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1. ПРЕАМБУЛА 

Аспірантура є основною формою підготовки здобувачів ступеня 

доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (п.18 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261, у 

редакції 03.04.2019). 

Підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

здійснюється в аспірантурі Львівського торговельно-економічного 

університету (далі – Університету) в межах ліцензованого обсягу за 

спеціальностями 051 – Економіка (ОНП “Економіка”), 071 – Облік і 

оподаткування (ОНП “Облік і оподаткування”), 072 – Фінанси, банківська 

справа та страхування (ОНП “Фінанси, банківська справа та страхування”), 

073 – Менеджмент (ОНП “Менеджмент”), 076 – Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність (ОНП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”), 

292 – Міжнародні економічні відносини (ОНП “Міжнародні економічні 

відносини”). 

Загальна концепція освітньо-наукової діяльності Університету  полягає 

у збалансованому поєднанні освітньої, науково-дослідницької, організаційної 

та просвітницької роботи. 

Місією Університету є проведення фундаментальних та прикладних 

наукових досліджень з економічних та технічних наук з метою отримання 

принципово нових знань та пошук шляхів їх практичного впровадження з 

метою якомога швидшого реагування на виклики сьогодення; збереження та 

підвищення ролі вітчизняної науки як важливого чинника модернізації та 

реформування економіки країни; збільшення внеску Університету у 

забезпечення ефективного економічного і соціального розвитку України, 

посилення її обороноздатності та національної безпеки. Університет  є 

осередком освіти і науки з власними багаторічними традиціями підготовки 

фахівців найвищої кваліфікації, з високоінтелектуальним, творчим 

колективом науково-педагогічних працівників, котрі працюють на засадах 

академічної доброчесності, високого професіоналізму, креативності та 

духовності. Базовими цінностями у освітньо-науковій діяльності 

Університету є постійний науковий пошук та впровадження наукових 

досягнень у освітній процес, досконалість у професії, етичні цінності, повага  
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та самоповага, прагнення до успіху, прихильність до національних духовних 

та культурних цінностей. 

Стратегія Університету полягає в його утвердженні як провідного 

освітньо-наукового центру України та світу у галузях економіки, обліку та 

оподаткування, підприємництва, міжнародних економічних відносин, 

фінансів, маркетингу, менеджменту та ряду інших наук та спрямована на 

підготовку фахівців найвищої кваліфікації готових до активної наукової та  

професійної діяльності в умовах нестабільного економічного, соціального та 

політичного середовища.  

Міжнародна співпраця з провідними освітньо-науковими центрами 

Європи та світу, подальше зміцнення та розширення кооперації з партнерами 

з-за кордону, як і пошук нових наукових контактів та активне залучення 

талановитої молоді до наукової роботи є запорукою успішної освітньо-

наукової діяльності Університету в найближчій перспективі. 

Концепція освітньої діяльності Університету є основою та базисом 

організації навчального процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти. Дана концепція розроблена з врахуванням вимог Програми 

діяльності Львівського торговельно-економічного університету на 2020-2025 

роки та є невід’ємною складовою основних стратегічних напрямків розвитку 

Університету відповідно до його місії та ключових цінностей. 

 

2. МЕТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Основною метою освітньої діяльності Університету є підготовка 

висококваліфікованих і конкурентоспроможних на вітчизняному та 

міжнародному ринку праці фахівців для подальшого працевлаштування у 

закладах вищої освіти, наукових установах, на керівних посадах на 

підприємствах різних форм власності та сфер діяльності, в органах державної 

влади і управління на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, для 

забезпечення ефективного економічного і технологічного розвитку України, 

посилення її обороноздатності, національної безпеки, шляхом залучення 

талановитої молоді до наукової роботи, її підготовки для діяльності в 

науково-дослідній сфері, підтримки безперервності науково-дослідницького 

процесу, утвердження національних та загальнолюдських цінностей.  

Важливою складовою на шляху до цієї мети повинна стати активна 

позиція Університету щодо формування у суспільства та держави розуміння 

ролі та значення інтеграції вищої освіти з фундаментальною наукою як  
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найважливішої запоруки успіху країни в цілому в умовах надскладних 

викликів сьогодення.  

 

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

Освітня діяльність Університету базується на таких принципах:  

 підготовка фахівців, що відповідають вимогам Національної рамки 

кваліфікацій для 8-го кваліфікаційного рівня, який передбачає здатність 

особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та/або професійної практики, які мають 

сучасні концептуальні та методологічні знання в галузі економіки та ряду 

суміжних предметних галузей знань; 

 розбудова наукових шкіл, котрі відповідають ключовим напрямам 

наукової роботи кафедр Університету та є центрами прийняття рішень при 

визначенні тематики наукових досліджень; 

 спрямування кадрової політики Університету на організацію 

ефективної спільної роботи талановитої молоді та провідних науковців, 

постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, що 

забезпечує збереження та подальший розвиток існуючих наукових шкіл та 

появу нових; 

 поєднання навчання з науково-дослідною, науково-практичною, 

науково-педагогічною роботою та інноваційною діяльністю, що передбачає 

опрацювання сучасних наукових вітчизняних та зарубіжних джерел 

інформації з фундаментальних та прикладних аспектів досліджень, 

опанування методології наукових досліджень, принципів наукової 

комунікації, принципів фінансування науково-дослідної роботи, принципів 

організації та проведення наукових заходів різного рівня; 

 важливим аспектом освітньої діяльності є набуття здобувачами soft 

skills, зокрема комунікаційних навичок, здатності кваліфіковано відображати 

результати власних наукових досліджень у науковій періодиці, адекватно та 

професійно спілкуватися як з науковою спільнотою, так і з громадськістю в 

Україні та за кордоном, в тому числі з використанням сучасних 

інформаційних та комунікаційних технологій; 

 систематична і цілеспрямована підготовка наукових кадрів вищої 

кваліфікації через аспірантуру і докторантуру в Університеті, що є гарантією 

неперервності освітньо-наукового процесу; 
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 забезпечення об’єктивної оцінки результатів навчання та набутої 

кваліфікації;  

 відповідність змісту освітньо-наукових програм потребам ринку праці і 

перспективам розвитку суспільства та економіки; 

 забезпечення рівноправного доступу всіх громадян до освітньо-

наукових програм Університету незалежно від раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, 

етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця 

проживання тощо;  

 формування та забезпечення ефективного функціонування системи 

внутрішнього забезпечення якості освітньо-наукової діяльності 

Університету;  

 створення для учасників освітнього процесу умов для реалізації 

самовдосконалення та навчання впродовж життя як основного принципу 

підготовки сучасного науковця; 

 інтеграція Університету в міжнародну спільноту, продовження та 

поглиблення міжнародних науково-освітніх зв'язків та наукової співпраці, 

підтримка іміджу нашої країни як розвиненої у науковому плані держави. 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших 

компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання 

комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а 

також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення, та захист дисертації на 

засіданні одноразової спеціалізованої вченої ради. 
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