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 Науково-дослідний Центр «ДЕМОС» - створено при кафедрі 

теоретичної та прикладної економіки ІАПО НУ «Львівська політехніка» в 

березні 2017 року. [Електронний ресурс].  Положення про роботу Центру. 

Наказ ректора НУ «ЛП» від 01.03.2017р. №11-2-10) // Спосіб доступу:  

http://lp.edu.ua/demos  

 Мета Центру - проведення наукових досліджень, виконання науково-

дослідних робіт у соціальній та гуманітарній сферах життєдіяльності людини, 

соціуму, держави;  організація та проведення наукових і науково-практичних 

заходів з проблем соціально-гуманітарного розвитку територій; надання 

науково-технічних послуг (оцінювання, аналізування і прогнозування 

соціально-гуманітарних явищ та процесів); виготовлення науково-технічної 

продукції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм (розробка 

програм та проведення спеціальних маркетингових та соціологічних 

досліджень ринку праці та ринку освітніх послуг; техніко-економічне 

обґрунтування проектів соціального розвитку територій на замовлення органів 

влади різного рівня); провадження інноваційної діяльності (аналіз і 

моделювання впливу економіки знань і інформаційних технологій на 

структурні зрушення, економічне зростання і якість життя); забезпечення 

умов для сприяння підготовці студентів, аспірантів і докторантів, вирішення 

актуальних наукових і науково-технічних проблем економіки, співпраця з 

підприємствами, вищими навчальними закладами, установами, компаніями, у 

т.ч. закордонними. 

 

*** 

І. Організаційно-адміністративна діяльність:  

o Проведено роботу з планування та організації науково-методичних 

семінарів Центру:  

- планування тематики доповідей й визначення відповідальних  

  осіб за проведення заходів,  

- підготовка листів, запрошень, прес-релізів заходів,  

- контроль за висвітленням новин на сайті НДЦ «Демос»  

(Садова У.Я.). 

o Забезпечено загальний супровід підготовки проектів та подачу нових 

заявок (науково-дослідних робіт) до участі у конкурсах (Садова У.Я.);  

o Забезпечено організацію взаємодії учасників творчого колективу НДЦ 

«Демос» ТПЕ, представників інших освітніх та науково-дослідних структур 

http://lp.edu.ua/demos


ІАПО ТА НУ «Львівська політехніка», а також зовнішніх стейкхолдерів 

Проєктів (відп. Садова У.Я., Степура Т.М., Корицька О.І., Дідух Н.М.). 

 

ІІ. Науково-пошукова та дослідна проектна діяльність: 

2.1. (Проєкт 1) Організовано загальний супровід та взято безпосередню 

участь у виконанні Проекту регіонального розвитку у рамках секторальної 

підтримки ЄС «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу 

випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, 

державне і регіональне замовлення»).  

Етап ІІІ. ДР №0120U103602. Договір №36-72/2020 від 19.06.2020р. 

(Термін виконання 19.06.2020р. - 31.12.2020 рр.) Джерело фінансування – 

КПКВК 2751270). Замовник проекту – Львівська обласна державна 

адміністрація.  

Ціль ІІІ.1. «Обстеження випускників закладів вищої освіти (ЗВО) 

Львівської області, створення веб-порталу “Індикатори якості та ефективності 

професійної і вищої освіти Львівщини” та розробка рекомендацій органам 

виконавчої влади».  

Ціль ІІІ.2. «Підвищення якості та ефективності підготовки кадрів у 

ПТЗО та ЗВО на основі удосконалення системи соціального партнерства з 

інститутами бізнесу і влади». 

 Ціль ІІІ.3.«Створення інформаційно-аналітичної бази даних про 

зайнятість  випускників ВНЗ Львівської області. Веб-портал “Індикатори 

якості та ефективності професійної і вищої освіти Львівщини”». 

Особа, відповідальна за проект, - Садова У. Я. Відповідальні виконавці - 

Гринькевич О.С., Теслюк Р.Т., Сорочак О.З., Левицька О.О., Вільчинська 

О.М., Біль М.М., Степура Т.М., Корицька О.І., Бачинська М.В., Дідух Н.М., 

Селюченко Н.Є., Малинич Р.С., Міджак В.В. Виконавці – Матковський С.О., 

Матвійків О.М., Корж Р.О., Крайовський А.Я., Андрусишин Н.І., Біль М.М., 

Риндзак О.Т., Бараняк І.Є., Поплавська Ж.В., Скорик Г.І., Артерчук І.П., 

Данилюк Л.Г.  Пушак Г.І., Сенів Л.А., Іваницька Н.Б., Бортник Н.П., Грибик 

І.І., Смолінська Н.В., Лиса О.В., Селюченко М.О., Рибак Н.Б., Марець О.Р., 

Сновидович І.Г., Махонюк О.В., Русаль Л.М., Білан П.В. Студенти 

Карасюкевич Ю.В., Мандюк Я.Ю., Чабан В.С., Артерчук Б.О., Демкович Р.О., 

Островська О.Ф., Олещук Н.В. 

Фінансово-економічні показники реалізації Проекту: 

• Загальний обсяг коштів, затверджених на 2020 рік – 1 640 490,00 грн.  

• Касові видатки за 2020 рік – 1 637 728,52 грн.  

• Залишок невикористаних коштів за 2020 рік – 2 761,48 грн. 

              Витяг з Протоколу засідання Вченої ради ІАПО №4 від 15.12.2020р. 

За звітний період виконано наступні завдання: 

➢ Створено інформаційно-аналітичну базу даних про зайнятість  

випускників ВНЗ Львівської області.  

➢ Розроблено веб-портал IntellectLviv (“Індикатори якості та ефективності 

професійної і вищої освіти Львівщини”) (https://intellectlviv.com/), на 

якому: 

https://intellectlviv.com/


−  забезпечено аналітичну візуалізацію результатів соціологічних  

обстежень зайнятості випускників ЗВО і ПТЗО Львівської області; 

−  надано різні рівні доступу до результатів обстежень: 

                  для регіональних органів влади,  

                  для керівництва ЗВО та ПТЗО,  

                  для інших користувачів (зокрема, абітурієнтів та студентів).  

➢ Забезпечено підготовку аналітичного звіту про реалізацію 

інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ та ПТНЗ Львівської 

області. 

➢ Забезпечено розробку рекомендації органам виконавчої влади у 

Львівській області щодо удосконалення системи стратегічного 

планування потреб економіки регіону у фахівцях і кваліфікованих 

робітниках. 

➢ Забезпечено розробку Методичних рекомендацій Міністерству освіти і 

науки України щодо створення інтегрованої бази даних про 

ефективність вищої і професійної освіти у регіонах України 

➢ Проведено підготовчу роботу до проведення круглого столу за 

результатами Проекту (перенесено на лютий 2021 року у зв’язку з 

карантинними обмеженнями, введеними з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19). (Кабінет Міністрів України. URL: https://covid19.gov.ua/karantynni-

zakhody). 
 

2.2. (Проєкт 2) Організовано підготовку матеріалів та подачу заявки на 

конкурс проектів регіонального розвиту у рамках секторальної підтримки 

ЄС. Проект на тему «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: 

виробництво екотари з біодеградабельних полімерів.» - переможець 

конкурсного відбору Програма регіонального розвитку «Інноваційна 

економіка та інвестиції». Міністерство розвитку громад і територій України - 

(Київ, 29.12.2020р.). 

 (Див.: URL: https://www.minregion.gov.ua/press/news/vyznacheno-

peremozhcziv-konkursnogo-vidboru-proyektiv-regionalnogo-rozvytku/).  

Заявник проєкту Львівська обласна державна адміністрація.  

Загальна вартість Проєкту - 9800 тис. грн., у т.ч. державний бюджет – 

7650 тис. грн.  

Тривалість пропонованого Проєкту – 36 місяців. 

 Проєкт підтверджує економічну ефективність витрат на його реалізацію 

904 тис. грн., тобто очікуваний складний термін окупності  інвестицій в 

Проєкт – менше, ніж три роки.  

Особа, відповідальна за проект - Садова У.Я. Відповідальні виконавці - 

Гринькевич О.С., Скорохода В.Й., Мельник С.Р., Левицький В.Є., 

Гладишевський Р.Є., Демидов І.В., Матковський С.О., Квак С.А., Теслюк Р.Т., 

Сорочак О.З., Левицька О.О., Походило Н.Т., Степура Т.М., Сновидович І.Г., 

Ліпич Л.Г., Вільчинська О.М., Біль М.М., Корицька О.І., Бачинська М.В., 

Дідух Н.М., Данилюк Л.Г., Андрусишин Н.І., Риндзак О.Т., Бараняк І.Є., 

https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody
https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody
https://www.minregion.gov.ua/press/news/vyznacheno-peremozhcziv-konkursnogo-vidboru-proyektiv-regionalnogo-rozvytku/
https://www.minregion.gov.ua/press/news/vyznacheno-peremozhcziv-konkursnogo-vidboru-proyektiv-regionalnogo-rozvytku/


Малинич Р.С., Міджак В.В., Селюченко М.О., Селюченко Н.Є., Марець О.Р., 

Махонюк О.В., Білан П.В., Поплавська Ж.В, Панчишин Т.В.  

 

2.3. (Проєкт 3). Організовано підготовку та подачу заявки (аплікаційної 

форми) на конкурс Міжнародного Фонду «Відродження» під назвою 

«Інституційний розвиток університетських аналітичних центрів»  

Конкурс оголошено у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства 

для Європи (OSIFE) та за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні – 

відправлено - 17.02.2020 (golota@irf.ua).  

Керівник Проєкту - Садова У. Я. Контактна особа від організації – 

Матвійків О. М. Відповідальні виконавці – Гринькевич О.С., Теслюк Р.Т., 

Пилипенко Л.М, Степура Т.М., Захарчук М.Є., Сорочак О.З, Левицька О.О., 

Бачинська М.В., Андрусишин Н.І.  Виконавці - Грибик І.,  Поплавська Ж.В., 

Канцір І.А., Скорик Г.І., Сенів Л.А., Гошовська О.В., Тревого О.І., Данилович-

Кропивницька Н.В., Іваницька Н.І., Карасюкевич Ю.О., Мандюк Я.Ю., Чабан 

В.С.  

 

ІІІ. Науково-методична, науково-організаційна та експертна діяльність:  

1. Організовано та проведено науково-методичні вебінари за планом 

роботи НДЦ «ДЕМОС».\ 

ІІІ..1 Вебінари, проведені 23 січня, 25 лютого (проєкт), 15 березня, 15 

квітня, 6 травня, 15 червня, 7 липня, 14 липня, 20 липня, 23 липня, 4 серпня, 12 

серпня, 17 вересня (проєкт), 19 листопада, 5 жовтня (проєкт), 10 грудня 

(проєкт), 17 грудня (проєкт) // URL:. https://lpnu.ua/news/monitoryng-

pratsevlashtuvannia-vypusknykiv-zvo-lvivshchyny-do-realizatsii-iii-etapu-proektu 

3.1. Вебінар на тему «Методика та результати демографічного 

прогнозування кількості населення та його статево-вікової структури» 

Бараняк І.Є., Садова У.Я. (спільно з НАНУ)  

3.2. Вебінар на тему «Застосування методів прогнозування чисельності і 

населення» Андрусишин Н.І., Садова У.Я., Корицька О.І. (спільно з НАНУ). 

3.3. Вебінар на тему «Моніторинг працевлаштування випускників ЗВО 

Львівщини: до реалізації ІІІ етапу Проєкту» Малинич Р.С., Садова У.Я. 

