Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про
затвердження обсягу державного замовлення у 2021 році» від 04.08.2021
року № 882 обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через
аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році на
спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»:
денна форма навчання - 4
вечірня форма навчання – 6
В рамках ліцензійного обсягу інститут приймає на навчання для
здобуття ступеня доктора філософії осіб на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб. Нормативний строк підготовки доктора філософії в
аспірантурі становить чотири роки за всіма формами навчання.
Для осіб, які вступають до аспірантури на умовах контракту вартість
одного року навчання становить від 16 800 грн.
Під час прийому документів, проведення екзаменів, конкурсного
відбору та зарахування до аспірантури приймальна комісія працюватиме за
наступним розкладом:
Понеділок - четвер: з 9.00 до 17.00.
П’ятниця: з 9.00 до 16.00.
Прийом документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та
зарахування на навчання до аспірантури проводиться в такі строки:
- прийом документів до аспірантури
- проведення вступних іспитів
- оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування
- зарахування до аспірантури

- 16 серпня – 09 вересня
- 13 вересня – 14 вересня
- не пізніше 15 вересня
- 01 жовтня

Вступники до аспірантури Інституту подають заяву на ім’я директора в
паперовій формі. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;
- рекомендаційний лист, сформульований на підставі докладу вступника на
відкритому засіданні кафедри з презентацією дослідницьких пропозицій чи
досягнень із зазначенням форми здобуття освіти, підписаний передбачуваним
науковим керівником та завідувачем відповідної кафедри;
- дослідницьку пропозицію за встановленою формою;
- копію (ї) диплому (ів) з додатком (ами) про вищу освіту й наявність
кваліфікації спеціаліста або магістра. Особа, яка подає для вступу до
аспірантури диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти,
допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами.
Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним
вступних випробувань та прийняття Вченою радою Інституту рішення про
визнання його диплома;
- копію військового квитка;
- копію трудової книжки;
- копію паспорта, ідентифікаційного коду;

- 2 конверти з марками по Україні.
Усі необхідні документи вступник до аспірантури подає особисто.
Не пізніше як у тижневий строк після закінчення терміну прийому
документів приймальна комісія приймає рішення і повідомляє вступників у
письмовій формі про допуск до вступних іспитів та умови участі у конкурсі.
Вступні випробування на навчання для здобуття доктора філософії
складаються з:
- вступного іспиту зі спеціальності 281 «Публічне управління та
адміністрування»;
- вступного іспиту з іноземної мови (англійської/німецької/французької 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 Сambridge English Language Assessment,
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні
результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів
вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
- співбесіди з презентацією дослідницьких пропозицій.
Оцінювання результатів вступних іспитів оцінюються за 100-бальною
шкалою (90-100 – «відмінно», 74-89 – «добре», 60-73 – «задовільно», 0-59 –
«незадовільно»).
Вступники, які отримали незадовільну оцінку (менше 59 балів) під час
складання одного з вступних іспитів, не допускаються до складання
наступного вступного іспиту та взагалі до участі у конкурсному відборі за
результатами вступних іспитів.
Вступники, які не з’явилися на вступні іспити без поважних причин у
зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах та до участі у
конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, які підтверджені
документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених
вступних іспитів з дозволу голови приймальної комісії в межах встановлених
термінів проведення іспитів.
Перескладання вступних іспитів не дозволяється.
Результати вступних екзаменів до аспірантури Інституту дійсні для
вступу протягом 12 місяців.
Вступникам, які набрали кількість балів, що є нижчою за прохідний за
державним замовленням, може бути запропоновано участь у конкурсному
відборі до аспірантури на умовах контракту в межах ліцензованого обсягу.
Рішення щодо пропозицій про зарахування вступників до аспірантури
Інституту приймається на засіданні приймальної комісії.
Пропозиції приймальної комісії Інституту про зарахування до складу
аспірантів оформлюється протоколом, у якому вказуються умови та підстави
для зарахування.

