Додаток 5
до Правил прийому до
Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи»
у 2018 році

Правила прийому
до докторантури та аспірантури
(діють з 01 липня 2018 року до 30 червня 2019 року.)
1. ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ
1.1. Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється:
- в аспірантурі Університету за очною (денною, вечірньою) або
заочною формою навчання;
- поза аспірантурою (для працівників, які професійно здійснюють
наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за
основним місцем роботи в Університеті).
1.2. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі
становить чотири роки.
1.3. Прийом для здобуття ступеня доктора філософії на третьому рівні
вищої освіти в Університеті здійснюється:
1.3.1. За галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» зі
спеціальностей:
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
- 071 «Облік і оподаткування»;
1.3.2. За галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі
спеціальностей:
- 051 «Економіка»
1.4. Фінансування підготовки для здобуття ступеня доктора філософії
на третьому рівні вищої освіти в Університеті здійснюється:
- за рахунок коштів Державного бюджету України (за державним
замовленням);
- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах
контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на
проведення наукових досліджень, за якими передбачається
підготовка здобувачів ступеня доктора філософії або доктора
наук).
1.5. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти
Державного бюджету України за ступенем доктора філософії, мають право
повторно безоплатно здобувати вищу освіту за тим самим ступенем освіти, за
умови відшкодування до Державного бюджету України коштів, витрачених
на оплату послуг з підготовки фахівців.

1.6. Прийом на навчання до Університету для здобуття ступеня доктора
філософії на третьому рівні вищої освіти здійснюється на конкурсній основі
не залежно від джерел фінансування.
1.7. Терміни проведення конкурсного прийому встановлюються
відповідно до рішення Вченої ради та оприлюднюються на офіційному вебсайті Університету.
1.8. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії на третьому
рівні вищої освіти в Університеті приймаються особи, які здобули ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
1.9. До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно
подали всі документи, необхідні для вступу.
1.10. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до
складання вступних іспитів до аспірантури у зв‟язку з неподанням у
встановлений термін всіх або окремих документів, необхідних для вступу,
або подання їх після закінчення встановленого терміну.
1.11. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури,
включає:
- заяву вступника (додаток А);
- копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої
спеціальності (кваліфікації);
- копію паспорта та ідентифікаційного коду;
- презентацію дослідницьких пропозицій (додаток В);
- 2 фотокартки 3х4.
Документи подаються вступниками особисто у швидкозшивачі з 2
конвертами.
1.12. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня
доктора філософії на третьому рівні вищої освіти в Університеті складаються
з:
- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої
освіти магістра з відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню
B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
- інших форм вступних випробувань (співбесіди, розгляду поданих
наукових
праць
вступника,
презентації
дослідницьких
пропозицій чи досягнень).
1.13. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови
дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language
Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не
нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або
аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не
нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або
аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF
або DALF (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.
1.14. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за
рішенням приймальної комісії призначаються додаткові вступні
випробування. За їх результатами приймається рішення про допуск/не допуск
вступника до подальшого проходження вступного іспиту зі спеціальності та
вступного іспиту з іноземної мови. У випадку, якщо вступник не склав
додаткового вступного випробування, він втрачає право брати учать у
конкурсному відборі.
1.15. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких були оцінені
балами нижчими за мінімальний рівень, встановлений цими Правилами
прийому, а також особи, які забрали документи після дати закінчення
прийому документів, до участі у наступних вступних випробуваннях та у
конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
1.16. За результатами проведення вступних випробувань приймальна
комісія приймає рішення щодо кожного вступника. У разі одержання
однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають
такі особи:
- вступники, які успішно закінчили магістратуру і рекомендовані до
вступу до аспірантури кафедрами навчально-наукових інститутів
Університету, або які мають рекомендації інших ВНЗ до вступу в
аспірантуру;
- вступники, які одержали вищий бал при складанні іспиту зі
спеціальності.
За результатами вступних іспитів при виникненні вакантних місць
(неявка рекомендованих осіб на іспит, незадовільний бал за результатами
попередньо складеного іспиту, інші обставини), що доведені Міністерством
освіти і науки України для зарахування до аспірантури та які будуть
фінансуватися за кошти Державного бюджету України, приймальна комісія
може прийняти рішення про перерозподіл таких місць на користь
випускників або працівників Університету, якщо такий перерозподіл не
призведе до зміни (збільшення) планових обсягів прийому, доведених
Міністерством освіти і науки України. За таких умов, переважне право на
зарахування мають вступники, які подавали документи на навчання за
рахунок фінансування Державного бюджету України, одержали однакові з
іншими вступниками бали за результатами вступних іспитів та
рекомендовані до вступу до аспірантури навчально-науковими інститутами
Університету.

