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Організаційно-адміністративна діяльність: 

 

o Створено та організовано роботу науково-дослідного Центру «ДЕМОС» (при кафедрі 

ТПЕ, ІАПО, НУ «Львівська політехніка») (Положення про роботу Центру. Наказ ректора НУ 

«ЛП» від 01.03.2017р. №11-2-10) // Електронний ресурс. Спосіб доступу:  

http://lp.edu.ua/demos/polozhennya-pro-centr ) - Садова У.Я. 

o Створено сайт науково-дослідного центру «ДЕМОС» при НУ «Львівська 

політехніка»// Електронний ресурс. Спосіб доступу:  http://lp.edu.ua/demos - Садова У.Я. 

o Забезпечено процес інформаційного супроводу подій та заходів Центру (висвітлення 

роботи тематичних семінарів та новин на сайті). - Садова У.Я. 

 

Науково-пошукова та дослідна діяльність: 

Реалізовано наукові проекти та подано заявки на участь у конкурсі: 

 

o Організовано та взято безпосередню участь у виконанні проекту “Оцінка та прогноз 

потреби в кадрах для підприємств Львівської області ” //У рамках виконання Програми 

підвищення конкурентоспроможності Львівської області (рішення сесії Львівської обласної 

ради від 14 лютого 2017 року № 364). - (Договір НУ «Львівська політехніка» з 

Департаментом економічної політики ЛОДА № 627 від 05 травня 2017 року). (Звіт за 

результатами виконання проекту - НДЧ НУ “ЛП» ). Вартість проекту – 49 тис. грн. –(Наук. 

кер. Садова У.Я. Основні виконавці Гринькевич О.С., Сорочак О.З., Махонюк О.В., 

Вільчинська О.М., Левицька О.О, Теслюк Р.Т., Бачинська М.В., Бараняк І.Є., БільМ.М.., 

Риндзак О.Т., Степура Т.М., Бідак, В.Я., Ковальчук Л.В.). 

o Надано консультаційну роботу по підготовці Проекту до участі у конкурсі молодих 

науковців МОН України на тему «Реінжиніринг соціальної політики в умовах нової (IV) 

промислової революції: виклики гібридної війни».(Кер. Гвоздь М.Я. Виконавці – 

Мірошник Р.О., Біль М.М., Левицька О.О., Бараняк І.Є., Ковальчук Л.В., Махонюк О.В., 

Линник О.О., Андрусів С.М., Джейранашвілі К.К., Кісінас К.Є., Угринович П.А., 

Степура Н.Л. Степура А.Л., та ін.). Термін виконання НДР: 2017 – 2019 рр. Загальний обсяг : 

1200 тис. грн. (додатково капітальні витрати 91,792 тис. грн.). 

o Організовано та взято безпосередню участь у підготовці Проекту регіонального 

розвитку, який буде реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу (розпорядник коштів Міністерство регіонального розвитку). Тема 

проекту - «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ 

прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення». 

Замовник проекту – ЛОДА. Особа, відповідальна за проект - Садова Уляна Ярославівна. Дата 

подання – 13 вересня 2017 року. Дата проведення  конкурсу – 29 грудня 2017 року. 

Тривалість пропонованого Проекту - 36 місяців. Проект підтверджує економічну 

ефективність витрат на його реалізацію (3,6 млн грн) за рахунок підвищення рівня 

працевлаштування. – (Кер. - Садова У.Я. Виконавці - Сорочак О.З., Гринькевич О.С., Біль 

М.М., Левицька О.О., Теслюк Р.Т. Вільчинська О.М., Степура Т.М., Бачинська М.В. Бараняк 

І.Є., Махонюк О.В., та ін.) [Лист Першого заступника Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України В.А.Негоди №7/1-261 від 

5.01.2018 р. на ЛОДА)]. 

http://lp.edu.ua/demos/polozhennya-pro-centr
http://lp.edu.ua/demos


Науково-методична та науково-організаційна діяльність:  
Організовано та проведено науково-методичні семінари за планом роботи НДЦ «ДЕМОС»: 

- «Просторова мобільність населення у вимірі людського розвитку: теоретико-

методичний аспект» (Садова У.Я., Біль М.М.) (за результатами роботи наукового семінару 

13 листопада 2017 року). [Просторова мобільність населення у вимірі людського розвитку: 

теоретико-методичний аспект: підсумки роботи семінару в НДЦ «Демос»/ Електронний 

ресурс. Спосіб доступу: http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2017/7347/attachments/ 

info_sayt_demos_seminar_bil.pdf 
- «Ринок міграційних послуг в системі факторів трансформації економіки регіону» 

(за результатами роботи наукового семінару 27 листопада 2017 року) (Садова У.Я., Махонюк 

О.В.) [Ринок міграційних послуг в системі чинників розвитку економіки регіону: підсумки 

роботи семінару в НДЦ «Демос»/ Електронний ресурс. Спосіб доступу: 

http://www.lp.edu.ua/news/2017/rynok-migraciynyh-poslug-v-systemi-chynnykiv-rozvytku-

ekonomiky-regionu-pidsumky-roboty  ] 
- «Демовідтворення і ринок соціальних послуг: до питань глютенозумовленого 

оздоровлення нації» (за результатами роботи науково-методичного семінару, 15 грудня 

2017р.). (Садова У.Я., Ковальчук Л.В., Бараняк І.Є.) [У Науково-дослідному центрі «Демос» 

Університету обговорили питання демовідтворення і ринку соціальних послуг/ Електронний 

ресурс. Спосіб доступу: http://www.lp.edu.ua/news/2017/u-naukovo-doslidnomu-centri-demos-

universytetu-obgovoryly-pytannya-demovidtvorennya-i ] 

 

Участь в організації та  роботі конференцій, нарад, семінарів: 

- у роботі ІІ студентської науково-практичної конференції студентів НУ «ЛП» “Сучасна 

економічна освіта очима студентів ” (30-31 березня 2017 р., м. Львів). Виступ з доповіддю на 

тему «Виклики розвитку сучасної економічної освіти в Україні» (Садова У.Я.); 

- у нараді з представниками Європейського фонду освіти (обговорення Проекту 

«Державне управління у сфері професійно-технічної освіти», 23 травня 2017р., м. Львів). 

Виступ з доповіддю  на тему «Оцінка та прогноз потреби у кадрах для підприємств 

Львівської області» (Садова У.Я.); 

- в IV-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Суспільні трансформації і 

безпека: людина, держава, соціум» (8 червня 2017 року, м. Львів). Уляна Садова – тема 

доповіді «Розвиток ринку міграційних послуг в умовах формування зони вільної торгівлі». 

[Звіт про IV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Суспільні трансформації 

у XXI столітті: людина, держава, соціум» / Електронний ресурс. Спосіб доступу: 

http://www.lp.edu.ua/news/2017/zvit-pro-iv-vseukrayinsku-naukovo-praktychnu-konferenciyu-

suspilni-transformaciyi-u-xxi ]; 

- у Міжнародному тематичному семінарі за участю ЄФО (м.Рига (Латвія),  27-28 червня 

2017 р. У рамках Проекту ЄФО «Роль провайдерів послуг з працевлаштування у 

прогнозуванні і збалансуванні кадрових потреб» (The role of employment service providers in 

skills anticipation and matching. (Experience from Latvia, Ireland and Eastern Partnership 

countries). Виступ з доповіддю на тему «Регіональні потреби у кваліфікованих кадрах: аналіз 

та прогноз» (Садова У.Я.) [Програма конференції та сертифікат учасника].// [Львівські 

політехніки взяли участь у тематичному семінарі з прогнозування та збалансування потреб 

попиту та пропозиції в місті Рига / Електронний ресурс. Спосіб доступу: 

http://www.lp.edu.ua/news/2017/lvivski-politehniky-vzyaly-uchast-u-tematychnomu-seminari-z-

prognozuvannya-ta ]; 

- у V Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми формування та реалізації 

конкурентної політики» (Львів, НУ «Львівська політехніка», 21-22 вересня 2017 р.). / Виступ 

з доповіддю «Забезпечення конкурентоспроможності робочої сили в Україні в умовах 

старіння людських ресурсів» (Садова У.Я.) // [Дискусії, що визначають майбутнє України: 

підсумки V Міжнародної конференції з проблем конкурентної політики/ Електронний ресурс. 

Спосіб доступу: http://www.lp.edu.ua/news/2017/dyskusiyi-shcho-vyznachayut-maybutnye-

ukrayiny-pidsumky-v-mizhnarodnoyi-konferenciyi-z ]; 

http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2017/7347/attachments/%20info_sayt_demos_seminar_bil.pdf
http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2017/7347/attachments/%20info_sayt_demos_seminar_bil.pdf
http://www.lp.edu.ua/news/2017/rynok-migraciynyh-poslug-v-systemi-chynnykiv-rozvytku-ekonomiky-regionu-pidsumky-roboty
http://www.lp.edu.ua/news/2017/rynok-migraciynyh-poslug-v-systemi-chynnykiv-rozvytku-ekonomiky-regionu-pidsumky-roboty
http://www.lp.edu.ua/news/2017/u-naukovo-doslidnomu-centri-demos-universytetu-obgovoryly-pytannya-demovidtvorennya-i
http://www.lp.edu.ua/news/2017/u-naukovo-doslidnomu-centri-demos-universytetu-obgovoryly-pytannya-demovidtvorennya-i
http://www.lp.edu.ua/news/2017/zvit-pro-iv-vseukrayinsku-naukovo-praktychnu-konferenciyu-suspilni-transformaciyi-u-xxi
http://www.lp.edu.ua/news/2017/zvit-pro-iv-vseukrayinsku-naukovo-praktychnu-konferenciyu-suspilni-transformaciyi-u-xxi
http://www.lp.edu.ua/news/2017/lvivski-politehniky-vzyaly-uchast-u-tematychnomu-seminari-z-prognozuvannya-ta
http://www.lp.edu.ua/news/2017/lvivski-politehniky-vzyaly-uchast-u-tematychnomu-seminari-z-prognozuvannya-ta
http://www.lp.edu.ua/news/2017/dyskusiyi-shcho-vyznachayut-maybutnye-ukrayiny-pidsumky-v-mizhnarodnoyi-konferenciyi-z
http://www.lp.edu.ua/news/2017/dyskusiyi-shcho-vyznachayut-maybutnye-ukrayiny-pidsumky-v-mizhnarodnoyi-konferenciyi-z


- у XVІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність 

національної економіки» (Київ, Київський національний університет ім.Т. Шевченка, 5-6 

жовтня 2017 р.). / Виступи з доповідями «Конкурентоспроможність робочої сили у світлі 

інтелектуальної міграції» (Садова У.Я.), «Підходи до кваліметричного оцінювання якості 

людського потенціалу» (Степура Т.М.), «Актуальні маркетингові проблеми розвитку 

конкурентного середовища і зовнішньоекономічної діяльності України з країнами ЄС і 

далекого зарубіжжя» (Мних О.Б.)/ [Науковці Університету взяли участь у XVII Міжнародній 

конференції «Конкурентоспроможність національної економіки» / Електронний ресурс. 

