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Зміни до Правил прийому 
на навчання до Вищого навчального закладу 

«Університет економіки та права «КРОК» у 2018 році

Внести до Правил прийому на навчання до Вищого навчального закладу 
«Університет економіки та права «КРОК» у 2018 році (далі - Правила 
прийому) такі зміни:

1. У додатку 6 «Правила прийому до аспірантури і докторантури ВНЗ 
«Університет економіки та права «КРОК» у 2018 році» наступні пункти 
викласти в новій редакції:

«5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 
документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 

магістра, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим 
вибором -  оригінали або нотаріально завірені копії; 

особовий листок з обліку кадрів;
медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у; 
список опублікованих наукових праць (за наявності); 
аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові 

доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності; 
шість кольорових фотокарток розміром 3 x 4  см; 
дослідницьку пропозицію (Додаток А).

Дослідницька пропозиція - це науковий текст обсягом до 5 сторінок (без 
урахування титульного аркуша), підготовлений вступником до аспірантури, в 
якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, 
його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, наукова 
проблема, можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано 
особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, 
установленими законодавством. Такі документи мають бути подані у строки, 
визначені для прийому документів (але не пізніше строку, встановленого для 
прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендацію вступників до 
зарахування).

5.9. Особа, яка подає для вступу до аспірантури (ад’юнктури) диплом, 
що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до 
вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого 
вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних 
випробувань та прийняття вченою радою відповідного вищого навчального 
закладу (наукової установи) рішення про визнання його диплома.

6.1. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора 
філософії складаються з:
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- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 
магістра з відповідної спеціальності);

- вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради 
Університету в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, 
зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або 
International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge 
English Language Assessment, німецької мови -  дійсним сертифікатом TestDaF 
(не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або 
аналогічного рівня); французької мови -  дійсним сертифікатом тесту DELF 
або DALF (не нижче рівня В2 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;

- інші форми вступних випробувань.
Вступні іспити можуть бути проведені в усній, письмовій чи іншій 

формі, за результатами яких комісія складає протокол та подає його до 
приймальної комісії (п. 20 Постанови).

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 
(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра, призначаються 
додаткові вступні випробування -  співбесіда на профільній кафедрі та 
презентація дослідницьких пропозицій.

6.2. Для вступників на освітньо-науковий ступінь доктора філософії 
конкурсний бал обчислюється як сума результату вступного іспиту із 
спеціальності, вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, 
французька або іспанська), та інших додаткових показників конкурсного 
відбору.

Таблиця 1
Шкала оцінювання результатів вступних випробувань

№ Назва робіт Бал
1. Вступний іспит з іноземної мови 0-5
2. Вступний іспит зі спеціальності 0-5
3. Додатковий іспит (за потреби) 0-5
4. Дослідницька пропозиція (реферат) 0-5
5. Тези доповіді на конференціях (за спеціальністю)

- Всеукраїнських 1
- Міжнародних (в Україні) 2
- Міжнародних (за кордоном) 5

6 . Стаття в українському фаховому журналі (категорія В) 10
7. Стаття в українському фаховому журналі (категорія Б) 15
8. Стаття в зарубіжному журналі
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- українською мовою
- іноземною мовою

10
20

9. Стаття в українському фаховому журналі (категорія А) 20
10. Стаття в іноземному журналі, що індексується в Scopus або WOS 25

За результатами кожного з випробувань передбачених цими 
Правилами, складається протокол, який подається до Приймальної комісії. 
Результати оцінювання наукових праць додаються до отриманих балів, що 
також зазначається в протоколі.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 
зарахування на навчання в аспірантурі, якщо кількість балів з кожного 
випробування складає не менше трьох. Результат вступного іспиту зі 
спеціальності є пріоритетним щодо інших вступних випробувань.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 
аспірантури Університету протягом 12 місяців.»

Схвалено рішенням Приймальної комісії Університету “КРОК” 12 жовтня 

2018 року, протокол №47.

Відповідальний секретар Приймальної комісії Л.В.Іщенко
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Додаток А

Рекомендації щодо складання
дослідницької пропозиції вступниками до аспірантури та докторантури

Університету «КРОК»

1. Загальні положення

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. 
№ 261, Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук в Університеті «КРОК», затвердженого Вченою радою 
Університету (протокол № 1 від 18 жовтня 2018 р.), при вступі до аспірантури та 
докторантури Університету вступники подають дослідницьку пропозицію, в якій 
відображаються основний задум, орієнтовний план дослідницької роботи та/або 
інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів 
проведених досліджень до захисту.

Дослідницька пропозиція -  це авторський текст обсягом 5 сторінок (не 
враховуючи титульний аркуш), який є не рефератом, а стислим викладенням 
науково-дослідних ідей стосовно розуміння та перспектив дослідження обраної 
наукової проблеми. Дослідницька пропозиція не може бути авторефератом 
захищеної магістерської роботи (кандидатської дисертації).

Подана дослідницька пропозиція не обов’язково саме у такому 
формулюванні стане темою дисертаційного дослідження вступника у випадку 
його зарахування до аспірантури (докторантури). Цим документом вступник 
повинен продемонструвати своє уміння мислити евристично, раціонально і 
творчо. Дослідницька пропозиція має доводити наукову обізнаність вступника, 
розуміння ним змісту дослідження обраної наукової проблеми, володіння 
методикою проведення науково-дослідницької роботи.

