
 

 

 

  

Керівник НДЦ «ДЕМОС» Уляна Садова 

ДО  30-РІЧЧЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРУВАННЯ І ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ: НДЦ «ДЕМОС» ВІТАЄ КОЛЕГ З ЮВІЛЕЄМ! 

 

Колектив НДЦ «ДЕМОС»1 вітає рідний Інститут адміністрування і 

післядипломної освіти з 30-літтям! Найкращий дарунок – повага, віддана праця , 

відмінні результати команди однодумців! Вперед та вгору до нових ювілеїв і перемог! 

 

    

 
 

 

НДЦ «ДЕМОС» долучається результатами свої праці до творення нової історії 

Інституту! З перших кроків став помітним осередком пошукової робот науковців, 

організації зустрічей та комунікації викладачів і студентів НУ «Львівська 

Політехніка», інших освітніх та наукових закладів Львівщини, України. Активна 

співпраця встановилася з владними структурами, бізнесом, громадськими 

організаціями. Серед показових тем – дослідження проблем розвитку соціальної сфери, 

ринку праці та зайнятості населення,  трансформаційних процесів на ринку освітніх 

послуг, соціальна аналітика та проектування, регіоналістика тощо. Значне місце займає 

налагодження співпраці з інщими організаціями та установами (від укладання 

 
1 Науково-дослідний Центр «ДЕМОС» функціонує при кафедрі теоретичної та прикладної економіки 

Інституту адміністрування та післядипломної освіти з 2017 року (Наказ ректора НУ Львівської 

політехніки від 01.03.2017р. №11-2-10). 



договорів та угод про програми стажування викладачів, практику студентів, до 

залучення молоді у проектну діяльність, популяризація вітчизняної науки. 

Склад працівників НЦД «ДЕМОС» доволі стабільний. Ядро команди - д.е.н., 

проф. У.Садова (керівник Центру), д.е.н., доц. Т.Степура, к.е.н., асист. О.Корицька, 

фах. М.Дідух, к.т.н., доц. О.Сорочак, к.техн.н., асист. М.Селюченко. Налагоджена 

співпраця з науковими школами хіміків (д.хім.н. проф. В.Й. Скорохода, д.хім.н. 

В.Є.Левицький, Мельник Ю.Я. та ін.), з творчими оклективами ЛНУ імені Івана 

Франка (д.е.н., проф. О.Гринькевич, к.е.н. проф. С.Матковський, доц. О.Вільчинська, 

к.е.н., доц. О.Марець, та ін.), ДУ «ІРД імені Маряна Долішнього НАНУ (к.г.н, ст.н.сп. 

Р.Теслюк, к.е.н., ст.н.сп. Н.Андрусишин, к.е.н., ст.н.сп. О.Левицька, к.е.н., ст.н.сп. 

М.Бачинська, к.е.н., д.е.н., ст.н.сп. М.Біль, д.е.н, ст.н.сп. О.Риндзак, к.е.н., н.сп. 

О.Махонюк, к.е.н., м.н.сп. І.Бараняк та ні.), групами ІТ-фахівців (Р.Малинич, В.Міджак 

та ін.). Активно долучаються до роботи Центру працівники кафедри ТПЕ, зокрема, 

д.е.н., проф. Ж.Поплавська (завідуч кафедри), к.е.н., доц. М.Данилович-Кропивницька, 

к.е.н., доц. Г.Скорик, к.е.н., доц. О.Гошовська, к.е.н, доц. О.Тревого, к.е.н., доц. 

Л.Сенів, к.е.н., доц. Г.Пушак та ін. 

 

  

 

 

За час існування творчий колектив НДЦ «ДЕМОС» виконав низку бюджетних 

та договірних тем. Серед основних Проєкт у рамках Програми підвищення 

конкурентоспроможності Львівщини «Оцінка та прогноз потреби в кадрах для 

підприємств Львівської області» (2017р.); Проєкт регіонального розвитку в рамках 

секторальної підтримки ЄС «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу 

випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і 

регіональне замовлення» (2018–2020рр.); Проєкт регіонального розвитку в рамках 

секторальної підтримки ЄС «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: 

виробництво екотари з біодеградабельних полімерів» (2021-2023рр.) 



   

 

Ефективною формою роботи НДЦ «ДЕМОС» стали науково-практичні семінари 

(вебінари). Тематика включала широке коло дослідницьких інтересів: від прикладних 

проблем економіки й політики до нового місця людини в суспільстві що змінюється. 

