
Умови конкурсного  відбору кандидатів і порядок зарахування на 
навчання  до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

1. Рішенням Вченої ради від 21.06.2016 р. (протокол № 11) у докторантурі 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

трансформовано наукові спеціальності переліку 2011 року у наукові спеціальності 

переліку 2015, а саме: 

08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит у наукову спеціальність 072 – Фінанси, 
банківська справа та страхування; 

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності) у наукові спеціальності: 051 – Економіка, 073 – Менеджмент, 

075 – Маркетинг, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.  
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

здійснює прийом вступників (осіб, які претендують на зарахування) до докторантури 

відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 
2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 

2015 року № 1085 (наказ МОН України від 6 червня 2016 року № 622 про «Зміни до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 «Про 
затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 

2016 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року за 
№ 1351/27796») та Правил прийому до аспірантури Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця в 2016 році (зі змінами згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про 
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)).  
Умови конкурсного відбору вступників і порядок зарахування до докторантури 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (далі − 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця) в 2016 році, регламентовані та затверджені рішенням вченої 
ради ХНЕУ ім. С. Кузнеця від 25.04.2016 р. (протокол № 9),  полягають у такому: 

2. До докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця приймаються особи, які мають ступінь 

доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності 

(зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у 

наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які 

здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують 

завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за 

сукупністю статей. 

3. Для вступу до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця  вступник не менше ніж за 

два місяці до вступу подає на кафедру  розгорнуту пропозицію, в якій міститься план 

дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для 

підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня 

надходження документів від усіх вступників кафедра заслуховує їх наукові доповіді і 

шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до 

докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

4. Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця: 

4.1. заява про вступ;  

4.2. оригінал і копію диплома доктора філософії або кандидата наук державного 

зразка та додатка до нього із зазначенням здобутої спеціальності;  

4.3. оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;  

4.4. особовий листок з обліку кадрів засвідчений печаткою тієї установи, в якій 

вступник навчається або працює; 

4.5. список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);  

http://www.hneu.edu.ua/Doctoral_Study
http://www.hneu.edu.ua/Doctoral_Study
http://www.hneu.edu.ua/Doctoral_Study
http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/Abiturient/Pravila_priema_HNEU/2016/Umovy_pryjomu_do_VNZ_Ukrainy_v_2016.pdf
http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/Abiturient/Pravila_priema_HNEU/2016/Umovy_pryjomu_do_VNZ_Ukrainy_v_2016.pdf
http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/Abiturient/Pravila_priema_HNEU/2016/Pravyla_vstupu_do_aspirantury_2016.pdf
http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/Abiturient/Pravila_priema_HNEU/2016/Pravyla_vstupu_do_aspirantury_2016.pdf
http://www.hneu.edu.ua/


4.6. письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором 

наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, зі згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури 

(за підписом керівника); 

4.7. план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, 

необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;  

4.8. витяг Із протоколу кафедри, в якому визначається можливість зарахування 

вступника до аспірантури на основі розгляду його плану дослідницької роботи та 

інформації про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів 

проведених досліджень до захисту;  

4.9. довідку з постійного місця проживання (особам з інших міст) для поселення 

до гуртожитку; 

4.10. медична довідка за формою № 086-у;  

4.11. дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;  

4.12. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які 

вступають до докторантури на очну форму навчання);  

4.13. оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.  

5. Термін подачі документів до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця: з 

01.08.2016 р. до 31.08.2016 р. 

6. Вчена рада ХНЕУ ім. С. Кузнеця у місячний строк розглядає висновки 

кафедри щодо кожного вступника й ухвалює приймає рішення про його зарахування 

до докторантури (або відмову у цьому) та відповідно до наданої характеристики 

наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа 

штатних науково-педагогічних або наукових працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця із 

ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.  

7.  Рішення вченої ради затверджується ХНЕУ ім. С. Кузнеця і оформляється 

наказом ректора та оприлюднюється на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  

8. Інформація про розподіл державного замовлення оприлюднюється на 

офіційних веб-сайтах МОН України і ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

 