У дослідницькій пропозиції розкривається зміст обраної теми, 
обґрунтовується актуальність наукової проблеми та методологія її дослідження, 
викладаються основні завдання та можливі шляхи їх розв’язання, визначаються 
об’єкт і предмет дослідження, відображається очікувана наукова новизна, 
пропонується передбачувана структура наукової роботи, наводиться інформація 
про наукові досягнення вступника, зокрема, опубліковані наукові праці.
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Дослідницька пропозиція оцінюватиметься за критеріями наукової новизни, 
обґрунтованості та актуальності обраної теми дослідження, рівня опрацювання 
теми.

2. Вимоги до оформлення дослідницької пропозиції

За обсягом дослідницька пропозиція складає 1200 слів українською або 
англійською мовою (5 сторінок друкованого тексту, формату А4). Дослідницька 
пропозиція оформлюється як електронний документ у форматі rtf (назва файлу: 
ДЦ_прізвище), міжрядковий інтервал -  1,5, абзац -  відступ 1,25 см, береги (поля) 
по периметру -  2 см, нумерація сторінок -  зверху праворуч, шрифт Times New 
Roman, розмір -  14.

Дослідницька пропозиція повинна мати титульний аркуш (Додатки 1 та 2); 
подається до приймальної комісії Університету у порядку, визначеному 
Правилами прийому до Університету «КРОК».

3. Орієнтовна структура дослідницької пропозиції

Рекомендована структура дослідницької пропозиції є такою:
1. Інформація про дослідника. У цьому пункті вказуються ПІБ особи, яка 

вступає до аспірантури/докторантури, інформація щодо публікацій, досвіду 
участі у науково-дослідних роботах, контакти (телефон, e-mail) тощо.

2. Тема дослідження. Тема дослідницької пропозиції вступника до 
аспірантури має відповідати напрямам дисертаційного дослідження, визначених 
освітньо-науковою програмою аспірантур Університету.

Тема дослідницької пропозиції вступника до докторантури ініціюється 
вступником, зважаючи на її актуальність, відповідність спеціальності, 
узгодженість з науково-дослідними роботами, що виконуються кафедрами 
Університету.

3. Вступ. Вступ обов’язково має містити формулювання об’єкта та 
предмету дослідження, оцінку ступеня вивченості досліджуваної проблеми, 
стисле обґрунтування актуальності дослідження. У вступі необхідно 
переконливо продемонструвати, що дослідження дійсно призведе до отримання 
принципово нових наукових результатів, а його положення матимуть практичне 
значення.
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4. Мета та завдання дослідження. У цьому розділі чітко викладають мету 
та завдання пропонованого наукового дослідження. Тема, мета, об’єкт, предмет 
та завдання дослідження мають бути логічно пов’язаними.

5. Методологія дослідження. Окрім загальнонаукових та спеціальних 
методів, а також інструментів, які планується використати в процесі реалізації 
дослідження, у цьому пункті, за необхідності, можуть бути обґрунтовані підходи 
щодо формування вибіркової сукупності дослідження, етичні засади 
дослідження тощо.

6. Очікувані наукові результати та їх практичне значення. У цій частині 
необхідно описати очікувані наукові результати пропонованого дослідження, їх 
можливе практичне застосування, кроки, потрібні для того, щоб результати 
дослідження були помічені й застосовані тими структурами (установами, 
господарюючими суб’єктами), де вони можуть бути потенційно корисними.

7. Список використаних джерел. Наводиться перелік джерел інформації та 
даних, які використано під час підготовки авторської дослідницької пропозиції 
вступника до аспірантури/докторантури.

. Презентація дослідницької пропозиції

Презентація дослідницької пропозиції складається з таких частин:
- доповідь вступника до аспірантури/докторантури;
- відповіді на поставлені запитання.
Доповідь складається із трьох смислових частин, які відповідають за 

змістом вступу, основній частині та передбачуваним висновкам наукової роботи. 
У вступі доповіді обґрунтовують актуальність досліджуваної теми, формулюють 
об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження. Основна частина, насамперед, 
розкриває суть, методику й особливості організації та проведення наукового 
дослідження. У висновках передбачають основні результати дослідження, 
перспективи їх практичного використання.

Доповідь за поданою дослідницькою пропозицією можна супроводжувати 
демонстрацією слайдів, виконаних з використанням програмного продукту 
Microsoft PowerPoint. Кожен слайд має бути сформований чітко, лаконічно, не 
містити неоднозначних формулювань.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»

Додаток 1

Кафедра
(назва кафедри)

Дослідницька пропозиція
за програмою доктора філософії зі спеціальності

(шифр і назва спеціальності)

(тема дослідницької пропозиції)

Вступник до _________________________
аспірантури: (ініціали, прізвище)

(підпис)

Подано до відділу аспірантури і докторантури:

(дата і підпис відповідальної особи)

Київ-2018



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»

Додаток 2

Кафедра
(назва кафедри)

Дослідницька пропозиція
за програмою підготовки у докторантурі

(шифр і назва спеціальності)

(тема дослідницької пропозиції)

Вступник до _________________________
ДОКТОраНТури: (ініціали, прізвище)

(підпис)

Подано до відділу аспірантури і докторантури:

(дата і підпис відповідальної особи)

Київ -  2018
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