Кафедра теоретичної та прикладної економіки веде підготовку
аспірантів (PhD) в галузі 05 – Соціальні та поведінкові науки за
спеціальністю 051 «Економіка» та включає напрям
«Управління персоналом та економіка праці».
На базі факультету діє спеціалізована вчена рада http://fmm.kpi.ua/
ua/academic_council по захисту докторських (кандидатських)
дисертацій.
Нормативна база підготовки дисертації https://rada.kpi.ua/s-document
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради
здобувач наукового ступеня https://rada.kpi.ua/document
Для тих, хто прагне отримати науковий ступінь кафедра теоретичної
та прикладної економіки здійснює підготовку аспірантів за третім
(освітньо-науковим) рівнем PhD (доктор філософії). Кафедра пройшла
ліцензування та отримала відповідну ліцензію МОН України.
1) за державним замовленням:
✓ на підготовку за державним замовленням зараховуються аспіранти, які
пройшли конкурсний відбір за результатами вступних випробувань;
✓ взаємозобов’язання аспіранта і кафедри визначаються Угодою, якою
передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією,
працевлаштування після успішного закінчення денної аспірантури,
відповідність сторін у разі невиконання умов Угоди;.
2) понад державне замовлення:
✓ на підставі контрактів, укладеним між НТУУ «КПІ» та вступниками до
аспірантури (або установами, що направили їх на навчання), якими
передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку,
включаючи виплату стипендії;
✓ документи на конкурс до аспірантури подаються з гарантійним листом
установи про відшкодування вузу витрат на підготовку.
Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити зі спеціальності
та з іноземної мови. З програмою вступного іспиту можна
ознайомитися http://fmm.kpi.ua/ua/vstupitelnyje_ekzameny_asp.
Науковий ступінь надає випускникам можливість кар’єрного росту в
галузях виробництва, наукових установах та навчальних закладах.
Ступінь доктора філософії отримується як результат публічного захисту
дисертації на спеціалізованій раді.
Більш детально з умовами вступу до аспірантури та докторантури
можна ознайомитися на сайті відділу аспірантури та докторантури
НТУУ «КПІ» http://aspirantura.kpi.ua/ .

Діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів
регламентується «Положенням про підготовку наукових і науковопедагогічних кадрів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 01.03.1999 р. № 309. Виділяючи державне замовлення на
підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру,
держава велику увагу приділяє раціональному використанню
бюджетних коштів. Основним критерієм ефективності діяльності
аспірантури є кількість захищених дисертацій здобувачами під час
навчання в аспірантурі. У зв’язку з цим велика відповідальність лягає
безпосередньо на аспірантів.
Аспіранти мають право:
1. Користування навчально-виробничою, науковою, культурноспортивною, оздоровчою базою вищих навчальних закладів, наукових
установ.
2. Отримання будь-якої відкритої наукової інформації і наукового
консультування.
3. Участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії.
4. Отримання державної стипендії встановленого розміру в разі
зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним
замовленням.
5. Переривання навчання з поважних причин з подальшим його
продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також
поважність причин визначаються вченою радою вищого навчального
закладу, наукової установи.
6. Щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які
включаються до загального терміну навчання у разі зарахування на
навчання з відривом від виробництва.
7. Участь у виборах до органів самоврядування вищого навчального
закладу, наукової установи.
8. Роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України (на
підставі укладених договорів).
9. Безпечні та нешкідливі умови навчання і праці.
10. Забезпечення впорядкованим житлом у разі зарахування на
навчання з відривом від виробництва за державним замовленням - на
час навчання за умови оплати вартості користування житлом
аспірантом (іногороднім).
11. Покладення вищими навчальними закладами, науковими
установами на аспірантів обов’язків, не пов’язаних з підготовкою
дисертації, забороняється.
Аспіранти зобов’язані:
1. Дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм
поведінки.
2. Глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками,
професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень.