Доповідь «Представлення нового дизайну Сайту ІintellectLviv» (спільно з 

НАНУ). 

3.4. Вебінар на тему «Випускник ВНЗ на ринку праці Львівщини» (спільно 

з НАНУ). Сорочак О.З., Гринькевич О.С., Садова У.Я. Доповідь на тему 

«Оцінювання задоволеності роботодавців якістю підготовки робітничих 

кадрів у ЗПТО Львівської області на основі теорії нечітких множин»   

3.5. Вебінар на тему «Моніторинг працевлаштування випускників у системі 

управління конкурентоспроможністю університету» (кафедральний). Садова 

У.Я., Степура Т.М., Корицька О.І. Доповідь на тему « Моніторинг 

працевлаштування випускників у системі управління 

конкурентоспроможністю університету»  

mailto:golota@irf.ua
https://lpnu.ua/news/monitoryng-pratsevlashtuvannia-vypusknykiv-zvo-lvivshchyny-do-realizatsii-iii-etapu-proektu
https://lpnu.ua/news/monitoryng-pratsevlashtuvannia-vypusknykiv-zvo-lvivshchyny-do-realizatsii-iii-etapu-proektu


3.6. Вебінар на тему «Методологічні основи дослідження якості людського 

потенціалу» (кафедральний). Степура Т.М., Садова У.Я. «Методологічні 

основи дослідження якості людського потенціалу».  

3.7. Вебінар на тему «Моніторинг працевлаштування випускників ВНЗ 

Львівщини» (спільно з НАНУ). Гринькевич О.С., Садова У.Я. Доповідь на 

тему «Розробка програмно-методологічних питань організації та проведення 

обстеження випускників ВНЗ за критерієм конкурентоспроможності на ринку 

праці».  

 3.8. Вебінар на тему «Демографічна стійкість територіальних суспільних 

систем: індикатори, виміри, регіональні особливості» (кафедральний). 

Грицевич В.С. «Функціональні стани руху населення як індикатори 

демографічної безпеки соціуму». 

3.9. Вебінар на тему «Геоінформаційні системи територіального управління» 

(кафедральний). Теслюк Р.Т., Садова У.Я. Доповідь на тему «Моніторинг в 

системі методів геопросторового аналізу регіональних ринків праці». 

3.10. Вебінар на тему «Адміністративно-територіальна реформа в Україні і її 

аналітичне забезпечення» (кафедральний). Корицька О.І., Степура Т.М., Дідух 

Н.М. Доповідь на тему «Методи візуалізації інформації та проблеми 

прийняття ефективних рішень в умовах децентралізації: особливості 

сприйняття даних як виклик системи територіального управління». 

 

2. Прийнято участь в організації та роботі конференцій, нарад, 

вебінарів поза межами НУ «Львівська політехніка»: пленарні та секційні 

доповіді, громадські обговорення), зокрема: 

• ІІІ.2.1. Розширене засідання Регіональної ради професійної освіти при 

голові Львівської обласної державної адміністрації (23 січня 2020 р., м. 

Львів, Львівський професійний коледж готельно-туристичного  та 

ресторанного сервісу). Пленарні доповіді: У. Садова, О. Гринькевич, Н. 

Рибак, Вільчинська О.М., Левицька О.О Р. Малинич. Виступи в рамках 

тематичного дослідження «Якість професійної освіти в оцінках 

випускників та роботодавців Львівщини») - URL:  

https://loda.gov.ua/news?id=49587; 

• ІІІ.2.2. Круглий стіл на тему «Виклики соціальної політики України: 

пенсійне забезпечення – актуальність впровадження накопичувального 

страхування» (за участі членів Комітету ВРУ з питань соціальної 

політики) - 27 лютого 2020 р. (Лист-запрошення № 11-86326 - 02.2020). 

URL: -https://www.pfu.gov.ua/lv/204644-kruglyj-stil-vyklyky-sotsialnoyi-

polityky-v-ukrayini-pensijne-zabezpechennya-aktualnist-vprovadzhennya-

nakopychuvalnogo-strahuvannya/ 

• ІІІ.2.3. Собор Львівської Архиєпархії УГКЦ «Еміграція, поселення і 

глобальна єдність УГКЦ" (29 лютого 2020 р., Львів). – У. Садова: 

виступ у рамках роботи робочої групи «До питань розбудови соціальних 

відносин церкви і держави») - URL: 

https://www.facebook.com/LvivskaArchyeparhia/photos/?tab=album&album

_id=1367396126801051; 

https://loda.gov.ua/news?id=49587
https://www.pfu.gov.ua/lv/204644-kruglyj-stil-vyklyky-sotsialnoyi-polityky-v-ukrayini-pensijne-zabezpechennya-aktualnist-vprovadzhennya-nakopychuvalnogo-strahuvannya/
https://www.pfu.gov.ua/lv/204644-kruglyj-stil-vyklyky-sotsialnoyi-polityky-v-ukrayini-pensijne-zabezpechennya-aktualnist-vprovadzhennya-nakopychuvalnogo-strahuvannya/
https://www.pfu.gov.ua/lv/204644-kruglyj-stil-vyklyky-sotsialnoyi-polityky-v-ukrayini-pensijne-zabezpechennya-aktualnist-vprovadzhennya-nakopychuvalnogo-strahuvannya/
https://www.facebook.com/LvivskaArchyeparhia/photos/?tab=album&album_id=1367396126801051
https://www.facebook.com/LvivskaArchyeparhia/photos/?tab=album&album_id=1367396126801051


• ІІІ.2.4. Міжнародна наукова конференція з питань трудової міграції під 

егідою МОП в Україні (9-12 березня 2020р., Львів).- 3 виступи у рамках 

доповіді: У. Садова, О. Гошовська, Т. Степура «Українська трудова 

міграція і майбутнє сфери  праці: соціально-економічний, 

геопросторовий, інституційний вимір») -  URL: 

https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/3/15/news/4696/demkonf09-1220.pdf; 

• ІІІ.2.5. Онлайн презентація соціологічного дослідження МІОК 

"Український активізм у Європі" (МІОК, 22 06.2020 р., Т. Степура- 

URL:https://www.facebook.com/watch/live/?v=260968315197020&ref=watch

_permalink. 

• ІІІ.2.6. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні 

трансформації і безпека: людина, держава, соціум» (29 жовтня 2020 р., 

Львів) – 14 доповідей: Садова У.Я. «Міграційна активність населення в 

умовах великих змін: нові виклики та регіональна специфіка»; Степура 

Т.М. «Диджіталізація та ринок праці: розширення можливостей чи 

безробіття?»; Мних О.Б. «Проблеми управління фінансовими системами 

в умовах кризових ситуацій сучасності»; Радейко Р. І «Застосування 

технології «Blockchain» у публічному управлінні:  порівняльно-правові 

аспекти»; Корицька О.І.  «Цифровізація в економіці України – нові 

виклики та загрози у сфері зайнятості»; Дідух Н.М. «Неформальна 

зайнятість в Україні: стан та наслідки в сучасних умовах»;  Пелех О.Б. 

«Структурні дисбаланси в зовнішньо-економічній діяльності України: 

нові виклики»; Зелінська Г.О. «Проблеми енергетичної безпеки в 

контексті показників надійності газопроводів України»; Мандюк Я.Ю.  

«Трансформація ринку праці під впливом технології Блокчейн»; 

Демкович Р.О. «Цифровізація як новий формат взаємодії суб’єктів ринку 

праці й розвитку системи енергетики України»; Артерчук Б.О. 

«Професії майбутнього й аналітика ринку праці: регіональні аспекти»; 

Олещук Н.В., «Соціальна відповідальність бізнесу в умовах цифрового 

майбутнього економіки»; Островська О.Ф. «Гендерна асиметрія як 

чинник розвитку регіонального ринку праці»; Чабан В.С. 

«Інтелектуалізація системи транспортних мереж й розвиток ОТГ в 

Україні») - URL: http://li-maup.edu.lviv.ua/nauka/rezultaty-naukovoyi-

roboty/zvity-pro-orhanizatsiyu-naukovykh-zakhodiv/zvity-pro-orhanizatsiyu-

naukovykh-zakhodiv-za-2020r/mizhnarodna-naukovo-praktychna-on-layn-

konferentsiya-suspilni-transforma/; 

• ІІІ.2.7. Семінар Міжнародного благодійного фонду досліджень освітньої 

аналітики (IFEPR) (4-6 вересня 2020 р., м. Миколаїв) – Дві доповіді: 

Гринькевич О.С., Садова У.Я. на тему «Моніторинг кар'єри випускників 

з використанням інтегрованих баз даних»).- URL: 

https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/9/16/news/4681/demosseminar-

mykolayiiv4-6092020.pdf 

 

 

https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/3/15/news/4696/demkonf09-1220.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=260968315197020&ref=watch_permalink
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http://li-maup.edu.lviv.ua/nauka/rezultaty-naukovoyi-roboty/zvity-pro-orhanizatsiyu-naukovykh-zakhodiv/zvity-pro-orhanizatsiyu-naukovykh-zakhodiv-za-2020r/mizhnarodna-naukovo-praktychna-on-layn-konferentsiya-suspilni-transforma/
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https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/9/16/news/4681/demosseminar-mykolayiiv4-6092020.pdf


3. Підготовка наукових кадрів: керівництво аспірантами, докторантами, 

здобувачами, участь у роботі спеціалізованих вчених рад, рецензування та 

опонування дисертаційних робіт, підготовка експертних висновків за 

результатами дисертаційних робіт.  

 

Взято участь у роботі спеціалізованих вчених рад з приводу захисту 

дисертаційних робіт: 

- ІІІ.3.1. Садова У.Я. (науковий консультант) -  Спеціалізована вчена рада 

Д 11.051.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук зі спеціальності 08.00.07 – демографія, економіка праці, 

соціальна економіка і політика. Донецький національний університет імені 

Василя Стуса (Вінниця, 26 серпня 2020 р.) Дисертаційна робота Риндзак О. Т. 

«Міграційна політика в системі інтеграційних процесів України», 

представлена на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і 

політика. - URL: https://science.donnu.edu.ua/uk/zahist-disertaczi%D1%97-

rindzak/ 

- ІІІ.3.2. Садова У.Я. (науковий консультант) - Спеціалізована вчена рада 

Д 73.053.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького (Черкаси, 27 серпня 2020 р.) Дисертаційна робота 

Пелех О. Б. «Структурний аналіз національної економіки і структурна 

політика в Україні», представлена на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. - URL: 

https://drive.google.com/drive/folders/1gfWKr6Rgwf9gIUQ6GIkVPQa95GCL83n

W 

- на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 

- ІІІ.3.3. Садова У.Я. (науковий керівник) - Спеціалізована вчена рада Д 

11.051.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук зі спеціальності 08.00.07 – демографія, економіка праці, 

соціальна економіка і політика. Донецький національний університет імені 

Василя Стуса (Вінниця, 26 серпня 2020 р.) Дисертаційна робота Бараняк І. Є. 

«Міграційна політика в системі інтеграційних процесів України», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і 

політика. - URL: https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/298 

 

Проведено рецензування дисертаційних робіт:  

1. Фтомової Олени Сергіївни «Бідність та нерівність: можливості 

зниження засобами фіскальної політики», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, 

економіка праці, соціальна економіка і політика. Шифр спецради Д 26.247.01. 

