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І. Загальні положення
1.1 Правила прийому до аспірантури Приватного вищого навчального
закладу «Міжнародний університет бізнесу і права» в 2017 році розроблені
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №
1556-VІІ (зі змінами та доповненнями), Умов прийому на навчання дo вищих
навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645,
Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».
Правила прийому до аспірантури та докторантури ПВНЗ «МУБіП» є
додатком до Правил прийому до ПВНЗ «МУБіП» у 2017 році (далі – Правила
прийому). Правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 01 березня
2017 року до 31 серпня 2018 року.
1.2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:
відбіркова комісія – структурний підрозділ Приймальної комісії, який
виконує її функції у структурному підрозділі ПВНЗ «МУБіП»;
вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на
навчання до ПВНЗ «МУБіП», зокрема в Аспірантуру та Докторантуру;
конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати
вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до
Умов та цих Правил для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до
0,001;
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до
здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного
оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів),
фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень
тощо;

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає
перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету;
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на
основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що
здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної
програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше
компетентностей;
презентація дослідницьких пропозицій – форма вступного випробування,
що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора
філософії, яка передбачає заслуховування та обговорення повідомлення
вступника.
1.3. ПВНЗ «МУБіП» оголошує прийом на навчання для здобуття вищої освіти
за ступенем доктора філософії (до аспірантури ПВНЗ «МУБіП») за
спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і
спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2015 року № 266. Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги для
освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні у
ПВНЗ «МУБіП» встановлено наказами МОН України «Про ліцензування
освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» (протокол № 12/2 від
19 липня 2016 року):
№з/п
1.
2.
3.
4.

Шифр та назва галузі
05 Соціальні та поведінкові науки
07 Управління та адміністрування
07 Управління та адміністрування
08 Право

Код та найменування
спеціальності
051 Економіка
073 Менеджмент
075 Маркетинг
081 Право

Ліцензований
обсяг
10
10
10
10

Прийом до докторантури Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний університет бізнесу і права» для здобуття наукового ступеня
доктора наук здійснюється за такими спеціальностями: 075 Маркетинг (08.00.04
- економіка та управління підприємствами; 051 Економіка (08.00.05 - розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка).
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1 До аспірантури на очну та заочну форми навчання для здобуття наукового
ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули
ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
2.2 Фінансування підготовки фахівців у аспірантурі здійснюється за рахунок
коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
2.3 Кількість аспірантів та вартість їх підготовки визначаються Вченою
радою ПВНЗ «МУБіП» з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в
ліцензії, за якою ПВНЗ «МУБіП» провадить освітню діяльність на третьому

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення
кваліфікованого наукового керівництва та задоволення освітніх потреб
аспірантів за відповідною спеціальністю.
2.4.До докторантури ПВНЗ «МУБіП» приймаються особи, які мають
ступінь доктора філософії, 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.
2.5. Нормативний строк підготовки доктора філософії в Аспірантурі
становить 4 роки.
2.6. Нормативний строк підготовки доктора наук в Докторантурі становить
2 роки.
2.7. Під час вступу ПВНЗ «МУБіП» гуртожиток для вступників не надає.
ІІІ. Строки та порядок прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання до аспірантури Приватного вищого навчального
закладу «Міжнародний університет бізнесу і права»
3.1. Прийом документів, оформлення особових справ вступників та інші
функції, пов’язані з прийомом до аспірантури та докторантури, виконує
відбіркова комісія, склад якої затверджується наказом ректора.
3.2. Заяви і документи приймаються у відділі аспірантури та докторантури
щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 12.00 (кабінет аспірантури і
докторантури в адміністративному корпусі). Прийом заяв та документів, вступні
випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводяться в такі
строки:
Аспірантура
Докторантура
Початок прийому заяв та 20 березня 2017 року
20 березня 2017 року
документів
Закінчення прийому заяв та 18 серпня 2017 року
18 серпня 2017 року
документів
Проведення
співбесід
та 21 серпня – 30 серпня 2017
вступних екзаменів
року
Терміни
зарахування
31 серпня 2017 року
31 серпня 2017 року
вступників за кошти
фізичних та юридичних осіб
Початок навчання
1 вересня 2017 року
1 вересня 2017 року

3.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до
Відбіркової комісії. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію),
форму навчання, іноземну мову, з якої складатимуть вступний іспит тощо.
3.4. Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:

– документ, що посвідчує особу;
– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток
до нього.
3.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- особовий листок з обліку кадрів (завірений відділом кадрів та печаткою
тієї установи, в якій вступник до аспірантури або докторантури навчається або
працює);
- копію першої та другої сторінки паспорту;
- копію ідентифікаційного коду;
– копію трудової книжки (за наявності);
- список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не
мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді
(реферати) з обраної ними наукової спеціальності та відгук майбутнього
наукового керівника на реферат або наукову працю;
- копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із
зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули
відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома), на основі
якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
- сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
- згода на використання персональних даних;
- 3 фотокартки 3х4;
- 2 конверти;
- 1 паперовий швидкозшивач.
Вступники до докторантури додатково подають:
– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником ПВНЗ «МУБіП», із згодою бути науковим консультантом в разі
його вступу до докторантури;
– копію диплома доктора філософії або кандидата наук.
3.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що
посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про
приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення
оригіналів не приймаються.
3.7.Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий
іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу на рівні з
іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради ПВНЗ «МУБіП»
щодо зарахування такого вступника до докторантури Вчена рада ПВНЗ
«МУБіП» одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі

відмови Вчена рада надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої
відмови.
3.8. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до
вступу подає на відповідну кафедру ПВНЗ «МУБіП» розгорнуту пропозицію, в
якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової
роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до
захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників
відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом
голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до
докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради ПВНЗ «МУБіП».
3.9. До вступних випробувань до аспірантури допускаються особи, які
вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з цими Правилами
прийому. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження
вступних випробувань виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк
документів, визначених у пункті 3.2 цих Правил прийому.
3.10. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора
філософії в ПВНЗ «МУБіП» складаються з:
- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі магістерської програми з
відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови (англійської). Вступник, який
підтвердив свій рівень знання з іноземної мови рівня В 2, зокрема англійської,
дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing
System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється
від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні конкурсного
балу вступника зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного
випробування з іноземної мови з найвищим балом;
- презентації дослідницьких пропозицій.
3.11. Вступникам, які вступають до Аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхніх дипломах магістра (спеціаліста),
призначається додаткове вступне випробування з фаху. Додаткове вступне
випробування з фаху оцінюється за шкалою «склав» / «не склав».
3.12. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на
зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:
КО = ВІМ +ВІС +ДБ, де:
- ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною
шкалою) або бали сертифікату міжнародного зразка з іноземної мови за
професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 – С2 (замість вступного
іспиту з іноземної мови);
- ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною
шкалою),
- ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

3.13. Додатковий бал обчислюється як сума балів за окремі показники
наукових здобутків вступника згідно таблиці:
Порядок
досягнення:

нарахування

додаткових

балів

за

навчальні/наукові

Навчальні та наукові досягнення
Зараховувати бали сертифіката міжнародного зразка з
іноземної мови за професійним спрямуванням, що
підтверджує рівні В2 – С2, замість вступного іспиту до
аспірантури
Диплом переможця та призера міжнародної студентської
олімпіади з фаху
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської
олімпіади МОН України з фаху

Код
ДБ1

Кількість балів
100 балів за
сертифікат

ДБ2

40

ДБ3

Диплом переможця та призера конкурсу наукових
студентських робіт МОН України з фаху

ДБ4

Диплом переможця олімпіади з іноземної мови, який
підтверджує рівні В2 – С2

ДБ5

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні

ДБ6

перше місце – 20
друге місце – 15 третє
місце – 10
перше місце – 20
друге місце – 15 третє
місце – 10
В2 - 5
СІ – 10
С2 – 15
10 (кожна стаття)

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних
наукометричних баз (Scopus, Web of Science)
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови
опублікування тез доповіді)
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови
опублікування тез доповіді)
Патент або авторське свідоцтво
Рекомендація Вченої ради факультету до аспірантури (за
наявності)
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою

ДБ7

20 (кожна стаття)

ДБ8

5 (кожна теза)

ДБ9

10 (кожна теза)

ДБ10
ДБ11

15
5

ДБ12

10

ІV. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір
4.1 Вступники до аспірантури університету проходять співбесіду та
складають вступні іспити:
- зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної
спеціальності);
- з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

4.2 Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності) Додаткові вступні випробування оцінюються «зараховано», «не
зараховано».
Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної
мови та спеціальності.
Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:
співбесіда, додаткове випробування (в разі необхідності), іноземна мова,
випробування з фаху. У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування
вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного
вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.
4.3 Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька
кандидатських іспитів, звільняються за їх бажанням (про що вступники до
аспірантури вказують у заяві) від відповідних вступних іспитів до аспірантури, і
їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів, або складають вступні іспити
на загальних підставах.
4.4 Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних
іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання їх згідно
з чинним законодавством України.
4.5 Вступники до аспірантури для освоєння освітньо-наукової програми
підготовки докторів філософії вчаться за кошти фізичних (юридичних) осіб.
4.6 Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування
у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами прийому мінімального рівня; 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 дозволяється.
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до
ПВНЗ «МУБіП» протягом одного календарного року.
4.7 Апеляції на результати вступних іспитів подаються у день проведення
іспиту або не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки
вступного іспиту та розглядаються апеляційною комісією не пізніше наступного
робочого дня після їх подання.
Cклад апеляційної комісії затверджується і оформляється наказом
ректора.
4.8 Складові конкурсного показника (оцінки) визначаються за
національною п’ятибальною шкалою оцінювання.
4.9 Конкурсний бал вступників до аспірантури обчислюється як сума
результатів іспитів зі спеціальності та іноземної мови.
4.10 На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна
комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника. Особи, які успішно
витримали вступні випробування, зараховуються за конкурсом відповідно до
кількості набраних балів за конкурсним показником.

4.11 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 вищого
навчального закладу;
- мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівень
В2.
4.12. Кожному аспіранту одночасно із зарахуванням відповідним наказом
ректора призначається науковий керівник зі складу наукових або науковопедагогічних працівників з науковим ступенем. Рішенням вченої ради аспіранту
може бути призначено два наукових керівника з відповідним розподілом годин
навантаження та обов’язків між ними.

