Додаток 8 до Правил прийому до Національної академії статистики, обліку
та аудиту в 2018 році
Правила прийому на навчання до аспірантури для здобуття наукового
ступеня доктора філософії
в Національній академії статистики, обліку та аудиту
в 2018 році
1.1. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за
ступенем доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо
надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому
законодавством.
1.2. Затверджені правила прийому до аспірантури діють з 1 січня 2018 року
до 31 грудня 2018 року.
1.3. Прийом на навчання за ступенем доктора філософії проводиться за
спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року
№266. Особливості впровадження цього Переліку визначаються наказом
Міністерства освіти і науки.
1.4. Підготовка громадян України в аспірантурі НАСОА здійснюється за
рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).
1.5. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до аспірантури
НАСОА на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту
ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
1.6. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання для
здобуття ступеня доктора філософії в 2018 році:
-

051 Економіка
071 Облік і оподаткування

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування
1.7. Прийом заяв і документів до аспірантури проводяться у строки, що
наведені в таблиці:
Етапи вступної кампанії
Прийом заяв та документів

Терміни
05 лютого 2018 року – 28 лютого 2018 року
22 жовтня 2018 року – 31 жовтня 2018 року
Строки
проведення 01 березня 2018 року – 30 березня 2018 року
вступних випробувань
05 листопада 2018 року – 15 листопада 2018 року
Термін зарахування
02 квітня 2018 року
16 листопада 2018 року
1.8. Прийом заяв та документів здійснюється українською мовою у
паперовій формі.
1.9. Вступники подають такі документи:
 заяву на ім'я ректора;
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 особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (4х6);
 копію

диплома

магістра

(спеціаліста)

із

зазначенням

здобутої

спеціальності, з додатком до диплома;
 медичну довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
 3 фотокартки (3х4);
 список і копії опублікованих наукових праць та винаходів за встановленим
зразком (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих праць та
винаходів, подають доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності;
 посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених
кандидатських іспитів);
 міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);
 копію 1, 2, 11-ї стор. паспорта;
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
1.10. При прийнятті на навчання до аспірантури осіб, які подають документ
про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язково є процедура
визнання і встановлення еквівалентності такого документа у встановленому
порядку.
1.11. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати
вищу освіту за кошти фізичних та\або юридичних осіб, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої
освіти про міжнародну академічну мобільність. Зарахування вступників з числа
іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може
здійснюватися НАСОА упродовж року для навчання в аспірантурі.
1.12. Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років. До терміну
навчання в аспірантурі не враховують період хвороби (тривалістю понад один
місяць), перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та доглядом за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також через інші поважні причини,
передбачені законодавством України. Вчена рада НАСОА оцінює обставини, через
які аспірант не мав змоги працювати над дисертацією, і продовжує термін
навчання в аспірантурі (щонайбільше на один рік).
1.13. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора
філософії складаються з:
 вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра
з відповідної спеціальності), який проводиться у формі письмового іспиту
за білетами, складеними за програмами вступних фахових випробувань зі
спеціальності, ухваленими Вченою радою НАСОА;
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 вступного іспиту з іноземної мови на вибір (англійської, німецької,
французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти;
 співбесіди з презентацією дослідницьких пропозицій. Дослідницька
пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стр., підготовлений
вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього
дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у
вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених
задач тощо. Оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься на
вступному іспиті зі спеціальності як його складова.
1.14. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань, ніж та,
яка зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста), призначається
випробування у вигляді письмового тестування з економічної теорії, що передує
вступним іспитам.
1.15. Максимальна кількість балів з кожного іспиту – 100 (менше 60 –
незадовільно, 60-74 – задовільно, 75-89- добре, 90-100 – відмінно). Якщо вступник
отримав незадовільну оцінку, надалі він не допускається до подальших вступних
випробувань.
1.16. Вступні випробування до аспірантури проводяться фаховими
предметними комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються
ректором, і до складу яких включаються доктори наук та доктори філософії, які
здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за
виконання відповідної освітньо-наукової програми.
1.17. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися
також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, проте вільно
володіють відповідною іноземною мовою і можуть кваліфіковано оцінити рівень
знання відповідної мови вступником.
1.18. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування
у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
1.19. Перескладання вступних випробувань не допускається.
1.20. Результати вступних випробувань до аспірантури НАСОА дійсні
протягом 12 місяців.
1.21. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора, який
оприлюднюється у встановленому порядку.
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