Науковий керівник: Лібанова Е.М., доктор економічних наук, професор, 

https://science.donnu.edu.ua/uk/zahist-disertaczi%D1%97-rindzak/
https://science.donnu.edu.ua/uk/zahist-disertaczi%D1%97-rindzak/
https://drive.google.com/drive/folders/1gfWKr6Rgwf9gIUQ6GIkVPQa95GCL83nW
https://drive.google.com/drive/folders/1gfWKr6Rgwf9gIUQ6GIkVPQa95GCL83nW
https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/298


академік Національної академії наук України Інститут демографії та 

соціальних досліджень імені М.В Птухи НАН України, Київ, 2020. (рецензія 

Садової У.Я.). Дата захисту: 17-09-2020.  

2. Кирніс Наталії Іванівни на тему «Забезпечення 

конкурентоспроможності ресторанів за спеціальними замовленнями 

(catering)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). Шифр спецради Д 35.840.01. Науковий 

керівник: Костишина Т.А.., доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

Полтава, 2020. (рецензія Садової У.Я.). Дата захисту: 09-12-2020. 

 

3. Рецензування наукової  продукції. 

Забезпечено підготовку: 

1. Рецензії на статтю Черенько Л.М. «Українській середній клас в новому 

тисячолітті: тенденції та перспективи середньодоходної групи»// Науковий 

журнал “Демографія та соціальна економіка” - 4(42) 2020. (Садова У.Я.) 

2. Рецензії на статтю Томчук О.В. Людський потенціал у системі соціально-

економічного розвитку  регіону: проблеми і перспективи Вінницької області». 

//Науково-практичний журнал «Регіональна економіка». – 2020. - №3 (97). - С. 

71-81. (Садова У.Я.). 

3. Рецензії на магістерську роботу Донець В.В. «Суспільне телерадіомовлення 

у Республіці Польща та Україні: порівняльний аналіз інформаційної політики 

(2014-2019 рр.)».  // Освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація» 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», гр. МВМІ-21; 

4. Рецензії на магістерську роботу Залевської Ю.А. «Міжнародна допомога для 

України як інструмент  «м’якої сили» Європейського Союзу (2014-2019 рр.)».   

// Освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація» спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», гр. 

МВМІ-21з; 

5. Рецензії на магістерську роботу Славецької Я.Ю. «Інформаційно-

комунікативні механізми взаємодії польської національної меншини в Україні 

та державних інститутів Республіки Польща».   // Освітньо-професійна 

програма «Міжнародна інформація» спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», гр. МВМІ-21з. 

6. Рецензії на кваліфікаційну роботу Олейникова М.В. «Гендерна нерівність у 

трудовій сфері на ринку праці: польський досвід та українські реалії» ( НУ 

«ЛП» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. Кафедра 

міжнародної інформації, червень 2020 р.);  

7. Рецензії на кваліфікаційну роботу Шаповалової (Савицької) Н.С. «Моделі 

європейської та євразійської інтеграції для держав колишнього СРСР: 

інформаційно-пропагандистський контекст» ( НУ «ЛП» Інститут прикладної 

математики та фундаментальних наук. Кафедра міжнародної інформації, 

червень 2020 р.), 



8. Рецензії на кваліфікаційну роботу Шаповалова А,Ю. «Російсько-

український конфлікт у російському медіапросторі 2014-2015 рр.» ( НУ «ЛП» 

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. Кафедра 

міжнародної інформації, червень 2020 р.). 

 

4. Робота у складі експертної комісії з рецензування науково-дослідних 

робіт у системі установ НАН України: 

Забезпечено підготовку: 

1. Відгуку на заключний звіт про науково-дослідну роботу «Рівень життя, 

бідність, багатство та нерівність в Україні: вимірювання, моделювання, 

прогнозування», підготовлений структурним підрозділом Інституту 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2020р. 

(№ДР 0118U005424). 

2. Відгуку на заключний звіт про НДР «Дослідження науково-інноваційного 

та еколого-економічного забезпечення умов розвитку Західного регіону 

України», підготовлений Західним науковим центром НАН України і МОН 

України, 2020р. (у рамках відомчої тематики досліджень ЗНЦ НАНУ). 

 

6. Експертно-консультативна діяльність  

Взято участь в діяльності державних та громадських координаційних структур 

(рад, комітетів, комісій з відповідних проблем), зокрема: 

у роботі засідань Комітету Верховної Ради України з питань освіти, 

науки та інновацій: 

o Садова У.Я Робота у складі об’єднаної конкурсної комісії з присудження 

Премії ВРУ молодим ученим та іменних стипендій ВРУ для молодих учених – 

докорів наук (член комісії). Рішення Комітету ВРУ з питань освіти, науки та 

інновацій від 18 грудня 2019 року (Протокол №18). 

▪ проведено експертизу 10 конкурсних робіт та пакетів 

документів (11-18 березня 2020 року); 

▪ проведено експертизу 10 конкурсних робіт та пакетів 

документів (6 листопада 2020 року). Рішення КВР України з 

питань освіти, науки та інновацій (Протокол №39 від 15 
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• Наукова робота Артерчук Б.О., ЕКСЕ-11 (доц. Степура Т.М.). Тези 

доповіді та виступ на тему «Професії майбутнього й аналітика ринку праці: 

регіональні аспекти»)//78-ма Студентська науково-технічна конференція: 

Секція «Публічне управління та адміністрування»: збірник тез доповідей 
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• Наукова робота Бохонко М.В. ЕКм-11 (доц. Степура Т.М.). Тези доповіді 
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     Міністерство розвитку громад та територій України 

 

ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ  

ПРОЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ1 
 (29.12.2020) 

 

 

«Цього року найбільше було 

подано проєктів регіонального 

розвитку щодо туризму та 

інноваційної економіки. Під 

час відбору експерти та 

конкурсна комісія звертали 

увагу, у першу чергу, на 

комплексність проєктів, їх 

соціально-економічний ефект 

для міст та регіонів, а також 

спроможність заявника 

підтримувати проєкт в 

подальшому». 
Голова конкурсної комісії, Міністр розвитку громад та територій України –  

Олексій Чернишов 

В Україні відібрано 56 проєктів на загальну суму понад 535 млн грн, 

які будуть рекомендовані до фінансування у 2021 році. Відповідне рішення 

прийняла Конкурсна комісії з відбору проєктів регіонального розвитку, які 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих 

від ЄС. Це вже другий конкурсний відбір проєктів, які можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

ЄС2. Серед ключових змін другого конкурсного відбору – збільшення 

програм регіонального розвитку з 5 до 7, а також розширено коло заявників. 

Вперше змогли самостійно подавати заявки на участь у конкурсному 

відборі агенції регіонального розвитку та органи місцевого самоврядування, 

у тому числі, які є центрами новостворених громад. Прийом документів на 

конкурсний відбір тривав з 3 вересня по 3 листопада 2020 року. Заявниками 

з усіх регіонів України було подано 739 проєктів на загальну суму 8,4 млрд 

грн. за такими програмами регіонального розвитку: інноваційна економіка 

та інвестиції; сільський розвиток; розвиток туризму; розвиток людського 

потенціалу; підтримка розвитку депресивних територій; ефективне 

управління регіональним розвитком; загальноукраїнська солідарність. 

Найбільше проєктів надійшло за програмами: «Розвиток туризму» – 219, 

«Інноваційна економіка та інвестиції» – 137 та «Підтримка розвитку 

 
1 Подано за: https://www.minregion.gov.ua/press/news/vyznacheno-peremozhcziv-konkursnogo-vidboru-

proyektiv-regionalnogo-rozvytku/ 
2 Перший конкурсний відбір відбувся у 2017-2018 роках і за його результатами було відібрано 70 проєктів 

за 5 напрямками на суму понад 616 млн грн.  

https://www.minregion.gov.ua/press/news/vyznacheno-peremozhcziv-konkursnogo-vidboru-proyektiv-regionalnogo-rozvytku/
https://www.minregion.gov.ua/press/news/vyznacheno-peremozhcziv-konkursnogo-vidboru-proyektiv-regionalnogo-rozvytku/


депресивних територій» – 106. Лідери за кількістю поданих проєктів 

Львівська область – 68 та Одеська – 54. Серед центральних органів 

виконавчої влади найактивнішим було Міністерство освіти і науки.  

 Серед переможців від Львівщини - Проєкт «Розвиток біоекономіки 

Західного регіону України: виробництва екотари з біодеградабельних 

полімерів».  

Проєкт підготовлений колективом освітян та науковців НУ 

«Львівська політехніка» (НДЦ «ДЕМОС» у співпраці з співробітниками 

кафедри хімічної технології переробки пластмас), ЛНУ імені Івана Франка, 

ДУ «ІРД імені Мар’яна Долішнього НАНУ». 

Проєкт регіонального розвитку стосується Програми «Інноваційна 

економіка та інвестиції». 

Заявник Проєкту – ЛОДА. 

Загальний бюджет Проєкту – 9800 тис. грн., у т.ч. державний бюджет 

– 7650 тис. грн.  

 

 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/vyznacheno-peremozhcziv-konkursnogo-vidboru-proyektiv-regionalnogo-rozvytku/attachment/slajd1-2/


   

 

У. Садова, О. Гринькевич, Н. Рибак 

ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

В ОЦІНКАХ  ВИПУСКНИКІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ 

ЛЬВІВЩИНИ 
 (за результатами розширеного засідання Регіональної ради 

професійної освіти при голові Львівської обласної державної адміністрації,  

 23 січня 2020 року)  
 

На Львівщині другий рік поспіль реалізовується Проект регіонального 

розвитку в рамках секторальної підтримки ЄС "Моніторинг реалізації 

інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного 

регіону: соціальне партнерство, державне і регіональна замовлення". 

Велика підготовча, організаційна й наукова робота починає давати свої 

плоди. Доказом є результати широкомасштабного дослідження якості 

професійної освіти регіону за оцінками випускників і роботодавців 

Львівщини. Обстеження проведено групою науковців,  які представляють 

наукові школи НУ "Львівська Політехніка", Львівського національного 

університету імені Івана Франка, ДУ" Інститут регіональних досліджень 

імені Мар'яна Долішнього НАН України". Окрему групу складають 

представники IT-сектору. Безпосередній збір даних за Програмою 

обстеження забезпечив Навчально-методичний Центр професійно-технічної 

освіти Львівщини та Львівський обласний центр зайнятості.  

 Показово, що презентація результатів роботи відбулася під час 

розширеного засідання Регіональної ради професійної освіти при голові 

Львівської обласної державної адміністрації. Коло зацікавлених сторін 

представляли керівники ЛОДА - в.о. Голови Львівської обласної державної 

адміністрації п. Василь Лозинський, в.о. директора Департаменту 

економічної політики Степан Куйбіда та в.о. директора Департаменту 

освіти та науки Ігор Гайдук, очільники закладів вищої освіти регіону 

(перший проректор НУ "Львівська політехніка" проф. Олег Матвійків), 

відомі фахівці даної сфери - ексзаступник Міністра освіти та науки України 

- пан Павло Хобзей та інші. 

 Відкрив засідання в.о. Голови Львівської обласної державної 

адміністрації п. Василь Лозинський. «Сьогодні ми з вами будемо бачити 

результат. Це перша черга. Я дякую усім, хто долучився до цього проекту. 

Завдання кожного з нас - розуміти, кого ми навчаємо, як ми навчаємо і для 

 

 



кого ми це робимо. Важливо, чи потім людина знаходить себе. Приємно, що 

серед нас сьогодні є роботодавці, адже важливо почути, які саме кадри є 

найбільш затребуваними і який результат це буде мати для розвитку нашої 

області - економіки та промисловості», - наголосив Василь Лозинський.  

