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Правила прийому до докторантури Донецького державного університету
управління у 2020 році
Правила прийому до докторантури Донецького державного
університету управління у 2020 році є додатком до Правил прийому до
Донецького державного університету управління у 2020 році (далі – Додаток),
який розроблено на підставі Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів у 2020 році, затверджених наказом МОН України від 11.10.2019 р.
№ 1285, Постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 року
«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)» та затверджено рішенням Вченої ради 19.12.2019 р. (протокол
№ 4/2).
1. Загальні положення
1.1. Докторантура відкривається за рішенням вченої ради Донецького
державного університету управління (далі – ДонДУУ), що затверджується
наказом ректора ДонДУУ, за умови наявності трьох штатних працівників –
докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності.
1.2. Підготовка докторів наук в ДонДУУ здійснюється в докторантурі за
очною (денною) формою навчання, без отримання ліцензій, за такими
галузями знань та спеціальностями:
Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові
науки
07 Управління та
адміністрування
28 Державне управління та
адміністрування

Спеціальність
051 Економіка
073 Менеджмент
281 Державне управління та
адміністрування

1.3. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі
ДонДУУ становить два роки.
1.4. Підготовка громадян України в докторантурі ДонДУУ
здійснюється:
- за рахунок коштів Державного бюджету України (за державним
замовленням);
- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах договору,
зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення
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наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів
вищої освіти ступеня доктора наук).
1.5. Підготовка в докторантурі ДонДУУ іноземців та осіб без
громадянства, які постійно проживають в Україні, 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 ДонДУУ та вищими навчальними
закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими,
академічної мобільності, та/або проведення спільних наукових
досліджень;
- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
1.6. Вступ до докторантури ДонДУУ здійснюється на конкурсній основі
окремо за кожною спеціальністю незалежно від джерела фінансування.
1.7. Прийом документів, оформлення особових справ вступників до
докторантури, а також виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом до
докторантури, здійснює відділ аспірантури.
2. Порядок та строки прийому документів
2.1. До докторантури ДонДУУ (далі – докторантури) приймаються
особи, які мають 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, з метою завершення роботи над науковими дослідженнями
та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для
здобуття ступеня доктора наук.
2.2. Прийом до докторантури здійснюється з урахуванням наукових
досягнень вступника за обраною спеціальністю відповідно до встановлених
вимог.
2.3. Прийом до докторантури проводиться у наступні терміни:
Етап вступної кампанії
Подання розгорнутих пропозицій від
претендентів на вступ до докторантури на
кафедри
Представлення розгорнутих пропозицій
щодо дослідницької роботи на кафедрі,
надання висновку кафедрою

Строки прийому заяв та
документів, конкурсного
відбору та зарахування
до 15 червня 2020 р.
до 30 червня 2020 р.
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Початок прийому заяв та документів на
вступ до докторантури
Закінчення прийому заяв
Розгляд поданих документів. Підготовка
висновків для вченої ради ДонДУУ щодо
результатів розгляду документів та
висновків кафедр щодо претендентів на
вступ до докторантури
Розгляд та рішення вченої ради ДонДУУ
Термін зарахування вступників

10 серпня 2020 р.
29 серпня 2020 р.
до 21 вересня 2020 р.
до 30 вересня 2020 р.
1 жовтня 2020 р.