Прикладом слугують зустрічі на тему «Просторова мобільність населення у вимірі 

людського розвитку: теоретико-методичний аспект» (2017р.); «Ринок міграційних 

послуг в системі факторів трансформації економіки регіону» (2017 р.); 

«Демовідтворення і ринок соціальних послуг: до питань глютенозумовленого 

оздоровлення нації» (2017р.); «Моніторинг конкурентоспроможності освіти в 

проектних розробках НДЦ «ДЕМОС» (2018р.); «Кластери і кластерні стратегії 

розвитку економіки регіону» (2018 р.); «Китай далекий і близький» (2018 р.); «Наука 

на допомогу бізнесу: від ідей до спільної праці» (2018 р.); «Майбутнє праці і міграція: 

до перспективної тематики НДЦ «Демос» (2019р.); «Якість людського потенціалу як 

орієнтир та критерій розвитку квалітативної економіки» (2019р.); «Проблеми аналізу 

структурних змін національної економіки» (2019 р.); «Про сучасні методи 

прогнозування та узгодження попиту і пропозиції на ринках праці України» (2019р.); 

Лекції від тревел/лайф-коуча Данте Гарсія «Погляд з Аргентини» (2019р.); 

«Роботодавці про потребу у кваліфікованих кадрах на ринку праці Львівщини» 

(2019р.); «Методологічні основи дослідження якості людського потенціалу» (2020р.); 

«Застосування методів прогнозування чисельності і населення» (2020р.); «Методика та 

результати демографічного прогнозування кількості населення та його статево-вікової 

структури» (2020 р.) і багато інших. Дослідження, які проводяться колективом НДЦ 

«ДЕМОС», отримують позитивні відгуки в державі й суспільстві. Свідченням стали 

відгуки учасників Парламентських слухань Комітету Верховної Ради України з питань 

освіти та науки (2019 р.), на предмет пропозицій щодо організації моніторингу 

працевлаштування випускників ЗВО та ЗПТО прикордонного регіону, створення 

інтегрованої бази даних про ефективність вищої і професійної освіти у регіонах 

України (листа Голови Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України), 

створення WEB-порталу «Індикатори якості та ефективності професійної і вищої 

освіти Львівщини» (офіційний лист-подяка Міжнародного благодійного фонду 

досліджень освітньої політики) тощо.  

 

      

НДЦ «ДЕМОС» – активний популяризатор наукових ідей українських вчених 

поза межами НУ «Львівська політехніка». Особливе місце займає участь членів 

команди в наукових конференціях під егідою Міжнародної організації праці (спільно з 

Федерацією профспілок України та Об’єднанням профспілок Львівщини - 2019р., 

2020р.), спільно з Львівським інститутом ПрАТ МАУП «Суспільні трансформації і 

безпека: людина, держава, соціум» (щорічно, IFEPR), з Міжнародним благодійним 

фондом досліджень освітньої аналітики (2020-2022 рр.) та ін. 

Колектив НДЦ «ДЕМОС» постійно працює над підвищенням власного 

професійного рівня. Серед доволі свіжих подій - чудовий захист дисертації і отримання 

диплома доктора економічних наук доц. Тетяною Степурою.   



В Центрі організована хороша науково-методична й джерельна база для 

проведення курсів зі стажування наукових кадрів. Досвід співпраці отриманий при 

укладенні відповідних угод та договорів з Львівським національним університетом 

імені Івана Франка, Івано-Франківським національним технічним університетом нафти 

і газу.  

Відрадно, що у роботі НДЦ «ДЕМОС» активну участь бере студентська молодь. 

За час існування Центру результати досліджень доповідалися на наукових конфрнціх 

іф форумах різного рівня і статусу - Міжнародному молодіжному науковому форумі 

«Litteris et Artibus» (2017, Lviv), спільній студентській науковій конференції ЛНУ імені 

Івана Франка «Суспільно-географічні і геоекономічні проблеми просторового розвитку 

регіонів» (2019 р.), Міжвузівських науково-практичних конференціях викладачів та 

студентів під патронатом Львівської філії Європейського університету (2018 р., 2019 

р.), Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції «Проблеми бізнес 

економіки в сучасних умовах» (2020 р.), 77-ій, 78-ій, 79-ій студентських науково-

технічних конференціях Львівської політехніки (2019 р., 2020 р., 2021р.) та ін. 

Заслуговує на увагу участь студентів у якості волонтерів в організації Міжнародних 

економічних форумів на Львівщині, зустрічей та нарад, пов’язаних презентацією 

результатів діяльності Центру у структурних підрозділах Львівської ОДА, у  

Державному центрі зайнятості Львівської області та ін. 

Нині НДЦ «ДЕМОС» впевнено дивиться у завтрашній день. Колектив 

переконаний, що лише креативна ідея, постійна та систематична праця, висока 

мобільність є запорукою високих результатів, поваги колег та добробуту кожного. Ми 

відкриті до співпраці, результати діяльності Центру представлені на Сайті 

(http://lp.edu.ua/demos), у соціальних мережах (https://www.facebook.com/demos.center), 

де забезпечується постійний інформаційний супровід наукових заходів та подій. 
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