 
 

Безпосередню презентацію результатів дослідження провели 

професор НУ "Львівська політехніка" Уляна Садова (керівник Проекту), 

професор Львівського національного університету імені Івана Франка Ольга 

Гринькевич, заступник директора Навчально-методичний Центр 

професійно-технічної освіти Львівщини Наталя Рибак, доцент ЛНУ імені 

Івана Франка Оксана Вільчинська, ст.н.сп. ДУ "Інститут регіональних 

досліджень імені Мар'яна Долішнього НАН України" Ольга Левицька, 

ст.н.сп. ДУ "Інститут регіональних досліджень імені Мар'яна Долішнього 

НАН України" Мар'яна Біль. Роботу новоствореного Веб-сайту Проекту 

(https://IntellectLviv.com) представили керівник Іт-групи Ростислав Малинич 

та співрозробник продукту Віталій Міджак. Аналітичне та техніко-

організаційне представлення результатів допомагали забезпечити доцент 

НУ "Львівська політехніка" Олег Сорочак, доценти цієї ж установи Тетяна 

Степура, Наталя Андрусишин, Галина Скорик, Олена Тревого, професор 

Жанна Поплавська, асистент НУ "Львівська політехніка" Мар'ян 

Селюченко, доцент ЛНУ імені Івана Франка Оксана Марець, ст.н.сп НУ 

"ІРД імені Мар'яна Долішнього НАН України" Роман Теслюк, н.сп. цієї ж 

установи Марія Бачинська, інженери Олександр Махонюк, Ігор Бараняк та 

інші. Значну допомогу надали студенти НУ "Львівська політехніка" 

https://intellectlviv.com/


(Мар'яна Левочко, Юлія Новіцька, Сергій Голубицький, Ярина Мандюк та 

інші).   

Особливе зацікавлення викликало у присутніх обговорення 

результатів дослідження. Адже низка результатів була несподіваною як для 

стейкхолдерів Проекту, так і для самих його  виконавців. Так, за 

результатами анкетування встановлено, що у Львівській області середній 

рівень зайнятості випускників ЗПТО становить 77%, частка осіб, 

працевлаштованих за фахом – 81%. На умовах офіційної, задекларованої 

праці зайнято 79% випускників, 95% з них працюють у статусі найманого 

працівника протягом першого року після завершення навчання. Середній 

рівень доходу випускника від найманої праці складає 7000 грн. Найвищі 

показники доходів демонструють електрогазозварники, слюсарі з ремонту 

колісних транспортних засобів, кухарі. Працевлаштування випускників 

ЗПТО Львівщини має територіальні особливості: лише половина (50,3%) з 

тих, хто навчався у ЗПТО міста Львова, працює в обласному центрі. Частка 

працевлаштованих на локальних ринках праці області (поза обласним 

центром) з числа випускників ЗПТО цих населених пунктів складає 88,6%. 

Рівень задоволення випускників якістю здобутої робітничої професії у 

ЗПТО складає майже 92%. Лише 6,8% осіб не змогли однозначно відповісти 

на це запитання. Найвищий рівень працевлаштування за фахом, за оцінками 

випускників, зафіксовано для офіціантів, барменів, кухарів, кравців, 

закрійників, перукарів, слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів.  

  

  



Представляючи результати дослідження проф. Уляна Садова 

повідомила, що вибірка випускників ЗПТО Львівської області  становила 

1863 особи (фактично обстежено 1471 особу) і є репрезентативною за 

професіями і регіоном підготовки робітничих кадрів. Похибка вибірки не 

перевищує 3%. В анкетуванні роботодавців взяли участь 1538 підприємств 

різних видів економічної діяльності і розмірів. Обстеження роботодавців 

здійснено за підтримки Львівського обласного центру зайнятості. 

Анкетування проводилося протягом вересня-листопада 2019 року. З 

детальнішою інформацією про результати дослідження можна 

ознайомитися за посиланням: https://IntellectLviv.com 

 По завершенні презентації відбулося жваве обговорення результатів 

дослідження3.  «Ми розглядаємо один з етапів проведеного дослідження 

ринку праці у межах проекту секторальної підтримки Національного 

університету «Львівська політехніка». Станом на сьогодні, це проміжні 

результати, - додав т.в. о. директора департаменту освіти та науки 

Львівської ОДА Ігор Гайдук. - Для нашої області, яка є прикордонним 

регіоном, актуальність вирішення проблеми забезпечення регіональної 

економіки якісними професійними кадрами особливо висока». Учасники 

засідання високо оцінили проведену роботу, висловили побажання 

обговорити ідею у своїх колективах, сподіваються підготувати свої 

пропозиції до наступної зустрічі 

.  
*** 

 

 
3 На Львівщині провели широкомасштабне дослідження якості професійної освіти 23 

січня 2020р, Новини. Департамент освіти і науки, Департамент економічної політики, 

Прес-служба ОДА. - [Електронний ресурс]. Спосіб доступу: 

https://loda.gov.ua/news?id=49587 
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У.Садова, Т.Степура,  

М.Бачинська, О.Гошовська 

МАЙБУТНЄ ПРАЦІ І МІГРАЦІЯ: 

ДО ПЕРСПЕКТИВНОЇ ТЕМАТИКИ НДЦ «ДЕМОС» 
(за результатами участі НДЦ "ДЕМОС" в організації та роботі наукової конференції 

Міжнародної організації праці в Україні - Львів, 9-12 березня 2020 р.)  

Друга декада ХХ століття ознаменована значними змінами у 

розвитку національних й регіональних ринків праці у різних країнах світу. 

Четверта промислова революція і пов’язана з нею цифровізація економіки, 

розвиток транснаціональних корпорацій, розміщення значної частини 

виробництв в місцях (регіонах, країнах) поза місцем реєстрації головного 

офісу, спрощення (скасування) процедур перетину кордонів, стрімке 

постаріння населення - усе це має неабияке значення для України. 

Ключовий індикатор міграційної сфери - обсяги й структура української 

трудової міграції, стала як потужним чинником, так і гальмом соціально-

економічного зростання економіки, держави, суспільства.  

Нині складно говорити про ефективність використання в Україні 

міграційного капіталу. У державі не реалізовується відповідна політика 

створення нових робочих місць, повільними є зміни в організації системи 

соціального захисту трудових мігрантів. Ці питання тематику проведення у 

Львові міжнародної науково-практичної конференції (9-12 березня 2020 р., 

Львів).  

Організаторами конференції з питань трудової міграції та розвиту 

регіональних ринків праці виступили Міжнародна організація праці, 

Об'єднання профспілок Львівщини та Федерація профспілок України. Захід 

відбувся за підтримки проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для 

створення робочих місць в Україні». Серед учасників - гості з Женеви, 

Норвегії, чисельні делегації Литви, Латвії, Польщі. У роботі засідань взяв 

участь заступник Голови ФПУ Євген Драп'ятий, керівники всеукраїнських 

профспілок та територіальних профоб’єднань, представники СПО об’єднань 

профспілок, науковці, представники міжнародних організацій: Сергіус 

Гловацкас, завідувач сектором Європи і Центральної Азії Бюро МОП з 

питань діяльності працівників, Джемаль Ходжич, старший технічний 

радник проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих 

місць в Україні», Сергій Савчук, національний координатор МОП в Україні, 

науковці. 

 

 



Відкрив роботу конференції Голова Об'єднання профспілок 

Львівщини пан Роман Дацько, який на правах господаря привітав усіх 

присутніх з проведенням заходу, оголосив ключові питання, які будуть 

визначати хід засідань, представив основних доповідачів. Співголова 

конференції - завідувач сектором Європи і Центральної Азії Бюро МОП з 

питань діяльності працівників Сергіус Гловацкас - детально окреслив 

дискусійні питання розвитку ринків праці та ролі профспілок в організації 

соціального захисту працівників, нових ролей інститутів соціального 

діалогу, інші питання, які треба обговорити спільними зусиллями. Зокрема, 

зупинившись на нових аспектах діяльності МОП, пан Сергіус сказав, що 

Європа зіштовхнулась з феноменом різкого зростання трудової міграції. 

"Ми фіксуємо усе нові напрямки потоків. Для прикладу, литовці їдуть на 

заробітки у західну Європу, на їх місце у Литву приїжджають українці. 

Дефіцит робочої сили у Литві, безвіз та дешеві авіаквитки мотивують 

українців до трудової міграції. Здебільшого, вони влаштовуються водіям 

автотранспортних засобів, або ж працюють на об'єктах будівництва... Світ 

динамічний і ми розуміємо, що трудову міграцію нам е зупинити. Проте 

люди повинні працювати офіційно й у належних умовах. І це ми повинні 

відстоювати». Далі він загострив увагу присутніх на питаннях 

невизначеності майбутньої ситуації в економіці, ризиками кризи, пов'язаної 

з поширенням COVID-19. Закликав до продуктивної роботи впродовж усіх 

пленарних засідань.  

   
 З першою пленарною доповіддю на тему: "Українська трудова 

міграція й майбутнє сфери праці: соціально - економічний, геопросторовий 

та інституційний виміри" виступила професор НУ "Львівська політехніка", 

керівник НДЦ "ДЕМОС", д.е.н., проф. Садова У.Я. (Львів, Україна). Вона 

представила результати наукового дослідження, здійсненого групою вчених 

регіону4, навела статистичні дані про обсяги і структуру  української 

 
4 Видання підготовлене за участі професора кафедри статистики ЛНУ імені Івана Франка професора, д.е.н. 

Гринькевич О.С., завідувача кафедри НУ "Львівська політехніка д.юрид.н., проф. Надії Бортник, доценти 

кафедри ТПЕ к.е.н. Оксани Гошовської, к.е.н. Олени Тривого, к.е.н., Степури Т.М.,к.е.н. Сорочака О.З., 



трудової міграції, вказала на існування різних моделей систем соціального 

захисту мігрантів, зупинилася на уроках їх реалізації у часи економічної 

кризи 2008 року, вказала новітні виклики розвитку національного ринку 

праці через існування української трудової міграції (вичерпуваності в 

Україні резервів експорту людського капіталу, його втраті внаслідок 

освітньої міграції, суперечностях капіталізації знань українських студентів 

за кордоном, відсутності концепції державної міграційної політики тощо).  

  
Другу та третю доповідь під назвою "Трудова міграція - виклик 

сучасної епохи. Міжнародні трудові стандарти щодо працівників-мігрантів 

та правова допомога працівникам-мігрантам профспілками приймаючих 

країн" (Україна, Польща, Литва, Латвія) та "Становище працівників-

мігрантів у приймаючих країнах та презентації від кожної з країн" 

виголосив головний спеціаліст з міжнародних трудових норм МОП - Віктор 

Хьюго Рікко (Женева, Швейцарія).  

Цікавою і пізнавальною була доповідь головного спеціаліста 

Панєвропейської регіональної ради МКП - Годи Невераускайте на тему 

"Політика та рекомендації (МКП/ПЄРР) щодо організації та захисту 

працівників-мігрантів . Про досвід глобальних профспілок у організації та 

захисті працівників-мігрантів на прикладі Інтернаціоналу будівельників та 

деревообробників розповів голова профспілки працівників будівництва та 

промисловості будівельних матеріалів України Василь Андреєв. 

 
к.е.н. Бачинської М.В., к.е.н., Андрусишин Н.І., керівника лінгвістично-освітнього центру ІАПО к.пед.н. 

