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Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського торговельно-

економічного університету у 2019 році 

 

Аспірантура та докторантура є структурним підрозділом Львівського 

торговельно-економічного університету (далі – Університет), а також формою 

підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації. Підготовка 

фахівців освітньо-наукового рівня доктора філософії (третій рівень вищої освіти) в 

аспірантурі для подальшої роботи в Університеті, на підприємствах і організаціях 

державного і недержавного секторів національного господарства України 

здійснюється за такими галузями знань і спеціальностями:  

 

Галузь знань Спеціальність 

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 

07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

08 Право 081 Право 

18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 

182 Технологія легкої промисловості 

24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм 

29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини 

 



Підготовка фахівців в аспірантурі здійснюється з відривом та без відриву від 

виробництва за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб на умовах договору. 

Кількість аспірантів, визначається вченою радою Університету на основі 

ліцензії Міністерства освіти і науки України за кожною з наукових спеціальностей 

та з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового 

керівництва. 

 

№ 

п/п 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензійний 

обсяг 

(особи) 

1 
05 Соціально-поведінкові 

науки 
051 Економіка 15 

2 
07 Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування 12 

3 
07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 
9 

4 
07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 5 

5 
07 Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг 5 

6 
07 Управління та 

адміністрування 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
15 

7 08 Право 081 Право 5 

8 
18 Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 5 

9 
18 Виробництво та 

технології 

182 Технологія легкої 

промисловості 
5 

10 24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 5 

11 24 Сфера обслуговування 242 Туризм 5 

12 29 Міжнародні відносини 
292 Міжнародні економічні 

відносини 
8 

 

До аспірантури на конкурсній основі приймають осіб, які мають вищу освіту 

освітнього рівня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

Нормативний термін навчання в аспірантурі становить чотири роки. 

До терміну навчання в аспірантурі не враховують період хвороби (тривалістю 

понад один місяць), перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, з 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також через інші поважні 

причини, передбачені законодавством України. 



Бажаючі вступити до аспірантури подають на ім'я ректора Університету такі 

документи: 

- заяву; 

- особовий листок з обліку кадрів; 

- копію диплома освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього 

рівня магістра. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий 

іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань 

нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі 

успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою 

Університету рішення про визнання його диплома упродовж року; 

- витяг з наказу ректора про рекомендацію вступника до навчання в 

аспірантурі (у випадку наявності такої рекомендації). 

Під час подання заяви вступник подає особисто документ, що посвідчує особу 

та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство 

України” та пункту 16 частини першої статті 1 Закону України “Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства”) та оригінал диплома про вищу освіту 

разом з додатком до нього. 

Усі документи, видані в зарубіжних країнах, мають бути перекладені на 

українську мову з нотаріальним засвідченням перекладу. Оригінали паспорта та 

документа про освіту разом із додатком до нього перевіряються при поданні 

документів. Документи про освіту, що оформлені за кордоном, мають бути 

засвідчені та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачене 

міжнародними договорами України. Від легалізації цих документів звільняються 

громадяни країн-учасниць Конвенції про скасування вимоги легалізації іноземних 

офіційних документів (Гаага, 1961 р.) з проставленням апостилю на них. Не 

потребують легалізації та апостилю документи, видані в країнах-учасницях 

Конвенції про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та 

кримінальних справах (Мінськ, 1993 р.). 

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і 

встановлення еквівалентності цього документа, яка здійснюється відповідно до 

Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів 

вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 

травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 

2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання документа про освіту здійснюється 

Університетом протягом першого року навчання аспіранта. 

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають для здобуття ступеня доктора 

філософії проводиться з 25 лютого по 21 березня. 

У випадку необхідності Університет може оголосити додатковий прийом в 

аспірантуру. 

Проведення прийому до аспірантури здійснюється приймальною комісією 

Університету. 



Приймальна комісія може відмовити вступникові у допуску до складання 

вступних іспитів у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих 

документів, необхідних для вступу до аспірантури, або поданням їх після 

закінчення встановленого терміну.  