Спосіб доступу: http://www.lp.edu.ua/news/2017/naukovci-universytetu-vzyaly-uchast-u-xvii-

mizhnarodniy-konferenciyi ]; 

- у тематичному семінарі, організованому з ініціативи та підтримки Європейського 

фонду освіти (ЄФО) на тему «Модель прогнозування навичок – оновлена модель, нові 

результати» (9 листопада 2017 року, Київ, ІДСД НАНУ). / [Прогнозування потреб у 

професійних навичках та кваліфікаціях ринку праці України: від теорії до практики. 

Керівник НДЦ «Демос» Львівської політехніки взяла участь у семінарі «Модель 

прогнозування навичок» - Садова У.Я./ Електронний ресурс. Спосіб доступу:  

http://www.lp.edu.ua/news/2017/kerivnyk-ndc-demos-lvivskoyi-politehniky-vzyala-uchast-u-

seminari-model-prognozuvannya ]; 

- у Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія інноваційно-інвестиційного 

розвитку економіки України в умовах глобалізації :стан та шляхи становлення», Львів, 

23 березня 2017 р., Львівський державний інститут економіки і туризму / Виступ з доповіддю 

«Енергетична цінність раціону харчування у формуваннi якості людського потенціалу 

України» (Степура Т.М.); 

- у ІV-ій Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми формування та 

розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, м. Львів, 18–

19 травня 2017 р., Національний університет «Львівська політехніка» / Виступ з доповіддю 

«Кваліметричне оцінювання якості людського потенціалу» (Степура Т.М.) / Електронний 

ресурс. Спосіб доступу: http://www.lp.edu.ua/zbirnyk-tez-konferenciyi 

- International Conference TRENDS IN REGIONAL DEVELOPMENT IN THE EU 

COUNTRIES 2017, 27 October 2017, Warsaw, Poland/Latvia / “Qualimetric approaches to the 

quality of human potential in the regions of Ukraine” (Tetiana Stepura) / Електронний ресурс. 

Спосіб доступу: http://kpefpim.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/Leaflet.pdf (програма 

конференції). Сертифікат учасника. 

- у V-ій Міжвузівській науково-практичній конференції викладачів та студентів 

«Фінансові та соціально-економічні системи в умовах нестабільності: синергійні ефекти» на 

базі Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет» (5 грудня 2017 року): проф. 

Садова У.Я. – член наукового комітету; доц. Степура Т.М. – член організаційного комітету / 

Виступи з доповідями: «Методологія синергетики в управлінні соціальними ризиками» 

(Степура Т. М, Степура А. Л.); «Підходи до оцінювання підприємницького ризику для 

прийняття управлінських рішень» (Степура Т. М, Сервачак В.Б.) [Програма конференції] 

- у V-ому Міжнародному науковому семінарі «Формування економіки знань як базису 

інформаційного суспільства», що проходив у Віденському університеті (Universität Wien). 

(16–19 грудня 2017р. Відень, Австрія) / Виступи з доповідями «Міграційні виклики 

конкурентоспроможності України в умовах економіки знань» (Садова У.Я.) та «Якість 

людського потенціалу в умовах формування економіки знань: аспекти 

конкурентоспроможності» (Степура Т.М.) [Програма конференції та сертифікати учасників]. 

- у заходах з презентації монографії С.О. Цапка «Політична експозиція світу у фокусі 

сучасних демовідтворювальних та міграційних процесів» та вшанування пам’яті автора 

(20 листопада 2017 року, м. Львів) Електронний ресурс. Спосіб доступу: http://ird.gov.ua/ 

 

Громадська діяльність: 

Участь в заходах  волонтерського руху: 

- організація участі студентів НУ «ЛП» волонтерській допомозі в забезпеченні роботи 

ХVII Міжнародного економічного форуму «Львівщина локомотив промислової революції в 

http://www.lp.edu.ua/news/2017/naukovci-universytetu-vzyaly-uchast-u-xvii-mizhnarodniy-konferenciyi
http://www.lp.edu.ua/news/2017/naukovci-universytetu-vzyaly-uchast-u-xvii-mizhnarodniy-konferenciyi
http://www.lp.edu.ua/news/2017/kerivnyk-ndc-demos-lvivskoyi-politehniky-vzyala-uchast-u-seminari-model-prognozuvannya
http://www.lp.edu.ua/news/2017/kerivnyk-ndc-demos-lvivskoyi-politehniky-vzyala-uchast-u-seminari-model-prognozuvannya
http://www.lp.edu.ua/zbirnyk-tez-konferenciyi
http://kpefpim.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/Leaflet.pdf
http://ird.gov.ua/


Україні», 26-27 жовтня 2017р (Садова У.Я., Тревого О., Степура Т.М., Бачинська М.В. та ін.). 

[Студентські здобутки до дня волонтера (за підсумками роботи ХVII Міжнародного 

економічного форуму) / Електронний ресурс. Спосіб доступу: 

http://www.lp.edu.ua/news/2017/studentski-zdobutky-do-dnya-volontera-za-pidsumkamy-roboty-

hvii-mizhnarodnogo ] 
 

Підготовка наукових кадрів (керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами, участь 

у роботі спеціалізованих вчених рад, рецензування дисертаційних робіт, підготовка 

експертних висновків по дисертаційним роботам, опонування дисертацій) 

 Садова У.Я. Рецензування дисертаційної роботи Калиновського Андрія Олеговича  на 

тему «Економічне оцінювання відновлення авіаційної техніки авіаремонтними 

підприємствами», яку представлено до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (05. 

06.2017р. ІАПО, НУ «Львівська політехніка»). 

 

Стажування наукових кадрів на базі НДЦ «ДЕМОС» 

 Стажування доцента кафедри соціально-економічної географії географічного 

факультету Львівського національного університету ім.І.Франка Кузика С.П. (18 жовтня-17 

листопада 2017 року). (Наказ ректора №3 від 3 жовтня 2017 р.). 

 

Експертно-консультативна діяльність (участь в діяльності державних та громадських 

координаційних структур (рад, комітетів, комісій з відповідних проблем)) 

o Садова У.Я. - Член науково-експертної ради при Департаменті економічної політики 

ЛОДА (Наказ Директора департаменту ЛОДА Р.Филипіва від 20.09.2017 № 43-ОС). 

o Садова У.Я. – Член Вченої Ради по захисту докторських дисертацій Д 35.154.01  в ДУ 

«Інститут регіональних досліджень ім. М.Долішнього НАН України» 

 

Підготовка студентів до участі в наукових конференціях: 

Андрусів С.М., Джейранашвілі К.К. Кісінас К.Є., Угринович П.А.:  

o  Участь у роботі Міжнародного молодіжного наукового форуму "Litteris et 

Artibus" (Кафедра соціальної комунікації та інформатики, НУ "ЛП")  (23-25 november 2017, 

Lviv) U. Sadova, S. Andrusiv, R. Tesliuk Mobilization function of the Ukrainian-Polish Migration 

System: local measurement – Львів: Видавництво Львівської політехніки. - 2017. – С.362-368. 

(465с.) / Електронний ресурс. Спосіб доступу:  

http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2017/6220/importantdoc/litterisetartibuspr

oceedings2017.pdf 
o  Участь у роботі V-ї Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів 

та студентів “Фінансові та соціально-економічні системи в умовах нестабільності: 

синергійні ефекти» (5 грудня 2017 р., Львів). Львівська філія Європейського університету: 

Угринович П.А. «Виникнення та розвиток інституту корпоративної соціальної 

відповідальності»  (наук. кер. к.е.н, доц. Степура Т.М.). Тези подано до друку; 

o  Участь у роботі V-ї Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів 

та студентів “Фінансові та соціально-економічні системи в умовах нестабільності: 

синергійні ефекти» (5 грудня 2017 р., Львів). Львівська філія Європейського університету: 

Кісінас К.Є. Консюмеризм у сфері комерційної нерухомості: стан, проблеми, перспективи 

розвитку  (наук. кер. - д.е.н., проф. Садова У.Я.). Тези подано до друку; 

o  Участь у роботі V-ї Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів 

та студентів “Фінансові та соціально-економічні системи в умовах нестабільності: 

синергійні ефекти» (5 грудня 2017 р., Львів). Львівська філія Європейського 

університету:Джейранашвілі К.К Соціальний захист персоналу в приватних спортивних 

клубах з коротким циклом професійної конкурентоздатності (на прикладі футбольних 

підприємств спортивної індустрії) (наук. кер. - д.е.н., проф. Садова У.Я.). Тези подано до 

друку. 