1.17. При збільшенні планових обсягів прийому, доведених
Міністерством освіти і науки України (виділенні додаткових місць),
переважне право при зарахуванні до аспірантури мають особи, які за
результатами вступних іспитів одержали високий конкурсний бал, але не
були рекомендовані до зарахування до аспірантури за рахунок коштів
Державного бюджету України.
1.18. За рішенням приймальної комісії Університету, позитивні
результати вступного іспиту з конкурсного предмету при вступі на обрану
галузь знань можуть бути зараховані вступнику при конкурсному відборі на
іншу галузь знань.
1.19. За рішенням приймальної комісії Університету, відповідно до
рішення Вченої ради, може бути оголошений додатковий набір для здобуття
ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти та доктора наук на
науковому рівні вищої освіти на комерційній основі. Дане рішення
затверджується наказом ректора Університету та оприлюднюється на
офіційному веб-сайті Університету.
1.20. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може
бути скасоване приймальною комісією за умови виявлення порушень
законодавства з боку вступника, у т.ч. недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту.
1.21. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня
доктора філософії.
1.22. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до
зарахування до аспірантури вважається оприлюднення відповідного рішення
на стенді приймальної комісії Університету.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування
також розміщується на веб-сайті Університету.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.
1.23. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано
рекомендацію до зарахування на навчання за кошти Державного бюджету
України, приймається за заявою вступника (додаток Д), що подається до
приймальної комісії Університету та долучається до його особової справи.
1.24. Договір із Університетом щодо навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування до
аспірантури. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним
сторонами.
2. ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ
ГРОМАДЯНСТВА

2.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до ДВНЗ
«Університет банківської справи» 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).
2.2. Прийом для здобуття ступеня доктора філософії на третьому рівні
вищої освіти в Університеті для іноземців та осіб без громадянства
здійснюється:
2.2.1. За галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» зі
спеціальностей:
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
- 071 «Облік і оподаткування»;
2.2.2. За галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі
спеціальностей:
- 051 «Економіка»
2.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в
Україні, особи, яким надано статус біженців в Україні, особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус
закордонних українців і які перебувають в Україні на законних підставах,
мають право на здобуття ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої
освіти в Університеті нарівні з громадянами України.
2.4. Підготовка в аспірантурі Університету осіб, визначених п. 2.3. цих
Правил здійснюється:
- на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних
програм обміну чи мобільності;
- за кошти Державного бюджету України в межах квот, визначених
Кабінетом Міністрів України;
- на підставі договорів, укладених між Університетом та вищими
навчальними закладами (науковими установами) інших країн,
щодо обміну вченими, академічної мобільності, та/або
проведення спільних наукових досліджень, зокрема за якими