2.4. Для вступу до докторантури вступник подає:
– заяву вступника;
– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
Закону України «Про громадянство України»);
– ідентифікаційний код;
– копію військово-облікового документа для військовозобов'язаних
(крім випадків, передбачених законодавством);
– копію документу державного зразка про здобутий ступінь магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і копію додатку до нього;
Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий
іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні
з іншими особами.
– автобіографію;
– особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем праці;
– копію диплома кандидата наук;
– копію атестата про присвоєння вченого звання;
– копію трудової книжки, завірена за місцем праці;
– список опублікованих наукових статей за обраною спеціальністю
разом із копіями опублікованих наукових статей;
– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складена
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником ДонДУУ, із згодою бути науковим консультантом в разі
його вступу до докторантури (форма – вільна);
– розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи
та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки
результатів проведених досліджень до захисту;
– дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
2.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
комісією або в установленому законодавством порядку.
Копії документів, що посвідчують особу та громадянство, військового
квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.
Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
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2.6. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до
докторантури Університету, порядком зарахування, порядком звільнення з
попереднього місця роботи фіксується в заяві вступника та підтверджується
його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
3. Порядок проведення конкурсу на вступ до докторантури
3.1. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за 2 місяці до
вступу (до 15 червня 2020 р.) подає кафедрі розгорнуту пропозицію, в якій
міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової
роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до
захисту.
3.2. Протягом місяця з дня надходження розгорнутої пропозиції (до 30
червня 2020 р.) кафедра заслуховує наукову доповідь претендента на вступ до
докторантури, шляхом голосування визначає можливість зарахування до
докторантури та надає висновок.
3.3. Після надання висновку кафедрою, претендент на вступ до
докторантури надає повний пакет документів до відділу аспірантури, який
встановлює відповідність пакету документів вимогам Правил прийому до
докторантури, узагальнює та передає інформацію про результати розгляду
документів та висновків кафедр щодо доповідей претендентів на вступ до
докторантури вченій раді ДонДУУ (до 21 вересня 2020 р.).
3.4. Вчена рада ДонДУУ розглядає надану відділом аспірантури
інформацію, в т.ч. висновки відповідних кафедр із урахуванням доведеного до
ДонДУУ обсягу прийому за державним замовленням до докторантури за
відповідною спеціальністю та приймає рішення про зарахування вступника до
докторантури або відмовляє у зарахуванні вступника (до 30 вересня 2020 р.).
3.5. У разі позитивного рішення вченої ради ДонДУУ щодо зарахування
особи, яка подала для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним
вищим навчальним закладом, вчена рада одночасно приймає рішення про
визнання його диплома. У разі відмови вчена рада надає вступнику
обґрунтоване пояснення причин такої відмови.
3.6. Якщо за окремою спеціальністю кількість претендентів на вступ
перевищує кількість місць державного замовлення за даною спеціальністю,
вчена рада ДонДУУ приймає рішення про зарахування вступника до
докторантури (або відмовляє у зарахуванні вступника) на підставі
рейтингового списку вступників.
Для конкурсного відбору вступників вчена рада ДонДУУ враховує в
рейтинговому списку такі наукові здобутки вступника:
– наявність підготовленого (у повному обсязі) рукопису дисертації або
монографії за темою докторської дисертації, або наукової доповіді
(якщо захист планується за сукупністю статей) – 100 балів;
– обсяг опублікованих після захисту дисертації доктора філософії
(кандидата наук) наукових праць за темою докторської дисертації
(монографії, статті у фахових виданнях України, статті у закордонних
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виданнях) з урахуванням особистого внеску вступника до докторантури
у кожну публікацію – 1 бал за кожен друкований аркуш обсягу;
– обсяг опублікованих після захисту дисертації доктора філософії
(кандидата наук) наукових статей за темою докторської дисертації (з
урахуванням особистого внеску вступника до докторантури у кожну
публікацію) у виданнях, які індексуються базою даних Scopus та/або
Web of Science – 10 балів за кожен друкований аркуш обсягу;
– кількість захищених під керівництвом претендента докторів філософії
(кандидатів наук) – 10 балів за кожного доктора філософії (кандидата
наук);
– здійснення наукового керівництва підготовкою науково-педагогічних
кадрів під час розгляду заяви про вступ до докторантури – 5 балів за
кожну особу, щодо якої здійснюється наукове керівництво.
У межах кожної спеціальності рейтинговий список вступників
впорядковується за конкурсним балом (сума балів вступника, зазначених у
цьому пункті) від більшого до меншого.
4. Порядок зарахування
4.1. Відповідно до наданої характеристики наукової діяльності
вступника вчена рада ДонДУУ призначає докторанту наукового консультанта
з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників із ступенем
доктора наук з відповідної спеціальності.
4.2. Особи, які не рекомендовані до зарахування на місця державного
замовлення та/або виявили бажання бути зарахованими до докторантури за
кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту) подають на ім’я
ректора ДонДУУ відповідну заяву.
4.3. Рішення вченої ради ДонДУУ затверджується і оформляється
наказом ректора.
4.4. Особам, зарахованим за державним замовленням до докторантури,
призначається стипендія з дня їх зарахування.
Довідку про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи
(за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування
стипендії докторант подає особисто в десятиденний термін після зарахування
до аспірантури.
4.5. Взаємозобов’язання ДонДУУ та докторантів визначаються в угоді
про надання освітніх послуг, яку докторант підписує у десятиденний термін
після зарахування до аспірантури.

Відповідальний секретар
приймальної комісії

О. І. Турбіна
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Завідувач аспірантури

А. С. Кумачова