*** 

http://www.lp.edu.ua/news/2017/studentski-zdobutky-do-dnya-volontera-za-pidsumkamy-roboty-hvii-mizhnarodnogo
http://www.lp.edu.ua/news/2017/studentski-zdobutky-do-dnya-volontera-za-pidsumkamy-roboty-hvii-mizhnarodnogo
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2017/6220/importantdoc/litterisetartibusproceedings2017.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2017/6220/importantdoc/litterisetartibusproceedings2017.pdf


Звіт про IV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Суспільні 

трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум» 

10 ЧЕРВНЯ 2017, 16:36 ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
8 червня 2017 року у м. Львові відбулася IV-а Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум», організаторами 

якої виступили Львівський інститут МАУП (дир., к.е.н., проф.. Лелик Л.І.), ДУ «Інститут 

регіональних досліджень ім.. М.І. Долішнього» НАНУ (дир.., д.е.н., проф.. Кравців В.С.) та 

Центр досліджень соціально-демографічного розвитку та управління «Демос» при НУ 

«Львівська політехніка» (дир.. Центру, д.е.н., проф. Садова У.Я.). Публічне обговорення 

актуальних для країни та її регіонів суспільних проблем розпочала директор ЛІ МАУП, 

проф. Любов Лелик. У програмі були заявлені доповіді науково-педагогічних працівників, 

молодих вчених і студентів різних ВНЗ України (перш за усе, Львівського інституту МАУП, 

ЛНУ імені Івана Франка, НУ «Львівська політехніка», Львівського торговельно-

економічного університету, Львівського медичного інституту, Львівського національного 

аграрного університету, Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, 

Львівського державного інституту внутрішніх справ, Львівського коледжу економіки і 

права), представників академічної та галузевої освіти і науки (ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М.І. Долішнього НАНУ», Львівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти), громадських правозахисних організацій. Загалом для участі у 

конференції було заявлено 61 учасники та 45 наукових доповідей. Тематика доповідей 

учасників секційних засідань конференції охоплювала такі основні напрями: Суспільні 

трансформації та проблеми соціалізації особистості. Психологічні особливості управління 

освітніми процесами в суспільстві знань. Історичний та політичний контексти суспільних 

трансформацій. Соціокультурні та економічні наслідки міграції в Україні та світі. Міграція 

людських ресурсів як чинник формування нового глобального світу. Фінансова безпека 

бізнесу та ризик-менеджмент в умовах економічних трансформацій. Соціальна економіка 

та соціальна безпека в умовах суспільних трансформацій. 

Під час пленарного засідання конференції у науковій доповіді «Розвиток ринку 

міграційних послуг в умовах формування зони вільної торгівлі» директор Центру досліджень 

соціально-демографічного розвитку та управління «Демос» при НУ «Львівська політехніка», 

д.е.н., професор Уляна Садова представила результати SWOT-аналізу умов розвитку РМП в 

умовах лібералізації візового режиму з ЄС, навела цікаві приклади ефективної міграційної 

політики зарубіжних країн (Польщі, Ізраїлю), її місця у стратегії економічного зростання 

на засадах збереження і розвитку людських ресурсів країни. У рекомендаціях щодо 

актуальних завдань в означеній проблематиці в Україні, доповідач звернула увагу 

на необхідність узгодження положень Державної стратегії регіонального розвитку України 

на період до 2020 року, Концепції адміністративної реформи, Концепції реформування 

адміністративно-територіального устрою з положеннями державної міграційної політики 

в Україні.  

Докторант, к.е.н. Ольга Риндзак у доповіді на тему «Мінімізація негативних наслідків 

вимушеної міграції в Україні» представила результати спеціального анкетування внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО), проведеного за сприяння регіональних відділень «Карітас 



України». Доповідач зазначила, що у західних областях України частка ВПО, які бажають 

залишитись, є найвищою. У зв’язку з цим першочергового вирішення потребує проблема 

раціонального розселення ВПО та забезпечення їх постійним житлом. В областях, 

де переважає частка ВПО з чітким прагненням повернення на «малу батьківщину» 

(Донецька, Запорізька, Харківська області), актуальним є заохочення тимчасової зайнятості, 

активізація залучення переселенців до громадських робіт. Враховуючи, що у структурі 

вимушено переміщених осіб є значна частка жінок з дітьми, які потребують догляду, 

необхідним є стимулювання гнучких форм зайнятості (надомна праця, гнучкий графік 

робочого часу, робота за викликом тощо). 

У пленарній доповіді на тему «Просторова мобільність населення у фокусі 

глобалізаційних тенденцій» докторант, к. держ. упр. н., ст. н. с. Мар’яна Біль звернула увагу 

на той факт, що у глобальному просторі Україна належить до числа країн зі зростаючим 

рівнем просторової мобільності, у тому числі високим рівнем міграційної активності 

та залежності від міграційного капіталу. Туристичну та міграційну активність доповідач 

визначила як головні форми трансформації високого рівня просторової мобільності 

населення. З метою мінімізації ризиків міграційних втрат в Україні М. Біль наголосила 

на необхідності розвитку сучасних форм моніторингу та регулювання просторової 

мобільності населення, виокремлюючи в ній активний та пасивний тип мобільного 

населення. 

Проблематику підвищення якості як складової національної конкурентоспроможності 

і безпеки висвітлила у своїй доповіді докторант економічного факультету ЛНУ імені Івана 

Франка, к.е.н., доцент Ольга Гринькевич. Науковець звернула увагу на той факт, що у 2016 

році за рівнем розвитку вищої та професійної освіти Україна посідала достатньо високе 33-є 

місце (серед 138 країн у Глобальному рейтингу конкурентоспроможності). Водночас рівень 

розвитку окремих галузей вищої освіти, зокрема менеджменту та бізнесу міжнародні 

експерти, а також українські студенти оцінюють значно нижче (обстеження Фонду 

«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва). Для вирішення проблем підвищення якості 

вищої освіти, зокрема в частині підсистеми внутрішнього забезпечення якості, доповідач 

запропонувала використовувати сучасні інструменти аналітики навчального процесу, 

міжнародні принципи та підходи до управління якістю. Відповідно до цих підходів 

основними об’єктами у вимірюванні якості мають виступати: 1) задоволеність 

споживача/замовника; 2) процеси діяльності; 3) продукти як результати діяльності 

(відповідність вимогам); 4) постачальники. 

Із значним інтересом були сприйняті доповіді віце-президента Науково-технічного 

парку «Яворів» к. т. н.  Михайло Яворський щодо створення Коаліції «Львівська регіональна 

бізнес-платформа»; асистента кафедри філософії ЛНУ імені Івана Франка, доц. кафедри 

соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін ЛІ МАУП, к. філос. н. Оксана Сарабун 

„Радіус довіри“ як горизонт здійснення соціального капіталу громадянського суспільства»; 

доц. кафедри гуманітарної оcвіти Львівського обласного інституту післядипломної освіти, 

к.п.н. Ліліана Кудрик «Розвиток цілісного мислення засобами ноосферної педагогіки і 

психології» огляд інноваційних методик педагогічної діяльності, зокрема, біоадекватної 

методики викладання (автор — професор Наталія Маслова)); зав. кафедри психології 

Львівського інституту МАУП, к. психол. н. Олександра Дмишко «Психологічне сприяння 

перепідготовці та адаптації військовослужбовців Збройних сил України»; здобувач 

Львівського торговельно-економічного університету, старший викладач кафедри економіки 

і підприємництва ЛІ МАУП Оксана Стефанишин на тему «Факторний аналіз розвитку 

торговельних підприємств у контексті фінансової безпеки»; та ін.. Активний інтерес 

викликали доповіді студентів, які навчаються за програмою подвійних дипломів у ЛІ МАУП 

та Університеті економіки (WSG) (м. Бидгощ, Польща) - Анастасії Мазур, Сергія Букатова, 

а також співзасновниці Громадського об’єднання «Правозахист» Мирослави Юнко. 

Оргкомітет конференції висловив вдячність усім учасникам за цікаві та змістовні доповіді, 

активну участь у їх обговоренні, а також рекомендації, пов’язані з вирішенням актуальних 

питань суспільних трансформацій та безпеки в Україні і світі. 

 



Львівські політехніки взяли участь у тематичному семінарі з прогнозування та 

збалансування потреб попиту та пропозиції в місті Рига 

29 ЧЕРВНЯ 2017, 15:07 УЛЯНА САДОВА  

 
27-28 червня 2017 року у Ризі (Латвія) з ініціативи Європейської Освітньої 

Фундації — ЄОФ (European Training Foundation — ETF (Турин, Італія)), Європейської 

комісії, а також Міністерства освіти і науки Латвії, Міністерства економіки Латвії проходив 

тематичний семінар з прогнозування та збалансування потреб попиту та пропозиції на ринку 

праці у кваліфікованих кадрах. Це був шостий (заключний) захід в рамках діяльності 

вказаного Агентства ЄС, яке у свій час було створене з метою сприяння політиці зовнішніх 

відносин, вдосконаленню розвитку людського капіталу у країнах-партнерах. Зазначимо, 

серія таких заходів була розпочата у червні 2014 року в Туріні. В 2015-2016 роках семінари 

були проведені в Хельсінкі, Парижі, Маастрихті, Празі. 

У роботі семінару, крім приймаючої сторони (урядові кола Латвії), прийняли участь 

експерти ЄОФ, а також представники країн Східного Партнерства (Білорусі, України, 

Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану). 

Відкрив роботу семінару Голова Департаменту операцій ЄОФ Ар’єн Вос, який 

привітавши та представивши усіх присутніх, окреслив основну мету заходу. Завдання, 

організаційні та технічні питання озвучила старший фахівець у сфері політики 

та професійного навчання цього ж Департаменту Едуарда Кастель Бранко. Робота семінару 

була організована у формі 11 сесій. Першу з них відкрила згадувана вища Едуарда Кастель 

Бранко з темою «Вимірювання невідповідності попиту та пропозиції у кваліфікованих 

кадрах (професійних вмінь)». Подібні виступи були виголошені керівником відділу 

з досліджень робочої сили і ринку праці (Служби продовження освіти та навчання Ірландії) 

Джоном Мак Гратом на тему «Розробка системи збору інформації про ринок праці — 

Ірландська модель» та експертом департаменту кваліфікованих кадрів і ринку праці 

Європейського Центру розвитку професійного навчання (CEDEFOP) Владимиром Кветаном 

на тему «Розуміння потребу кваліфікованих кадрах». 