передбачається підготовка здобувачів ступеня доктора філософії,
або доктора наук;
- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах
контракту).
2.5. При прийнятті на здобуття ступеня доктора філософії на третьому
рівні вищої освіти в Університеті осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь, обов'язковою є процедура визнання і встановлення
еквівалентності документа про здобутий за кордоном ступінь, 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 від 27 червня 2015 року №
614/ 27059.
2.6. Зарахування вступників з числа іноземців на здобуття ступеня
доктора філософії на третьому рівні вищої освіти в Університеті для
іноземців та осіб без громадянства здійснюється упродовж року (але не
більше 2 разів на рік).
Виконання освітньої складової підготовки докторів філософії з числа
іноземців і осіб без громадянства розпочинається з 01 вересня поточного
року.
2.7. Строки прийому заяв, проведення співбесід, вступних випробувань
іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і
вступають до Університету, визначаються приймальною комісією та
оприлюднюються на офіційному веб-сайті.
2.8. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії на третьому
рівні вищої освіти в Університеті приймаються іноземці та особи без
громадянства, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста).
2.9. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури
іноземців та осіб без громадянства, включає:
- заяву вступника (додаток А);
- документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітньокваліфікаційний рівень (магістр), на основі якого здійснюється вступ,
засвідчений відповідно до законодавства країни їх видачі та
легалізований відповідною закордонною установою України, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами України;
- додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий
освітньо-кваліфікаційний рівень (магістр), на основі якого
здійснюється вступ, засвідчений відповідно до законодавства країни
їх видачі та легалізований відповідною закордонною установою
України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України (за наявності);

- копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує
особу без громадянства;
- поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України;
- 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
- копію посвідчення закордонного українця;
- презентацію дослідницьких пропозицій (додаток В) з обраної
наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за
місцем роботи/навчання список опублікованих наукових праць і
винаходів українською або англійською мовою.
Документи подаються вступниками особисто з 2 конвертами.
2.10. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня
доктора філософії на третьому рівні вищої освіти в Університеті для
іноземців та осіб без громадянства складаються з:
- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої
освіти магістра з відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню
B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
- інших форм вступних випробувань (співбесіди, розгляду поданих
наукових
праць
вступника,
презентації
дослідницьких
пропозицій чи досягнень).
2.11. У випадку вступу іноземного громадянина на програму
підготовки, де викладання здійснюється англійською мовою, вступник здає
вступні випробування (інші форми вступного випробування) на англійській
мові, англійську мову (іноземну).
2.12. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі про освіту, за рішенням
приймальної комісії призначаються додаткові вступні випробування.
2.13. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти в Університеті
зараховуються на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній
базі.
2.14. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких були оцінені
балами нижчими за мінімальний рівень, встановлений цими Правилами
прийому, а також особи, які забрали документи після дати закінчення
прийому документів, до участі у наступних вступних випробуваннях та у
конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
2.15. За результатами проведення вступних випробувань приймальна
комісія приймає рішення щодо кожного вступника.
2.16. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може
бути скасоване приймальною комісією за умови виявлення порушень

законодавства з боку вступника, у т.ч. недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту.
2.17. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до
зарахування до аспірантури вважається оприлюднення відповідного рішення
на стенді приймальної комісії Університету.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування
також розміщується на веб-сайті Університету.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.
2.18. Договір із Університетом щодо навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування до
аспірантури. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним
сторонами.
3. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
3.1. Конкурсний бал особи, яка претендуватиме на зарахування до
аспірантури, формуватиметься за формулою:
КБ = ВІМ + ВІС + ДБ + СБ,
де: ВІМ - результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною
шкалою) або бали сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за
професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 (замість вступного
іспиту з іноземної мови);
ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною
шкалою);
ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;
СБ – середній бал додатка до диплому магістра/спеціаліста
державного зразка.
3.2. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури
на кожному з вступних випробувань, оцінюватимуться за 100 бальною
шкалою, яка переводиться відповідно в національну шкалу («відмінно» – 90100 балів; «добре» – 74-89; «задовільно» – 60-73; «незадовільно» – 1-59).
3.3. Наявність міжнародного сертифікату з підтвердженням рівня
володіння іноземною мовою В-2 прирівнюється до 100 балів і зараховується
при складанні вступного екзамену з іноземної мови.
При вступі до аспірантури враховуються наукові здобутки вступників.
Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення:

Навчальні та наукові
досягнення
Сертифікат міжнародного
зразка з іноземної мови за
професійним спрямуванням, що
підтверджує рівень В2
Диплом переможця та призера
міжнародної студентської
олімпіади з фаху
Диплом переможця та призера
всеукраїнської студентської
олімпіади МОН України з фаху

Умовне
позначення
ДБ1

Кількість балів
100 (за сертифікат)

