
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 
 

НАКАЗ 

 
25.06.2021                                                               м. Харків                                             № 687- С 

 

Про звіт аспірантів щодо виконання 

індивідуального плану роботи за 2-й 

семестр 2020-2021 навчального року 

та весь період підготовки в 

аспірантурі 

 

Керуючись Законом України «Про вищу освіту» та Порядком підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах 

вищої освіти (наукових установах), затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. ПРОВЕСТИ  звіт аспірантів та здобувачів ступеня доктора філософії поза 

аспірантурою 1-3 років підготовки очної та заочної форм навчання за 2 семестр 

2020-2021 навчального року та підвести підсумки щодо виконання ними 

індивідуального плану роботи на засіданні кафедри, за якою закріплений 

аспірант, в режимі он-лайн або оф-лайн за умови дотримання  карантинних 

обмежень у період з 07 вересня по 14 вересня 2021р. 

2. ПРОВЕСТИ звіт аспірантів 4-го року підготовки очної та заочної форм 

навчання, які не подали дисертацію та інші документи на попередню експертизу 

(не призначено підрозділ та рецензенти) за 2 семестр 2020-2021 навчального 

року та підвести підсумки щодо виконання ними індивідуального плану роботи 

на розширеному засіданні кафедри, за якою закріплений аспірант, в режимі оф-

лайн у період з 07 вересня по 14 вересня 2021р. 

Розширене засідання кафедри ПРОВЕСТИ за участю двох незалежних 

експертів (з інших кафедр) Університету (щонайменше один з яких - доктор 

наук), які мають не менше трьох наукових публікацій (без участі здобувача, або 

його наукового керівника) за останні 5 років за науковим напрямом, в якому 

виконується дисертація здобувача.  

3. Науковим керівникам аспірантів 4-го року підготовки НАДАТИ: 

до 01 вересня 2021 р. до відділу аспірантури і докторантури службову 

записку, що містить інформацію про виконання аспірантом наукової складової 

підготовки в аспірантурі Університету (для заповнення академічної довідки); 
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до 04 вересня 2021 р. аспіранту та до відділу аспірантури і докторантури 

висновок з оцінкою роботи аспіранта у процесі підготовки дисертації та 

виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального 

навчального плану, в якому також зазначається готовність дисертації до 

проходження попередньої експертизи та подальшого захисту дисертації у 

спеціалізованій вченій раді. 

4. Завідувачам кафедр, за якими закріплені аспіранти: 

4.1. СКЛАСТИ графік проведення звіту аспірантів (он-лайн / оф-лайн) та 

завчасно ознайомити з ним аспірантів, наукових керівників, голів та членів 

комісії, експертів та інших учасників засідання кафедри. 

4.2. НАДАТИ графік проведення звіту у відділ аспірантури і докторантури 

до 03 вересня 2021 р. 

4.3. ПРОВЕСТИ звіт аспірантів та здобувачі ступеня доктора філософії поза 

аспірантурою щодо виконання ними індивідуального плану роботи по кафедрам 

університету  з 07 вересня по 14 вересня 2021 р. в режимі оф-лайн або он-лайн. 

4.4. У разі проведення звітування аспірантів в режимі оф-лайн 

ЗАБЕЗПЕЧИТИ дотримання карантинних обмежень. 

4.5. ЗАБЕЗПЕЧИТИ присутність експертів на засіданні кафедри та 

відповідність експертів Університету вимогам визначеним в п. 2 цього наказу. 

4.6. НАДАТИ до відділу аспірантури і докторантури витяги з протоколів 

засідання кафедр щодо результатів проведення звіту аспірантів та здобувачів 

ступеня доктора філософії поза аспірантурою у термін до 15 вересня 2021р. 

5. Аспірантам та здобувачам ступеня доктора філософії поза аспірантурою 

НАДАТИ: 

до 04 вересня 2021 р. експертам кафедри звіт та підтверджуючі (зазначені 

у звіті показники) матеріали (рукопис дисертації, довідки, копії публікацій 

(завірені науковим керівником) тощо); 

до 04 вересня 2021 р. експертам університету: рукопис дисертації, 

індивідуальний план роботи аспіранта, копії публікацій (завірені науковим 

керівником), довідки (за наявності), академічну довідку про виконання 

відповідної ОНП, висновок наукового керівника; 

до 15 вересня 2021 р. до відділу аспірантури і докторантури заповнені за 

результатами звітування індивідуальні плани роботи аспірантів. 

