
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету  

з питання: 

“Про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі 

Університету” 

 

від 16 лютого 2018 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

проф. Б. Б. Семака “Про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та 

докторантурі Університету” вчена рада зазначає, що у 2017 році прийом до 

аспірантури значно зменшився.  

На сьогоднішній день в аспірантурі навчається 174 аспіранти, у тому числі 

140 осіб на денній формі навчання і 34 особи – заочно. У 2017 році було 

зараховано 26 осіб  на денну форму навчання і 6 осіб на заочну форму навчання. 

У 2017 році завершили навчання в аспірантурі 7 осіб, у тому числі 6 

аспірантів достроково у зв’язку із успішним захистом дисертації. 

У 2017 році викладачами, аспірантами та здобувачами Університету 

захищено 3 докторські дисертації і 13 кандидатських дисертацій. 

Станом на 31 грудня 2017 року завершили роботу та подали до захисту 

дисертаційні роботи аспіранти та здобувачі Думич Н. Б. (кафедра теоретичної та 

прикладної економіки), Рубіш І. І., (кафедра міжнародних економічних відносин). 

Успішно пройшли міжкафедральні семінари і рекомендовані до захисту 8 

аспірантів і здобувачів. 

У 2017 році академічна відпустка за станом здоров’я, сімейними обставинами 

та доглядом за дітьми була надана 49 аспірантам. 

У 2017 році прийом до аспірантури та докторантури здійснювався за новим 

переліком наукових спеціальностей і за новими правилами прийому, котрі згідно з 

вимогами МОН України, були розроблені як додаток до загальних правил 

прийому Університету.  
 

З метою підвищення ефективності діяльності аспірантури, поліпшення 

організації роботи з молодими вченими і аспірантами,  

вчена рада у х в а л и л а: 
 

1. Роботу аспірантури Університету у 2017 році визнати ефективною. 

2. Завідувачам і працівникам кафедр Університету, при яких функціонує 

аспірантура, активізувати роботу із залучення перспективних претендентів для 

навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти. 

3. Контроль за виконанням ухвали покладається на проректора з наукової 

роботи проф. Семака Б. Б. 


