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Правила прийому до аспірантури Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі – Правила) 

розроблені Приймальною комісією університету (далі – Приймальна комісія) 

відповідно до законодавства України, у тому числі Закону України «Про вищу 

освіту», Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 

2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від                  

13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

23 листопада 2016 року за № 1515/29645, Правил прийому до Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла                           

Туган-Барановського в 2017 році, затверджених наказом ректора від                         

29 листопада 2016 року № 195. 
 

 

I. Загальні положення 
 

1.1. Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії 

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.  

1.2. Організація прийому вступників на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії здійснюється відділом аспірантури Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла                           

Туган-Барановського (далі – ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського). 

1.3. Для здобуття ступеня доктора філософії до аспірантури на конкурсній 

основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

1.4. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 

становить чотири роки. 

1.5. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується 

прийом на навчання до аспірантури ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського для здобуття наукового ступеня доктора філософії, надано у 

Додатку 8.1. 

1.6. Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва за державним 

замовленням, отримують державну стипендію у відповідності із чинним 

законодавством України. 

1.7. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним 

замовленням, та вартість такої підготовки визначається Вченою радою 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського з урахуванням ліцензійного 

обсягу, вказаного в ліцензії університету на відповідну освітню діяльність, а 

також можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та 

освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю. 

1.8. Затверджені правила прийому до аспірантури діють з                                      

01 березня 2017 року до 31 серпня 2018 року. 
 

 

II. Фінансування підготовки аспірантів 
 

2.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти (громадян 

України) в аспірантурі ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 

здійснюється: 



 за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення); 

 за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за 

кошти грантів, які отримав ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського на проведення наукових досліджень, за якими 

передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії). 

2.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть 

здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими 

навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. 

Прийом іноземців до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на 

навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот 

для іноземців. 

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного 

замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа: 

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних 

договорів України; 

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням 

закордонного українця. 

2.3. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за 

державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення 

протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права 

повторного вступу до аспірантури за державним замовленням. 

 

 

ІІІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

3.1. Заяви та документи для конкурсного відбору для вступу на навчання 

до аспірантури приймаються: 

понеділок-п'ятниця з 9.00 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.30). 

3.2. Прийом заяв та документів, проведення вступних випробувань, 

зарахування на навчання вступників до аспірантури проводиться в такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії Строки 

Початок прийому заяв та документів  01 червня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та документів  19 серпня (о 17.00 годині) 2017 року 

Строки проведення вступних 

випробувань 
 з 21 серпня по 23 серпня 2017 року 

Терміни зарахування вступників  до 15 вересня 2017 року 



IV. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі до аспірантури ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 

 

4.1. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії особисто подають 

заяву в паперовій формі до Відділу аспірантури ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського.  

4.2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності та форми навчання, а також інші дані, що необхідні для 

реєстрації вступника. 

Під час подання заяв вступники обов’язково зазначають один з таких 

варіантів: 

 «претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення і на 

участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у 

випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за 

державним замовленням»; 

 «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного 

замовлення»; 

 «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб». 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних (юридичних) 

осіб. 

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники 

подають окремі заяви.  

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку 

персональних даних. 

4.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє 

особисто оригінали: 

 документа, що посвідчує особу; 

 військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних; 

 документа державного зразка (оригінал) про здобутий ступінь магістра 

або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого 

здійснюється вступ, і додаток до нього; 

 міжнародного сертифіката з англійської мови (за наявності). 

4.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

 дві копії документа, що посвідчує особу; 

 дві копії довідки про одержання ідентифікаційного номера; 

 копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра або 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого 

здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

 копію трудової книжки (у разі її наявності), завірену відділом кадрів за 

місцем роботи; 

 витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту про рекомендацію до 

вступу до аспірантури (за наявності); 



 список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності), а 

також ксерокопії публікацій з відгуком передбачуваного наукового 

керівника; 

 дослідницьку пропозицію вступника з візою завідувача кафедри та 

письмовим висновком передбачуваного наукового керівника (форму 

дослідницької пропозиції розробляють і затверджують відповідні 

кафедри ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, що здійснюють 

підготовку аспірантів. Форма дослідницької пропозиції і рекомендації з її 

підготовки оприлюднюються на веб-сайті ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського не пізніше ніж за три місяці до початку прийому 

документів); 

 особовий листок з обліку кадрів; 

 копію міжнародного сертифікату з англійської мови (за наявності). 

 копії інших документів, що підтверджують право на отримання 

додаткових балів при обчисленні конкурсного бала (за наявності). 

4.5. Вступнику може бути відмовлено в допуску до участі у конкурсному 

відборі до аспірантури в зв’язку з неподанням у встановлений термін 

документів, визначених даними Правилами. 

4.6. Аспірантами, які зараховані на навчання до аспірантури з відривом 

від виробництва, в десятиденний термін після зарахування особисто подаються: 

 трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього 

місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від 

виробництва; 

 довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи 

(за підписами керівника установи та головного бухгалтера). 

4.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

комісією ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського або в установленому 

законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, 

військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не 

підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не 

приймаються. 

