договору.
До аспірантури на конкурсній основі приймають осіб, які мають вищу освіту освітнього
рівня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Нормативний термін навчання в аспірантурі становить чотири роки.

Умови вступу до аспірантури 

 заява;
 особовий листок з обліку кадрів;
 копія диплома про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або
освітнього рівня магістра.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним
вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими
особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним
вступних випробувань;
 рекомендація вступника до навчання в аспірантурі (у випадку наявності такої
рекомендації).

Під час подання заяви вступник подає особисто документ, що посвідчує особу та
громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України” та
пункту 16 частини першої статті 1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства”) та оригінал диплома про вищу освіту разом з додатком до нього.

Документи

http://www.lute.lviv.ua/education/aspirant/vipuskniki-
aspiranturi/?L=606

Випускники аспірантури
м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 221 
тел.: (032) 295-81-18; 097-188-59-75 
E-mail: Osinska.oksanab@gmail.com

Контакти:


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8