У роботі семінару прийняла участь делегація від української сторони (керівники 

структурних підрозділів та провідні спеціалісти Міністерства соціальної політики України, 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства освіти і науки України, 

Державної служби зайнятості України, Державної служби статистики України, Інституту 

демографії та соціальних досліджень НАН України). 

Від української делегації було виголошено доповідь на тему «Регіональні потреби 

у кваліфікованих кадрах: аналіз та прогноз». Доповідачами були керівник НДЦ «Демос» при 

НУ «Львівська Політехніка» професор кафедри ТПЕ ІАПО д.е.н. Садова У.Я. та докторант 

Львівського національного університету ім. І Франка к.е.н. Гринькевич О.С. Зміст доповіді 

стосувався методології аналізу та прогнозу попиту та пропозиції робочої сили кадрів 

робітничих професій в Україні, а також висвітленню результатів широкомасштабного 

обстеження підприємств та організацій Львівської області на предмет поточної 

та перспективної потреби економіки регіону у робітничих кадрах (проведено авторським 

колективом НДЦ «Демос» у квітні-травні 2017 року на замовлення ЛОДА). Презентація була 

побудована таким чином, щоб представники інших країн могли дізнатися про цінність таких 

опитувань для розвитку регіональних навичок. Численні запитання, а також, схвальні відгуки 



присутніх на представлені результати дослідження дають право стверджувати, що в Україні 

існують не лише високі запити до проведення подібних робіт, але й належний науковий 

потенціал їх здійснення. 

Доповіді від делегацій інших країн Східного Партнерства мали наступну тематику — 

формування та реалізація національних політик у сфері зайнятості, роль служб зайнятості 

у прогнозуванні потреб у кваліфікованих кадрах та збалансуванні попиту та пропозиції 

на ринку праці, можливості використання адміністративних даних для визначення 

характеристик ринку праці, прийняття обґрунтованих рішень при плануванні програм 

підтримки безробітних та у сфері освіти та навчання населення, встановлення зв’язку між 

політикою та діями у сфері збалансування попиту та пропозиції на кваліфіковані кадри 

(ваучерна система навчання) та інш. 

Загалом можна відзначити, що проведений семінар має велике значення для 

зміцнення потенціалу провайдерів послуг з працевлаштування на ринку праці як країн ЄС, 

так і країн Східного партнерства. Його учасники мали змогу дізнатися про нові підходи, 

методологію, інституційні механізми діяльності надавачів послуг з працевлаштування 

на ринку праці, які розроблені в різних країнах (обмін знаннями, створення мереж). 

Керівництво ЄФО отримало нагоду ознайомитися з практиками країн Східного Партнерства 

у сфері передбачення потреб роботодавців у кваліфікації, а також використання інформації 

для прийняття управлінських рішень. 

  

  

 



Дискусії, що визначають майбутнє України: підсумки V Міжнародної 

конференції з проблем конкурентної політики 
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Уже впродовж двох століть надзвичайно привабливим місцем для проведення 

міжнародних конгресів, форумів, конференцій, наукових семінарів різного рівня та профілю 

є Національний університет «Львівська політехніка». Серед них і щорічна V Міжнародна 

науково-практична конференція «Проблеми формування та реалізації конкурентної 

політики» (21–22 вересня 2017 року, Львів). Головним організатором заходу виступила 

кафедра теоретичної та прикладної економіки Львівської політехніки (голова оргкомітету – 

завідувач кафедри ТПЕ, д.е.н., професор Ж.В. Поплавська). Співорганізатор – Львівське 

обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України. 

Цьогоріч науковий захід був приурочений до 25-річчя з дня заснування Інституту 

адміністрування та післядипломної освіти. Відрадно, що його учасниками були 

представники вітчизняних і зарубіжних держав з понад 35 закладів та установ. Це і 

представники Антимонопольного комітету України, і колеги зі США (консультанти, 

представники з відділення економічних досліджень антимонопольного комітету 

Департаменту юстиції США, Федеральної торгової комісії США), і з Польщі, і викладачі та 

науковці з різних вишів України, що готують економістів. 

Конференція розпочалася з вітального слова проректора з науки Львівської 

політехніки Наталії Чухрай, директора ІАПО Віктора Яськова, директора ІНЕМ Олега 

Кузьміна, голови Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України Ростислава Лещишина. 

Голова оргкомітету професор Жанна Поплавська представила учасників ювілейної 

конференції, після чого запросила до виступу професора Київської школи економіки, 

директора відділення економічних досліджень Антимонопольного комітету при 

Департаменті юстиції США професора Рассела Піттмана (доповідь на тему «Реформування 

державних «природних монополій»: те, що знають економісти, але чого не знаємо ми»), 

співробітника Федеральної торгової комісії США, радника в межах проекту технічної 

допомоги Агентства США з міжнародного розвитку «Програма технічної допомоги з 

розвитку інституційного потенціалу України у застосуванні законодавства та здійсненні 

політики у сфері конкуренції», економіста Джона Хілке (доповідь на тему «Ринки в умовах 

цінової дискримінації. Оцінка ринкової влади в умовах цінової дискримінації»), головного 

прокурора Федеральної торгової комісії США Дейвіда Франкеля, який поділився досвідом 

США щодо формування та реалізації конкурентної політики. 

Цікаво і жваво пройшла робота панелі на тему «Роль людського потенціалу в 

реалізації конкурентної політики держави», яка була проведена за участю членів колективу 

Науково-дослідного Центру соціальної й демографічної політики та управління «ДЕМОС» 

Національного університету «Львівська політехніка», науковців ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», викладачів Національного університету 

ім. І. Франка, Львівського Інституту банківської справи, Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Інституту промисловості НАН України та ін. 



Керівництво тематичної панелі було доручено керівнику НДЦ «Демос» д.е.н., професору 

У.Я. Садовій. 

Професор Садова У.Я. присвятила свій виступ темі «Забезпечення 

конкурентоспроможності робочої сили в Україні в умовах старіння людських ресурсів». У 

доповіді вона озвучила шість тез до теми конкурентоспроможності осіб «третього віку», 

зокрема, продемонструвала результати аналізу міжнародної й вітчизняної демографічної та 

медичної статистики (обнадіявши присутніх, що середня тривалість життя буде зростати), 

навела цікаві дані щодо розвитку біотехнологій і їхнього впливу на соціальну економіку й 

демографію, «перекинула» присутніх в світ проблем людей третього віку, вказала на їхнє 

бажання працювати й бути конкурентоспроможними, наголосила на існуванні реальних 

механізмів розв’язання проблем через організацію й розвиток в Україні «срібних 

університетів». 

Особливий інтерес серед присутніх викликала доповідь на тему «Наукова діяльність 

як основа забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів, з якою 

виступила заступник проректора з наукової роботи Національного університету «Львівська 

політехніка» к.т.н. Л.В. Жук. Доповідач, зробивши акцент на закономірностях та специфіці 

функціонування системи освіти в Україні, зосередила увагу на ролі вузівської науки у 

стратегічному розвитку галузі. 

Загалом учасники V міжнародної науково-практичної конференції мали прекрасну 

можливість ознайомитися з новітніми дослідженнями вітчизняної та зарубіжної вузівської та 

академічної спільноти, долучитися до наукових дискусій, до тих проектів, ідеї яких 

«працюють» на майбутнє. 

Підсумовуючи, голова оргкомітету V Міжнародної науково-практичної конференції 

професор Ж.В. Поплавська узагальнила результати роботи заходу, внесла додаткові пункти 

до резолюції, які були висловлені доповідачами у процесі роботи тематичних панелей, ще 

раз щиро подякувала її учасникам за активну участь в роботі, побажала плідної та творчої 

праці на майбутнє. 

  

  



Науковці Університету взяли участь у XVII Міжнародній 
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 5–6 жовтня 2017 року в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка відбулася XVII Міжнародна науково-практична конференція 

«Конкурентоспроможність національної економіки». Партнерами та співорганізаторами 

конференції були європейські університети, а також Інститут конкурентного суспільства, 

Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Спілка підприємців малих, 

середніх і приватизованих підприємств України. У конференції взяли участь понад 200 осіб, 

зокрема представники восьми іноземних країн.  Відкрив роботу заходу декан економічного 

факультету, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і 

техніки України В.Д.Базилевич. З привітаннями до учасників конференції звернулися 

професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, президент Інституту конкурентного суспільства, Прем’єр-міністр України 

2005-2006 рр. к.е.н., проф.. Ю.І.Єхануров, к.е.н., професор, Почесний Голова Української 

Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти Н.М.Ушакова, завідувач кафедри 

економіки підприємства д.е.н., проф. Г.М. Филюк. Програма конференції була дуже 

насичена. Привернув увагу виступ Ю.І.Єханурова, який наголосив на  особливому статусі 

України як «щиті» між Російською Федерацією та Європейським Союзом, а також 

сприйнятті нашої держави у світі як аграрної держави. Доповідач зазначив про ризик 

проведення в Україні земельної реформи, яка за поточних умов призведе до виникнення 

кількасот латифундій, не відобразиться на добробуті українських селян. Було зроблено 

акцент млявості реформ, на необхідності першочергового проведення реформи 

децентралізації, після якої можна здійснювати реформування систем освіти, охорони 

здоров’я і т. д. «Для України ядром економіки має бути оборонно-промисловий комплекс та 

модернізоване машинобудування» – сказав виступаючий. Не менш цікавими були виступ 

д.е.н., професора, зав.кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії 

Університету імені Альфреда Нобеля Анатолія Задої (доповідь на тему «Міжнародне 

визнання якості освітніх програм: досвід університетів» ), а також практиків – 

Оксани  Тюпи - Голови благодійного фонду «Клуб Дивосвіт», яка зупинилася на темі 

краудфандингових платформ і їх ролі у реалізації бізнес- та соціальних проектів; Ярослава 

Кологривова - партнера інвестиційного фонду Insoft Capital (випускника економічного 

факультету), котрий розказав присутнім про проект «Форсайт економіки України – 2030» 

, Анни Товкай – гол. спеціаліста департаменту регулювання публічних закупівель 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (дискусія велася навколо розвитку 

системи «ProZorro»),  Дмитра Єханурова - експерта Спілки підприємців малих, середніх і 

приватизованих підприємств України (виступ присвячений появі криптовалюти й специфіці 

функціонування біткоіну). На секційних засіданнях цікавими були виступи д.е.н. Юрія 

Харазішвілі, головного наук. сп. Інституту економіки промисловості НАН України (було 

представлено авторську методику та результати розрахунку інтегрального індексу рівня 

життя населення України з позицій економічної безпеки,  д.е.н. Валентини Антонюк, 



головного наукового співробітника цього ж Інституту (проаналізовано зв'язок теорії 

ендогенного зростання з  концепцією людського капіталу, д.е.н. Ірини Петрової, проф., зав. 

