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1. Загальні положення 
1. Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця (далі – ХНЕУ ім. С. Кузнеця) здійснює прийом вступників до аспірантури 
і докторантури на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до 
закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України 11 жовтня 2019 року № 1285 та Правил прийому до 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця в 
2020 році, затверджених вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця 26.12.2019 р., 
протокол № 5. 

2. ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснює підготовку здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року 
№ 261 (зі змінами), Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
06 березня 2019 р. № 167 та інших актів чинного законодавства України. 

Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця в 
2020 р. (далі – Правила) подані як Додаток №9 до Правил прийому до 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця в 2020 році та діють з 01 січня 2020 року по 31 грудня 
2020 року. 

 
2. Правила прийому до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

3. Згідно наказу Кабінету Міністрів України від 30 травня 2016 року № 590 
«Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» 
ХНЕУ  ім. С. Кузнеця здійснює набір на підготовку здобувачів ступеня вищої 
освіти доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні за такими 
спеціальностями: 

011  Освітні, педагогічні науки (ліцензований обсяг – 36 осіб); 
051  Економіка (ліцензований обсяг – 48 осіб); 
071  Облік і оподаткування (ліцензований обсяг – 20 осіб); 
072  Фінанси, банківська справа та страхування (ліцензований обсяг – 5 осіб); 
073  Менеджмент (ліцензований обсяг – 32 особи); 
075  Маркетинг (ліцензований обсяг – 5 осіб); 
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ліцензований обсяг – 6 

осіб); 
122  Комп’ютерні науки (ліцензований обсяг – 6 осіб); 
242  Туризм (ліцензований обсяг – 20 осіб);  
281  Публічне управління та адміністрування (ліцензований обсяг – 20 осіб); 
292  Міжнародні економічні відносини (ліцензований обсяг – 5 осіб). 
4. До підготовки в аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня 

доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (або освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

5. Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється: 
за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за 

рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення); 
за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб. 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5550-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5550-
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6. Для допуску до складання вступних іспитів до аспірантури 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора філософії вступники подають 
такі документи:  

•  заяву про вступ на навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора 
філософії за конкретною спеціальністю (власноруч);  

•  оригінал і копію диплома магістра (спеціаліста) державного зразка та 
додатка до нього із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);  

• оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;  
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
• у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної 

експертизи особою з інвалідністю; 
• автобіографія (на бланку); 
• особовий листок з обліку кадрів (на бланку), засвідчений печаткою тієї 

установи, в якій вступник навчається або працює; 
• список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) 

встановленого зразка, завірений завідувачем кафедри (на яку планується вступ); 
• копії опублікованих наукових праць (статей у вітчизняних фахових 

виданнях, у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, тез 
доповідей на наукових всеукраїнських та/або міжнародних конференціях) (за 
наявності), завірені передбачуваним науковим керівником; 

• дипломи переможця (або/та призера) міжнародних та/або всеукраїнських 
(МОН України) студентських олімпіад, конкурсів із фаху, конкурсів наукових 
студентських робіт (МОН України) з фаху (за наявності); 

• наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності з підписом 
передбачуваного наукового керівника; 

• відгук передбачуваного наукового керівника на наукову доповідь (реферат); 
• відгук передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди зі 

вступником; 
• довідку з постійного місця проживання (особам з інших міст) для поселення 

до гуртожитку; 
• медична довідка за формою № 086-у;  
• дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;  
• оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.  
Оригінали документа, що посвідчує особу та громадянство, довідки про 

присвоєння ідентифікаційного номера, диплома магістра (спеціаліста) державного 
зразка та додатка до нього, а також військовий квиток пред’являються особисто. 
Копії зазначених документів без пред’явлення оригінала не приймаються. 

7. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним 
закладом вищої освіти, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками, за 
умови визнання його диплома магістра (спеціаліста) уповноваженими органами. 

8. Прийом документів, необхідних для вступу до аспірантури, проводиться 
з 03.08.2020 р. до 21.08.2020 р. відбірковою комісією аспірантури (яка знаходиться 
у відділі аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 313 ауд. першого 
навчального корпусу).  
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9. Порядок роботи відбіркової комісії аспірантури з питань прийому
документів, необхідних для вступу до аспірантури: 

понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00;  
субота, неділя – документи не приймаються. 
10. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури для

здобуття ступеня доктора філософії виноситься приймальною комісією 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця за умови подання в установлені терміни всіх зазначених у 
п. 6 цих Правил документів. 