Мар'яна Захарчук, заст. директора МІОК к.е.н. Оксани П'ятковської, студенки групи ІКСЕі-11 Ярини 

Мандюк, а також групи співробітників ДУ "ІРД імені Маряна Долішнього НГАНУ", зокрема, ст.н.сп., 

к.г.н. Теслюка Р.Т., ст.н.сп., к.е.н. Левицької О.О., ст.н.сп., к.е.н. Мульскої О.П. та ін. (Див. детальніше: 

"Українська трудова міграція й майбутнє сфери праці: соціально-економічний, геопросторовий, 

інституційний вимір". Наукове видання /ДУ "Інститут регіональних досліджень імені Маряна Долішнього 

НАН України" / [за ред. д.е.н., проф. Садової У.Я.]. – Львів, 2020. – 136 с.). 



   
Жвава дискусія виникла при обговорені таких питань як організація 

роботи профспілок України, Польщі та Литви у плані надання інформації 

потенційним працівникам-мігрантам щодо їхніх прав; підвищення ролі 

профспілок у захисті працівників мігрантів у приймаючих країнах, в тому 

числі у якості домашніх працівників; розширення горизонту співпраці між 

профспілками різних країн (виклики та можливості). Детально були 

висвітлені ідеї у плані захисту трудових прав мігрантів, зокрема, у розрізі 

таких напрямків як обмін інформацією про порушення в рамках системи 

міжнародних стандартів МОП, запозичення досвіду профспілок інших країн 

у організації та захисті працівників-мігрантів; поширення практик у частині 

укладання національних та галузевих двосторонніх договорів між 

профспілками та ін. 

Загалом впродовж конференції усі присутні - як представники 

Міжнародної організації праці, профспілок інших країн, так і України - 

обговорили понад три десятки проблемних питань щодо організації життя 

та праці трудових мігрантів. Виступаючі були єдині у висновку, що трудова 

міграція є викликом сучасної епохи. Маючи чимало позитивних наслідків, 

вона несе ризики експлуатації робочої сили, зловживання через порушення 

прав працівників. Профспілки різних країн повинні активізувати співпрацю, 

підвищити ефективність діяльності в частині захисту трудових прав і 

свобод працівників-мігрантів. За підсумками дискусій були вироблені 

рекомендації щодо подальших дій Міжнародній організації праці, 

Міжнародним профспілковим об’єднанням, Уряду України, українським 

профспілкам та профспілкам приймаючих країн. Особлива атмосфера 

вишуканості даній конференції була забезпечена з різних сторін - 

приміщенням овальної зали "Будинку вчених", яка просякнута неповторним 

духом Львова, виступом маленьких діток зразкового вокально-

хореографічного ансамблю "Сонечко", і, без сумніву, змістовними, 

цікавими виступами учасників конференції. 
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                                                ЛН «Львівська політехніка» 

                                                                   НДЦ «ДЕМОС»  

(до Проекту рекомендацій конференції) 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ З ПИТАНЬ ТРУДОВОЇ 

МІГРАЦІЇ: ДО РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРОФСПІЛКАМ  

(9-13 березня 2020 р.) 
 

 

      "Працівник-мігрант" 
означає особу, яка мігрує з 
однієї країни в іншу з наміром 
отримати роботу інакше, ніж 
за власний рахунок, і охоплює 
будь-яку особу, яка визнається 
згідно з законом як працівник-
мігрант. Ця Конвенція не 
стосується: a) прикордонних 
працівників; b) осіб вільних 
професій та артистів, що 
в'їжджають на короткий 
строк; c) моряків" (Ст. 11. ).  

(МОП "Конвенція про 
працівників-мігрантів" (Витяг),  
перегл. 1949р.) №97 (укр/рос). 

Редакція  від 24.06.1975. - 
Д993_163. 

З архіву учасників наукової конференції  

Міжнародної організації праці в Україні 

 

Українська трудова міграція, яка інтенсифікувалася на фоні 

глобалізації, інформаційної революції, стрімких технологічних змін у сфері 

праці та зайнятості населення, із запровадженням безвізу української 

держави з країнами ЄС, впливає на різні сторони життя і праці громадян 

нашої країни. Вона стає віддзеркаленням як позитивних, так й негативних 

сторін розвитку національного ринку праці, впливає на економічні важелі 

відновлення його рівноваги, детермінує попит й пропозицію робочої сили 

тощо.  

З українською трудовою міграцією у багатьох людей пов'язані реальні  

можливості свободи вибору праці та зайнятості, шансів покращання 

добробуту своїх родин.  

Водночас, це ризики порушення особистої та соціальної безпеки 

працівників-мігрантів, захищеності життєвого рівня, дискримінації прав у 

сфері праці й зайнятості, демографічного відтворення, соціального й 

культурного розвитку тощо. Вирішення проблем вимагають спільних, 



зважених дій держави, бізнесу, громадських структур задля безпечної, 

організованої та регулярної міграції. Саме в такому контексті задекларовані 

завдання Міграційного пакту ООН, 2018р. 

Особлива роль в організації соціального захисту українських 

трудових мігрантів відводиться професійним спілкам. 

Враховуючи тенденції змін у сфері праці та зайнятості населення 

України, а високу мобільність українського економічно активного 

населення, перед вітчизняними профспілками стоїть важливе завдання 

розробки відповідної стратегії діяльності в сфері соціального захисту 

українських трудових мігрантів. Зокрема, слід: 

1.Зовнішній вектор: 

- приймати активну участь у соціозахисних заходах, які проводяться 

під егідою МОП як у країні-донорі робочої сили, так і країнах-реципієнтах 

українських трудових мігрантів;  

- активно працювати у сфері соціального партнерства з урядовими, 

профспілковими організаціями і роботодавцями інших країн, а також 

розвивати контакти профспілок з іншими неурядовими організаціями, 

національними  об'єднаннями  (для прикладу, Товариство дружби "Україна 

- Польща", "Україна - Литва", і ін.). Налагоджувати співпрацю з 

парламентаріями інших країн. Ширше включати у двосторонні міждержавні 

договори та угоди положення щодо мінімальних соціальних стандартів 

(перш за усе, оплати праці) для трудових мігрантів. Прописувати також 

положення, котрі б стосувалися не тільки питань умов найму робочої сили з 

числа трудових мігрантів, але й умов позаекономічного життя (проживання) 

та відпочинку;  

- організувати та провести комплекс заходів щодо дослідження 

правового статусу (легальності/нелегальності) трудових мігрантів у країнах-

реципієнтах робочої сили  (у різних країнах трактування поняття 

легальності/нелегальності статусу трудового мігранта має свої особливості, 

що ускладнює організацію забезпечення їх соціального захисту). 

 - вивчити можливість ширшого використання мережевих онлайн 

ресурсів в сфері організації соціального захисту українських трудових 

мігрантів (перш за усе, ресурсів іноземних держав). Доречно розпочати 

таким чином перевірку потенційних роботодавців на предмет реальної їх 

фінансової спроможності виконувати зобов'язання у сфері виплат заробітної 

плати, відповідно до рівня погодженого у трудових угодах (контрактах) 

тощо.   

 - доводити максимально широко інформацію до трудових мігрантів 

щодо ризиків нелегальної праці та зайнятості;  

 - ширше використовувати можливості ринку ІТ-послуг. Запровадити 

систему онлайн маркетингу українських трудових мігрантів (як 

користувачів мобільних телефонів). Розробити систему цільових мобільних 

аплікацій - програм-помічників чи програм-соціального спрямування, котрі 

встановлювалися б на смартфонах, телефонах, планшетах, і додавали б у 

зручності при користуванні необхідними послугами профспілок. Нині 



психологічна планка "зручності" мобільних аплікацій стрімко піднімається 

вверх. Масовість клієнтів мобільних аплікацій вказує на переваги такого 

виду ІТ-послуг над простою мобільною версією сайтів (у даному випадку 

тих, які належать мережам профспілкових організацій). Іншими словами, 

збільшення кількості мобільних пристроїв, якими користуються українські 

трудові мігранти, є вигідними платформами для розробки для них 

мобільних аплікацій у сфері соціального захисту (як абонентів відповідних 

послуг).  

- - організовувати інформаційно-консультаційні пункти як у країні-

донорі, так і країні-реципієнті українських трудових мігрантів;  

 - розглянути проблематику й специфіку соціального захисту трудових 

мігрантів у розрізі окремих секторів економіки. Особливу увагу звернути на 

юридичні питання роботи профспілок у різних кранах у сфері освіти. 

- сприяти самоорганізації об'єднань професійних спілок трудових 

мігрантів за кордоном, надавати допомогу з правових, соціально-

економічних та інших питань їх соціального захисту; 

- забезпечити зворотній зв'язок з трудовими мігрантами, оперативно 

реагувати на їх запити у сфері захисту прав та свобод. Враховувати, що 

одним з ключових аспектів ефективного соціального самозахисту трудових 

мігрантів є наявність у них знань про права й гарантії у сфері праці та 

зайнятості. 

2.Внутрішній вектор: 

- активізувати роботу в частині ширшого використання рекомендацій 

МОП, спрямованих на вирішення проблем трудових мігрантів - як по лінії 

використання діючих Конвенцій, так й ратифікації нових (Конвенції про 

працівників-мігрантів 1949 року (№97 - переглянута)5, Конвенції про 

працівників-мігрантів 1975 року (№143 - додаткові положення)6, ін. Так, 

Конвенція про захист прав всіх  працівників-мігрантів і членів їх сімей 

містить значну кількість положень з інших документів МОП (1990р.)7; 

- долучитися до розробки Плану дій з реалізації Стратегії державної 

міграційної політики України на період до 2025 року та далі й до 

забезпечення його виконання відповідно до Закону "Про зовнішню трудову 

міграцію"8; 

- взяти безпосередню участь у підготовці створення та роботи 

постійно діючої міжвідомчої комісії для моніторингу міграційної ситуації в 

Україні, опрацювання питань удосконалення міграційної політики та 
 

5Конвенція про працівників-мігрантів (переглянута 1949 року) N 97 (укр/рос). (Редакція від 24.06.1975, 

підстава 993 163 )//[Електронний ресурс]. Спосіб доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_159 
6 Конвенція про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних 

можливостей і рівного ставлення. N 143 (укр/рос). (Редакція від 24.06.1975, підстава 993 163) // 

[Електронний ресурс]. Спосіб доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_163 
7 Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей (Документ 995_203, 

поточна редакція — Прийняття від 18.12.1990. Електронний ресурс]. Спосіб доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_203 
8 Закон України " Про зовнішню трудову міграцію" (5 лист. 2015 р.). - Про зовнішню трудову міграцію. 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 49-50, ст.463). {Із змінами, внесеними згідно із 
Законом). // [Електронний ресурс]. Спосіб доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-19 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_159
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_163
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_203
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-19


законодавства України, підготовки відповідних пропозицій у сфері 

соціального захисту прав трудових мігрантів;  

- долучитися до розробки державної Стратегії розвитку міграційної 

статистики в Україні. Складовими такої Стратегії мало б стати поглиблення 

взаємодії з органами державної статистики як постачальником відповідної 

інформації. Водночас, внести свої пропозиції щодо функціонування систем 

відомчої реєстраційної статистики, пов'язаної з обліком трудової міграції; 

обґрунтувати вимоги щодо рівня доступності та зрозумілості статистичних 

даних і методології їх складання; модернізації інформаційних та 

комунікаційних технологій збирання, оброблення, збереження та 

поширення статистичних даних про трудову міграцію (запровадження 

карточок  реєстрації трудових мігрантів), розвитку програмно-технічної 

інфраструктури інформаційної системи органів державної статистики тощо. 