кафедри Університету економіки та права «КРОК», яка вказавши на різні підходи до 

вивчення конкурентоспроможності ринку праці (факторний, інвестиційний, інноваційний) 

розкрила авторське бачення інноваційної праці); д.е.н. Галини Міщук, професора 

Національного університету водного господарства та природокористування, яка 

проаналізувала основні тенденції міграції в Україні і їх місце в новій Стратегії державної 

міграційної політики України до 2025 року; к.е.н Ігоря Магдича, керівника відділу ТОВ 

«Делойт і Туш», який звернув увагу на роль інформаційної безпеки в забезпеченні 

конкурентоспроможності підприємства й навів практичні поради щодо організації захисту 

особи та інші. Львівська наукова школа була представлена на конференції науковцями 

Національного університету «Львівська політехніка» (д.е.н., проф.. Уляна Садова, д.е.н., 

проф.. Ольга Мних), Львівської філії Європейського університету (к.е.н., доц. Тетяна 

Степура), ДУ «ІРД ім. М.І. Долішнього НАН України» (к.держ.упр., с.н.с, докторант Мар’яна 

Біль) (Секція - «Соціоекономіка. Людський, інтелектуальний та соціальний капітал як 

рушійні сили конкурентоспроможності»). У.Я. Садова доповіла про три концептуальні 

підходи до дослідження процесів інтелектуальної міграції (як обміну знаннями та досвідом, 

як розтраті інтелекту (мізків), як циркуляції інтелектуального капіталу), окреслила механізми 

рееміграції трудових мігрантів на Батьківщину з позиції перспектив розвитку економічної 

активності підприємств України (на прикладі прикордонних регіонів), повідомила про 

результати досліджень Науково-дослідного Центру соціальної й демографічної політики та 

управління «ДЕМОС» Національного університету «Львівська політехніка» та групи 

науковців відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ДУ «ІРД ім.. М.І. Долішнього 

НАН України», з якими поєднує її тривала співпраця. Окремо зупинилася Уляна Ярославівна 

на важливості врахування досвіду Польщі у протидії чинникам порушення економічної 

рівноваги у країні, а також потребі конвергенції та ефективізації державної соціально-

економічної та міграційної політики. А це як пошук талантів в умовах глобальної 

конкуренції (внутрішній ринок праці залежить від висококваліфікованих працівників) та 

заповнення дефіциту робочої сили у в тих секторах, які є менш привабливими для місцевих 

працівників, так і обмеження надмірного зростання рівня заробітної плати у тих секторах 

економіки, які особливо чутливі до вартості робочої сили, подальша диверсифікація 

структури економіки шляхом підтримки зайнятості мігрантів у тих секторах економіки, які 

реагують на ризики міграції населення, збільшення внутрішнього попиту в окремих секторах 

економіки внаслідок присутності мігрантів (ринок житла, харчова промисловість, ринок 

послуг кадрових агентств з працевлаштування), сприяння інноваційній активності економіки. 

Учасники конференції долучилися до підготовки пропозицій та прийняття резолюції щодо 

забезпечення конкурентоспроможності економіки України. Матеріали доповідей учасників 

конференції розміщено на сайті економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у збірнику матеріалів ХVІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Конкурентоспроможність національної економіки». 

    

http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/10/tezi.pdf
http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/10/tezi.pdf


Торуємо дорогу молодим разом: підсумки І етапу 75-ї Студентської 

науково-технічної конференції в ІАПО 
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17 жовтня 2017 року в Інституті адміністрування та післядипломної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка» відбувся перший етап 75-ї Студентської 

науково-технічної конференції на тему «Публічне управління та адміністрування у сфері 

економічної конкуренції». Незважаючи на причетність викладачів та студентів до 

проведення багатьох інших подій, які сталися цього дня, захід мав добре організований і 

цікавий характер. 

На кафедрі теоретичної та прикладної економіки наукову конференцію напутнім 

словом відкрила її завідувач, д.е.н., професор Жанна Василівна Поплавська. Привітавши 

присутніх, вона згадала власну молодість, відзначила особливу роль конференцій в 

особистому становленні та самоствердженні. Розказавши про організацію роботи цього етапу 

конференції, професор по-дружньому побажала продуктивної роботи й високих результатів, 

звернулася до колег по кафедрі (доц. Олени Тревого, ас. Віталія Гуменюка, проф. Уляни 

Садової) бути критичними й вимогливими під час визначення переможців. 

До роботи заходу у ролі експертів були запрошені доцент Львівського національного 

університету імені Івана Франка, к.геогр.н. Степан Кузик (за програмою стажування в НДЦ 

«Демос»), старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України» к.е.н. Володимир Бідак, зав. кафедри Львівської філії 

Європейського університету к.е.н. Тетяна Степура. Кожен із присутніх подякував за 

запрошення, побажав студентам бойового духу й перемог. Координатор і відповідальний 

секретар заходу – к.е.н., асистент Софія Комаринець – надала кожному студенту слово для 

представлення результатів дослідження. 

Відрадно, що студенти активно включилися в роботу конференції незалежно від курсу 

навчання й досвіду наукової роботи. Якість представлених матеріалів засвідчує добрий їхній 

контакт зі своїми керівниками. Дуже різноманітною була тематика виступів. 



Загалом, захід засвідчив глибоку зацікавленість студентської молоді проблемами 

суспільного розвитку України і світу, зокрема сучасними демографічними питаннями, 

місцем держави та її роллю у формуванні міжнародних міграційних трудових потоків, 

логістикою транспортних, а саме авіаційних перевезень тощо. Чималий інтерес викликала 

тематика, присвячена деструктивному впливу триваючої російсько-української війни на 

економіку нашої країни. 

Переможцями першого туру студентської конференції (підсекція І 

«Конкурентоспроможність національної економіки: мікро- та макровимір») стали Байко Л.Т. 

«Вплив трудової міграції на розвиток української економіки (англ.. мовою)» (ст. гр. ДК-41, 

наук. кер. к.е.н., расист. Комаринець С.О.), Я. Яричевська «Наслідки гендерної дискримінації 

в сучасному економічному суспільстві (англ. мовою)» (ст. гр. МК-12, наук. кер. к.е.н., доц. 

Тревого О.І.), Н. Стець «Процес децентралізації в Україні» (ст. гр. ФБ-12, наук. кер. к.е.н., 

асист. Линник О.О.) та (підсекція ІІ) - Андрусів С.М. «Міграційна мобільність та 

конкурентоспроможність прикордонних регіонів (на прикладі Сокальського району 

Львівської області)» (ст. гр. ЕКСЕі-11, наук. кер. д.е.н., проф. Садова У.Я.), Кісінас К.Є. 

«Консюмеризм у сфері підприємств комерційної нерухомості (на прикладі підприємств м. 

Львова)» (ст. гр. ЕКСЕі-11, наук. кер. д.е.н., проф. Садова У.Я.), Угринович П.А.  

«Колцентри як об’єкт публічного управління у сфері економічної конкуренції (на прикладі 

підприємств м. Львова)» (ст. гр. ЕКСЕі-11, наук. кер. д.е.н., проф. Садова У.Я.). 

ІІ-й етап 75-ої науково-технічної студентської конференції  «Публічне управління та 

адміністрування у сфері економічної конкуренції» відбувся 17 жовтня 2017 року. Відкрив 

роботу заходу директор ІАПО к.т.н. Яськов В.В., який привітав усіх присутніх з подією, 

побажав учасникам конференції гарних виступів і перемог. В продовження офіційної 

частини до студентів звернувся заступник директора з науково-педагогічної роботи к.е.н 

Білоус О.П., та зав. лабораторією інформатики та обчислювальної техніки НУ «ЛП» 

Ю.Ю.Камінський, які забезпечили високий організаційний рівень проведення конференції.  

  

  

 



Керівник НДЦ «Демос» Львівської політехніки взяла участь у семінарі 

«Модель прогнозування навичок» 
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9 листопада 2017 року з ініціативи та підтримки Європейського фонду освіти (ЄФО) в 

столиці України пройшов тематичний семінар на тему «Модель прогнозування навичок – 

оновлена модель, нові результати». Захід був присвячений презентації та обговоренню 

результатів нового прогнозу професійних навичок та кваліфікацій, отриманих групою 

науковців Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (під керівництвом 

д.е.н., професора Володимира Соріогло) на основі оновленої моделі середньострокового 

прогнозування. До роботи семінару були запрошені відомі зарубіжні експерти (зокрема, 

Едуарда Кастел-Бранко (ЄФО), Італія, Бен Кріхель (Есоnomix), Німеччина), а також 

представники експертного середовища України – Міністерства Соціальної політики України, 

Державної служби зайнятості України, Державної служби статистики України, науково-

дослідних інститутів та організації роботодавців, та Польщі. Активну участь у роботі заходу 

взяли керівник Науково-дослідного Центру соціальної й демографічної політики та 

управління «Демос» Національного університету «Львівська політехніка», професор кафедри 

теоретичної та прикладної економіки Інституту адміністрування та післядипломної освіти, 

д.е.н., професор У.Я. Садова і докторант економічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, к.е.н., доцент. О.С. Гринькевич. 

