1. Нормативне забезпечення
1.1. Вимоги до наукових керівників і консультантів здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Харківського національного
економічного університету імені Семена Кузнеця (далі – Вимоги) розроблено у
відповідності до чинного законодавства України та внутрішніх нормативних
документів, які регламентують діяльність Університету, а саме:
Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р.;
Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261;
Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»;
Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про
особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29.11.2015 р. № 266;
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук в аспірантурі (поза аспірантурою) і докторантурі
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

2. Загальні положення
2.1. Науковий керівник (консультант) аспіранта (докторанта) здійснює
наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту
і методології наукових досліджень аспіранта (докторанта), контролює
виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального
навчального плану аспіранта і відповідає перед вченою радою Харківського
національного економічного університету імені Семена Кузнеця (далі –
Університету) за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового
керівника (консультанта).
2.2. Дозвіл на наукове керівництво (консультування) роботою над
дисертацією на здобуття ступеня доктора філософії (доктора наук) надає вчена
рада Університету (рішення якої вводиться в дію наказом ректора) науковим та
науково-педагогічним працівникам, які відповідають п. 3 або п. 4 цих Вимог, за
умови надання вченому секретарю Університету підтверджуючих документів.
2.3. Умови даних Вимог розповсюджуються на наукових та науковопедагогічних працівників Університету, які вперше отримують право на
наукове керівництво (консультування) роботою над дисертацією на здобуття

ступеня доктора філософії (доктора наук).

3. Вимоги до наукових керівників здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії
3.1. Для керівництва роботою над дисертацією на здобуття ступеня
доктора філософії науковому керівнику необхідно мати:
3.1.1. Науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) або доктора
наук за відповідною або спорідненою спеціальністю та вчене звання.
3.1.2. Не менше п’яти років стажу наукової та/або науково-педагогічної
роботи на посадах, що відповідають або є спорідненими за змістом відповідній
спеціальності, після захисту дисертації та здобуття ступеня кандидата наук
(доктора філософії).
3.1.3. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до
переліку наукових фахових видань України (груп: «А» та/ або «Б») та/або
авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю не менше п’яти
досягнень за останні п’ять років, за умови, що такі публікації та інші
досягнення були здобуті після захисту дисертації на здобуття ступеня
кандидата наук (доктора філософії).
3.1.4. Наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до
наукометричних баз, з яких у Sсорus або Web of science core collection – не
менше двох публікацій за останні 5 років. До таких публікацій зараховуються:
тези доповідей у збірнику конференції, монографії, розділи монографій, статті у
періодичних наукових виданнях України або інших держав.
3.1.5. Наявність виданої монографії, що рекомендована вченою радою
закладу вищої освіти (наукової установи) до видання (у разі співавторства – з
фіксованим власним внеском не менше 1,5-х ум.-др. арк.) за спеціальністю за
останні п’ять років за умови, що така монографія була видана після захисту
дисертації на здобуття ступеня кандидата наук (доктора філософії).
3.1.6. Виконання функцій наукового керівника або відповідального
виконавця наукової теми (проекту), або члена редакційної колегії наукового
видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або
іноземного рецензованого наукового видання за останні п’ять років.
3.1.7. Керівництво не менше як двома здобувачами вищої освіти, які
зайняли призове місце на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі
організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) за останні п’ять років.
3.2. Науковий керівник, який є доктором філософії або кандидатом наук,
може здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями

не більше трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії. Кандидати
наук та доктори філософії мають право керувати роботою над дисертацією
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії не більше як за двома
спеціальностями одночасно.
3.3. Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне
наукове керівництво не більше п’яти здобувачів наукових ступенів, включаючи
тих, що здобувають науковий ступінь доктора наук. Доктори наук мають право
керувати роботою над дисертацією на здобуття ступенів доктора філософії не
більше як за трьома спеціальностями одночасно.
3.4. Гарант освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії повинен керувати не менше як одним здобувачем
вищої освіти за відповідною програмою протягом кожного трьохрічного періоду.
3.5. Рішенням вченої ради Університету аспіранту може бути призначено
два наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального
навантаження та обов’язків між ними.

4. Вимоги до наукових консультантів здобувачів
ступеня доктора наук
4.1. Для консультування роботи над дисертацією на здобуття ступеня
доктора наук консультанту необхідно мати:
4.1.1. Науковий ступінь доктора наук з відповідної спеціальності та вчене
звання.
4.1.2. Не менше десяти років стажу наукової або науково-педагогічної
роботи на посадах, що відповідають або є спорідненими за змістом відповідній
спеціальності, за умови, що такий стаж був отриманий після захисту дисертації
на здобуття ступеня доктора наук;
4.1.3. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до
переліку наукових фахових видань України (груп: «А» та/ або «Б») та/або
авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю не менше п’яти
досягнень за останні п’ять років за умови, що такі публікації та досягнення
були здобуті після захисту дисертації на здобуття ступеня доктора наук.
4.1.4. Наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до
наукометричних баз, з яких у Sсорus або Web of science core collection – не менше
трьох публікацій за останні п’ять років. До таких публікацій зараховуються: тези
доповідей у збірнику конференції, монографії, розділи монографій, статті у
періодичних наукових виданнях України або інших держав.
4.1.5. Наявність виданої монографії, що рекомендована вченою радою
закладу вищої освіти (наукової установи) до видання (у разі співавторства – з
фіксованим власним внеском не менше 2 ум.-др. арк.) за спеціальністю або