Центральні, галузеві та територіальні органи професійних спілок 

України повинні більш активно демонструвати свої здобутки у сфері 

захисту прав і свобод трудових мігрантів; бути орієнтованими на молодь. 

Це мільйони людей, які не тільки є успішні й перспективні. Багато з них 

шукає захисту і підтримки. Профспілки повинні не просто бути відкриті до 

розмови з трудовими мігрантами усіх вікових категорій, релігій, культур. 

Вони мають випереджати їх ризики і небезпеки. 

 
 

 
  



 

 

      

Гринькевич О.С., Садова У.Я. 

СУСПІЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ І БЕЗПЕКА: 

ЛЮДИНА, ДЕРЖАВА, СОЦІУМ 
За результатами Міжнародної науково-практична он-лайн конференції 

(Львів, 29 жовтня 2020 року) 
29 жовтня 2020 року у Львові відбулася Міжнародна науково-практична он-

лайн конференція «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум». Її 

співорганізаторами виступили п’ять українських і польських вишів, а саме, Львівський 

інститут ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом», НДЦ 

«ДЕМОС» НУ «Львівська політехніка», Міжнародний інститут бізнесу, Університет 

економіки у Бидгощі (Польща), Львівський торговельно-економічний університет; а 

також Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього 

НАН України», громадські організації «Академічний простір», «Центр досліджень і 

моніторингу якості та мобільності людських ресурсів». 

Відкриваючи пленарне 

засідання, співголова 

оргкомітету – директорка 

Львівського інституту МАУП 

проф. Лелик Любов Іванівна 

зазначила, що глобальна 

пандемія зумовила зміну 

традиційного формату 

проведення конференції. 

Водночас он-лайн формат дав 

змогу значно розширити 

географію учасників 

конференції. 95 учасників 

представляли академічну та 

університетську освіту і 

науку з 15 інституцій, 

зокрема, Київського 

національного університету  імені Тараса Шевченка, Навчально-наукового 

інституту міжнародних відносин і соціальних наук МАУП, Львівського 

національного університету імені Івана Франка, Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, Польського університету 

економіки в Бидгощі, Приазовського державного технічного університету 

та інших ЗВО. У продовження вітального слова Співголова оргкомітету 

НДЦ «ДЕМОС» 



конференції директор Інституту адміністрування та післядипломної освіти 

НУ «Львівська політехніка»; д.е.н., доцент Пилипенко Любомир 

Миколайович наголосив, що у сучасних умовах особливо зростає роль 

освіти та науки в розвитку економіки, держави, суспільства. Нині у пошуку 

відповіді на нові загрози і виклики особливо важливий досвід колег з інших 

навчальних закладів, міст і країн. Конференція відкриває платформу для 

обміну знаннями і думками з багатьох питань і проблем суспільних 

трансформацій і безпеки. Співголова оргкомітету конференції керівник 

НДЦ «ДЕМОС» НУ «Львівська політехніка», д.е.н., професор Уляна 

Ярославівна Садова звернула увагу на унікальності заходу як середовища 

відкритої взаємодії та співпраці вчених, експертів, викладачів, а також 

студентської молоді, яка прагне предметного обговорення різних форм і 

видів суспільних викликів та трансформацій. Формування цілісної точки 

зору на різноманітні процеси, які відбуваються в економіці України і в світі, 

– найбільш правильний шлях вирішення багатьох проблем. 

На пленарному засіданні учасники презентували дослідження, які 

окреслюють тематику конференції за трьома напрямами:  

1) соціокультурні і психологічні проблеми соціалізації особистості 

в умовах суспільних викликів і трансформацій (доповіді: директорка 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин і соціальних наук 

МАУП, проф. Грись А.М.; ст. викл. кафедри психології Львівського 

інституту МАУП Шувар Г.М., вчитель СЗШ м. Львова № 23 Шувар Н.М.); 

2) демографічні зміни, проблеми реформування соціальної 

економіки,  трансформації ринку праці й міграційної активності населення 

(доповіді: керівниця НДЦ «Демос», проф. НУ «Львівська політехніка» 

Садова У.Я.; проф. Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка Грішнова О.А.; ст.н.с. Інституту регіональних досліджень імені 

М.І.Долішнього НАН України» д.е.н., Риндзак О.Т.,. ст.н.с. цього ж 

Інституту, к.геогр.н. Теслюк Р.Т., к.е.н. Левицька О.О.; доц. кафедри 

прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського 

національного університету, президентка ГО «Українська експертна ліга» 

Кравченкова Г.М., доцент кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ 

імені Івана Франка Грицевич В.С.);   

3) розвиток цифрової економіки та сучасних аналітичних 

інструментів прийняття рішень в контексті суспільної та економічної 

безпеки (проф. економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

Гринькевич О.С., доц. кафедри менеджменту організацій Львівського 

інституту МАУП Гринькевич В.М., доцент кафедри адміністративного та 

інформаційного права, CEO «Online Law School» НУ «Львівська політехіка» 

Радейко Р.І., доценти економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

Панчишин Т.В. і  Марець  О.Р.). 

Київську наукову школу Міжрегіональної Академії управління 

персоналом у галузі соціальних і поведінкових наук представила у роботі 

конференції доктор психологічних наук, проф. Антоніна Грись. 

Директорка Навчально-наукового інституту міжнародних відносин і 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=uk&org=14861175554779936608
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=uk&org=14861175554779936608


соціальних наук МАУП презентувала доповідь на тему «Психологічні 

механізми відкриття простору «істинного Я», де зосередила увагу 

взаємозв’язках поведінки людини у соціумі та її дитячих травмах, 

цінностях, механізмах самозахисту, емоціях і переживаннях. 

Особливий інтерес викликали доповіді учасників конференції, присвячені 

проблемам реагування і адаптації до глобальних змін, спричинених COVID-

19. Професорка Київського національного університету імені Т. Шевченка 

Олена Грішнова навела приклади вітчизняних і міжнародних досліджень, 

які вказують на зміну кон’юнктури ринку праці і професії, попит на які 

зростатиме у найближчій 

перспективі.  

Методику і результати 

соціологічних досліджень довіри 

до сімейних лікарів у контексті 

ефективності медичних реформ в 

Україні презентувала 

президентка ГО «Українська 

експертна ліга» Галина 

Кравченкова. Представниця харківської школи соціології звернула увагу на 

позитивні ефекти від 

впровадження результатів і 

висновків такого дослідження у 

малих і середніх містах 

Харківської області.  

На моделях і завданнях 

міграційної політики, 

спрямованої на збереження 

людського та інтелектуального 

потенціалу України та її 

регіонів зосередили увагу у своїх доповідях представниці наукової школи 

проблем міграціології – директорка НДЦ «Демос» НУ «Львівська 

політехніка» проф. Уляна Садова та ст.н.с. Інституту  регіональних 

досліджень імені М.І.Долішнього НАН України  д.е.н. Ольга Риндзак.  

Структурні зрушення у 

демографічних процесах в 

Україні та світі, проблематику 

демографічної безпеки країни, 

методики її моніторингу і 

прогнозування висвітлили у 

своїх доповідях доцент кафедри 

економічної і соціальної 

географії ЛНУ імені Івана 

Франка Володимир Грицевич, а 

також докторант Інституту  регіональних досліджень імені М.І.Долішнього 

НАН України ст.н.с. Роман Теслюк. 



  

  

  

 
 

 



Польський досвід моніторингу 

працевлаштування випускників 

презентувала у пленарному засіданні 

ст.н.с. Інституту  регіональних досліджень 

імені М.І.Долішнього НАН України  к.е.н. 

Ольга Левицька. Дослідниця детально 

висвітлила завдання, методологію та 

особливості суцільного анкетування 

випускників, яке щорічно проводить бюро 

кар’єри Ягелонського університету Польщі, а також сформулювала висновки 

і рекомендації для українських ЗВО у цьому контексті. 

Підготовку і проведення секційних засідань конференції забезпечили 

завідувачка кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП 

доц. Леся Данилюк, завідувачка кафедри економіки та підприємництва цього 

ж Інституту – Наталя Магас і 

доцентка кафедри фінансів, 

кредиту та страхування 

Львівського торговельно-

економічного університету 

Тетяна Мединська, завідувачка 

кафедри психології  - доц. Уляна 

Іванюк, доцентка кафедри 

теоретичної та прикладної 

економіки НУ «Львівська 

політехніка» к.е.н., доц. Тетяна Степура, асистентка цієї ж кафедри Ольга 

Корицька. 

У другій частині роботи конференції взяли активну участь молоді 

науковці, які працюють над підготовкою дисертацій - Наталя Дідух (НУ 

«Львівська політехніка»)., магістри університетів-співорганізаторів зустрічі, 

– Ярина Мандюк, Віталій Чабан, Юлія Карасюкевич, Ростислав 

Демкович, Богдана Артерчук (НУ «Львівська політехніка»). Учасники 

конференції і програмний комітет звернув особливу увагу на доповіді 

студентів кафедри статистики економічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка Тетяни Сапеляк і Юрія 

Кулеби, а також Наталії Синчини і і 

Катерини Лоїк, присвячені використанню 

нових форматів  даних і аналітичних 

платформ для  суспільних потреб і безпеки 

бізнесу. 

За результатами роботи заходу 

підготовлено до друку матеріали доповідей  

конференції, а її учасники отримають 

сертифікати, які  додатково підтверджують 

розвиток професійних компетенцій 

дослідницького характеру.  



 
   

 

Уляна Садова, Ольга Гринькевич 

ЗІ СКРИНІ ВЕРЕСНЕВИХ НАУКОВИХ МАНДРІВ 
(за результатами тренінгу та семінару IFEPR) »9 

   Цьогорічна осінь для учасників Проекту 

"Моніторинг реалізації інтелектуального 

потенціалу випускників закладів вищої та 

професійно-технічної освіти прикордонного 

регіону: соціальне партнерство, державне і 

регіональне замовлення” стартувала новими 

друзями і зустрічами.  

На запрошення Президента Міжнародного благодійного фонду 

досліджень освітньої аналітики (IFEPR) Тараса Фінікова професор НУ 

«Львівська політехніка» д.е.н., проф. Уляна Садова та професор 

Львівського національного університету імені Івана Франка д.е.н., проф. 

Ольга Гринькевич відвідали Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили (м. Миколаїв). Мета поїздки – участь у семінарі 

«Забезпечення якості освіти в Україні» з доповіддю на тему «Моніторинг 

якості та ефективності професійної освіти за критеріями зайнятості 

випускників ЗПТО: з досвіду кращих практик Львівщини».  

Презентація матеріалів Проекту регіонального розвитку, який 

виконується на Львівщині за кошти державного бюджету України при 

секторальній підтримці ЄС на замовлення Львівської обласної 

держадміністрації під патронатом НУ «Львівська політехніка» у співпраці з 

ученими Львівського національного університету імені Івана Франка, ДУ 

«ІРД імені Мар’яна Долішнього НАН України» - була сприйнята науково-

освітянською спільнотою з інтересом та корисними пропозиціями. Жваве 

обговорення піднятих питань відстежування кар’єри випускників ЗПТО 

регіону стало особливо показовим після виступу представників профільного 

департаменту Міністерства освіти та науки України та зацікавлених осіб з 

інших навчальних закладів. Інформація про методику та хід обстеження 

випускників ЗВО регіону дала поштовх ідеї реалізації подібного проекту на 

теренах південних областей держави. Загалом виголошена доповідь 

отримала схвальні відгуки як від організаторів, так і від усіх учасників 

тренінгу та семінару. Колеги з Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили висловили бажання розвивати співпрацю із 

представниками львівських університетів шляхом «запуску» програм 

обміну студентами та викладачами. 