Семінар був організований у формі окремих 4 сесій: Сесія 1: «Оновлена модель 

прогнозування для України: обґрунтування, цілі та основні результати: основні очікування»; 

Сесія 2: «Роль та місце прогнозування зайнятості та попиту на професійні навички – стан в 

країнах ЄС (теоретичне підгруття моделі прогнозування, структура та зв’язки з модулями, 

що нового, цілі, переваги, обмеження, джерела даних, класифікація, що використовується: 

ISCO, ISCED, результати – типи і структура)»; Сесія 3: «Результати нового прогнозу на 2017 

рік»; Сесія 4: «Використанні результатів прогнозування та життєздатність моделі: 

інтерактивне заняття, обговорення у двох робочих групах учасників, презентація основних 

пропозицій та рекомендацій». 

Відрадно, що озвучені методологічні та теоретичні основи моделі, відповідають 

вимогам європейської практики. Учасники семінару зі Львова вдячні організаторам за 

можливість долучитися до командної роботи у якості експертів, ознайомитися з оновленою 

моделлю прогнозування та результатами прогнозу, апробованого в 2017 році. Зі свого боку 

нами було сформульовано низку пропозицій щодо зворотного зв’язку моделі з ключовими 

аспектами, що мають значення для подальшого її розвитку та імплементації в Україні. 



 

 

 

 

Уляна Садова, Мар’яна Біль 

  Просторова мобільність населення у вимірі людського 

розвитку: теоретико-методичний аспект 
(за результатами роботи наукового семінару 13 листопада 2017 року) 

З ініціативи Науково-дослідного центру соціальної й демографічної 

політики та управління «ДЕМОС» в НУ «ЛП» пройшов науковий семінар на 

тему «Просторова мобільність населення у вимірі людського розвитку: 

теоретико-методичний аспект» (13.11.2017р.). Захід зібрав досить 

представницьке коло осіб, які безпосередньо працюють з міграційною 

тематикою. Були також фахівці інших наукових та прикладних напрямів. 

Основним доповідачем виступила к.держ.упр., ст.н.сп. Мар’яна Біль, яка 

представила результати дослідження в рамках виконання докторської 

дисертації з аналогічною назвою (науковий консультант д.е.н., проф. Уляна 

Садова). Присутність директора Інституту адміністрування та післядипломної 

освіти к.т.н., доц. Яськова В.В. надала заходу вивершеної процедурної форми. 

Серед запрошених була група співробітників відділу соціально-гуманітарного 

розвитку регіону ДУ «ІРД ім.М.Долішнього НАН України», Львівського 

національного університету імені Івана Франка, Львівської філії Європейського 

університету. Відрадно, що в роботі семінару прийняли учать студенти-

бакалаври ІАПО (викладач к.е.н., асист. Софія Орестівна Комаринець) та ІНЕМ 

(Ярина Яричевська), студенти магістри ІАПО (Станіслав Андрусів, Павло 

Угрнович). 

 
  

Презентуючи доповідь Мар’яна Михайлівна Біль виділили три блоки 

проблем, які у подальшому стали основою дискусії: (1) теоретико-

методологічні основи дослідження просторової мобільності; 2) фактори 

формування і реалізації просторової мобільності населення; 3) методика 

оцінювання просторової мобільності населення у вимірі людського розвитку). 

У першій частині воніа зупинилася на міждисциплінарності інтересу вивчення 

просторової мобільності населення (філософія, антропологія, демографія, 



географія, соціологія, педагогіка, управління право, економіка), її понятійно-

термінологічній визначеності, типах, видах, формах. Просторову мобільність 

визначила як бажання, готовність і можливості населення до зміни місця 

перебування у визначених просторово-часових координатах. У другому – 

наголосила на позитивах і негативах досліджуваного явища для України і 

інших держав світу. У третьому – на концепції мобільних переходів  

В.Зелінські, взаємозв’язку просторової мобільності та інформаційній економіці, 

на цілях віртуальної мобільності, на індикаторній основі аналізу просторової 

мобільності населення України. «Ні для кого не є секретом – наголосила М.Біль, 

що українське суспільство перебуває в динамічних умовах цивілізаційного 

поступу, з інтенсивним наростанням мобільних процесів. Мобільність 

проявляється як у реальному, так і віртуальному просторі. В економіці ці 

аспекти мають свої виміри і їх  слід оцінювати з позиції апіталізації людського 

потенціалу». Бівимірна концепція вивчення просторової мобільності населення 

зумовлює особливу актуальність дослідження Мар’яни Михайлівни, адже 

розвиває методологію оцінювання явища, аналізу передумов її формування і 

наслідків реалізації.  

Закономірності та особливості реалізації просторової мобільності 

населення (як у глобальному, так і національному контекстах) викликали не аби 

який інтерес  в учасників круглого столу. Після обговорення проблемних 

питань дисертаційного дослідження (піднятих д.е.н. проф. Садовою У.Я., к.г.н., 

доц. Кузиком С.П., к.е.н, ст..н.сп. Бідаком В.Я., к.г.н., ст..н.сп. Теслюком Р.Т., 

асп. О.Махонюком), учасники семінару звернули увагу на потребу формування 

цілісної методики оцінювання рівня мобільності (з побудовою комплексного 

індикатора, який би відповідав критеріям раціональності, ефективності, якості 

тощо). Такі методичні розробки мають прикладне значення для організації 

національної системи моніторингу просторової мобільності населення України, 

для формування і реалізації ефективної (превентивної) міграційної політики. 

   
Учасники семінару зійшлися на думці, що подібний формат зустрічей дуже 

важливий для розбудови міжінституційних майданчиків наукової співпраці, для 

комунікації фахівців за спільними дослідницькими інтересами. 



 

 

 

Уляна Садова, Олександр Махонюк  

 РИНОК МІГРАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ 

ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 
(за результатами роботи наукового семінару 27 листопада 2017 року) 

 

 
 

 

Міграційна тематика пронизує нині усі сфери людського життя. Предметно 

«заходить» вона в економіку, де відкриває нові грані розвитку теорії 

суспільного вибору, інституційної теорії, теорії людського капіталу та ін. 

Міграція широко представлена в соціальній та регіональній економіці. Вчені-

міграціологи оперують поняттями міграційного капіталу, ринку міграційних 

послуг, міграційних облігацій. Ще зовсім недавно ці терміни були маловідомі 

не тільки українському економ-демографу чи, так званому, «соціальщику», але 

й добре розтиражованому іноземному вченому. Актуальність й велика 

затребуваність розвитку тематики міграціологічних досліджень в Україні 

зумовили проведення в НДЦ «Демос» НУ «Львівська політехніка» наукового 

семінару під назвою «Ринок міграційних послуг в системі інструментів 

трансформації економіки регіону» (27 листопада 2017 року). 

У семінарі взяли участь представники як вузівської, так і академічної 

науки. Традиційною стала присутність на подібних заходах викладачів кафедри 

ТПЕ ІАПО та співробітників ДУ «Інститут регіональних досліджень 

ім.М.Долішнього НАН України». Ключову доповідь було озвучено аспірантом 

цього Інституту  Олександром Махонюком. Навівши основні положення щодо 

актуальності даної теми, об’єкту та предмету дослідження, доповідач дав 

розгорнуту картину існуючих проблем міграційних послуг як у теоретичному, 

так і прикладному аспекті.  

Серед ключових питань, які були винесені на обговорення для учасників 

семінару, були – авторська концепція етапів розвитку понятійно-

термінологічного апарату у даній сфері, методологічні аспекти трактування 



поняття міграційних послуг, ринку міграційних послуг й його інституційного 

середовища, особливості діяльності посередників на вказаному ринку, ідея 

системно-процесного підходу до діагностики міграційної ситуації в Україні.  

Особливо цікаво були представлені результати статистико-реєстраційного 

аналізу зовнішньої трудової міграції українців в останні роки – за даними 

вітчизняної та іноземної статистики (трудові мігранти з легальним  та 

нелегальним статусом), аналізу даних польської статистики з питань найму 

вітчизняних трудових мігрантів польськими роботодавцями, а також вивчення 

специфіки функціонування суб’єктів господарювання, котрі мають ліцензії з 

посередництва у працевлаштуванні українців за кордоном. Активно підтримали 

дискусію з приводу тіньових та легалізованих форм діяльності стейкхолдерів 

ринку міграційних послуг доцент кафедри ТПЕ, к.е.н. Марта Львівна 

Данилович-Кропивницька, в.о. зав відділу ДУ «ІРД ім.М.Долішнього НАН 

України» ст..н.сп., к.геогр.н. Роман Тадейович Теслюк, старший науковий 

співробітник цієї ж установи, к.е.н. Володимир Ярославович Бідак та ін.. 

У процесі роботи семінару були напрацьовані важливі положення з питань 

розбудови інституційного середовища ринку міграційних послуг в Україні (від 

моніторингу міграційних процесів у прикордонній зоні та процедури 

регулювання малого прикордонного руху до безпекових інструментів 

відстежування економічної діяльності посередників на вказаному ринку). 

Присутні рекомендували подати їх органам державної влади та місцевого 

самоврядування у вигляді доповідної записки.  

Своєрідною науково-консультативною частиною семінару став виступ 

керівника НДЦ «Демос» НУ «Львівська політехніка» д.е.н., проф.. Садової У.Я., 

яка звернула увагу присутніх на хиби презентацій наукових досліджень з 

використанням статистико-економічних та графічних методів аналізу, вказала 

на правила їх побудови, навела приклади презентацій, котрі можуть братися за 

еталон. 

Враховуючи, що даний захід проводився у 99-й День народження 

вітчизняної академічної науки (НАН України) та її патріарха – академіка 

Бориса Патона – учасників семінару прийшла привітати член Української 

асоціації письменників, лауреат міжнародної літературно-мистецької премії 

ім.М.Сингаївського у номінації «Поетична творчість» за 2017 рік, старший 

викладач ІНЕМ Наталія Леонідівна Калиновська.  

Незважаючи на свою викладацьку й наукову зайнятість, вона прочитала 

кілька віршів з власної поезії. Нею подарувала незабутні хвилини емоційного 

піднесення й запалу. 

