
Інформація для вступників в докторантуру Університету 

Підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук здійснюється в Університеті за 

спеціальностями 051 “Економіка” та 071 “Облік і оподаткування”.  

Термін навчання в докторантурі становить два роки.  

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії 

(кандидата наук), наукові здобутки з обраної спеціальності і які продемонстрували свою здатність 

проводити наукові дослідження на високому рівні.  

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає 

профільній кафедрі, розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або 

інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених 

досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників 

заслуховує їх доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного 

вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради університету. 

Вчена рада Університету розглядає висновки кафедр щодо кожного вступника і приймає 

рішення про зарахування вступників до докторантури та призначає кожному з них наукового 

консультанта, який є доктором наук та має відповідні публікації, є штатним науково-педагогічним 

працівником Університету і який дав попередню письмову згоду на консультування здобувача. 

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора Університету. 

Перелік документів, необхідних для вступу в докторантуру, повинен включати:  

1) копію диплома доктора філософії (кандидата наук);  

2) особовий листок обліку кадрів;  

3)розгорнутий план наукового дослідження або детальний план необхідних публікацій для 

формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора 

наук;  

4) згода від потенційного наукового консультанта надавати вступнику наукові консультації 

з підготовки дисертації та проведення досліджень в разі його вступу в докторантуру, котра 

повинна бути підписана науковим консультантом до моменту його вступу в аспірантуру. 

 

Етапи вступу до докторантури Університету 

№ 

зп 
Етап Терміни 

1 Прийом заяв та документів для вступу до докторантури 
03 липня –  

17 липня 

2 
Оприлюднення списку вступників до докторантури на веб-сайті 

Університету у розділі “Аспірантура і докторантура” 
до 24 липня 

3 

Розгляд кафедрами розгорнутих пропозицій претендентів для вступу 

в докторантуру, формування висновків за його результатами та 

подання їх на розгляд вченої ради Університету   

до 10 серпня 

4 
Розгляд висновків кафедр вченою радою Університету та прийняття 

рішення про зарахування вступників до докторантури 
до 28 серпня 

5 
Підготовка та підписання наказу ректора про зарахування 

вступників до докторантури 
 29 серпня 

6 Укладання договору про підготовку доктора наук до 31 серпня 

Далі кожних два місяці за аналогічною процедурою та періодичністю дат – вересень-

жовтень, листопад-грудень, січень-лютий, березень-квітень, травень-червень. 