3. Опанувати методологію проведення наукових досліджень.
4. Виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією.
Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання
кандидатських іспитів із спеціальності, іноземної мови та філософії, а
за потреби - додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої
вченої ради закладу, установи, де передбачається захист дисертації, і
заліків з дисциплін, визначених рішенням вченої ради вищого
навчального закладу, наукової установи з урахуванням профілю
підготовки, а також педагогічної практики.
5. Звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри,
відділу, лабораторії, вченої ради вищого навчального закладу, наукової
установи.
6. У встановлений термін захистити дисертацію або подати її до
спеціалізованої вченої ради.
7. Дотримуватися статуту і правил внутрішнього розпорядку вищого
навчального закладу, наукової установи. Що необхідно для успішного
виконання пункту 6 зазначених вище зобов’язань?
Аспіранти першого року навчання повинні:
1. Відвідувати заняття з філософії та відповідної іноземної мови.
2. Подати у відділ аспірантури витяг із засідання кафедри про
затвердження наукового керівника.
3. Подати і затвердити: а) тему реферату з філософії. Тема
узгоджується на кафедрі філософії (реферат необхідно підготувати для
допуску складання кандидатського іспиту); б) книжку іноземного
видання або наукові статті іноземною мовою для перекладу
затверджуються науковим керівником та викладачем, за яким
закріплений аспірант.
4. Подати у відділ аспірантури витяг із засідання кафедри та вченої
ради структурного підрозділу університету (факультету або інституту)
про затвердження теми дисертації; затверджений індивідуальний план
роботи аспіранта, підписаний науковим керівником; підготовлені
реферати з філософії та відповідної іноземної мови.
5. Пройти атестацію на засіданні кафедри за перше півріччя
навчального року та заповнити індивідуальний план.
6. Затвердити атестацію на засіданні вчених рад факультетів або
інститутів за перше півріччя навчального року.
7. Подати у відділ аспірантури результати атестацій: а) витяги із
засідання вченої ради факультету або інституту та засідання кафедри;
б) заповнений і підписаний індивідуальний план роботи аспіранта.
Для переведення на другий рік навчання аспіранти повинні:
1. Успішно скласти кандидатські іспити з філософії та відповідної
іноземної мови.

2. Проявляти ініціативу і виконувати завдання наукового керівника
стосовно теми наукового дослідження.
3. Підібрати відповідну літературу і написати аналітичний розділ
дисертації.
4. Сформулювати цілі та завдання дослідження, вибрати й оволодіти
методами дослідження та розв’язування поставлених завдань.
5. Провести наукові дослідження та апробацію одержаних результатів
дослідження на наукових конференціях і підготувати та опублікувати
дві статті у фахових виданнях.
Аспірантам необхідно:
1. Пройти педагогічну практику (підготувати і прочитати лекції із
спеціальності, провести лабораторні або практичні заняття зі
студентами під керівництвом наукового керівника) у терміни, визначені
спеціалізованою кафедрою. Про результати практики доповісти на
засіданні кафедри та подати у відділ аспірантури витяг із засідання.
2. Провести експериментальні дослідження, визначені індивідуальним
планом роботи аспіранта.
3. Результати дослідження періодично доповідати на наукових
семінарах і засіданнях спеціалізованої кафедри та провести їх
апробацію не менш ніж на двох наукових конференціях з даного фаху.
4. Опублікувати або подати до друку не менше двох статей у фахових
виданнях.
5. Закінчити збирання матеріалу для завершення дисертаційного
дослідження.
6. Написати і подати на перевірку науковому корівникові та провідним
спеціалістам з даного фаху другий і третій розділи дисертації.
7. Чітко сформулювати етапи завершення дисертаційного
дослідження.
Аспіранти останнього року навчання повинні:
1. Скласти кандидатський іспит зі спеціальності, за якою навчається
аспірант.
2. Опублікувати основні результати дисертаційного дослідження у
фахових виданнях та провести їх апробацію на наукових конференціях.
Чітко сформулювати висновки дисертації і показати особистий внесок
аспіранта у виконання поставленого наукового завдання під час
проведення даного наукового дослідження.
3. Повністю завершите роботу над дисертацією.
4. Підготуватися до попереднього захисту кандидатської дисертації на
засіданні кафедри.
5. Пройти атестацію па засіданні кафедри за весь період навчання.
6. Подати дисертаційні матеріали до спеціалізованої вченої ради.