11. Приймальна комісія може відмовити вступникові у допуску до складання
вступних випробувань до аспірантури у зв'язку з неподанням в установлений 
термін (п. 10 цих Правил) усіх або окремих документів, зазначених у п. 6 цих 
Правил.  

11. До вступних іспитів в аспірантуру для здобуття ступеня доктора філософії
допускаються особи, які пройшли обов'язкову співбесіду з майбутнім науковим 
керівником (отримали позитивну характеристику – відгук передбачуваного 
наукового керівника за результатами співбесіди з вступником) та отримали 
позитивний письмовий відгук на подану наукову доповідь (реферат). 

12. Якщо подана наукова доповідь (реферат) не дає підстав рекомендувати
вступника до вступу в аспірантуру (про що йдеться у відгуку передбачуваного 
наукового керівника на реферат), то він не допускається до вступних іспитів до 
аспірантури. 

13. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними
комісіями, які очолюють гаранти освітньо-наукових програм на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Склад предметних 
комісій призначається ректором ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

14. Вступні випробування до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здобувачів
ступеня доктора філософії складаються з: 

вступного іспиту з іноземної мови* (англійської, німецької, французької в 
обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 
освіти) у письмовій формі за білетами, складеними предметною комісією згідно 
програми вступного іспиту з іноземної мови (що оприлюднена на офіційному сайті 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця у розділі «Наука»: «Аспірантура та докторантура»: «Вступ до 
аспірантури»); 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, 
дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing 
System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня 
B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); 
німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); 
французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня 
B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), 
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення 
результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів 
вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 

вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 
магістра з відповідної спеціальності) у письмовій формі за білетами, складеними 
предметною комісією згідно програми вступного іспиту зі спеціальності (що 
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оприлюднена на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця у розділі «Наука»: 
«Аспірантура та докторантура»: «Вступ до аспірантури»). 

15. Додатковими показниками конкурсного відбору для вступу до
аспірантури є середній бал вступника за додатком до диплому магістра 
(спеціаліста)  та бали за його попередні науково-дослідницькі досягнення (табл. 1).  

16. Компетентності (знання та вміння), продемонстровані вступниками до
аспірантури на кожному з вступних випробувань, оцінюють за 100-бальною 
шкалою. Вступники, які наберуть на першому випробуванні (іспиті) менше ніж 
60 балів, позбавляються права участі в наступному випробуванні та у конкурсному 
відборі на вступ до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця взагалі у поточному 
навчальному році. 

17. Шкала оцінювання результатів вступних випробувань в аспірантуру: 90 −
100 балів – «відмінно», 80 − 89 балів – «дуже добре», 70 − 79 балів – «добре», 60 − 
69 балів – «задовільно», 59 і менше балів — «незадовільно». 

Конкурсний бал (КБ) вступника розраховується за формулою: 

КБ = ВІС + ВІІМ + СБд+ ПДД, (1) 

де  ВІС    –  результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100-бальною шкалою); 
ВІІМ  –  результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою); 
СБд  – середній бал за додатком до диплому магістра (спеціаліста) 

(переведений у 100-бальну шкалу); 
ПДД – попередні науково-дослідницькі досягнення (максимум 30 балів), які 

оцінюються згідно з даними табл. 1. за умови пред’явлення оригіналу 
відповідного  диплому. 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсному відборі на 
вступ до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця – 180. 

Таблиця 1 
Порядок нарахування додаткових балів за попередні 

науково-дослідницькі досягнення вступника 
Попередні науково-дослідницькі досягнення вступника, які 
 враховуються під час визначення конкурсного бала (ПДД) 

Умовне 
позначен-

ня 

Максимальна 
кількість 

балів 
Переможець міжнародної студентської олімпіади з фаху*: ПДД1 30 
Переможець міжнародного конкурсу з фаху* ПДД2 30 
Переможець всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з 
фаху* ПДД3 25 

Переможець конкурсу наукових студентських робіт МОН України з 
фаху* ПДД4 25 

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні** ПДД5 10 
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних 
наукометричних баз ПДД6 15 

Участь у науковій всеукраїнській та міжнародній конференції (за 
умови опублікування тез доповіді)** ПДД7 5 

* Диплом, отриманий під час навчання в магістратурі (на освітньо-кваліфікаційному рівні
спеціаліста) та/або за період не більше п’яти років до дати подання документів для участі у 
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конкурсному відборі на вступ до аспірантури. 
Якщо вступник був членом команди переможців олімпіади (конкурсу), він отримує повну 

кількість балів, яка передбачена за відповідний показник попередніх науково-дослідницьких 
досягнень (табл. 1). 