 
9 Міжнародний Проект «Інноваційний університет і лідерство» реалізовується Міжнародним благодійним Фондом 

«Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» за підтримки Міністерства науки і вищої освіти Республіки 

Польща, Міністерства освіти і науки України та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту 

суспільства знань (http://www.edupolicy.org.ua). 
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Загалом програма цьогорічних вересневих наукових мандрів була 

напрочуд насичена і цікава. Центром притягання став, безперечно, тренінг 

та міжнародний семінар «Міжнародного фонду досліджень освітньої 

політики» (IFEPR)10. Завдячуючи ініціатору дійства - Президенту Фонду, 

 
10 Міжнародний Проект «Інноваційний університет і лідерство» реалізовується Міжнародним благодійним 

Фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» за підтримки Міністерства науки і вищої 



професору Тарасу Володимировичу Фінікову, а також господарям 

приймаючої сторони – ректору Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили заслуженому діячу науки і техніки 

України, д.т.н., проф. Л.П.Клименку, першому проректору цього закладу 

к.е.н, доц. Н.М.Іщенко, декану факультету комп’ютерних наук, к.т.н., доц. 

А.П.Бойко, декану факультету економічних наук, к.е.н., доц б.в.з. 

О.Б.Філімоновій, директору Інституту післядипломної освіти к.е.н., проф. 

Г.Л. Норд  і багатьом іншим робота була організована дуже професійно. 

Саме вони доклалися до того, щоб усі присутні відчули дух «могилянки», 

набралися сил для наукової творчості. «Сподіваємося, - виголосив у 

вітальній промові ректор університету, ви ще знайдете достатньо 

інформації, щоб зрозуміти, чим живе ЧНУ сьогодні. Ми щодня 

переконуємося, що в нашому університеті навчаються обдаровані, 

талановиті, прогресивні молоді люди. Про це дбає досвідчений 

висококваліфікований колектив викладачів». 

Розпочинаючи зустріч, проф. Тарас Фініков жартівливо привітав 

свого колегу, професора Варшавського університету Роберта Сухарського- 

координатора Проекту від польської сторони, з організацією семінару, 

здійснив важливу місію вручення сертифікатів учасникам V фази  

Міжнародного Проекту «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і 

стратегії розвитку університету» (2019-2020 рр.). Далі озвучив програму 

поточної роботи Всеукраїнського семінару на тему «Забезпечення якості 

вищої освіти». До речі, засідання проходили у різний спосіб - як за 

безпосередньої присутності основних доповідачів, так і в он-лайн режимі 

через COVID-19. Особливо запам’яталися виступи проректора з науково-

педагогічної та методичної роботи Національного університету водного та 

господарства та природокористування Олега Лагоднюка(тема виступу 

«Цифрова трансформація системи якості освіти»), начальника Управління 

міжнародного співробітництва Університету економіки і права «КРОК»  

Андрія Лотарєва (тема виступу «Розвиток міжнародної співпраці 

Університету «КРОК»- програми освітньої мобільності), директора Центру 

зв’язків з громадськістю у Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна Максима Фоломєєва (тема виступу «Комунікативні практики 

українських ЗВО щодо залучення абітурієнтів: досвід вступної кампанії -

2020»), директора Навчально-наукового інституту креативних студій 

Тернопільського національного економічного університету, к.е.н, доц. 

Олега Луцишина (тема виступу «Інститут креативних студій – платформа 

для синергії формальної і неформальної освіти»), декана факультету 

міжнародних відносин Східноєвропейського НУ імені Лесі Українки Сергія 

Федонюка (тема виступу «Цифрові технолоігї навчання у 

Східноєвропейського НУ імені Лесі Українки») та інших. Показово, що до 

 
освіти Республіки Польща,  Міністерства освіти і науки України та під почесним патронатом Фундації 

польських ректорів – Інституту суспільства знань (http://www.edupolicy.org.ua). 
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дискусії активно долучалися представники Міністерства освіти і науки 

України, НАЗЯВО, гості.  

  

  

  
Емоційною та пам’ятною стала спільна вечеря на березі моря у 

Коблево. А ще – контакти, творчі задуми, бажання зреалізувати почуті нові 

практики у стінах власних університетів.  

Дорога додому завжди є чомусь коротшою. Проте, у нашому випадку 

було достатньо часу обдумати почуте і побачене, прийняти рішення про 

майбутні проекти. Емоцій справді назбиралося багато, бо ж ми змогли 

«заглянути» на скіфські вали, оглянути промислову зону миколаївського 

суднобудування й морський порт, «змочити» ноги у Чорному морі, 

обговорити з місцевими селянами проблеми цьогорічної засухи, і навіть 



побачити неймовірних красенів – рожевих фламінго, котрі так екзотично і 

несподівано облюбували води Куяльника! 

   

   

 
  

   

 

 



 
  

 

У.Садова, О.Гринькевич, О.Корицька 

 

МОНІТОРИНГ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ 

ЛЬВІВЩИНИ: ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІІІ ЕТАПУ ПРОЕКТУ 

За результатами онлайн-засідань семінарів, 

нарад, конференцій творчого колективу 

Проекту  

 
У наукових виданнях є чимало публікацій, присвячених обговоренню 

проблем цифрової економіки11. Власне друга декада ХХІ століття 

подарувала світові цікаві дискурси щодо цифрового робочого місця, STEM-

освіти, eHealth та е-безпеки,  інфраструктури інтернет-речей, «смарт-

фабрики», концепції "розумного міста" тощо. Масштабна цифровізація 

галузей національних економік та базових сфер життєдіяльності (передусім 

освіти і медицини) вказала на можливості інтеграції держав до Єдиного 

цифрового ринку (Digital Single Market)12,13,14, впровадження Цифрового 

порядку ЄС15, тощо. Ці та інші подібні речі мали плавно входити у наше 

життя.  

Проте 2019 рік вніс кардинальні зміни в використання цифрових 

технологій. Пандемія (COVID-19) породила ситуацію, коли міжурядові 

 
11 Термін «цифрова економіка» (англ. - digital economy) введено у науковий обіг американським ученим Н. 

Негропонте ще в 1995 р. Лише в 2011р. розгорнулася дискусія не просто загальних рис нової Концепції 

четвертої промислової революції «Індустрія 4.0», але з приводу як системи поглядів щодо впровадження 

«кіберфізичних систем» у заводські процеси з проведенням виставки у Ганновері (Німеччина, 2011 р.). 

Наведено за: Удальцова Н.Л. Цифровизация экономических процессов в контексте промышленной 

революции 4.0 // [Електронний ресурс]. Спосіб доступу: 

https://www.researchgate.net/publication/331462436_Cifrovizacia_ekonomiceskih_processov_v_kontekste_prom

yslennoj_revolucii_40 
12 Shaping the Digital Single Market European Parliament ////[Електронний ресурс]. Спосіб доступу: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market 
13 Шнирков О. І. ЄC: від єдиного цифрового ринку до цифрового союзу країн-членів. Міжнародні 

відносини. Серія "економічні науки" Т.2,  -  № 2 0 .  –  2 0 1 9 . ) // [Електронний ресурс]. Спосіб 

доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3790 
14 Черніков Денис. Європа формує Єдиний цифровий ринок. Чому Україна поза ним? (14.12.2017) 

Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України ////[Електронний ресурс]. Спосіб 

доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2364078-misia-ocifruvati-ekonomiku-

strategia-edinogo-cifrovogo-rinku.html 
15 Digital Agenda for Europe European Parliament ////[Електронний ресурс]. Спосіб доступу: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe 

 

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2137474220-Natala-Leonidovna-Udalcova
https://www.researchgate.net/publication/331462436_Cifrovizacia_ekonomiceskih_processov_v_kontekste_promyslennoj_revolucii_40
https://www.researchgate.net/publication/331462436_Cifrovizacia_ekonomiceskih_processov_v_kontekste_promyslennoj_revolucii_40
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3790
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2364078-misia-ocifruvati-ekonomiku-strategia-edinogo-cifrovogo-rinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2364078-misia-ocifruvati-ekonomiku-strategia-edinogo-cifrovogo-rinku.html
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe


домовленості, угоди щодо розбудови цифрового світу, набрали ознак  

«реалізується негайно».  

В Україні особливо швидко люди перетворилися у каталізаторів 

цифрових змін у фінансовій, освітній, науковій, медіа-інформаційній, 

культурно-комунікативній та інших сферах. Так, у банківській сфері 

відбувся запуск різноманітних новинок «діджітал-індстрії» - від 

електронних платіжних сервісів (сервісів онлайн), мобільних додатків, до 

системи інтернет-банкінгу та цілодобового переказу коштів на 

розрахунковий рахунок суб’єкта господарювання. Усе це породило 

водночас побоювання щодо скорочення робочих місць. Прикладом є запуск 

у банківській мережі (ПриватБанку) перших у державі біометричних POS-

терміналів Android PAX з технологією Face Pay24, що дозволяє покупцям 

оплачувати покупки обличчям (до кінця 2020 року мережа біометричних 

POS-терміналів має нараховувати 7700 одиниць)16. Це масштабне 

скорочення касирів, контролерів, ін. працівників.  

В освітній сфері використання технологій дистанційного навчання, 

доступ до платформ LCloud, Viber, Zoom, Google Classroom та ін. зробили 

віддалену роботу для викладачів звиклою справою. Відбулася 

трансформація умов організації праці, стабілізувалося джерело доходу, 

вивільнися додаткові години для робочого часу тощо.   

Очевидно, нова реальність буде стрімко породжувати новий попит на 

фахівців нових професій, від дизайнерів інтерфайсів-програмістів та ІТ-

лікарів до інтернет-маркетологів та коуч-тренерів (наставників) з цифрової 

грамотності серед споживачів ринку цифрових послуг. У цій ситуації, 

багато відповідей на назрілі питання майбутнього розвитку систем 

вітчизняної освіти та потреб національного ринку праці повинен дати 

Проект "Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників 

закладів вищої та професійно-технічної освіти прикордонного регіону: 

соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення”. Дослідження 

третій рік поспіль втілюється у життя під патронатом НУ «Львівська 

політехніка» (до співпраці залучені відомі вчені Львівського національного 

університету імені Івана Франка, ДУ «ІРД імені Мар’яна Долішнього НАН 

України») на замовлення Львівської обласної держадміністрації за кошти 

державного бюджету України при секторальній підтримці ЄС.  

Творчим колективом Проекту впродовж 2020 року проведено цілу 

низку засідань, робочих нарад, зустрічей, науково-методичних семінарів у 

рамках підготовки дослідження "Випускник ВНЗ на ринку праці 

Львівщини" (23 січня, 15 березня, 15 квітня, 6 травня, 15 червня, 7 липня, 14 

липня, 20 липня, 23 липня, 4 серпня, 12 серпня). Відрадно, що в них активну 

участь приймали представники органів державної влади ЛОДА. 

