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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 
підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

Закон України «Про вищу освіту»
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження

Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних

умов провадження освітньої діяльності» (зі змінами)
Положення «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 29.04.2015 р. № 266 (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку
присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої
ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами)

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 23.02.2016 р. № 261 (зі змінами)

Наказ МОН України від 17.10.2012 р. № 1111 «Про затвердження Порядку формування
Переліку наукових фахових видань України»

Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення
дисертації»

 



 Наказ МОН України від 12.05.2015 р. № 525 «Про затвердження форм документів про вищу
освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки»

Наказ МОН України від 11.07.2019 р. № 977 «Про затвердження Положення про акредитацію
освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Наказ МОН України від 23.09.2019 р. № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Наказ МОН України від 22.04.2019 р. № 533 «Про затвердження форм документів атестаційної
справи здобувача ступеня доктора філософії»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від
23.03.2021 р. № 610 «Про затвердження Професійного стандарту на групу професій
«Викладачі закладів вищої освіти»

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань «Соціальні та поведінкові
науки» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затверджений Наказом МОН
України від 10.05.2022 р.№ 424

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07
«Управління та адміністрування» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
затверджений Наказом МОН України від 06.06.2022 р. № 526

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти , затверджений Наказом МОН України від 20.07.2022 р. № 645

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти
Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і

кандидата наук
Порядок подання повідомлень про захист дисертацій
Роз'яснення МОН щодо опублікування результатів дисертаційних досліджень у періодичних

виданнях
Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010»

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Львівського торговельно-економічного університету щодо 
підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
ступеня доктора наук у Львівському торговельно-економічному університеті

Положення про організацію освітнього процесу у аспірантурі для підготовки здобувачів
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у Львівському торговельно-економічному
університеті

Положення про освітньо-наукову програму для підготовки здобувачів третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти у Львівському торговельно-економічному університеті

Положення про вимоги до наукових керівників і консультантів здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії і доктора наук Львівського торговельно-економічного
університету

Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
Положення про дотримання принципів академічної доброчесності
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально- і

науково-методичних роботах науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти у
Львівському торговельно-економічному університеті

Положення про розв’язання конфліктних ситуацій у Львівському торговельно-економічному
університеті

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти Львівського торговельно-економічного університету

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти у Львівському торговельно-
економічному університеті

Положення про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів,
докторантів, науково-педагогічних працівників Львівського торговельно-економічного
університету у провідних закладах вищої освіти та наукових установах за кордоном  



Сайт Львівського торговельно-економічного університету
http://www.lute.lviv.ua

 

ПРАВА
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

Здобувачі ступеня доктора філософії користуються всіма правами здобувачів
вищої освіти, визначеними Законом України “Про вищу освіту”. З метою належного
проведення наукових досліджень здобувачі ступеня доктора філософії також мають
право на:
 вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в
Університеті, інших вищих навчальних закладах (наукових установах), бібліотеках і
державних архівах України;
 отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного
дослідження від наукового керівника (консультанта), для здобувачів ступеня доктора
філософії – на чіткий розподіл обов’язків між науковими керівниками у разі
призначення вченою радою Університету двох керівників;
 безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення
належно обладнаним місцем для наукової роботи;
 академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок
реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12.08.2015 р. № 579;
 трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до законодавства;
 академічну та соціальну відпустку відповідно до законодавства.

Здобувачі ступеня доктора філософії мають право брати участь у конкурсах на
отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на
честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також
заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи
недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

 



ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

Здобувачі ступеня доктора філософії зобов’язані виконувати всі
обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України “Про
вищу освіту”. З метою забезпечення належного проведення наукових
досліджень здобувачі ступеня доктора філософії також зобов’язані:
 дотримуватися принципів академічної доброчесності, морально-
етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі
(професії), встановлених Університетом;
 виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично
звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри, яка
уповноважена для цього вченою радою Університету;
 подати до спеціалізованої вченої ради свої наукові досягнення у
вигляді дисертації.

Покладення Університетом на здобувачів ступеня доктора філософії
обов’язків, не пов’язаних з виконанням відповідної освітньо-наукової
програми та з підготовкою дисертації (монографії, статей),
забороняється.