Вступні випробування складаються з: 

- вступного іспиту із спеціальності; 

- вступного іспиту з іноземної мови; 

- вступного іспиту з філософії. 

Вага вступних іспитів становить: зі спеціальності - 50 відсотків; іноземної 

мови - 30 відсотків; з філософії - 20 відсотків конкурсного балу. 

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) 

ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра, можуть бути призначені додаткові 

вступні випробування. 

Місцем оприлюднення результатів вступних іспитів є дошка оголошень 

відділу аспірантури та офіційний веб-сайт Університету. 

Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, 

як правило, у кількості трьох-п'яти осіб, які призначаються наказом ректора 

Університету з числа докторів і кандидатів наук. До складу предметної комісії з 

іноземної мови можуть залучатися висококваліфіковані викладачі, які не мають 

наукового ступеня і вченого звання. Вступні іспити до аспірантури проводяться у 

формі тестування. 

Зарахування на навчання іноземців для здобуття вищої освіти на третьому 

освітньо-науковому рівні здійснюється за результатами вступних випробувань та на 

підставі академічних прав на продовження навчання, що підтверджуються 

документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, що дають право 

для продовження навчання на третьому рівні вищої освіти відповідно до 

законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти. 

За результатами вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія ухвалює 

рішення щодо кожного вступника. 

У разі одержання однакових оцінок, переважне право на зарахування до 

аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою 

радою Університету за результатами їх навчання в магістратурі та участі у 

студентській науковій роботі, а також ті особи, що на момент зарахування в 

аспірантуру успішно склали іноземну мову в обсязі, який відповідає рівню В2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив 

свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, 

або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge 

English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з 

іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати 

прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з 

найвищим балом. Результати вступних іспитів до аспірантури Університету дійсні 

протягом одного календарного року з дати їх складання. 



Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора 

Університету призначається науковий керівник з числа науково-педагогічних 

працівників з науковим ступенем. 

Для здобуття ступеня доктора філософії не допускається вступ поза 

конкурсом. 

Про зарахування або відмову у зарахуванні до аспірантури вступникові 

повідомляють в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією 

відповідного рішення. 

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється за спеціальністю 051 

“Економіка” та 071 “Облік і оподаткування”. 

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора 

філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної 

спеціальності (зокрема публікації в закордонних реферованих журналах, 

індексованих в науково-метричних базах визначених в Умовах прийому 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки), і які 

продемонстрували свою здатність проводити наукові дослідження на високому 

рівні. 

Термін навчання в докторантурі Університету становить два роки. Враховуючи 

обсяг наукового доробку докторанта, вчена рада Університету має право прийняти 

рішення про продовження його перебування в докторантурі понад встановлений 

строк.  

Прийом заяв і документів від осіб, які поступають до докторантури 

проводиться з 25 лютого по 21 березня.  

У випадку необхідності Університет може оголосити додатковий прийом в 

докторантуру. 

Не менше ніж за два місяці до початку вступних випробувань, абітурієнт подає 

кафедрі, до якої він бажає прикріпитися розгорнуту пропозицію, в якій вказує план 

дослідницької роботи та/або об'єм наукової роботи, необхідної для підготовки 

результатів вже проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня 

отримання документів від всіх вступників відповідний структурний підрозділ 

заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість 

зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд 

вченої ради Університету. 

Перелік документів, необхідних для вступу в докторантуру, крім необхідних 

для вступу в аспірантуру, повинен також включати: 

1) копію диплому доктора філософії (кандидата наук); 

2) особовий листок обліку кадрів; 

3) список опублікованих наукових праць і винаходів; 

4) розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних 

публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття 

наукового ступеня доктора наук; 



5) характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним 

науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою надати 

абітурієнту наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру. 

Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки кафедр щодо 

кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та 

призначає докторанту наукового консультанта, який є доктором наук з відповідної 

спеціальності і який є штатним науково-педагогічним працівником Університету. 

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора Університету. 

 

Розглянуто на засіданні приймальної комісії 

Протокол № 53 від 04 грудня 2018 року 

 

 