4.8. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 

приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання до аспірантури ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 

протягом трьох робочих днів з дати подання заяви. Оприлюднення відповідних 

рішень здійснюється на веб-сайті ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського. 

4.9. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 

за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є 

процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що 

здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих 

навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 

614/27059. 



V. Організація та проведення конкурсного відбору 
 

5.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для 
здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів зі 
спеціальності та іноземної мови, а також результат співбесіди на основі 
поданої дослідницької пропозиції. Форму дослідницької пропозиції 
розробляють і затверджують відповідні кафедри ДонНУЕТ імені Михайла 
Туган-Барановського, що здійснюють прийом до аспірантури; форма і 
рекомендації з підготовки дослідницької пропозиції оприлюднюються на веб-
сайті Університету не пізніше ніж за місяць до початку прийому документів.  

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, 
дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing 
System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче 
рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або 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. 

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 
(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), 
призначаються додаткові вступні випробування. 

Послідовність складання вступних випробувань до аспірантури є такою: 
додаткове випробування (в разі необхідності), іспит з англійської мови, іспит зі 
спеціальності, співбесіда на основі поданої дослідницької пропозиції. 

5.2. Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з 
іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних 
випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не 
зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування 
вступник отримав результат «не зараховано», він не допускається до наступного 
вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсному відборі. 

5.3. Для участі у конкурсному відборі до аспірантури вступник має 
отримати результат складання вступного іспиту зі спеціальності 60 балів і 
більше. У тому випадку, коли при складанні вступного іспиту зі спеціальності 
вступник отримав менше 60 балів, він не допускається до наступного вступного 
випробування і позбавляється права брати участь у конкурсному відборі. 

5.4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для 
здобуття ступеня доктора філософії, конкурсний бал обчислюється як сума 
результатів вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови, помножених на 
вагові коефіцієнти, та додаткових балів. 

Конкурсний бал обчислюється за наступною формулою: 

КБ = (0,2*П1+0,5*П2+0,3*П3) + ДБ, де 
КБ – конкурсний бал; 
П1 – результат складання вступного іспиту з англійської мови; 
П2 – результат складання вступного іспиту зі спеціальності (≥ 60 балів); 
П3 – результат співбесіди на основі поданої дослідницької пропозиції; 
0,2 – ваговий коефіцієнт результату вступного іспиту з англійської мови; 
0,5 – ваговий коефіцієнт результату вступного іспиту із спеціальності; 
0,3 – ваговий коефіцієнт результату співбесіди на основі поданої 

дослідницької пропозиції; 
ДБ – додаткові бали за навчальні/наукові досягнення. 



Бали за навчальні/наукові досягнення вступника до аспірантури 

нараховуються відповідно до Порядку нарахування додаткових балів за 

навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури ДонНУЕТ імені 

Михайла Туган-Барановського для здобуття наукового ступеня доктора 

філософії (Додаток 8.2). 

5.5. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних 

іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів 

згідно з чинним законодавством України. 

 

 

VІ. Організація та проведення конкурсного відбору 
 

6.1. Для проведення вступних випробувань при вступі на навчання до 

аспірантури наказом ректора ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 

створюються предметні комісії, як правило, у кількості 3-5 осіб, до складу яких 

включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії із 

спеціальності - і передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії 

з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані 

викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.  

6.2. Результати вступних випробувань при вступі на навчання до 

аспірантури оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

6.3. Програми вступних випробувань для вступу до аспірантури на певну 

спеціальність розробляються і затверджуються відповідними кафедрами 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, що здійснюють прийом до 

аспірантури, не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. 

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті 

www.donnuet.edu.ua та в Приймальній комісії університету. 

6.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні 

випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено 

балами нижче мінімального рівня, встановленого п. 5.3 цих Правил, а також 

особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до 

участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 

допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

6.5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, розглядає апеляційна комісія 

університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора. 

Порядок подання та розгляду апеляційних заяв визначається окремим 

Положенням про апеляційну комісію, що затверджується ректором 

університету. 

6.6. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора 

філософії. 

6.7. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, які не 

прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, 

про що складається акт. 



VІI. Рейтингові списки вступників 
 

7.1. Рейтинговий список вступників до аспірантури формується за 

категоріями в такій послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за конкурсом; 

вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що 

фінансуються за кошти державного бюджету. 

7.2. У межах кожної зазначеної в пункті 7.1 цього розділу категорії 

рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсним балом від 

більшого до меншого. 

7.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

конкурсний бал вступника; 

наявність підстав для нарахування додаткових балів. 

7.4. Рейтингові списки та списки рекомендованих до зарахування 

формуються Приймальною комісією та оприлюднюються шляхом розміщення 

на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті ДонНУЕТ імені 

Михайла Туган-Барановського. 

7.5. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками на ступінь доктора філософії вимог для 

зарахування на навчання відповідно до розділу ІХ Правил прийому до 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2017 році. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 

самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 7.3 

цього розділу.  

7.6. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при 

зарахуванні до аспірантури матимуть вступники: 

 які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях; 

 які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з 

відзнакою; 

 рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою ДонНУЕТ 

(інституту). 