ДБ2

40

ДБ3

І місце – 20
ІІ місце – 15
ІІІ місце – 10

Диплом переможця та призера
ДБ4
І місце – 20
конкурсу студентських
ІІ місце – 15
наукових робіт МОН України з
ІІІ місце – 10
фаху
Наукова стаття у вітчизняному
ДБ5
10 (кожна стаття)
фаховому виданні*
Наукова стаття у міжнародному
ДБ6
20 (кожна стаття)
виданні*
Участь у всеукраїнських
ДБ7
5 (кожна теза)
наукових конференціях, за
умови опублікування тез
доповідей*
Участь у міжнародних
ДБ8
10 (кожна теза)
наукових конференціях, за
умови опублікування тез
доповідей*
Рекомендація Вченої ради
ДБ9
5
університету/інституту до
вступу в аспірантуру
Середній бал додатку до
ДБ10
Розрахунок відповідно
диплому магістра/спеціаліста
до п. 4.4 розділу 4 цих
державного зразка
Правил
* - за період не більше трьох років до моменту вступу до аспірантури та
лише за обраною спеціальністю.
3.4. Середній бал додатка до диплому магістра/спеціаліста державного
зразка обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до десятих
частин та розраховується за формулою:

,
де ОДД - сума всіх оцінок додатка до диплому магістра/спеціаліста за
фаховою спеціальністю, включно з оцінкою державної атестації (за 100бальною шкалою),
КД - кількість дисциплін.
Якщо оцінки у дипломі виставлені за 5-бальною шкалою, середній бал
переводиться у 100-бальну шкалу шляхом його множення на 20 та
подальшим округленням до десятих частин бала.
3.5. Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою балів,
отриманих за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та
наукові досягнення.
4. ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ
4.1. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється за очною
(денною) формою навчання:
4.2. Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі
становить два роки.
4.3. Прийом для здобуття ступеня доктора наук на науковому рівні
вищої освіти в Університеті здійснюється за галуззю знань 07 «Управління та
адміністрування» зі спеціальностей:
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
- 071 «Облік і оподаткування»;
4.4. Фінансування підготовки ступеня доктора наук на науковому рівні
вищої освіти здійснюється:
- за рахунок коштів Державного бюджету України (за державним
замовленням);
- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах
контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на
проведення наукових досліджень, за якими передбачається
підготовка здобувачів ступеня доктора філософії або доктора
наук).
4.5. Особи, які в минулому успішно вступили до докторантури для
підготовки за державним замовленням, правом повторного вступу до
докторантури для підготовки за державним замовленням не користуються.
4.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус
закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах,

мають право на здобуття вищої освіти за науковим ступенем доктора наук
нарівні з громадянами України.
4.7. Підготовка в докторантурі Університету осіб, визначених п. 4.6.
цього Порядку здійснюється:
- на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних
програм обміну чи мобільності;
- за кошти державного бюджету в межах квот, визначених
Кабінетом Міністрів України;
- на підставі договорів, укладених між Університетом та вищими
навчальними закладами (науковими установами) інших країн,
щодо обміну вченими, академічної мобільності, та/або
проведення спільних наукових досліджень, зокрема за якими
передбачається підготовка здобувачів ступеня доктора філософії
або доктора наук;
- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах
контракту).
4.8. При прийнятті для здобуття ступеня доктора наук на науковому
рівні вищої освіти в Університеті осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь, обов'язковою є процедура визнання і встановлення
еквівалентності документа про здобутий за кордоном ступінь, 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 червня 2015 року за №
614/27059.
4.9. Прийом до докторантури Університету здійснюється на конкурсній
основі незалежно від джерел фінансування навчання.
4.10. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь
доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з
обраної спеціальності (зокрема публікації в закордонних реферованих
журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня
наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені, що визначені
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та затверджені
відповідно до закону) і які мають наукові результати, що потребують
завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової
доповіді за сукупністю статей.
4.11. Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури,
включає:
- заяву вступника (додаток Г);
- копію диплома доктора філософії (або кандидата наук);
- копію паспорта та ідентифікаційного коду;
- список опублікованих наукових праць і винаходів (Додаток Б);