**  За період не більше п’яти років до дати подання документів для участі у конкурсному 
відборі на вступ до аспірантури. 

У випадку, коли стаття одночасно відповідає ПДД5  та  ПДД6 , вона зараховується як 
ПДД6. 

Зараховуються статті опубліковані вступником у співавторстві. 

12. За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається 
таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. 

13. Для допуску до складання вступних іспитів іноземних громадян та осіб
без громадянства до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня 
доктора філософії вони мають подати такі документи: 

• заяву про вступ на навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора
філософії за конкретною спеціальністю (власноруч); 

• оригінал і копію диплома магістра (спеціаліста) та додатка до нього із
зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації); 

•резюме;
•список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності)

встановленого зразка, завірений завідувачем кафедри (на яку планується вступ); 
•копії опублікованих наукових праць (статей у вітчизняних фахових

виданнях, у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, тез 
доповідей на наукових всеукраїнських та/або міжнародних конференціях) (за 
наявності), завірені передбачуваним науковим керівником; 

•дипломи переможця міжнародних та/або всеукраїнських (МОН України)
студентських олімпіад, конкурсів із фаху, конкурсів наукових студентських робіт з 
фаху (за наявності); 

•наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності з підписом
передбачуваного наукового керівника; 

•відгук передбачуваного наукового керівника на наукову доповідь (реферат);
•відгук передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди зі

вступником; 
• вісім кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
14. Для участі у конкурсному відборі на вступ до аспірантури іноземні

громадяни та особи без громадянства подають документи про освіту з 
результатами навчання, які мають бути завірені в країні їх видачі способом, що 
офіційно використовується у цій країні для такого засвідчення, і легалізовані 
відповідними закордонними дипломатичними установами України, якщо інше не 
передбачено міжнародними угодами України. 

15. Додатково іноземні громадяни і особи без громадянства надають:
• копію документа про народження;
• медичний сертифікат про стан здоров'я, завірений офіційним органом

охорони здоров'я країни, і виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до прибуття на 
навчання в Україну; 
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• копію паспортного документа або документа, що підтверджує статус особи 
без громадянства. 

Перераховані документи мають бути перекладені українською мовою і 
засвідчені нотаріусом. 

18. Іноземці можуть бути зараховані до аспірантури упродовж року в разі 
успішного складання ними вступних випробувань з визначених у п. 14 предметів і 
мови навчання. 

19. Вступний іспит з мови навчання є додатковим вступним випробуванням 
для іноземців при вступі в аспірантуру, який передує вступним іспитам з 
визначених у п. 14 предметів. 

20. Оцінювання додаткового вступного випробування відбувається за 
двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за 
додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не 
допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у 
конкурсі на вступ до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у поточному році. 

За умови успішного проходження додаткового вступного іспиту  іноземці 
допускаються до подальших вступних випробувань. Конкурсна оцінка (бал) таких 
осіб обчислюється за формулою (1). 

21. Зарахування іноземців на підготовку до аспірантури здійснюється за 
результатами конкурсного відбору на підставі договору, що укладається між ним і 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

22. Програми зазначених вступних іспитів (з визначенням структури білета, 
критеріїв оцінювання відповідей на питання білета, бюджету відведеного часу, 
анотацій до змісту питань, переліку рекомендованих джерел тощо) формують 
відповідні предметні комісії, затверджує голова приймальної комісії,  
оприлюднюють на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця (у розділі «Наука»: 
«Аспірантура та докторантура»: «Вступ до аспірантури»). 

23. Вступні іспити для осіб з особливими освітніми потребами проводяться з 
урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та 
рекомендацій медико-соціальної експертизи. 

24. Вступні іспити до аспірантури (за кошти державного бюджету та 
фізичних/юридичних осіб) проводитимуться: 

25.08.2020 р. – вступний іспит з іноземної мови; 
28.08.2020 р. – вступний іспит зі спеціальності. 
Конкретний час та місце проведення вступних випробувань до аспірантури 

буде опубліковано за місяць на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця у розділі 
«Наука»: «Аспірантура та докторантура»: «Вступ до аспірантури». 