6. Експертам: 

6.1. ПРОВЕСТИ експертизу наданих аспірантами та здобувачами ступеня 

доктора філософії поза аспірантурою матеріалів і НАДАТИ аргументований 

висновок за результатами експертизи (із зазначенням доцільності продовження 

підготовки в аспірантурі, або готовності дисертації до проходження попередньої 

експертизи та подальшого захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді) до 

протоколу засідання кафедри. 

6.2. ПРИЙНЯТИ участь у засіданні кафедри, на якому передбачається 

звітування аспірантів та здобувачів ступеня доктора філософії поза аспірантурою. 

6.3. ЗАПОВНИТИ відповідний розділ індивідуального плану роботи 

аспіранта, або здобувача ступеня доктора філософії поза аспірантурою. 

7. ЗАТВЕРДИТИ склади комісій для проведення звіту аспірантів та 
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здобувачів ступеня доктора філософії поза аспірантурою по кафедрам 

університету: 

по кафедрі «Менеджменту та бізнесу»: 

голова комісії: ЛЕПЕЙКО Т. І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри; 

члени комісії (експерти кафедри): 

ОТЕНКО В. І.– д.е.н., професор; 

        ГРУЗІНА І. А. – к.е.н., доцент; 

по кафедрі «Міжнародних економічних відносин»: 

голова комісії: ОТЕНКО І. П. – д.е.н., професор, завідувач кафедри;  

члени комісії (експерти кафедри):  

ПАРХОМЕНКО Н.О. – к.е.н., доцент;              

ІВАЩЕНКО Г. А. – к.е.н., доцент; 

по кафедрі «Соціальної економіки»:  

голова комісії: ІВАНІСОВ О.В. – к.е.н., доцент;  

члени комісії (експерти кафедри):  

СЕМЕНЧЕНКО А. В. – к.е.н., доцент;   

        СТЕПАНОВА Е. Р. – к.е.н, доцент. 

по кафедрі «Економіки підприємства та  організації бізнесу»: 

голова комісії: ПАНЧУК А. С. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри;  

члени комісії (експерти кафедри):  

       СЕЛЕЗНЬОВА Г. О. – к.е.н., доцент; 

       ЛЯЛІНА Н. С. – к.е.н, доцент. 

по кафедрі «Статистики і економічного прогнозування»: 

голова комісії:  РАЄВНЄВА О. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри; 

члени комісії (експерти кафедри):  

       АКСЬОНОВА І. В. – к.е.н., доцент;   

       БРОВКО О. І. – к.е.н., доцент. 

по кафедрі «Банківської справи і фінансових послуг»: 

голова комісії: КОЛОДІЗЄВ О. М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри; 

       члени комісії (експерти кафедри): 

       ВНУКОВА Н. М.– д.е.н., професор;   

       ЧМУТОВА І. М. – д.е.н., професор. 

по кафедрі «Педагогіки, іноземної філології та перекладу»: 

голова комісії: БОРОВА Т. А. – д.пед.н., професор, завідувач кафедри; 

       члени комісії (експерти кафедри):  

       КРАВЧЕНКО Г. Ю. – д.пед.н., професор;   

       ПОЧУЄВА О. О. – к.пед.н., доцент. 

по кафедрі «Економічної кібернетики і системного аналізу»: 

      голова комісії: ГУР’ЯНОВА Л. С. – д.е.н., професор, завідувач    кафедри; 

 члени комісії (експерти кафедри):  

        КЛЕБАНОВА Т. С. – д.е.н., професор;   
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       ПАНАСЕНКО О. В. – к.е.н., доцент. 

голова комісії: КЛЕБАНОВА Т. С.– д.е.н., професор;  

члени комісії  (експерти кафедри):  

ЯЦЕНКО Р. М. – к.е.н., доцент;   

ПАНАСЕНКО О. В. – к.е.н., доцент. 