письмову характеристику наукової діяльності вступника,
написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним
або науковим працівником Університету, зі згодою бути
науковим консультантом вступника за умови його вступу до
докторантури;
- 2 фотокартки 3х4.
Документи подаються вступниками особисто з 2 конвертами.
4.12. Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури
іноземців та осіб без громадянства, визначений у п. 2.9. цих
Правил та додатково включає:
- тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового
ступеня доктора наук українською або англійською мовою;
- копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня,
засвідчений відповідно до законодавства країни їх видачі та
легалізований відповідною закордонною установою України, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами України.
Документи подаються вступниками особисто з 2 конвертами.
4.13. Для вступу до докторантури, не менше ніж за два місяці до
вступу, вступник подає розгорнуту пропозицію, в якій вказує план
дослідницької роботи та обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки
результатів вже проведених досліджень до захисту.
4.14. Заслуховування наукових доповідей вступників до докторантури
відбувається на засіданні міжкафедрального наукового семінару у місячний
термін з часу отримання документів, і шляхом відкритого голосування
визначається можливість зарахування кожної особи до докторантури.
4.15. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано
рекомендацію до зарахування на навчання за кошти Державного бюджету
України, приймається за заявою вступника (додаток Д), що подається до
приймальної комісії Університету та долучається до його особової справи.
-

5. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ
ВИПРОБУВАНЬ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА
НАВЧАННЯ
5.1. Приймальна комісія працює за таким графіком:
- понеділок – п„ятниця з 9.00 до 17.00, перерва – з 12.00 до 12.30;
- субота – з 10.00 до 14.00 без перерви;
- неділя – вихідний день;
5.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний
відбір та зарахування для здобуття вищої освіти за ступенем доктора
філософії для громадян України проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від вступників
Строки
проведення
Університетом співбесід та
вступних випробувань
Термін
оприлюднення
рейтингового
списку
вступників
Терміни
зарахування
вступників

Очна (денна),
вечірня, заочна
форми навчання в
аспірантурі
02 липня
2018 року
31 липня
2018 року
01 –
17 серпня
2018 року
27 серпня
2018 року

Поза
аспірантурою

не пізніше
31 серпня
2018 року

не пізніше
31 серпня
2018 року

02 липня
2018 року
31 липня
2018 року
01 –
17 серпня
2018 року
27 серпня
2018 року

5.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний
відбір та зарахування для здобуття вищої освіти за ступенем доктора наук
для громадян України проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
від вступників
Заслуховування наукових доповідей
вступників
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників
Терміни зарахування вступників

Очна (денна) форма
навчання в докторантурі
02 липня
2018 року
31 липня
2018 року
01 – 17 серпня
2018 року
27 серпня 2018 року
не пізніше
31 серпня 2018 року

ДОДАТОК А
Форма заяви вступника до аспірантури

Ректорові
Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи»
д.е.н., професору Смовженко Т.С.
прізвище, ім‟я по батькові (повністю)
домашня адреса (індекс)
контактний телефон
e-mail

Заява
Прошу допустити мене до складання вступних іспитів до аспірантури Державного
вищого навчального закладу «Університет банківської справи» за очною (денною) /
очною (вечірньою) / заочною формою навчання за спеціальністю 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» / 051 «Економіка» / 071 «Облік і оподаткування»
на комерційній основі/за рахунок коштів Державного бюджету України.
Отримав(ла) повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр,
спеціаліст за спеціальністю ____________________________ в _________ році
в _______________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

Сертифікат

міжнародного

зразка

з

______________________________
(вказати якої мови)

мови
за
професійним
спрямуванням,
що
підтверджує
рівні
________________________________________________________________________

В2

(вказати який, ким і коли виданий)

прошу зарахувати замість вступного іспиту з _________________________________ мови.
(вказати якої)

Складатиму вступний іспит з _______________________ мови.
(з якої іноземної мови)

Гуртожиток ______________________________________
(потрібний, не потрібний)

До заяви додаю:
- презентація дослідницьких пропозицій на тему ________________________
________________________________________________________________________
- перелік документів.