«...Щоранку я йду на заняття позитивно налаштована. – сказала сама 

про себе Наталя Леонідівна. Коли бачу зацікавлені і задоволені очі студентів, 

чую їхнє щире «дякую», розумію, що в мене все добре виходить. Я отримую від 

того задоволення, бо зацікавити молодих людей, запалити в них іскринку, що 

спонукає навчатися, прагнути щось змінити у собі і в країні – це високе 

мистецтво і сенс професійного життя!». 

 



  

 
 

 

Присутні щиро вдячні Наталі Леонідівні за красу поетичного слова і 

невтомну працю, за чітку громадянську позицію, за гідність і людяність, за 

власний внесок у наповнення літературної скарбниці України.  

 

*** 



 

 

 

 
  

 

 

У.Садова, С.Андрусів, П.Угринович 

 СТУДЕНТСЬКІ  ЗДОБУТКИ  ДО ДНЯ ВОЛОНТЕРА  
(за результатами роботи ХVII Міжнародного економічного форуму 

«Львівщина локомотив промислової революції в Україні», 26-27 жовтня 2017р.)  

  
 

 З ініціативи Генеральної Асамблеї ООН світова громадськість з 1985 р.  5 

грудня відзначає Міжнародний день волонтера (повна назва - Міжнародний 

день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку (International 

Volunteer Day for Economic and Social Development) (Резолюція № A/RES/47/3). 

З того часу Генеральний секретар ООН у своїх посланнях щороку дає високу 

оцінку волонтерській діяльності як добровільній безкорисливій суспільно 

корисній праці. За оцінками вчених кожного року в світі у волонтерській 

діяльності беруть участь понад 160 млн. осіб. Економічний ефект від неї у низці 

країн сягає 4-8% ВВП. 

 В Україні волонтерський рух своє обличчя. Адже - це люди, які не тільки 

безоплатно витрачають свій час і сили на благо суспільства, за покликом серця 

надають допомогу іншим, працюють в дитячих будинках, лікарнях, будинках 

престарілих, піклуються про бідних. Нині волонтери тисячами надають 

допомогу армії, військовим, які захищають територіальну цілісність України, 

вимушено переміщеним особам, які втікають від війни. Вони дарують тепло 

дітям, які залишилися  без батьківської опіки,  хворим бійцям АТО, котрі 

перебувають на лікуванні... В Україні волонтери – це ті, хто пройнявся 

особистою відповідальністю за те, щоб щось змінити в державі.  Волонтерами 

стають медики й поети, інженери й вчителі, співаки й аграрії.  



 Про свою громадянську позицію заявляють й українські студенти. 

Цьогоріч студенти НУ «Львівська політехніка» мали добру нагоду долучитися 

до справ волонтерства шляхом участі в обслуговуванні роботи ХVII 

Міжнародного економічного форуму «Львівщина локомотив промислової 

революції в Україні» (26-27 жовтня 2017р.).  Згідно з підрахунками 

організаторів, у заході взяло участь близько тисячі учасників (було 200 

компаній із 13 країн світу). У перший день учасники форуму дискутували на 

чотирьох пленарних засіданнях про хід реформ, впровадження модерних 

технологій, боротьбу з корупцією та розвиток професійно-технічної освіти. 

Другого дня розділилися по шести секціях: міжнародні відносини, торгівля, 

АПК, енергетика, інфраструктура, туризм. Під час форуму на Львівщині 

відкрили вітрову та сонячну станції, запустили завод і газове родовище. 

 Нам, як волонтерам, було особливо приємно відчути атмосферу усього 

дійства. Робота зводилася до різноманітної організаційної та роботи - від 

забезпечення сортування друкованої продукції, матеріалів форуму до 

безпосередньої зустрічі його учасників й супроводу потреб. Чи була цінною 

вона для нас? Очевидно, що так. Нові зустрічі, знайомства. І найголовніше - 

набуття нового досвіду, проба своїх сил у командній діяльності, тестування 

знань з іноземної мови, набуття впевненості у спілкуванні, пристосування до 

різноманітних життєвий ситуацій. У Міжнародний день волонтера, висока 

честь вітати людей, які долучилися  до цього виду діяльності. Особливо 

приємно, що свою лепту у спільну справу розбудови України вносять студенти 

й викладачі НУ «Львівська політехніка». 

  

  
 



 



У.Я. Садова, О.О. Левицька, Р.Т. Теслюк 

Презентація монографії С.О. Цапка «Політична 

експозиція світу у фокусі сучасних демовідтворювальних 

та міграційних процесів» та вшанування пам’яті автора  
(20 листопада 2017 року, м. Львів) 

    
 

20 листопада 2017 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України» відбулась презентація монографії відомого етнодемографа, 

кандидата філософських наук С.О. Цапка «Політична експозиція світу у фокусі 

сучасних демовідтворювальних та міграційних процесів» та вшанування пам’яті 

автора. Участь у заході взяли представники наукових установ, вищих навчальних закладів, 

громадських організацій, друзі, близькі, колеги та учні Сергія Олексійовича. 

З вітальним словом виступив директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 

М. І. Долішнього НАН України», доктор економічних наук, професор Кравців Василь 

Степанович. Про життєвий шлях і творчу наукову діяльність С.О. Цапка розповіла доктор 

економічних наук, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки НУ «Львівська 

політехніка», керівник НДЦ «Демос» Садова Уляна Ярославівна, під чиїм керівництвом 

Сергій Олексійович сумлінно пропрацював останні 7 років і кого вважав своїм другом-

соратником. У спогадах про вченого доповідач зазначила, що Сергій Олексійович був 

людиною-енциклопедією з глибоким філософським ставленням до життя, безмежно 

відданим своїй справі науковцем і дуже різносторонньою особистістю. Окрім 

етнолінгвістичних досліджень, у колі його інтересів переважали світова історія, релігія, 

образотворче мистецтво, музика, кінематограф, дитяча література, серед яких вчений 

неодмінно виділяв український елемент. 

Далі слово було надане послідовнику Сергія Олексійовича, котрий доповнив його 

книгу картографічним та ілюстративним матеріалом, – в.о. завідувача відділу соціально-

гуманітарного розвитку регіону Інституту, кандидату географічних наук Теслюку Роману 

Тадейовичу. Той детальніше розповів про монографію, її структуру, змістовне наповнення, 

картографічний супровід та інші особливості. Основна частина монографії С.О. Цапка 

доповнена переліком ключових етнонімів, довідкою про автора та спогадами про нього, 

ілюстраціями (195 фото представників усіх мовних сімей) та картосхемами «Народи світу» і 

«Чисельність народів світу». 

На завершення урочистого заходу було зазначено, що автор горів невимовним 

бажанням залишити за собою яскравий слід, прагнув розбудити в людей жагу до знань, 

вірив, що тільки власним прикладом можна скерувати їх на великі справи. Він досягнув 

висот наукового пізнання, результати яких можуть стати у пригоді не одному поколінню. 

        



 

  

 
У.Садова, В.Бідак, Л.Ковальчук, І.Бараняк 

ДЕМОВІДТВОРЕННЯ І РИНОК СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: 

ДО ПИТАНЬ ГЛЮТЕНОЗУМОВЛЕНОГО 

ОЗДОРОВЛЕННЯ НАЦІЇ 
(за результатами роботи науково-методичного семінару  НДЦ «Демос»,  

15 грудня 2017р.)  
15 грудня 2017 р. у Науково-дослідному центрі соціальної й демографічної політики та 

управління «Демос» Національного університету «Львівська політехніка» відбувся черговий 

науково-методичний семінар на тему «Демовідтворення і ринок соціальних послуг: до 

питань глютенозумовленого оздоровлення нації», в роботі якого прийняли участь 

представники вузівської та академічної освіти і науки, студентська молодь, інші запрошені.   

Роботу семінару розпочала його постійний промоутер та модератор д.е.н., професор НУ 

«Львівська політехніка» Уляна Садова. Зупинившись на підсумках діяльності НДЦ «Демос» 

у поточному році, вона звернула увагу присутніх на соціальних показниках щойно 

прийнятого в Україні державного бюджету, наголосила на гострій потребі перепису 

населення й моделювання демографічних процесів у регіонах, вказала на новітні фактори й 

особливості розвитку ринку соціальних послуг, накреслила вектори науково-просвітницької 

діяльності НДЦ НУ «ЛП» «ДЕМОС» на майбутнє. Цікаво і доречно прозвучала інформація 

про чайну історію Європи (15 грудня – Міжнародний день чаю), адже тема оздоровлення 

української нації, якій було присвячено семінар, тісно корелює з станом та культурою 

харчування населення.  

   

Далі слово було передано колишній випускниці НУ «Львівська політехніка», 

представниці львівської наукової школи регіональних досліджень соціальної сфери 

Ковальчук Людмилі Василівні (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України»). Виголошена доповідь на тему «Сучасна уява про проблему 

целіакії і методи її вирішення в Україні: економічний аспект» дала поживу не просто для 

численних запитань з боку учасників семінару, але  стала предметом живої і плідної дискусії.  

Зокрема, доповідач повідомила, що у світі целіакія досить довгий час вважалась рідкісним 

захворюванням травної системи. Проте сьогодні, на фоні нездорового харчування, 

психоемоційних стресів, розростання споживчого ринку генномодифікованих продуктів, 



спеціалісти б’ють на сполох щодо зміни ситуації. Вражаючими є цифри ВООЗ, згідно яких 

динаміка захворюваності у світі є критично високою – якщо в 1990 році один хворий 

припадав на 1000 осіб, то в 2000 році – на 500 осіб, в 2009 році – на 300 осіб, в 2015 році – на 

сто осіб. Вказується й на геопросторовий фактор локалізації глютенової ентеропатії (ГЕ) – 

країни Європи, північної Америки, Австралії.  