по кафедрі «Обліку і бізнес-консалтингу»: 

голова комісії: ПИСАРЧУК О. В. – к.е.н., доцент;  

члени комісії (експерти кафедри):  

БЕЗКОРОВАЙНА Л. В. – к.е.н., доцент;   

ЧАСОВНІКОВА Ю. С.  – к.е.н., доцент. 

по кафедрі «Митної справи»: 

голова комісії: ІВАНОВ Ю. Б. – д.е.н., професор,  

члени комісії (експерти кафедри): 

       КОСТЯНА  О. В. – к.е.н., доцент;  

       НАЙДЕНКО О. Є. – к.е.н, доцент. 

по кафедрі «Кібербезпеки та інформаційних технологій»: 

голова комісії: АЛЕКСІЄВ В.О. – д.т.н., професор,  

члени комісії (експерти кафедри):  

       МІЛОВ О. В.  – д.т.н., професор;   

       КОРОЛЬ О. Г. – к.т.н., доцент. 

по кафедрі «Державного управління, публічного адміністрування та 

регіональної економіки»: 

голова комісії: ОРЛОВА Н.С. – д. з держ.упр, професор; 

члени комісії (експерти кафедри): 

ГРУЗД  М. В.– к.е.н, доцент;   

ЗОЛЕНКО А. С. – к.е.н., доцент. 

по кафедрі «Менеджменту, логістики та інновацій»: 

голова комісії : ЯСТРЕМСЬКА О. М. – д.е.н.,професор,завідувач кафедри; 

члени комісії (експерти кафедри):  

ВЕРЕТЕННИКОВА Г. Б. – к.е.н., доцент; 

КОЛОДІЗЄВА Т. О. – к.е.н., доцент. 

по кафедрі «Туризму»: 

голова комісії: ЗИМА О. Г. – к.е.н., професор; 

члени комісії (експерти кафедри):  

ЄРМАЧЕНКО В. Є. – к.е.н, професор; 

НАУМІК-ГЛАДКА К. Г. – д.е.н., професор;  

ДЕХТЯР Н.А. – к.е.н., доцент 

по кафедрі: «Міжнародної економіки і менеджменту»: 

голова комісії:  ПРОСКУРНІНА Н. В. – к.е.н., доц., завідувач кафедри; 

члени комісії (експерти кафедри):  

КОЗУБ В. О. – к.е.н., доцент; 
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ДЗЕНІС О. О. – к.е.н, доцент. 

по кафедрі «Вищої математики та економіко-математичних методів»: 

голова комісії: МАЛЯРЕЦЬ Л. М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри;  

члени комісії (експерти кафедри):  

МАРТИНОВА О. В. – к.е.н., доцент;  

НОРІК Л. О. – к.е.н., доцент. 

по кафедрі «Економічної теорії та економічної політики»: 

       голова комісії: МАЩЕНКО М. А. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри; 

       члени комісії (експерти кафедри):  

       УКРАЇНСЬКА Л. О. – д.е.н., професор;   

       КЛІМЕНКО О. М. – к.е.н., доцент. 

по кафедрі «Фінансів»: 

голова комісії: АЛЕКСЄЄНКО І. І. – к.е.н., доцент; 

члени комісії (експерти кафедри):  

БЕРЕСТ М. М. – к.е.н., доцент;  

КУЗЕНКО Т. Б. – к.е.н., доцент. 

по кафедрі «Комп'ютерних систем і технологій»: 

голова комісії: ГОРДЄЄВ А.С. – д.т.н., професор;  

члени комісії (експерти  кафедри): 

ПУШКАР О. І. – д.е.н., професор;  

БРАТКЕВИЧ В. В. – к.т.н., професор;   

ХОРОШЕВСЬКА І. О. – к.е.н., доцент. 

        Підстава: Порядок  підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах), затвердженого постановою КМУ № 261 

від 23.03.2020 р. (зі змінами); 

  Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (поза 

аспірантурою) та докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

затверджене вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця 30.08.2019 р. 

(протокол №1); 

Графік навчального процесу здобувачів ступеня доктора 

філософії у 2020-2021 навчальному році;  

Навчальні плани підготовки здобувачів ступеня доктора філософії. 

 

  

 

 

 Ректор                     Володимир  ПОНОМАРЕНКО 
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