З умовами вступу до аспірантури ознайомлений(на).
“_____”______________________
__________________________
(підпис)

ДОДАТОК Б
Форма списку праць вступника в аспірантуру

Список
наукових праць вступника до аспірантури Державного вищого навчального
закладу «Університет банківської справи» зі спеціальності
______________________________________________________
(шифр та назва спеціальності)
_______________________________________________________
(прізвище, ім'я по- батькові)
№ Назва
п/
п
1

Найменування
роботи
2

3

Вихідні
данні
4

Підпис вступника _____________________________
(підпис)

Обся
г
(д.а.)
5

Співавтори

(П.І.П)

Список завіряю:
Завідувач докторантури та аспірантури _________________
(підпис)
Дата
МП

(П.І.П)

6

ДОДАТОК В

Презентація дослідницьких пропозицій
Презентація дослідницьких пропозицій – це авторський текст обсягом 5
стор., у якому викладено бажану тематику дисертаційного дослідження
вступника в аспірантуру Університету, обґрунтування актуальності обраної
ним проблеми та методологію її осмислення.
Презентація дослідницьких пропозицій має відповідати галузі знань, на яку
подаються документи вступником.
Презентація дослідницьких пропозицій оцінюватиметься профільними
кафедрами Університету за критеріями наукової новизни, обґрунтованості,
актуальності, проблемності тощо.

ДОДАТОК Г
Форма заяви вступника до докторантури

Ректорові
Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи»
д.е.н., професору Смовженко Т.С.
прізвище, ім‟я по батькові (повністю)
домашня адреса (індекс)
контактний телефон
e-mail

ЗАЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсі для вступу до
докторантури Державного вищого навчального закладу «Університет
банківської справи» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» / 071 «Облік і оподаткування» на комерційній основі/за
рахунок коштів Державного бюджету України.
Про себе повідомляю:
Отримав(ла) вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр (спеціаліст)
за спеціальністю ________________________________ в ______ році в _____________
_________________________________________________________________________.
(назва вищого навчального закладу)

Маю науковий ступінь кандидата ____________ наук з _____ року
(диплом № _______________ ).
Маю вчене звання доцента / професора / старшого наукового
спіробітника з _____ року (атестат № _______________ ).
Основне місце роботи та посада, яку обіймаю (на час вступу до
докторантури)
__________________________________________________________________________

“___”_____________ 20__ р.

_________________
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Ректор ВНЗ

_________________
М.П.

Завідувач кафедри

_________________

Передбачуваний науковий консультант

_________________

ДОДАТОК Д
Форма заяви вступника до аспірантури / докторантури на іншу форму фінансування

Голові Приймальної комісії
до докторантури та аспірантури
Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи»
д.е.н., професору Смовженко Т.С.
прізвище, ім‟я по батькові (повністю)
домашня адреса (індекс)
контактний телефон
e-mail

ЗАЯВА
Прошу розглянути можливість мого зарахування до аспірантури /
докторантури Державного вищого навчального закладу «Університет
банківської справи» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» / 051 «Економіка» / 071 «Облік і оподаткування» за рахунок
коштів фізичних / юридичних осіб.
“_____”______________________

__________________________
(підпис)

ДОДАТОК Е
Форма заяви вступника на здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою

Ректорові
Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи»
д.е.н., професору Смовженко Т.С.
прізвище, ім‟я по батькові (повністю)
домашня адреса (індекс)
контактний телефон
e-mail

Заява
Прошу допустити мене до конкурсу на здобуття ступеня доктора філософії поза
аспірантурою в Державному вищому навчальному закладі «Університет банківської
справи» без переривання трудової діяльності за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» / 051 «Економіка» / 071 «Облік і оподаткування» на комерційній
основі.
Отримав(ла) повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр,
спеціаліст за спеціальністю ____________________________ в _________ році
в _______________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

Гуртожиток ______________________________________
(потрібний, не потрібний)

До заяви додаю:
- список опублікованих наукових праць і винаходів;
- перелік документів.

З умовами вступу для здобуття ступеня доктора філософії поза
аспірантурою ознайомлений(на).
“_____”______________________

__________________________
(підпис)