 

 

VІII. Надання рекомендацій до зарахування 
 

8.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за 

кошти державного бюджету Приймальна комісія приймає у строк, визначений в          

п. 3.2 розділу ІІІ цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового 

списку, визначеного у розділі VIІ цих Правил, що впорядковується відповідно 

до конкурсного балу вступника – від більшого до меншого. 

Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за кошти 

державного бюджету, здійснюється у межах встановленого (граничного) обсягу 

місць, що фінансуються за кошти державного бюджету. 

Рекомендації до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб надається у межах обсягу ліцензії.  



8.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання 

на місця за кошти державного бюджету відповідно до строків, визначених                    

в п. 3.2 розділу ІІІ цих Правил. 

8.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної 

комісії ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 

розміщується на веб-сайті ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку. 

 

 

IХ. Наказ про зарахування 
 

9.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ДонНУЕТ 

імені Михайла Туган-Барановського на підставі рішення Приймальної комісії 

та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського у вигляді списку зарахованих у 

строки, встановлені в п. 3.2 розділу ІІІ цих Правил. 

9.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства 

збоку вступника, передбачених пунктом 14.5 розділу XІV Правил прийому до 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2017 році. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за власним бажанням, 

відраховані з ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за власним 

бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше 

наступного дня після подання заяви про відрахування. 

9.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 

10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з ДонНУЕТ імені 

Михайла Туган-Барановського, про що видається відповідний наказ. 

9.4. Зарахування на місця відрахованих аспірантів відбувається протягом 

наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог розділу VIІ 

цих Правил.  

9.5. Договір про надання освітніх послуг між ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського та фізичною (юридичною) особою укладається після 

видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено 

протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про 

зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з 

договором, укладеним сторонами. 

 

 

Х. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без 

громадянства до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 
 

10.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського здійснюється згідно із Законами 



України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента 

України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку 

економічного співробітництва областей України з суміжними областями 

Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки 

Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року   

№ 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року 

№ 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без 

громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 

2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) 

іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272), а також 

відповідно до Положення ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського «Про 

прийом та організацію навчання іноземних громадян та осіб без громадянства» 

(П ДонНУЕТ 04-03-2015). 

10.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть 

здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими 

навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. 

Прийом іноземців до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на 

навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот 

для іноземців. 

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного 

замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:  
іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних 

договорів України; 
закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням 

закордонного українця.  

10.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за акредитованими освітніми 

програмами (спеціальностями). 

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних 

(юридичних) осіб може здійснюватися ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського упродовж року для навчання в аспірантурі. 

10.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються 

до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на підставі наказів про 

зарахування, що формуються в Єдиній базі. 

10.5. Вимоги ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського щодо 

відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою 

навчання, умовам прийому на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних 

випробувань та зарахування визначаються Приймальною комісією згідно до 

Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2017 році 

та оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету. 



Додатки до правил прийому до аспірантури ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2017 році 
 

Додаток 8.1 
Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання до аспірантури  

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського  у 2016 р. для здобуття ступеня доктора філософії 
 

Спеціальності відповідно до  

Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1057 

Спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року № 266 

Шифр 

Галузь науки, 

група спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за 

якою присуджується 

науковий ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

05 ТЕХНІЧНІ НАУКИ    

05.18.08 Товарознавство непродовольчих товарів технічні 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

05.18.15 Товарознавство харчових продуктів технічні 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

08 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ    

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки економічні 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 

08.00.03 Економіка та управління національним 

господарством 

економічні 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 

08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) 

економічні 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 



Додаток 8.2 

 
Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення вступників до 

аспірантури ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 

для здобуття наукового ступеня доктора філософії 

 

Навчальні та наукові досягнення Кількість балів 

Диплом переможця та призера міжнародної студентської 

олімпіади з фаху* 
30 

Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської 

олімпіади МОН України або конкурсу наукових 

студентських робіт МОН України з фаху* 

15 (кожен диплом) 

Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку 

наукових фахових видань України (за обраною 

спеціальністю)** 

15 (кожна стаття) 

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних 

наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index 

Copernicus та ін.) за обраною спеціальністю** 

30 (кожна стаття) 

Одноосібна монографія або розділ у колективній 

монографії, що рекомендована до друку вченою радою 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського** 

10 

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови 

опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю** 

тези одноосібного авторства – 

15 (кожні тези). 

тези у співавторстві – 10             

(кожні тези). 

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови 

опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю** 

тези одноосібного авторства – 

10 (кожні тези). 

тези у співавторстві - 5 (кожні 

тези). 

Патент або авторське свідоцтво на винахід 20 

Рекомендація Вченої ради інституту до вступу до 

аспірантури (за наявності) 
5 

Диплом про здобутий ступінь магістра або освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста з відзнакою 
10 

 

* - диплом, отриманий під час навчання в магістратурі; 

** - за період не більше трьох років до дати подання заяви на вступ до аспірантури; у сумі 

додаткові бали за наукові публікації та участь у конференціях не можуть перевищувати                 

60 балів. 


