
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету   

до питання: 

“Про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів Університетом” 

від “04” лютого 2021року 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з наукової роботи                

проф. Б.Б. Семака “Про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів Університетом” 

вчена рада зазначає, що у 2020 році контингент здобувачів освіти на третьому освітньо-

науковому рівні залишився на рівні 2019 року.  

Станом на 31 грудня 2020 р. на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти в 

Університеті навчається 27 осіб, а саме, 19 на денній формі навчання та  8 на заочній формі 

навчання. З них у 2020 році на навчання було зараховано 7 здобувачів на денну форму 

навчання. 

У 2020 році завершили навчання в аспірантурі Університету 3 здобувачі вищої освіти 

третього освітньо-наукового рівня (доктора філософії) у зв’язку із успішним захистом 

дисертацій, з них 2 здобувачів достроково (Н. Р. Журибіда та М. С. Федоренко). Здобувач А. 

І. Процикевич закінчив навчання в аспірантурі та захистив дисертацію за спеціальністю 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством у спеціалізованій вченій 

раді Д 35.840.01 Університету. Здобувач (спеціальність 051 “Економіка”)  захистила 

дисертацію у разовій спеціалізованій вченій раді, створеній в Університеті. Здобувач М. С. 

Федоренко (спеціальність 081 “Право”) захистив дисертацію у разовій спеціалізованій 

вченій раді у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

У звітному році у спеціалізованій раді Д 35.840.01 Університету захищено 4 

докторських дисертаційних роботи, з них 1 захищена нашим докторантом (В. В. Зайченком), 

та 3 дисертації докторантами та здобувачами з інших закладів вищої освіти, а саме Н. А. 

Антонюк  із Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; С. О. 

Кушнір із Класичного приватного університету; Ю. В. Шушковою із Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Доцент кафедри теорії держави і права 

Університету А. Б. Медвідь успішно захистив докторську дисертацію зі спеціальності 

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право в Ужгородському національному 

університеті.  

Підготовлені для подачі на розгляд спеціалізованих вчених рад дисертаційні 

дослідження здобувачів третього освітньо-наукового рівня: Т. Ф. Штець, Я. Я. Шпарика 

(спеціальність 051 “Економіка”), Н. Л. Вовчик (спеціальність 071 “Облік і оподаткування”), 

М. П. Стефаника (спеціальність 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів),              

І. Ф. Ланиці  (спеціальність 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів).   

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 у 2020 році визнати ефективною. 

2. Завідувачам кафедр та викладачам – потенційним керівникам дисертаційних робіт 

активізувати роботу з перспективними випускниками магістратури та молодими вченими 

для їх залучення до навчання у аспірантурі та докторантурі Університету. 

3. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з наукової роботи           

проф. Семака Б. Б. 