Гнітючими є тенденції й в України, де спостерігається стрімке зростання частоти 

захворюваності. Нині на обліку у нашій державі стоїть декілька сотень осіб (проте 

спеціалісти Європейських держав стверджують, що на 1 виявлений випадок припадає від 7 

до 10 невиявлених). Хворі на целіакію вимагають посиленої турботи з боку членів їх сімей і 

суспільства загалом, адже навіть малі дози глютену здатні активізувати серйозну алергію. У 

медичній літературі вказується, що целіакія - це автоімунне захворювання, яке виникає у 

людей різного віку, коли імунна система неадекватно реагує на присутність білка, що 

міститься в деяких сортах злакових рослин. Особлива небезпека хвороби полягає в наслідках 

для людини, до яких призводить її ігнорування. Єдиним способом захисту є пожиттєве 

суворе дотримання безглютенової дієти з повним виключенням продуктів, які містять сліди 

глютену. Це означає, що особа не може вживати навіть хліба, який є звичним компонентом 

повсякденного раціону здорової людини. Порушення дієти веде до появи злоякісних пухлин 

органів травлення, захворювань щитовидної залози, аутоімунного гепатиту, цукрового 

діабету 1-го типу, безпліддя, ревматоїдного артриту, рецидивуючого перикардиту тощо. 

Целіакія має яскраві соціально-економічні виміри. Адже особливість хвороби створює 

незручності у повсякденному житті, а також обмежує доступ до окремих видів соціальних 

послуг та закладів соціальної інфраструктури. Зупинившись на результатах маркетингового 

аналізу ринку соціальних послуг для осіб з целіакією в Україні, доповідач визначила 

можливі шляхи вирішення проблем для даної категорії осіб. Зокрема, Людмила Василівна 

вказала на наступні методи подолання їх інклюзії (зокрема, через мережу обєктів соціальної 

інфраструктури): адаптацію вітчизняного законодавства до стандартів ВООЗ (CODEX STAN 

118-1979 Об’єднаного комітету експертів ФАО/ВООЗ від 2008 р.) щодо складу та 

етикетування харчових продуктів, які містять глютен; введення адміністративної 

відповідальності (штрафні санкції для виробника) за недостовірне нанесення маркування на 

продукт, що містить глютен. Особливу увагу приділила проблемі забезпечення необхідних 

умов для стаціонарного перебування осіб з целіакією та глютеновою непереносимістю у  

закладах охорони здоров’я, а також можливостям проходження строкової служби у ЗСУ 

шляхом коригування харчових нормативів. «На рівні територіальних громад, - наголосила 

доповідач, важливо забезпечити можливість вільного доступу осіб з целіакією до закладів 

дошкільної та загальної освіти». 

Доповідь викликала живий інтерес. У процесі її обговорення було висловлені думки 

щодо проблемних моментів, з якими стикаються особи з целіакією, говорилось про 

оптимальний розподіл суб’єктів соціальної сфери. Професор кафедри менеджменту 

організацій НУ «Львівської політехніки» д.е.н. Л.І. Гальків звернула увагу на роль аналізу 

можливих причини зростання чисельності захворювання та існуючих методик розрахунку 

економічних наслідків та втрат людського потенціалу. 

   



У результаті дискусії було вказано на доцільність проведення спеціального обстеження 

осіб з целіакією та глютеновою непереносимістю у Львівській області, рекомендовано 

підготувати й подати у органи державної влади та місцевого самоврядування рекомендації 

щодо мінімізації негативних наслідків соціалізації такого населення та його інклюзію у всі 

сфери суспільного життя.  

Органічним продовженням розгляду тематики впливу факторів здоров’я населення на 

стан та структуру демовідтворюваня стала доповідь Бараняка Ігора Євгеновича на тему 

«Тенденції розвитку демопроцесів як основа демографічного прогнозування» (аспірант ДУ 

«Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»). Доповідач окреслив 

основні складові моделі демографічного прогнозування, які використовуються для 

розрахунку прогнозної кількості населення, виділив основні фактори-стабілізатори та де 

стабілізатори ситуації. Особливу цікавість у присутність викликало представлення слайдів з 

прогнозом статевовікової піраміди населення Львівщини станом на 2050 рік, на яких 

доповідач обґрунтував фактори, які сприятимуть ідеальному та помірному сценарію 

розвитку демоподій.  

У процесі обговорення результатів аналізу та прогнозу соціально-демографічних 

процесів, факторів їх детермінації значну увагу було приділено проблемам, які блокують 

якість сучасного соціально-демографічного прогнозування: відсутності перепису населення, 

неповноті обліку інформації (нині в Україні існують значні розходження даних статистики, 

отриманих з різних джерел). Активну участь у роботі семінару взяли професор кафедри 

маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету 

«Львівська політехніка», д.е.н. Мних Ольга Богданівна, Заступник декана заочно-

дистанційного навчання (екстернат), старший викладач кафедри експлуатації та ремонту  

автомобільної техніки Інституту інженерної механіки та транспорту НУ «Львівська 

політехніка к.т.н. Коцюмбас Олег Йосифович, доцент кафедри теоретичної та прикладної 

економіки, Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету 

«Львівська політехніка», к.е.н. Скорик Галина Іванівна, завідувач кафедри економіки та 

управління Львівського інституту банківської справи, д.е.н., проф.. Семів Любов 

Казимирівна, студенти. Завершився семінар розгорнутим обміном думками експертів.  

   

   

 

*** 
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У.Садова, Т.Степура 

Європейські студії на шляху до економіки знань 
(за результатами участі у роботі V Міжнародного наукового семінару 

«Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства», 

що проходив у Віденському університеті 16-19 грудня 2017 р. 

(Universität Wien).) 

 
Невід’ємною ознакою якості сучасної освіти є її транснаціональність та 

транскордонність. Тому особливого значення набуває міжнародна академічна мобільність, 

що стосується в однаковій мірі усіх учасників освітнього процесу. І саме тому кількісні та 

якісні показники розвитку міжнародної академічної мобільності у ВНЗ є одними із складових 

їх рейтингів, необхідними умовами підтвердження рівня навчального закладу чи його 

структурного підрозділу, ліцензування діяльності та акредитаційних  експертиз, зрештою 

неодмінною запорукою успішної роботи викладача щодо власного саморозвитку, 

підвищення кваліфікації, науково-педагогічної майстерності. Власне останнє і було метою V 

Міжнародного наукового семінару «Формування економіки знань як базису інформаційного 

суспільства», що проходив у Віденському університеті (Universität Wien), одному з 

найстаріших університетів Європи 16-19 грудня 2017 р. і був організований Міжнародною 

академією інформатики.  

Для участі у вищезгаданому науковому семінарі «Формування економіки знань як 

базису інформаційного суспільства» відповідно до наказу проректора з науково-педагогічної 

роботи та міжнародних зв’язків НУ «ЛП» від 13 грудня 2017 року №372-1/04-10 проф. 

Садова У.Я. та доц. Степура Т.М. з 16 по 19 грудня 2017р. перебували у відрядженні у м. 

Відень (Австрія).  

Робота наукового семінару була присвячена теоретичним та практичним проблемам 

формування інформаційного суспільства та економіки знань, модернізації сучасної освіти. 

Конкретними напрямами роботи семінару стали напрацювання учених, викладачів, 

практиків, що стосувалися: 

- теоретичних, методологічних та практичних проблем формування «економіки знань»; 

- сучасних інформаційних та комунікаційних технологій в економіці, підприємництві, 

освіті, управлінні та публічному адмініструванні;  

- актуальних проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, 

суспільно-політичного, людського потенціалу в умовах формування «економіки знань»; 

- прикладного застосування інформаційної підтримки формування «економіки знань»; 

- реалізації і захисту прав інтелектуальної власності; 

- інновацій в економіці, підприємництві, освіті, управлінні та публічному 

адмініструванні; 

- захисту інформаційних ресурсів і проблем інформаційної та економічної безпеки. 

Працівниками НУ «Львівська політехніка» представлено результати досліджень і 

відповідні презентаційні матеріали із тематикою: «Міграційні виклики 

конкурентоспроможності України в умовах економіки знань» («Migration Challenges of 

Ukraine's Competitiveness in Terms of the Knowledge Economy») – проф. Садова У.Я. та 



«Якість людського потенціалу в умовах формування економіки знань: аспекти 

конкурентоспроможності» («The Quality of Human Potential in the Formation of a Knowledge 

Economy: Aspects of Competitiveness») – доц. Степура Т.М. Також участь у роботі семінару 

брали участь науковці ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН 

України» к.н.держ.упр., докторант Біль М.М. («Regulation Mechanisms of Spatial Mobility of 

the Population: Challenges of the Information Society»), к.е.н., н.с. Левицька О.О. 

(«Transformation of the Labour Market and Social and Labour Relations under the Influence of 

Modern Information and Communication Technologies») та к.е.н., м.н.с. Бачинська М.В. 

(«Transformation of the Labour Market of Ukraine in Terms of Development of Alternative 

Energy»). Організатори надали можливість авторам подати їх наукові здобутки до 

колективної монографії зарубіжного видавництва «Problems of the Formation and 

Development of Knowledge Economy and Information Society». 

Разом з тим, метою семінару також було ознайомлення з освітніми технологіями 

Австрії, традиціями Віденського університету. Тому у рамках роботи було здійснено 

екскурсію університетом, яку проводив керівник відділу івент-менеджменту та конференц-

сервісу (Head of Event Management and Conference Services) Christian Falk Pastner. Учасники 

семінару з великим інтересом ознайомилися зі структурою Віденського університету, 

бібліотечним та аудиторним фондом, новітніми методами навчання. Принагідно потрапили 

на церемонію вручення дипломів випускників університету, що проходила у невимушеній 

атмосфері. Відмінною ознакою основ функціонування та матеріальної бази університету є 

поєднання сучасних технологій та обладнання і величних будівель, церемоніальних залів, 

облаштунків, пам’яток старовини (наприклад, розписів знаних митців).  

Участь у роботі наукового семінару підтверджена його програмою та сертифікатами 

учасників. За результатами роботи подано матеріали для видання збірника тез. Учасники 

висловили вдячність організаторам за можливість участі у ньому, за цікаві екскурсії в Егері, 

Мішкольці, Будапешті (Угорщина) та Відні (Австрія). Особлива подяка керівнику відділу з 

івент-менеджменту та конференц-сервісу Віденського університету Christian Falk Pastner за 

ознайомлення з навчальним закладом і науковий супровід семінару. 

 

   

   
 

 


