
Правила прийому до аспірантури 

Київського національного торговельно-економічного університету 

на 2015-2016 навчальний рік 

 

Правила прийому встановлені відповідно до Положення про підготовку 

науково-педагогічних кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 березня 1999 р. № 309, Порядку підготовки та атестації 

науково-педагогічних кадрів в КНТЕУ, затвердженого  

Постановою вченої ради КНТЕУ  

від 30 травня 2014 р. та Положення про приймальну комісію КНТЕУ. 

 

Прийом до аспірантури на 2015-2016 навчальний рік 

з відривом та без відриву від виробництва здійснюється  

за науковими спеціальностями: 

 

05.13.06 – інформаційні технології 

05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів 

05.18.15 – товарознавство харчових продуктів 

05.18.16 – технологія харчових продуктів 

08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки 

08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

08.00.10 – статистика 

08.00.11 – математичні методи, моделі ті інформаційні технології в економіці 

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 

19.00.10 – організаційна психологія ; економічна психологія 

23.00.02 – політичні інститути та процеси 

25.00.02 – механізми державного управління 

 

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок: 

 коштів Державного бюджету України – за державним замовленням 

для роботи у державному секторі народного господарства; 

 коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору – для 

роботи у державному і недержавному секторах народного 

господарства. 

 

Умови конкурсу та зарахування до аспірантури 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України, 

які мають повну вищу освіту за освітнім ступенем «магістр» / освітньо-

кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Громадяни інших держав можуть бути 

прийняті до аспірантури на підставі міжнародних договорів України, 



загальнодержавних програм, договорів, укладених університетом з 

юридичними та фізичними особами. 

 

1. Перелік  документів 

Вступники до аспірантури  подають на ім`я  ректора  університету 

наступні документи: 

1. Заяву. 

2. Анкету.  

3. Письмовий висновок співбесіди з передбачуваним науковим 

керівником та завідувачем кафедри. 

4. Список опублікованих праць і винаходів.  

5. Медичну довідку про стан здоров’я за формою 086. 

6. Копію паспорта. 

7. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із 

зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули 

відповідну освіту за кордоном  – копію нострифікованого диплома). 

8. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності). 

9. Рекомендацію Вченої ради факультету вищого навчального закладу 

щодо вступу до аспірантури (за наявності). 

10. Фотокартка 3х4. 

11. Копію трудової книжки, завірену печаткою відділу кадрів за місцем 

роботи. 

12. Автобіографію. 

13. Копію ідентифікаційного коду. 

14. Довідку про середню заробітну плату за останні два місяці роботи 

(для денної форми навчання). 

15. Папку, 20 файлів. 

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступником особисто. 

 

Термін прийому документів : з  1  вересня 2015 р. по 1 жовтня 2015 р. 

 

2. Умови допуску до вступних екзаменів 

Рішення про допуск до вступних екзаменів до аспірантури виноситься 
виключно приймальною комісією університету за результатами співбесіди 
вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду поданих наукових 
праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового 
керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін. 

За відсутності повного переліку документів або поданням їх після 
закінчення встановленого терміну вступник не допускається до участі у 
складанні вступних екзаменів до аспірантури. 

Особам, які за рішенням приймальної комісії допущені до складання 

вступних екзаменів до аспірантури з відривом від виробництва або без відриву 

від виробництва, для підготовки та складання вступних екзаменів надається 

один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 

10 днів на кожний екзамен.  

 



3. Організація та проведення вступних екзаменів 

 Відповідно до пункту 11 статті 44 Закону України «Про вищу освіту» 

прийом на основі освітнього ступеня «магістр» / освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст» для здобуття освітньо-наукового  ступеня доктора філософії 

здійснюється за результатами вступних випробувань. 

Вступники до аспірантури університету складають вступні екзамени зі 

спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка 

відповідає обраної ними наукової спеціальності), філософії та однієї з 

іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі діючих 

навчальних  програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, 

затверджених Міністерством освіти і науки України. Екзамен з іншої іноземної 

мови складається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу, 

наукової установи у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над 

дисертацією. 