24. У разі одержання однакової кількості балів переважне право на 
зарахування до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця матимуть вступники, які: 

• рекомендовані до вступу в аспірантуру кафедрою ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 
• успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра за 

відповідною спеціальністю з відзнакою. 
За результатами кожного зі вступних випробувань до аспірантури предметною 

комісією оформлюється відомість та протокол. 
По завершенню вступних випробувань до аспірантури на підставі отриманих 

вступниками конкурсних балів формується рейтинговий список вступників до 
аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 
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25. Зважаючи на виділені МОН України обсяги державного замовлення на 
підготовку здобувачів у аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця за кожною зі 
спеціальностей у 2020 році, з урахуванням черговості вступників у рейтинговому 
списку вступників до аспірантури приймальна комісія ухвалює рішення щодо 
зарахування (не зарахування) кожного вступника. 

26. Рішення приймальної комісії щодо зарахування вступників до аспірантури 
є підставою для видання відповідного наказу ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

27. Апеляції на результати вступних випробувань до аспірантури, що 
проведені у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, склад якої затверджуються наказом ректора.  

28. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 
отриманої на вступному іспиті до аспірантури (далі - апеляція), повинна 
подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після 
оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляція розглядається не пізніше наступного 
дня після її подання у присутності вступника. Додаткове опитування вступників 
при розгляді апеляцій не допускається. 

29. Детальний порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим 
положенням (Положення про апеляційну комісію Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця), яке затверджує голова 
Приймальної комісії. 

30. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця призначається науковий керівник з числа наукових або 
науково-педагогічних працівників з науковим ступенем. 

31. Після зарахування роботи аспірантів, виконані ними на вступних іспитах 
в аспірантуру, здаються до архіву, де зберігаються увесь термін підготовки 
аспірантів у аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Роботи вступників, які не прийняті 
на підготовку до аспірантури зберігаються до 1-го року у відділі аспірантури і 
докторантури, потім знищуються, про що складається відповідний акт. 

32.  Результати вступних випробувань до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
дійсні для вступу до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця протягом одного 
календарного року. Перескладання вступних іспитів до аспірантури не 
допускається у поточному навчальному році. 

33. Перезарахування результатів вступних іспитів до аспірантури, зданих 
в іншому закладі вищої освіти або науковій установі, для вступу до аспірантури 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця не приймаються. 

34. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця 
державного фінансування, мають право на зарахування за кошти фізичних та 
юридичних осіб понад план державного замовлення в межах ліцензованого обсягу 
підготовки здобувачів за відповідною спеціальністю. 

35. Зарахування вступників до аспірантури за державним замовленням 
відбувається до 15.09.2020 р. 

36. Відомості щодо зарахованих до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
вступників оприлюднюються на офіційному сайті університету не пізніше 
наступного дня після підпису відповідного наказу ректора. 

37. Результати вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури) дійсні 
протягом одного календарного року. 

38. Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-
педагогічну діяльність у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (за основним місцем роботи), мають 
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право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою без 
переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці. Такі 
особи прикріплюються терміном до п’яти років до ХНЕУ ім. С. Кузнеця на 
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю. 

39. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою 
передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та 
навчального плану підготовки докторів філософії за спеціальністю, 
індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи 
прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

40. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які 
прикріплені до ХНЕУ ім. С. Кузнеця для реалізації свого права на здобуття вищої 
освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове 
керівництво здійснюється за кошти ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

41. У разі звільнення з роботи у ХНЕУ ім. С. Кузнеця особа втрачає право 
здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

42. Прийом іноземців до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється 
упродовж року за результатами складених ними вступних іспитів (визначених у п. 
14 і 19) на підставі договору, що укладається між ними та ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

43. Зарахування іноземців на навчання до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
здійснюється на підставі академічних прав на продовження навчання, що 
надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та 
врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 
наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 
документ про здобутий рівень освіти. 

44. У п’ятиденний термін після зарахування до аспірантури 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця здобувач (аспірант) зобов’язаний подати до відділу 
аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця такі документи: 

• згоду на обробку персональних даних; 
• копію трудової книжки (за наявності), завірену за останнім місцем роботи; 
• графік робочого часу (за зразком, який розміщено на офіційному сайті у 

розділі «Наука»: «Аспірантура та докторантура»: «Вступ до аспірантури»), якщо 
аспірант працює. 

