
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету  

“Про результати набору здобувачів освітньо-наукового рівня  

доктора філософії та наукового рівня доктора наук у 2016 році  

й завдання з організації набору у 2017 році” 

від “03 ” листопада 2016 року 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. 

Б. Б. Семака “Про результати набору здобувачів освітньо-наукового рівня доктора 

філософії та наукового рівня доктора наук у 2016 році та завдання з організації набору у 

2017 році” Вчена рада зазначає, що у 2016 році прийом до аспірантури та докторантури 

здійснювався за новим переліком наукових спеціальностей і за новими правилами 

прийому, котрі згідно вимог МОН України, вперше розроблені як додаток до загальних 

правил прийому Університету.  

У 2016 році в аспірантуру Університету було прийнято 10 осіб на денну форму 

навчання. 

На сьогоднішній день в аспірантурі навчається 173 аспіранта, у тому числі 143 – на 

денній формі навчання, 30 чоловік – заочно. 

Станом на кінець жовтня завершено роботу та подано до захисту дисертаційні 

роботи 2 аспірантів Миронової М. І. (кафедра теоретичної та прикладної економіки); 

Клепанчук О. Ю. (кафедра фінансів, кредиту та страхування). 

Успішно пройшли міжкафедральні семінари і рекомендовані до захисту 9 

аспірантів і здобувачів. 

У відпустку за станом здоров’я, сімейними обставинами та доглядом за дітьми у 

2016 році знаходилось 37 аспірантів. 

У 2016 році викладачами, аспірантами та здобувачами захищено 2 докторські 

дисертації і 15 кандидатських дисертацій. 

З метою підвищення ефективності діяльності аспірантури, поліпшення організації 

роботи з молодими вченими і аспірантами,  

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Роботу аспірантури у 2016 році визнати ефективною. 

2. Теми дисертаційних робіт аспірантів прийому 2016 року затвердити. 

3. У зв'язку із невиконанням умов договору відрахувати з аспірантури Литвина В. 

М., Косарєва М. Г., Блинду Н. О., Дмитрищак В. І., Калічака Ю. В. 

4. Надати академічну відпустку таким аспірантам: Грищук Д. В., Вешку А. Т., 

Миляну Р. Ю., Заяць М. П., Куницькому В. І., Бакун О.Я., Аверчуку Р.В.,           

Василюку М.Б., Кухар-Савчук І.А. 

5. Завідувачам кафедр, де функціонує аспірантура, розробити проекти паспортів для 

спеціальностей нового переліку і затвердити їх на засіданні Вченої ради Університету. 

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

Семака Б. Б. 

 


