
 
Додаток 8 до Правил прийому на навчання до 

Приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний університет бізнесу і права» в 

2019 році   

 
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ 

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МІЖНАРОДНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА» У 2019 РОЦІ 

 

Правила прийому до докторантури Приватного вищого навчального 

закладу «Міжнародний університет бізнесу і права» розроблено відповідно до 

Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII, Закону 

України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII, до Постанови 

Кабінету Міністрів від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

у вищих навчальних закладах (наукових установах)» згідно з «Умовами 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році», 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 

року № 1096 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 

року № 1456/32908.  

Правила прийому до докторантури Приватного вищого навчального 

закладу «Міжнародний університет бізнесу і права» діють з 1 червня 2019 року 

по 30 червня 2020 року.  

Вимоги до рівня освіти вступників 

До докторантури зараховуються на конкурсній основі громадяни України, 

які мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії). Обов’язковою 

умовою для зарахування до докторантури є наявність у вступника творчого 

доробку з докторської дисертації.  

Підготовка в докторантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних і 

фізичних осіб.  

Термін підготовки докторів наук у докторантурі – 2 роки.  

Прийом до докторантури Приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний університет бізнесу і права» здійснюється на конкурсній основі 

за відповідними галузями знань та науковими спеціальностями з економіки.  

 

Порядок і терміни прийому заяв та документів, строки зарахування на 

навчання 

Терміни подання заяв та документів для вступу до докторантури ПВНЗ 

«МУБіП», проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та 

зарахування до докторантури проводяться в такі терміни: 

 
Прийом заяв і документів на підготовку в 

докторантурі за кошти фізичних або 

юридичних осіб  

20 серпня 2019 року – 10 вересня 2019 року 

з 10-00 до 16-00 (субота, неділя –вихідні 

дні)  

Термін зарахування вступників за кошти 

фізичних або юридичних осіб  

1 жовтня 2019 року  

 



 

Особи, які вступають до докторантури, подають такі документи:  

1.Особиста заява на ім’я ректора (за зразком).  

2.Особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за місцем роботи).  

3. Автобіографія.  

4. Список наукових публікацій.  

5. Дослідницька пропозиція дисертації доктора наук (обсягом не менше 

25 сторінок), у якій обґрунтовується тематика наукового дослідження 

(відповідно до особливостей обраної вступником наукової спеціальності), його 

актуальність, мета, новизна, гіпотеза, стан розроблення проблеми у вітчизняних 

та зарубіжних наукових джерелах з окресленням основних напрямів 

розв’язання поставлених завдань, орієнтовна структура дослідження тощо).  

6. Витяг із засідання вченої ради/кафедри (для викладачів та 

співробітників ПВНЗ «МУБіП») або лист-направлення від організації (в разі 

направлення на підготовку з інших закладів освіти України) з рекомендацією 

до вступу в докторантуру та характеристикою науково-педагогічної діяльності, 

підписаний завідувачем кафедри та деканом факультету, або керівником 

установи, що направляє на навчання.  

7. Копії дипломів про вищу освіту, засвідчені нотаріально.  

8. Копії диплома кандидата наук (доктора філософії) та копія атестату 

доцента, засвідчені нотаріально.  

9. 2 фотокартки розміром 3х4, дискета з цифровим фото.  

10. Письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 

працівником відповідного закладу вищої освіти (наукової установи), зі згодою 

бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури.  

11. Ксерокопія паспорта (паспорт подається особисто).  

12. Копія довідки про ідентифікаційний код  

13. Копія військово-облікового документа (для осіб, які є військово-

зобов’язаними).  

14. Копія трудової книжки, засвідчена за місцем роботи.  

Усі копії документів (окрім п. 11, 12) засвідчуються за оригіналами у 

визначеному законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення 

оригіналів не приймаються.  

Документи подають у файлових папках (кожен документ окремим 

файлом) з титульною сторінкою, на якій друкується прізвище, ім’я, по батькові 

та перелік документів, що знаходяться в папці.  

Особи, які зараховані до докторантури ПВНЗ «МУБіП» повинні до 25 

вересня 2019 укласти угоду на навчання.  

Пріоритети при вступі до докторантури ПВНЗ «МУБіП». 

Першочергово до докторантури ПВНЗ «МУБіП»  зараховують 

співробітників вишу, які є штатними викладачами, рекомендовані до вступу 

вченою радою університету та особи, які мають науковий доробок у вигляді 

одноосібних монографій, авторських свідоцтв, винаходів, патентів, наукових 

публікацій у журналах, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web 

of Sciens, Copernicus та інші) та публікації у фахових вітчизняних і закордонних 

виданнях. 