 

Учасники підготовки здобувачів вищої освіти третього
(освітньо-наукового) рівня

 



Освітньо-наукові програми ЛТЕУ

спец. 051 «Економіка» ОНП «Економіка»
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Підготовка висококваліфікованих, інтегрованих у міжнародну академічну
спільноту фахівців в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 051
“Економіка”, які володіють сучасним критичним економічним мисленням та
методологічним інструментарієм наукових економічних досліджень, здатних
проводити оригінальні практикоорієнтовані наукові дослідження та створювати
нові економічні знання, спрямовані на вирішення складних інноваційно-
дослідницьких завдань та комплексних проблем функціонування економічних
систем різного рівня, а також самостійно провадити педагогічно-організаційну та
професійну діяльність в сфері економіки, державного управління, бізнесу та освіти

Інформація про ОНП: 
http://www.lute.lviv.ua/education/aspirant/osvitno-
naukovi-programi-lteu/specialnist-051-ekonomika/

 
 

спец. 071 «Облік і оподаткування» ОНП «Облік і оподаткування»
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Інформація про ОНП: http://www.lute.lviv.ua/
education/aspirant/osvitno-naukovi-programi-lteu/specialnist-
071-oblik-i-opodatkuvannja/

Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців ступеня доктора
філософії з обліку та оподаткування, здатних виконувати інноваційні наукові
дослідження з метою розв'язання комплексних проблем у сфері з обліку, аналізу,
контролю, аудиту, оподаткування, здійснювати науково-дослідницьку та практичну
діяльність у галузі управління та адміністрування, а також науково-педагогічну
роботу у закладах вищої освіти

 



спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
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Інформація про ОНП: 
http://www.lute.lviv.ua/education/aspirant/osvitno-naukovi-
programi-lteu/specialnist-076-pidprijemnictvo-torgivlja-i-
birzhova-dijalnist/

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у
світовий науково-освітній простір фахівців ступеня доктора філософії в галузі
управління та адміністрування за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність», здатних до самостійної науково-дослідницької, науково-
організаційної, педагогічно-організаційної та професійної практичної діяльності у
сфері державного управління та бізнесу, а також викладацької та науково-
дослідної роботи у закладах вищої освіти та науково-академічних закладах

 
 

спец. 292 «Міжнародні економічні відносини»
ОНП «Міжнародні економічні відносини»
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Інформація про ОНП: 
http://www.lute.lviv.ua/education/aspirant/profili-osvitno-
naukovikhprogram-dlja-doktoriv-filosofiji/specialnist-
292-mizhnarodni-ekonomichnividnosini/?L=112

Підготовка висококваліфікованих, інтегрованих у міжнародну академічну
спільноту фахівців за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», які
володіють сучасним інструментарієм емпіричних досліджень, панорамним
аналітичним мисленням у широкому діапазоні теоретичних моделей відкритої
економіки, здатних проводити оригінальні прикладні дослідження мікро- та
макроекономічних залежностей, пояснювати очікувані наслідки поточних змін в
економічній політиці, а також самостійно провадити педагогічно-організаційну та
професійну діяльність в сфері економіки, державного управління, бізнесу та освіти

доктор економічних наук, професор 
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаківців 2а, каб. 506
роб. тел.: +38 (032) 239-96-53
e-mail: vicshev10.09@gmal.com, 
victorshevchuk@netscape.net

 
 



Науковий відділ
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 організація роботи здобувачів, активне їх залучення до участі в науково-методичних 
семінарах, конференціях, круглих столах

 сприяння обміну досвідом, активній взаємодії та співпраці з викладачами і здобувачами 
інших ЗВО

 проведення аспірантських читань, що забезпечують всебічну оцінку виконання 
дисертаційних робіт, підвищують академічний рівень, сприяють дифузії наукових підходів 
та методів досліджень

 організація освітнього процесу для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

кандидат економічних наук,
доцент кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10
роб. тел.: (032) 295-81-18; 097-188-59-75
e-mail: Osinska.oksanab@gmail.com

 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Затверджено на засіданні вченої ради Університету,

протокол №_____ від_____ 20__р.
Голова вченої ради
проф. П. О. Куцик
________________

Індивідуальний план наукової роботи здобувача вищої освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня 

---------------------------------------------------------------------------------------
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)

Освітньо-наукова програма ----------------------- Кафедра ------------------------
Тема дисертації _________________________________________________________________________________________________

Зміст, обсяг наукової роботи Терміни 
виконання

І рік
Вибір теми, напряму та методів досліджень, формулювання мети та завдань дисертаційної роботи. Обговорення теми 
дисертаційної роботи на засіданні кафедри. Розроблення та узгодження з науковим керівником індивідуального плану наукової
роботи, загального плану дисертаційної роботи.

