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Правила прийому до аспірантури Інститут проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень Національної академії наук України у 2021 р. 
розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 
р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 
установах)», наказу Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 р. № 
1096 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому 
на навчання до закладів вищої освіти», на підставі Закону України від 
01.07.2014 р. 1556-VII «Про вищу освіту», Переліку галузей знань і наукових 
спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
29.04.2015 р. № 266 та наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10. 
2015 р., та затверджені Вченою радою Інституту проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України (далі – Інститут), протоколом № 18 від 7 
грудня 2020 р. 

§ 1. Загальні засади 

Інститут оголошує прийом до аспірантури на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії за науковими спеціальностями, затвердженими рішенням 
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 19.07.2016р., та 
відповідно до обсягу держзамовлення, встановленого Розпорядженням Президії 
НАН України. 
№ 
п/п 

Код та найменування 
галузі знань 

Шифр та 
найменування 
спеціальності 

Держ- 
замовлення Контракт 
Очна форма Заочна форма 

1 05 Соціальні та поведінкові 
науки 

051 Економіка 3 2 

2 07 Управління та 
адміністрування 

073 
Менеджмент 

1 1 

Всього:     7 місць 4 3 

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок: 
• коштів Державного бюджету України - за державним замовленням;
• коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад
державне замовлення. 

Аспіранти денної форми навчання отримують державну стипендію у разі 
зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним 
законодавством України. 

§ 2. Вимоги до рівня освіти вступників 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну 
вищу освіту за освітнім рівнем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста). 

Термін навчання в аспірантурі – чотири роки. 
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§ 3. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 
  

• Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 9.00 
до 17.00. 
• Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання до аспірантури денної форми навчання проводяться в 
такі строки: 

 Етапи вступної кампанії 

Початок прийому заяв і документів 10 серпня 

Закінчення прийому заяв і документів 10 вересня 

Строки проведення вступних іспитів 11 вересня – 
20 жовтня 

Терміни зарахування вступників за кошти  державного 
бюджету 1 листопада 

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних  та 
юридичних осіб, за рахунок цільових державних  кредитів 1 листопада 

Початок навчання в аспірантурі (очній) 1 листопада 2021 
року 

Початок навчання в аспірантурі (заочній) 1 листопада 2021 
року 

 
§ 4. Порядок прийому заяв і документів 

  
1. Вступники до аспірантури подають такі документи: 

• Документи, що подаються при вступі до аспірантури: 
• Заява на ім’я директора Інституту; 
• Особовий листок з обліку кадрів; 
• Резюме (CV) або автобіографія; 
• Ксерокопія документу, що посвідчує особу; 
• Ксерокопія військово-облікового документу для військовозобов'язаних; 
• Ксерокопія диплома про вищу освіту та додатка до нього  
• (документи п.№4-№6 вступник подає разом із пред'явленням оригіналів); 
• Три кольорових фотокартки розміром 3x4 см; 
• Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
• Список та копії опублікованих наукових праць (за наявності); 
• Презентацію дослідницької пропозиції з обраної спеціальності (до 5 

сторінок); 
• Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о або 086-у; 
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• Рекомендації для вступу до аспірантури (за наявності); 
• Лист-рекомендація від потенційного наукового керівника (за наявності). 
• Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 

(за наявності). 

2. Паспорт, диплом про вищу освіту, трудову книжку та військовий квиток 
(посвідчення офіцера) подаються вступниками особисто. 

3. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до 
аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності.  

У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в 
аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, 
освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в 
аспірантурі за рахунок державного замовлення він може лише за однією 
спеціальністю, за іншою – на умовах контракту. 

Приймальна комісія Інституту допускає вступників до вступних 
випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку та вчасно) 
документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в 
аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, 
визначених Правилами прийому. 
  

§ 5. Умови допуску до складання вступних іспитів 
  

Для проведення прийому до аспірантури створюється Приймальна комісія 
під керівництвом директора Інституту. Члени Приймальної комісії 
призначаються директором Інституту з числа керівництва Інституту, 
завідувачів відділів та наукових працівників. 

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури 
виноситься Приймальною комісією Інституту та передбачуваним науковим 
керівником за результатами співбесіди зі вступником, а також розгляду 
реферату або поданих наукових праць. Якщо поданий реферат та результати 
співбесіди не дають підстав рекомендувати претендента до вступу в 
аспірантуру, претендент не допускається до вступних іспитів. 

Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними 
комісіями, до складу яких входить, як правило, три — п’ять осіб, які 
призначаються директором Інституту. 

До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори 
наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та 
відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. 

До складу предметних комісій можуть бути призначені також 
представники інших закладів вищої освіти (наукових установ), з якими 
укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне 
керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-
наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за 
спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між закладом вищої 
освіти і Інститутом. 
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До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також 
особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють 
відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть 
кваліфіковано оцінити рівень знань відповідної мови вступника. 

 
§ 6. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір 

 
1. Вступники до аспірантури Інституту складають вступні іспити: 

• зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної 
спеціальності); 

•  з іноземної мови за програмою в обсязі, який відповідає рівню В2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який 
підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним міжнародним 
сертифікатом за тестами TOEFL, або International English Language Testing 
System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється 
від складання вступного іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати 
прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з 
найвищою оцінкою. 

