
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

 

НАКАЗ 

 
30.06.2021                                                             м. Харків                                          № 690 – С 

 

Про звіт докторантів щодо 

виконання індивідуального  

плану роботи за 1-й рік підготовки  

 

 

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: 
 

1.1. ПРОВЕСТИ   

в режимі он-лайн або оф-лайн за умови дотримання  карантинних обмежень на 

кафедрі, на вченій раді факультету, на вченій раді університету звітування за 

результатами 1-го року підготовки у докторантурі університету та підвести 

підсумки щодо виконання індивідуального плану роботи докторантів: Лоли Ю. 

С., Чепелюк М. І. -  до 01.09.2021 р.; Пархоменко Н. О. - до 26.10.2021 р. 

1.2. Завідувачам кафедр завчасно скласти графік проведення звітування 

докторантів на кафедрі, ознайомити з ним докторантів та членів комісії і 

надати графік до відділу аспірантури і докторантури до початку звітування. 

1.3. Докторантам за 5 днів до проведення звітування надати до комісії: звіти,  

матеріали, що підтверджують зазначені в індивідуальних планах показники,  

індивідуальні плани роботи. 

1.4. Завідувачам кафедр, секретарям вчених рад факультетів та вченому 

секретарю університету подати до відділу аспірантури і докторантури витяги з 

протоколів засідання щодо результатів звітування докторантів. 

2. ЗАТВЕРДИТИ: 

Комісію для проведення звітування докторантів по кафедрам університету в 

такому складі: 

 



 

 

по кафедрі «Міжнародних економічних відносин»: 

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

члени комісії (експерти кафедри):  

        ПТАЩЕНКО О.В. – д.е.н., професор;  

       ЛЕБІДЬ О.В. – к.е.н., професор; 

по кафедрі «Державного управління, публічного адміністрування та 

регіональної економіки»: 

голова комісії (експерти кафедри): 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.   

Підстава: Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 р. «Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах)» (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). 
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