Жовтень 2022 р.

Подання у науковий відділ індивідуального плану наукової роботи, розглянутого на засіданні кафедри та затвердженого
вченою радою Університету.

До 30 листопада 
2022 р.

Проведення літературного огляду за обраним напрямом дисертаційної роботи, обґрунтування актуальності досліджень та 
визначення новизни.  Підготовка та подання до друку 1-2 статей у наукові фахові видання України, наукові періодичні видання
інших держав  або у наукові видання, що включені до міжнародних наукометричних баз, участь у наукових семінарах та 
конференціях, опублікування 3  тез конференцій.

Впродовж 2022-
2023 

навчального року

Написання І розділу дисертації - літературний огляд та аналіз існуючих поглядів та думок, що розвинулися в сучасній науці за 
обраним напрямом. Звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи на засіданні кафедри за І рік навчання. 
Оформлення та подання звітних документів у науковий відділ.

Вересень 2023 р.

ІІ рік
Завершення теоретичної частини та початок роботи над експериментальною частиною дисертаційної роботи, визначення
основних етапів подальших досліджень, одержання аналітичних залежностей, розроблення робочого алгоритму математичної
моделі, отримання вихідних даних для подальших досліджень тощо. Написання ІІ  розділу дисертаційної роботи. Підготовка та 
подання до друку 1-2 статей  у наукові фахові видання України, наукові періодичні видання інших держав  або у наукові
видання, що включені до міжнародних наукометричних баз. Участь у наукових конференціях, опублікування 3 тез 
конференцій.

Впродовж 2023-
2024 

навчального року 

Доповідь на науковому семінарі кафедри про результати проведених досліджень за ІІ рік навчання. Звітування про виконання
індивідуального плану наукової роботи на засіданні кафедри. Оформлення та подання звітних документів у науковий відділ. Вересень 2024 р.

 



ІІІ рік
Завершення експериментальної частини дисертаційної роботи. Остаточне формулювання наукової новизни, практичної
цінності та основних положень, які виносяться на захист. Написання ІІІ розділу дисертаційної роботи. Підготовка та подання
до друку 1-2 статей  у наукові фахові видання України, наукові періодичні видання інших держав  або у наукові видання, що
включені до міжнародних наукометричних баз. Участь у наукових семінарах та конференціях, опублікування 3 тез 
конференцій. Впровадження одержаних результатів та отримання довідок про впровадження. 

Впродовж 2024-
2025 навчального

року

Доповідь на науковому семінарі кафедри про результати проведених досліджень за ІІІ рік навчання. Звітування про виконання
індивідуального плану наукової роботи на засіданні кафедри. Оформлення та подання звітних документів у науковий відділ
Університету.

Вересень 2025 р.

IV рік
Завершення роботи над дисертаційною роботою, остаточне оформлення усіх розділів та висновків.  Опублікування необхідної 
для захисту дисертації кількості статей (якщо у попередні роки навчання така кількість не була опублікована) у наукових 
фахових виданнях України, наукових періодичних виданнях інших держав та у наукових виданнях, що включені до 
міжнародних наукометричних баз. Участь у наукових семінарах та конференціях, опублікування 2 тез конференцій. 
Впровадження одержаних результатів та отримання довідок про впровадження.

Впродовж 2025-
2026 навчального

року

Доповідь на фаховому семінарі (міжкафедральному фаховому семінарі) за матеріалами виконаної дисертаційної роботи. Квітень-травень
2026 р.

Подання у науковий відділ висновку фахового семінару (міжкафедрального фахового семінару)  про наукову та практичну 
цінність дисертаційної роботи та супровідних документів. 

Впродовж місяця
після фахового

семінару
Оформлення дисертаційної роботи.

Червень-вересень
2026 р.

Оформлення та подання звітних документів у науковий відділ Університету.
Подання дисертаційної роботи до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

Здобувач ______________                      / /
Прізвище, ініціали

Погоджено:                                     
Науковий керівник ______________                      / /

Прізвище, ініціали

Гарант освітньо-наукової ______________                    / /
програми Прізвище, ініціали

 

ЗВІТ 
про виконання плану наукової роботи і підготовки дисертації за 

І рік (____ __________ 20___р. - ____ __________ 20___р.) здобувача (здобувачки)
ОНП_____________________           ПІБ________________

№ 
з/п Зміст наукової роботи Інформація про виконання

1

Робота над дисертацією (теоретична): визначення та формулювання теми дослідження, обґрунтування її актуальності
1.1. Виступ з обґрунтуванням актуальності обраної теми дисертаційної роботи та обговорення її
на засіданні кафедри.