 Оцінювання вступних екзаменів зі: спеціальності; іноземної мови; 

філософії здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться відповідно в 

національну шкалу («відмінно» – 90-100 балів; «добре» – 75-89; «задовільно» – 

60-74; «незадовільно» – 1-59). 

 Наявність міжнародного сертифікату з підтвердженням рівня володіння 

іноземною мовою В-2 прирівнюється до 100 балів і зараховується при 

складанні вступного екзамену з іноземної мови.  

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька 

кандидатських екзаменів, звільняються від відповідних вступних екзаменів до 

аспірантури. Приймальною комісією зараховуються оцінки кандидатських 

екзаменів. 

Вступники, які без поважних причин не з`явилися  на вступні екзамени у 

зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як 

«незадовільно» (нижче 60 балів), до участі в наступних вступних екзаменах не 

допускаються. 

Повторне складання вступних екзаменів не дозволяється. Результати 

вступних екзаменів до аспірантури дійсні протягом календарного року. 

Прийом вступних екзаменів до аспірантури проводиться предметними 

комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором і до складу яких 

включаються доктори і кандидати наук, а до складу предметної комісії з 

іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані 

викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання. 

Вступні екзамени проводяться з 5 жовтня 2015 р. до 30 жовтня 2015 р. 

 

4. Умови зарахування 

На підставі результатів вступних екзаменів до аспірантури приймальна 

комісія приймає рішення щодо кожного вступника. 

 У разі одержання однакової суми балів за результатами складання 

вступних екзаменів право на першочергове зарахування до аспірантури мають 

вступники, що:  

 отримали більш високий бал за результатами складання екзамену з 



наукової спеціальності; 

 мають наукову статтю у виданні, яке включено до міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus, Web Science; 

 мають патент на винахід або авторське свідоцтво; 

 мають наукову статтю у фаховому виданні України; 

 виступили на міжнародній (всеукраїнській) науковій конференції 

(підтверджено сертифікатом або іншим документом); 

 є призерами міжнародних студентських олімпіад з фаху; 

переможцями міжнародних конкурсів наукових робіт (підтверджено 

дипломом); 

 є призерами всеукраїнських студентських олімпіад з фаху; 

переможцями всеукраїнських конкурсів наукових робіт 

(підтверджено дипломом); 

 мають рекомендації не менше 2-х відомих вчених в галузі науки; 

 мають вищий середній бал додатку до диплому магістра/спеціаліста; 

 мають стаж роботи за фахом не менше  2-х років. 

 Право першочергового зарахування при рівності набраних балів 

надається за вищезазначеною послідовністю. 

При прийомі до аспірантури на основі освітнього ступеня «магістр» / 

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (для випускників минулих років) 

середній бал додатку до диплому магістра/спеціаліста державного зразка, 

обраховується за національною шкалою (5-бальною) значенням 100-бальної 

шкали: 

3,0 60 

3,1 62 

3,2 63 

3,3 65 

3,4 66 

3,5 68 

3,6 69 

3,7 71 

3,8 72 

3,9 74 

4,0 75 

4,1 77 

4,2 79 

4,3 81 

4,4 83 

4,5 85 

4,6 87 

4,7 89 

4,8 91 

4,9 95 

5,0 100 



Особи, які не пройшли за конкурсом на навчання в аспірантурі за 

державним замовленням, мають право бути зарахованими на умовах договору. 

Апеляції на результати вступних екзаменів розглядає апеляційна комісія, 

яка працює згідно з «Положенням про апеляційну комісію». 

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора на 

підставі рішення приймальної комісії з 1 листопада 2015 р. 

Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до 

аспірантури вступнику письмово повідомляється в п’ятиденний термін з дня 

прийняття приймальною комісією відповідного рішення. 

 
 