45. Нормативний термін підготовки в аспірантурі для здобуття ступеня 
доктора філософії за очною та заочною формою навчання складає чотири роки та 
завершується наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення результатів дисертації. 

 
3. Правила прийому до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

46. Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 
установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 
2016 року № 261 (зі змінами)  ХНЕУ  ім. С. Кузнеця, починаючи з 01 вересня 2016 
року, здійснює набір на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук  
за такими спеціальностями: 

051  Економіка; 
072  Фінанси, банківська справа та страхування; 
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073  Менеджмент; 
075  Маркетинг; 
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 
47. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук здійснюється в 

докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця за очною (денною) формою навчання, або 
шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту. 

48. До підготовки у докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня 
доктора наук приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата 
наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема, 
публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у науко-
метричних 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.  

49. Для допуску до участі у конкурсному відборі на підготовку в докторантурі 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора наук вступник має виконати не 
менше 70% дисертаційного дослідження.  

50. Для вступу до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня 
доктора наук вступник не менше ніж за три місяці до вступу подає на кафедру 
розгорнуту дослідницьку пропозицію, в якій міститься опис виконаної частини 
наукового дослідження, а також план та інформація про обсяги подальшої 
наукового-дослідної роботи, необхідної для підготовки дисертації до захисту у 
спеціалізованій вченій раді. Протягом двох тижнів із дня надходження документів 
від усіх вступників кафедра заслуховує їхні наукові доповіді (презентації 
дослідницьких пропозицій) і шляхом голосування визначає можливість 
зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд 
вченої ради відповідного факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Наступні два тижні вчена рада факультету розглядає висновки кафедр та 
заслуховує доповіді (презентації дослідницьких пропозицій) всіх вступників від 
факультету до докторантури. Шляхом таємного голосування рада визначає 
можливість зарахування кожного вступника від факультету до докторантури та 
подає висновки на розгляд вченої ради ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Вчена рада ХНЕУ ім. С. Кузнеця в 2-місячний термін розглядає висновки 
вчених рад факультетів і приймає рішення щодо зарахування до докторантури 
кожного вступника та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності 
вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-
педагогічних або наукових працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця зі ступенем доктора 
наук із відповідної спеціальності (галузі знань).  

51. Для допуску до участі у конкурсному відборі на підготовку в докторантурі 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора наук вступники подають такі 
документи:  

• 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; 

• копію диплома доктора філософії або кандидата наук із зазначенням 
здобутої спеціальності; 
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• копію диплома доцента та/або професора (за наявності); 
• заяву про вступ (власноруч);  
• оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
• особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій 

вступник навчається або працює; 
• автобіографію (на бланку); 
• список опублікованих наукових праць і винаходів установленого зразка, 

завірений вченим секретарем ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 
• розгорнуту дослідницьку пропозицію, в якій міститься опис виконаної 

частини наукового дослідження, а також план та інформація про обсяги подальшої 
наукового-дослідної роботи, необхідної для підготовки дисертації до захисту у 
спеціалізованій вченій раді, за підписом передбачуваного наукового консультанта 
(відповідно до п. 49-50 цих Правил); 

• довідку з постійного місця проживання (особам з інших міст) для поселення 
до гуртожитку; 

• медичну довідку за формою № 086-у;  
• дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;  
• оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.  
Паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, диплом доктора 

філософії або кандидата наук державного зразка та додатка до нього, а також 
військовий квиток пред’являються особисто. Копії зазначених документів без 
пред’явлення оригіналів не приймаються. 

52. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий 
іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступу нарівні з іншими 
вступниками, за умови визнання його диплома магістра (спеціаліста) 
уповноваженими органами. 

53. Зарахування вступників до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця за 
державним замовленням здійснюється 01.09.2020 р. 

54. Зарахування вступників до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця за кошти 
фізичних або юридичних осіб здійснюється до 31.10.2019 р. 

55. Прийом документів, необхідних для вступу до докторантури, проводиться 
з 03.08.2020 р. до 21.08.2020 р. відбірковою комісією докторантури (яка 
знаходиться у відділі аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 313 ауд. 
першого навчального корпусу).  

56. Порядок роботи відбіркової комісії докторантури з питань прийому 
документів, необхідних для вступу до докторантури: 

понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00; субота, неділя – документи не 
приймаються. 

