
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету  

до питання: 

“Про підготовку докторів філософії в аспірантурі та науково-педагогічних кадрів у 

докторантурі Університету” 

від “04” лютого 2022 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 2021 році контингент здобувачів 

освіти на третьому освітньо-науковому рівні залишився на рівні попереднього звітного року.  

У 2021 році завершили навчання в аспірантурі 4 здобувачі вищої освіти третього 

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

дисертацій.  

Станом на 31 грудня 2021 р. на третьому освітньо-науковому рівні в Університеті 

навчалося 27  осіб, з яких 17 на денній формі навчання, та  10 на заочній формі навчання.  

У 2021 році на навчання було зараховано 8 здобувачів вищої освіти третього освітньо-

наукового рівня, а саме 2 осіб на денну форму навчання та 5 осіб на заочну форму навчання, 

а також  1 особа була зарахована внаслідок переведення з Волинського національного 

університету імені Лесі Українки на 2-й курс третього денної форми навчання.  

У звітному році в Університеті було захищено 10 докторських дисертацій (у 2020 – 6), з 

них 1 захищена нашим викладачем (Н. М. Рущишин) і ще  3 захищено докторантами 

Університету (В. О. Ганський, Р. Я. Баран, О. П. Мульська) та 6 дисертацій докторантами та 

здобувачами з інших закладів вищої освіти (О. Ю. Акименко, І. Ю. Ружицький, О. Г. 

Яворська із Національного університету “Чернігівська політехніка”; О. І. Дацко із 

Національного інституту стратегічних досліджень; Г. А. Заячковська із Західноукраїнського 

національного університету; Н. М. Попадинець із Державної установи “Інститут 

регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”). Загалом у спеціалізованих 

радах нашого Університету у звітному році було захищено 11 кандидатських дисертацій з 

яких 9 аспірантами Університету (О. В. Герега, Б. О. Бутко, Н. А. Антошкова, 

С. В. Леськова, К. П. Ляшук, М. П. Стефаник, М. О. Кралюк, І. Ф. Ланиця, Н. Л. Вовчик), 1 

здобувачем із  Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет 

економіки і торгівлі” (І. С. Іщенко) та 1 дисертація була захищена нашим викладачем у 

спеціалізованій раді іншого закладу вищої освіти (С.С. Кость). У 2021 році в Університеті 

широко запроваджувалась практика роботи одноразових спеціалізованих вчених рад по 

захисту дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії (Ph.D). Зокрема, у 

звітному році в Університеті успішно були захищені 5 дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії (Т. Ф. Штець, О. Ю. Бурдик, Н. В. Василечко, М. І. Злидник, В. В. 

Поліщук). Також 2 дисертації на здобуття ступеня доктора філософії – наших аспірантів та 

здобувачів були захищені у інших спеціалізованих вчених радах (Я. Я. Шпарик, М. Є. 

Панько). 

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 2021 році визнати ефективною. 

2. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з наукової роботи проф. 

Семака Б. Б. 