Враховуючи пандемічну ситуацію робота НДЦ «ДЕМОС» НУ «Львівська 

 
16 «Оплата обличчям»: ПриватБанк запусти перші в Україні біометричні pos-термінали / Журнал 

Бухгалтер 911 (11.08.2020  // [Електронний ресурс]. Спосіб доступу: https://buhgalter911.com/uk/news/news-

1052160.html 

https://buhgalter911.com/uk/news/news-1052160.html
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1052160.html


політехніка» теж була організована в он-лайн-режимі. Серед найбільш 

показових тематичних дискусій були: 

❖ Оцінювання задоволеності роботодавців якістю підготовки 

робітничих кадрів у ЗПТО Львівської області на основі теорії 

нечітких множин (доповідач доцент НУ «ЛП», к.т.н., доц. Олег 

Сорочак); 

❖ Розробка програмно-методологічних питань організації та 

проведення обстеження випускників ВНЗ за критерієм 

конкурентоспроможності на ринку праці (доповідач професор 

ЛНУ іме Івана Франка, д.е.н., проф. Ольга Гринькевич 

❖ Представлення нового дизайну Сайту «Intellectlviv» - керівник 

ІТ-групи Проекту Ростислав Малинич. 

Слушні зауваження і рекомендації щодо подальшого практичного 

використання результатів Проекту висловили у ході відеозустрічей перший 

проректор НУ «Львівська політехніка» професор Матвійків Олег 

Михайлович, начальник відділу кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом 

ЛНУ імені Івана Франка Сновидович Ірина Григорівна, завідувач кафедри 

статистики ЛНУ імені Івана Франка проф. Матковський Семен Олексійович 

та інші.  

Усі зустрічі проходили в он-лайн-режимі (Платформа ZOOM), що 

дало активно долучити усіх членів творчого колективу до творчої роботи.  

 
  

Нині ми усі працюємо над вибудовуванням нового тренду 

економічної наукової думки. У керівництва ЗВО Львівщини, колег по 

Проекту є розуміння, що широкомасштабна модернізація сервісних 

індустрій вимагатиме нових фахівців, проте, перехідний період на ринку 

праці для тих, хто здобув освіту за традиційними програмами, хто не зміг 

працевлаштуватися, не може бути критично малим. Вказаний Проект 



покликаний дати відповідь на запитання, як зменшити диспропорцію між 

попитом і пропозицією на фахівців у професійно-кваліфікаційному розрізі 

ринку праці Львівщини, яким має бути регіональне замовлення на 

підготовку кадрів, яким має бути майбутній фах випускника навчального 

закладу, що слід зробити для підвищення ефективності діяльності ЗВО і 

ЗПТО, як має виглядати якість підготовки фахівців.  

Розбудова цифрового світу – це регулювання чинників цифрової 

економіки, це відомості про те, які перспективи має ідея створення міксу 

даних для прогнозування нових професійних навичок з використанням Big 

Data (в системі задоволення потреб онлайн-вакансій), як можна просувати 

розробку модернізованої дорожньої карти –  плану дій для урядових 

структур, пов’язаних з узгодженням попиту й пропозиції робочої сили на 

загальнонаціональному, територіальному, відомчому, місцевому рівнях. 

  

  

  
 

 



                                                                     З сайту Львівської 

обласної державної адміністрації 

НА ЛЬВІВЩИНІ ТРИВАЄ 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ ІЗ 

ВІДСТЕЖЕННЯ ЯКОСТІ 

СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ І 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Нещодавно відбулася зустріч 

керівництва Департаменту освіти та 

науки ЛОДА із представниками робочої 

групи Проєкту регіонального розвитку 

«Моніторинг реалізації 

інтелектуального потенціалу 

випускників ЗВО і ПТНЗ 

прикордонного регіону: соціальне 

партнерство, державне і регіональне 

замовлення»… Моніторинг кар’єри 

випускників є першим у Львівській області проєктом, який передбачає систематичне 

відстеження якості системи професійної і вищої освіти регіону на основі відгуків 

роботодавців і самих випускників. Відповідальний виконавець Проєкту, керівник НДЦ 

«Демос» НУ «Львівська політехніка» проф. Уляна Садова.  

Проєкт реалізується на Львівщині впродовж 2018–2020 років у рамках 

секторальної підтримки ЄС регіонального розвитку. Моніторинг передбачає 

опитування двох цільових аудиторій – випускників та роботодавців – і 

базується на двох великих обстеженнях. Результати дослідження 

показують, що 77% випускників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Львівщини після завершення навчання упродовж півроку 

успішно працевлаштовані, а серед головних причин незайнятості (15%) – 

продовження навчання. 81% зайнятих випускників працює за здобутою 

професією, більшість із них залишаються на ринку праці Львівщини. За 

даними моніторингу, за межами регіону (в інших областях і закордоном) 

працюють не більше 10% випускників, які здобули робітничу професію у 

2018–2019 роках. Одна з цілей розробки Сайту Моніторингу – 

популяризація робітничих професій. На сайті доступні статистичні дані й 

аналітика, а також можна порівняти різні робітничі професії за критеріями 

зайнятості і доходами випускників. Цей інструмент допоможе абітурієнту 

обрати заклад для навчання одразу за кількома критеріями, наприклад, 

географією і умовами навчання, перспективами працевлаштування. 

Подальше проведення подібних досліджень та моніторингів сприятиме 

зменшенню диспропорції між попитом і пропозицією робочої сили завдяки 

якісній та доступній аналітиці про ринок праці та якість освіти Львівщини. 



   

НАУКОВЦІ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ЗУСТРІЛИСЯ З МІСЬКИМ 

ГОЛОВОЮ МОРШИНА Й ДОМОВИЛИСЯ ПРО СПІВПРАЦЮ 

20 ЖОВТ. 2020, 09:51  

 
18 вересня 2020 року міський голова міста Моршина Руслан Ільницький провів 

робочу зустріч з Олегом Сорочаком, доцентом кафедри менеджменту організацій 

Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки, та Уляною Садовою, 

професором Університету, керівником Науково-дослідного центру соціальної й 

демографічної політики та управління «Демос». 

Сторони обговорили, зокрема, особливості цьогорічного конкурсу проєктів 

регіонального розвитку, які можуть бути реалізовані за рахунок коштів державного 

бюджету, отриманих від Європейського Союзу (проєкти секторальної підтримки), та 

домовилися про співпрацю. 

 



 
  

Уляна Садова, Ольга Корицька, Наталія Дідух 

ПАНДЕМІЯ, ПРОБЛЕМИ, ІДЕЇ, ПРОЕКТИ:  

 ВЕБІНАРИ НДЦ «ДЕМОС» В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

(За результатами наукових подій, дискусій та вебінарів 

 в осінньо-зимовий період 2020 року) 

Пандемія CОVID-19, а з нею карантинні обмеження для протидії 

розповсюдженню коронавірусу, торкнулися не просто контактів між 

людьми, їх соціально-економічної активності, але внесли свої корективи у 

науково-дослідну роботу творчих колективів. Це стосується й вебінарів 

НДЦ «ДЕМОС», робота якого в 2020 році перейшла в онлайн режим. 

Колективу вдалося освоїти низку позитивних речей на шляху організації 

зустрічей на різних онлайн платформах. Водночас, осінньо-зимовий період 

– став часом спроб і помилок щодо використання сервісів для підготовки 

запланованих заходів, для організації дискусій у плані пошуку шляхів 

вирішення проблем. Загалом, проведення вебінарів мало низку своїх 

особливостей.  

По-перше, дослідження НДЦ «Демос», які пов’язані з реалізацією 

Проєкту регіонального розвитку у рамках секторальної підтримки ЄС, 

зокрема, з формуванням моніторингу реалізації інтелектуального 

потенціалу випускників професійних і вищих закладів освіти Львівщини, 

вимагали значної уваги до термінів проведення досліджень (через 

завершення Проєкту). Більше того, колективом здійснена спроба підготовки 

нового Проекту регіонального розвитку, який тематично відповідає одній з 

особливо актуальних проблем сучасності (тема «Розвиток біоекономіки 

Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних 

полімерів»), має на меті об’єднати зусилля різних наукових шкіл регіону у 

вирішенні проблеми і готовий до участі у конкурсі. Організація зустрічей 

перейшла у перманентний стан, практично відбувалися на постійній основі.  

По-друге, відсутність традиційної форми навчання особливо 

студентів старших курсів (варто згадати період з вересня по жовтень 2020 

р.) дала змогу зосередити увагу на більш предметному пошуку нової 

тематики НДЦ «ДЕМОС» на перспективу. Визначальним чинником стала 

ситуація у світі навколо COVID-19. До речі, представлення Світовим 

Банком доповіді про оновлений Індекс людського капіталу в 2020 році17 
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вказало на проблеми поглиблення поділу праці, на нове структурування 

сучасних проблем людського розвитку (саме у цьому документі детально 

описано, як пандемія COVID-19 загрожує звести нанівець досягнення 

останнього десятиліття в освіті та охороні здоров'я, особливо в найбідніших 

країнах, які вдалося досягнути такою дорогою ціною). Водночас, на 

вебінарах колективу НДЦ «ДЕМОС» йшлося й про те, що нині не варто 

оминати увагою дослідження попередніх періодів. До речі, в Україні відомі 

фахівці вважають, що проблема трудової міграції не зникне, що відкладена 

міграція – це значною мірою стане реінкарнацією міграційних проблем 

минулих років (причому, у нових виявах – від соціального захисту трудових 

мігрантів, до регулювання й розвитку міграційної активності мешканців в 

умовах формування нових територіальних міграційних систем на фоні 

появи нових професій, наростання нової хвилі безробіття, загострення війни 

за зайнятість робочої сили, дискусій щодо справедливості й ефективності 

міграційної політики національних держав тощо).  

По-третє, успішні захисти дисертаційних робіт представників 

команди НДЦ «ДЕМОС» (Пелех О.Б.; Риндзак О.Т., Бараняк І.Є.) дали 

добру нагоду обмінятися членам колективу ідеями про співпрацю з 

представниками інших наукових шкіл (Києва, Чернігова, Вінниці, Черкас, 

Рівне, Луцька). Показово, що в усіх наукових осередках робота в он-лайн 

режимі не лише оптимізує витрати робочого часу, але й стає фактором 

дезорганізації спільної наукової роботи, не сприяє консолідації сил для 

наукового пошуку.  

По-четверте, в НДЦ «ДЕМОС» вірусна інфекція, незважаючи на 

посилені заходи безпеки, на віддалену форму проведення занять й засідань, 

на постійне наголошення про дотримання вимог соціальної дистанції, 

перманентно «прив’язувала» членів команди до ліжка протягом останніх 

місяців. Не дивлячись не це, продуктивна робота тривала. Свідченням стали 

дослідження, результати яких оприлюднені на ХVІ Міжнародній науково-

практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики 

(О.Гринькевич, У.Садова, О.Левицька); в рамках підготовки доповіді до 

науково-практичної конференції, присвяченої 120 – річчю В.Кубійовича 

(У.Садова, О.Гринькевич, Р.Теслюк); пов’язані з виконанням студентських 

наукових робіт (У.Садова, Т.Степура, О.Корицька, Н.Дідух); у контексті 

виконання понадпланових завдань Проєкту регіонального розвитку 

«Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і 

ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і 

регіональне замовлення» (а саме, опитування методом фокус-груп 

роботодавців Львівщини на предмет якості підготовки кадрів). Робота 

організована он-лайн спільно з співробітниками Київського міжнародного 

інституту соціології, ін. Нині колектив НДЦ «ДЕМОС» відкритий до 

співпраці, готовий до нових творчих пошуків і дискусій! 



  

  

  

  



 