1.2. Опрацювання та аналіз доробків з проблеми дослідження, що складатиме концептуальну
основу дисертаційної роботи.

1.3. Обговорення стану та результатів виконання дисертаційної роботи на кафедрі. Засідання кафедри _____20___ р. 
Протокол № _____

2

Підготовка наукових статей, тез доповідей, участь у науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, круглих столах, інших 
наукових заходах

2.1. - у наукових фахових виданнях України – _______ (кількість)
Відмітка про виконання

(бібліографічний опис опублікованої
праці)

2.2. - у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних
наукометричних баз – ______ (кількість)
2.3. - у матеріалах науково-практичних конференцій – _______ (кількість)

2.4. – участь у виконанні науково-дослідних тем, дослідницьких проєктів Назва теми, номер державної 
реєстрації

2.5. – участь у інших заходах (академічна мобільність, набуття «soft skills», ін.)

3 Впровадження результатів наукового дослідження Акти (довідки) про впровадження
(№, дата)

4 Звітування про результати дослідження за І-й рік

Висновок наукового керівника: ___________________________________________
Науковий керівник ______  / _______________       Здобувач ______ / ___________ 

(підпис)                                                                         (підпис) 
Рішення засідання кафедри щодо звітування здобувача за І рік підготовки:  
Протокол № ____ «_____»_______________ 20 ____ р. 
______________________________________________________________________
Рішення вченої ради Університету про затвердження звіту здобувача за І рік підготовки:  
Протокол № ____ «____»_______________ 20 ____ р. 

 



 

До індивідуального навчального плану здобувача, крім 
обов'язкових навчальних дисциплін, включаються 

дисципліни за вибором здобувача. Вибіркова складова 
освітньо-наукової програми складається з 16 кредитів 
ЄКТС та формується за вільним вибором здобувачем з 
Каталогу вибіркових навчальних дисциплін підготовки 
здобувачів ступеня доктора філософії, які пов'язані з 
темою його дисертаційної роботи, а також орієнтовані 

на задоволення його освітніх і культурних потреб, 
додаткову фундаментальну і спеціальну підготовку. 

Здобувач має право обрати навчальні дисципліни, що 
пов'язані з напрямком його наукових досліджень, але 

пропонуються для інших освітньо-наукових програм чи 
інших рівнів вищої освіти, за погодженням з науковим 

керівником.  



 

Розвиток освітньо-наукової
програми – результат співпраці 

зі стейкхолдерами, 
випускниками, здобувачами та 

науково-педагогічним 
персоналом університету

 



Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та 
студентів Університету

 

Освітній омбудсмен Ірина Маєвська  

Обговорення проблем 
психологічного стану та 

особливостей міжособистісної
поведінки у період дії воєнного
стану, взаємодії між науковими

керівниками та здобувачами
наукового ступеня доктора 

філософії

Обговорення питань сприяння реалізації
політики університету, спрямованої на 

забезпечення права здобувачів наукового
ступеня доктора філософії на здобуття
якісної та доступної освіти, збереження
належного психологічного клімату усіх
учасників освітнього процесу, шляхів

запобігання та розв'язання конфліктних
ситуацій

Акцентування уваги на особливостях
впливу зовнішніх чинників на поведінку і 
наукову активність здобувачів третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, 

необхідності прояву громадської
активності у період дії воєнного стану і 

дотримання толерантності та академічної
доброчесності усіма учасниками

освітнього процесу

 



Консультаційно-
комунікаційний

тиждень Термін проведення: 
03.10.2022 р. - 07.10.2022 р. 

Формат – ZOOM-
конференція

Склад проблемної групи: 
- учасники від ЛТЕУ (здобувач, науковий керівник здобувача, науково-
педагогічні праціники різних кафедр університету);
- представники наукової спільноти зарубіжних та вітчизняних ЗВО, 
- провідні фахівці профільної галузі знань, регіональних органів 
влади та місцевого самоврядування 

Мета:
 обмін науковими поглядами й досягненнями 
вчених різних наукових шкіл, активізація наукової 
комунікації;
 розвиток наукового світогляду здобувачів; 
 розширення компетентностей здобувачів, що 
уможливлює виконання оригінального наукового 
дослідження, результати якого мають наукову 
новизну, теоретичну та практичну цінність; 
 набуття передових концептуальних та 
методологічних знань науково-дослідного та 
професійного характеру

 
 

Дякуємо за 
увагу !

 

 


