ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук
у Державній навчально-науковій установі
«Академія фінансового управління» в 2021 році

Загальні положення
З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення
їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня
доктора наук особа має право вступити до докторантури вищого навчального
закладу (наукової установи).
Вступ до докторантури Державній навчально-науковій установі «Академія
фінансового управління» (далі – Академія) здійснюється на конкурсній основі
відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261;
Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН,
та Правил прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора
наук у Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового
управління» в 2021 році (далі – Правила прийому).
До докторантури зараховуються особи, які мають науковий ступінь
доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з
обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих
журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня
наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові
результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації,
монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом
на навчання, відповідні нормативні строки підготовки для здобуття наукового
ступеня доктора наук наведено у Додатку 1.
Підготовка в докторантурі Академії здійснюється:
1) за рахунок коштів Державного бюджету України – за державним
замовленням;
2) за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту)
– понад державне замовлення.
Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за державним
замовленням відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 (в
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050).
Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два
роки.
І. Порядок, перелік і строки подання документів для вступу до
докторантури Академії
1. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір і зарахування на навчання
в докторантурі проводяться в такі строки:
Терміни

Етапи вступної кампанії

27 серпня 2021 року

Початок прийому заяв і документів

17 вересня 2021 року
з 1 жовтня 2021 року

Закінчення прийому заяв і документів від
вступників до докторантури
Зарахування до докторантури

Порядок роботи Приймальної комісії Академії: щодня, крім суботи та
неділі, з 900 до 1700 год.
2. Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури Академії,
включає:
− заява вступника на ім’я Президента Академії;
− особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою
тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
− копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
− 2 фотокартки (3x4 см);
− копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої
спеціальності (кваліфікації);
− копія додатку до диплому про вищу освіту;
− копія диплому про присудження наукового ступеня доктора філософії
(кандидата наук);
− копія атестату про присвоєння вченого звання доцента, старшого
наукового співробітника, професора (за наявності);

− список опублікованих наукових праць і винаходів разом з відбитками
опублікованих статей та/або тез;
− розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
наук;
− письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена
доктором наук, який є штатним науковим працівником Академії, зі згодою бути
науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
3. Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового
ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого
звання доцента, старшого наукового співробітника, професора подаються
вступниками особисто.
4. Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у
зв’язку зі вступом до докторантури подається докторантом особисто в
десятиденний термін (в окремих випадках даний термін може бути
продовжений) після зарахування до докторантури.
5. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням
і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний
вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування
коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України
порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26
серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого
бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).
IІІ. Зарахування на навчання
Зарахування до докторантури здійснюється відповідно до п. 42 Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261.

Додаток 1
ПЕРЕЛІК
галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в
докторантурі для здобуття наукового ступеня доктора наук
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2 роки
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навчання
одного року
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замовлення)