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані 
впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні С1 – С2, звільняються від 
складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів 
С1 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної 
мови і набирають найвищий бал.  

Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної 
мови, що засвідчують рівні С1 – С2, проводять відповідні викладачі (або 
співробітники) до початку вступних випробувань. 

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 – С2, які 
зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури, подано у Додатку 1; 
• з філософії. 
2. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за 
рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні 
випробування. 

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної 
мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань 
відбувається за 100- бальною шкалою. У тому випадку, коли за додаткове 
вступне випробування вступник отримав менше 60 балів, він не допускається 
до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі. 

3. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька 
кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до 
аспірантури. Приймальною комісією їм зараховуються оцінки кандидатських 
іспитів. 

4. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів 
в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з 
чинним законодавством України. 
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5. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до 
аспірантури, формуватиметься за формулою: 

КО = ВІС +ВІМ +ВІФ+ДБ, де: 

• ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною 
шкалою), 

• ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали 
міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні В2 – С2 
замість вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною шкалою), 

• ВІФ – результат вступного іспиту з філософії (за 100 бальною шкалою), 
• ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення. 

 6. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури та на 
вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною 
шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права 
участі в конкурсі. 

 7. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до 
аспірантури нараховуватиме екзаменаційна комісія Інституту по прийому 
вступного іспиту зі спеціальності. Порядок нарахування додаткових балів за 
навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 
2. 

8. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, 
отриманих за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та 
наукові досягнення. 

9. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши 
напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру 
для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за 
кошти фізичних (юридичних) осіб. 

10. 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. 

11. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 
Інституту протягом одного календарного року. 
  

§ 7. Право на першочергове зарахування 
  

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні 
до аспірантури матимуть вступники: 

• випускники науково-навчальних комплексів, що створені під егідою 
ІПРЕЕД НАН України з ЗВО регіону: 
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• 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 закладу вищої 
освіти (факультету, інституту), наукової установи; 
• мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні 
С1 – С2; 
• учасники АТО. 

  
§ 8. Зарахування на навчання 

  
Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до 

зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого і 
оприлюднюється на сайті Інституту та інформаційному стенді відділу 

аспірантури та докторантури.
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Додаток 1.  
 

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 – С2, які 
зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури 

Іноземна мова Екзамен 
Бали, 

що відповідають рівням 
С1 та С2 

Англійська мова 

IELTS 6.5-9 

TOEFL iBT 
TOEFL paper based 

79-120 
550-677 

CPE Grade A, B, C 

CAE Grade A, B, C 

FCE Grade A 

Німецька мова 

Test DaF 4-5 

Goethe-Zertifikat C1 – C2 

Zentrale berstufenprьfung C2 

Kleines Deutsches 
Sprachdiplom C2 

Французька мова 

TCF C1 – TCF C2 C1 – C2 

DALF C1 – DALF C2 C1 – C2 

DSLCF C1 

DHEF C2 

Іспанська мова DELE C1 – C2 

Італійська мова 

CELI 4-5 

CILS Tre – Quattro 

PLIDA C1 – C2 
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Додаток 2.  
  

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення 
вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора 

філософії 
  

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів 

Міжнародний сертифікат з іноземної мови, 
отриманий за останні два роки, що підтверджує 
рівні С1 – С2  

ВІМ 100 балів за сертифікат 

Диплом переможця та призера міжнародної 
студентської олімпіади з фаху* ДБ1 40 

Диплом переможця та призера всеукраїнської 
студентської олімпіади МОН України з фаху* ДБ2 

перше місце – 20 
друге місце – 15 
третє місце – 10 

Диплом переможця та призера конкурсу наукових 
студентських робіт МОН України з фаху* ДБ3 

перше місце – 20 
друге місце – 15 
третє місце – 10 

Диплом переможця та призера конкурсу наукових 
студентських робіт НАН України з фаху* ДБ4 

перше місце – 20 
друге місце – 15 
третє місце – 10 

Диплом лауреата премії НАН України для 
молодих учених та студентів закладів вищої 
освіти за обраною спеціальністю* 

ДБ5 10 

Стаття у науковому виданні, включеному до 
Переліку наукових фахових видань України (за 
обраною спеціальністю) ** 

ДБ6 15 (кожна стаття) 

Наукова стаття у виданні, яке входить до 
міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web 
of Science, Copernikus та інші) за обраною 
спеціальністю** 

ДБ7 25 (кожна стаття) 

Одноосібна монографія або розділ у колективній 
монографії, яка рекомендована до друку вченою 
радою інституту** 

ДБ8 10 

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за 
умови опублікування тез доповіді) за обраною 
спеціальністю** 

ДБ9 5 (кожна теза) 

Участь у науковій міжнародній конференції (за 
умови опублікування тез доповіді) за обраною 
спеціальністю** 

ДБ10 10 (кожна теза) 
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Патент або авторське свідоцтво на винахід*** ДБ11 20 

Рекомендація Вченої ради інституту до 
аспірантури (за наявності) ДБ12 5 

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ13 10 
* диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;  
** за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше як 60 балів за 
публікації та участь у конференціях);  
*** за період не більше трьох років до моменту вступу. 
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