57. У п’ятиденний термін після зарахування до докторантури здобувач 
(докторант) зобов’язаний подати у відділ аспірантури і докторантури 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця такі документи: 

• згоду на обробку персональних даних; 
• копію трудової книжки (за наявності), завірену за останнім місцем роботи. 
58. Термін підготовки у докторантурі для здобуття ступеня доктора наук 
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складає два роки. 
59. Протягом строку перебування в докторантурі докторант повинен подати до 

постійно діючої спеціалізованої вченої ради результати своїх наукових досягнень у 
вигляді дисертації або опублікованої монографії, або наукової доповіді за 
сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих 
фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН. 

 
4. Загальні права та обов’язки аспірантів і докторантів 

60. Взаємні зобов’язання ХНЕУ ім. С. Кузнеця та аспіранта (докторанта), 
який навчається за державним замовленням або за кошти фізичних чи юридичних 
осіб, визначаються в договорі, який укладається між аспірантом (докторантом) та 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Таким договором  передбачається своєчасне закінчення 
роботи над дисертацією (захист дисертації або подання її на захист до 
спеціалізованої вченої ради); відповідність сторін у разі невиконання умов 
договору тощо. 

За порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення 
протиправних дій, невиконання індивідуального плану наукової роботи або 
порушення строків виконання індивідуального плану роботи без поважних причин, 
передбачених законодавством, аспірант (докторант) може бути відрахованим з 
аспірантури (докторантури) за рішенням вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

61. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (докторантурі) за державним 
замовленням і не захистилася, або була відрахована з неї достроково має право на 
повторний вступ до аспірантури (докторантури) за державним замовленням лише 
за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у порядку 
передбаченому чинним законодавством України. 

62. Аспіранти (і особи, які прикріплені до ХНЕУ ім. С. Кузнеця для реалізації 
свого права на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза 
аспірантурою) і докторанти, які успішно виконують індивідуальний план роботи: 

• отримують державну стипендію у разі зарахування на очну (денну) форму 
навчання за державним замовленням відповідно до чинного законодавства 
України; 

• забезпечуються місцем у гуртожитку (аспіранти (докторанти) з інших міст 
на підставі довідки з постійного місця проживання); 

• користуються щорічними канікулами тривалістю понад вісім тижнів, які 
включаються до загального терміну навчання; 

• мають право на академічну мобільність, що реалізується відповідно 
до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. 
№ 579; 

• мають право на академічну та соціальну відпустку відповідно до 
законодавства; 

• мають право на трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до 
законодавства; 

• беруть участь у міжнародних конкурсах і грантах, отримують допомогу 
досвідчених фахівців у пошуку відповідних проектів та отримують підтримку 
у оформленні пакета необхідних документів; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8
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• беруть участь у чисельних міжнародних науково-практичних конференціях, 
тренінгах, круглих столах та інших науково-дослідних заходах, що проходять у 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

• мають можливість паралельно (у вільний від навчання в аспірантурі час) 
навчатися за освітнім ступенем та отримати диплом магістра за будь-якою 
з 44 магістерських програм, відкритих у ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

• мають можливість отримати додаткові компетентності шляхом підвищення 
кваліфікації за відповідними програмами («Розроблення персональних навчальних 
систем», «Застосування пакетів програм для створення аудіовізуальних навчально-
методичних розробок», «Технології роботи з аудиторією», «Технологія створення 
електронних видань», «Розвиток комунікативної компетентності у науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів»), відкритими 
у ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

• мають можливість (у вільний від навчання в аспірантурі час) брати участь у 
спільних франко-українських програмах підготовки магістрів MBA «Бізнес-
інформатика» і «Туризм» та отримати подвійні дипломи магістра; 

• мають можливість (у вільний від навчання в аспірантурі час) пройти 
навчання та скласти кембріджські іспити на знання ділової англійської мови 
Business English Certificates  (BEC); 

• мають можливість використовувати електронний каталог і репозитарій 
бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця для пошуку необхідних джерел інформації у ході 
здійснення власного наукового дослідження та освітньої діяльності; 

• мають можливість відстежувати актуальні зміни та рівень вирішення 
наукових проблем і завдань у предметній області власного дослідження, а також 
переймати досвід інших пошукачів шляхом відвідування публічних захистів 
дисертацій, які відбуваються у спеціалізованій вченій раді ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

• мають право на захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії 
(доктора наук) у спеціалізованих вчених радах ХНЕУ ім. С. Кузнеця та інших 
закладах вищої освіти (наукових установах) України; 

• мають інші права та обов’язки визначені чинним законодавством України. 