Додаток 4 до розпорядження№ 5/11 від 15 січня 2020 року

Додаток до Правил прийому до Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» у 2020 році для здобуття ступеня доктора філософії.
Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (даліДодаток) у 2020 році для здобуття ступеня доктора філософії розроблено
відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства
освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року №1285 «Про затвердження
Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році»,
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)»
I.Загальні положення.
1.1. Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії
на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.
1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
здійснюється:
− в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі- Університет) за
(очною) денною, (очною) вечірньою або заочною формою
навчання;
− поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову,
науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за
основним місцем роботи в Університеті).
1.3. Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється:
– за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої
освіти чи наукових установах (державне замовлення) та за рахунок
видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах
вищої освіти чи наукових установах (регіональне замовлення);
− за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту,
зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення
наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії).

кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним
замовленням та вартість такої підготовки визначено Вченою радою
Університету з урахуванням ліцензійного обсягу, вказаного в ліцензії
університету, за якою він здійснює освітню діяльність на третьому рівні
вищої освіти, а також можливостей забезпечення кваліфікованого
наукового керівництва та освітніх потреб аспірантів за відповідною
спеціальністю.
1.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які
потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано
статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних
підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами
України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти
державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом
Міністрів України.
Усі особи, які здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти, мають
рівні права та обов’язки.
1.5. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі
здійснюється:
− на підставі міжнародних договорів, укладених між закладами вищої
освіти (науковими установами) України та закладами вищої освіти
(науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи
академічної мобільності;
− за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах
договору).
1.6. Прийом до Університету на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні
рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми власності
закладу вищої освіти та джерел фінансування навчання.
1.7. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за
кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами,
напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів.
1.8. Для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньонауковому) рівні вищої освіти Університет зобов’язаний отримати
відповідну ліцензію.
Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за
ступенем доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України
на впровадження освітньої діяльності та затверджені Вченою радою
Університету Правила прийому до аспірантури Університету.
Правила прийому до закладу вищої освіти (наукової установи) діють
протягом відповідного календарного року.
II. Організація та проведення вступних випробувань.

2.1. Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі
відповідно цього Додатку.
2.2. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які
здобули вищу освіту ступеня магістра або спеціаліста. До вступних
випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для
вступу документи згідно з правилами прийому до Університету.
Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження
вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в
установлений строк документів, визначених правилами прийому.
2.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто
пред’являє документи:
- заява вступника;
- копію та оригінал документа (одного з документів), що посвідчує
особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство,
посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
- копію та оригінал військово-облікового документа для
військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
− копію та оригінал диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням
здобутої спеціальності (кваліфікації) та копію додатка до нього;
− анкету;
− копію трудової книжки, у разі її наявності, завіреної за місцем
роботи;
− витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про
рекомендацію до вступу до аспірантури (при наявності);
− дослідницьку пропозицію вступника з візою завідувача кафедри;
− письмовий висновок наукового керівника на дослідницьку
пропозицію;
− витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької
пропозиції вступника;
− список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав.
кафедри за місцем підготовки. У списку виділити публікації у
фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних
баз Scopus або Web of Science;
− ксерокопії 2-3 публікацій;
– у разі потреби документ про визнання особи органами медикосоціальної експертизи особою з інвалідністю.
При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий
за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі–Документ), обов’язковою є
процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що
здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від

05 травня 2015 року №504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних
документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27
травня 2015 року за № 614/27059.
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі ступеня магістра
(спеціаліста) проводиться в такі строки*:
Початок прийому заяв та документів 20 травня 2020р.
З а к і н ч е н н я п р и й ом у з а я в т а 01 липня 2020р.
документів
Ст р о к и п р о вед е н н я вс ту п н и х 28.08.2020р.-09.09.2020р.
випробувань
Термін оприлюднення рейтингового 10.09.2020р.
списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування на
місця державного замовлення
Закінчення ст року виконання 14.09.2020р.
вступниками вимог до зарахування
на місця державного замовлення
Список вступників, зарахованих до Не пізніше 15 вересня 2020 року
аспірантури на місця державного
замовлення
Закінчення строку виконання вимог 15.09.2020р.
до зарахування вступниками, які
беруть участь у конкурсному
відборі, на місця, що фінансуються
за кошти фізичних та юридичних
осіб
* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії,
терміни можуть бути подовжені.
Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/
невиконання вступниками на здобуття ступеня доктора філософії вимог
для зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому
списку вступників.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
Під час виконання вступником вимог до зарахування вступник надає до
відділу аспірантури наступні документи:
− оригінал диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої
спеціальності (кваліфікації) та копію додатка до нього;

− копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних
(крім випадків, передбачених законодавством) завірену військовомобілізаційним відділом КПІ ім. Ігоря Сікорського;
2.4. Вступні випробування до аспірантури Університету складаються
з:
− вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня
вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста),
можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні
випробування оцінюються за шкалою "зараховано" "незараховано".
Вступник, що отримав "незараховано" до складання вступних випробувань
не допускається.
−
вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або
ф р а н ц у з ь ко ї ) в о б с я з і , я к и й в і д п о в і д а є р і в н ю B 2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.Вступник, який
підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом
тестів TOEFL або International English Language Testing System або
сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня
B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або
аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF
(не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня); французької мови - дійсним
сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче
рівня B2 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.
Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:
додаткове вступне випробування (в разі необхідності), іноземна мова,
спеціальність.
Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами
проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у
заяві вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.
Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних
іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання
іспитів згідно з чинним законодавством України.
Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня
магістра (спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до
аспірантури проводяться предметними комісіями.

Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на
веб-сайтах інститутів/факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за
100-бальною шкалою) за формулою:
КБ= 0,5×ІС+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД, де:
ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності;
ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови;
ДБ- додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;
БД- середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100бальною шкалою)
Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові
досягнення*
Навчальні та наукові досягнення

Кількість балів

публікації у фахових виданнях

10 (кожна стаття)

публікації у виданнях, які включені до
наукометричних баз Scopus або Web of
Science

20 (кожна стаття)

диплом переможця та призера
міжнародних т а вс еукраїнських
студентських олімпіад

перше місце- 20
друге місце- 15
третє місце-10

патент або авторське свідоцтво

15

додаткові бали за навчальні та наукові досягнення не повинні
перевищувати 100 балів.

* 1. Враховуються лише друковані праці 2. Якщо є співавтори певної
роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на їх кількість. 3. Творчі
досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає
спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається
предметними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за
відповідними спеціальностями).
Рейтинговий список вступників за категоріями формується в
наступній послідовності:
- вступники, які мають право на зарахування за конкурсом;
- вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що
фінансуються за кошти державного бюджету;
- за рейтинговим балом вступника від більшого до меншого.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються
такі самі дані, що і в рейтинговому списку.
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до
Університету протягом одного календарного року.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
2.5. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними
комісіями, до складу яких входить, як правило, три — п’ять осіб, які
призначаються наказом по Університету.
2.6. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та
доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною
спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньонаукової програми.
До складу предметних комісій можуть бути призначені також
представники інших вищих навчальних закладів (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 вищим навчальним закладом і науковою установою.
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 знання відповідної мови вступником.
2.7. За результатами проведення вступних випробувань відділ
аспірантури та докторантури за погодженням з відбірковими комісіями
факультетів готує проект відповідного рішення приймальної комісії
Університету.
Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури
затверджується наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського, який
оприлюднюється в установленому порядку.
2.8. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом
ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського призначається науковий керівник з числа
наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.
2.9. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності
аспірантури і докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює його Вчена
рада (далі — Вчена рада).
Для врегулювання відно син між аспірантом і
КПІ ім. Ігоря Сікорського укладається договір.
2.10. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі
незалежно від форми навчання становить чотири роки.

2.11. Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без
громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ
ім. Ігоря Сікорського.
2.12. Умови прийому до аспірантури Інституту спеціального зв’язку та
захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського визначаються окремим
додатком до Правил прийому до Університету.
2.13 Вступ для здобуття ступеня доктора наук регулюється окремим
додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

