Додаток 1 до рішення Вченої ради
від 01 лютого 2019 р., протокол № 1
«Про затвердження Правил прийому…»

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук
у Національному інституті стратегічних досліджень
у 2019 році
І. Загальні положення
1. Вступ до докторантури Національного інституту стратегічних досліджень (далі –
Інститут) у 2019 році здійснюється на конкурсній основі 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 23.03.2016 р.
№ 261, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 р. № 1096, цих Правил прийому та
діють з 01.07.2019 р. до 30.06.2020 р.
2. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить два роки.
3. Підготовка в докторантурі передбачає виконання особою відповідної наукової програми
за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною
складовою наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.
4. Докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової
роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також
запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в докторантурі.
5. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистилася
або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до докторантури за
державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у
визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
ІІ. Організація прийому до докторантури
1. До докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук приймаються особи, які
мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані
праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах,
індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які
здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або
оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
2. Прийом до докторантури Інституту проводиться за спеціальностями 051 Економіка,
спеціалізація «Економічна безпека», та 052 Політологія, спеціалізація «Національна безпека», з
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.
3. Підготовка в докторантурі Інституту здійснюється за рахунок:
– коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.
4. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає до
наукового підрозділу Інституту розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької
роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів
проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх
вступників науковий підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає
можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд
Вченої ради Інституту.
5. Вступники до докторантури подають такі документи:
– заяву;
– особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи;
– автобіографію;
– копію паспорта;
– копію диплома (з додатком) про закінчення вищого навчального закладу;
– копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);

2

– копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника,
старшого наукового співробітника) (за наявності);
– копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;
– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
– копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
– список опублікованих наукових праць і винаходів (не менше 15, з визначенням фахових
видань за обраною спеціальністю);
– розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є
штатним науковим працівником Інституту, зі згодою бути науковим консультантом у разі
зарахування вступника до докторантури;
– витяг з протоколу засідання наукового підрозділу, в якому здійснюватиметься підготовка
докторанта, з рекомендацією щодо зарахування до докторантури Інституту;
– медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;
– дві фотокартки (3х4);
– згоду на збір та обробку персональних даних.
6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами сектором підготовки докторів
філософії та докторантів Інституту або в установленому законодавством порядку. Копії
документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
7. Вчена рада Інституту в місячний строк розглядає висновки наукових підрозділів щодо
кожного вступника, приймає рішення про його зарахування до докторантури (зараховує або
відмовляє в зарахуванні) та, у разі зарахування, відповідно до наданої характеристики наукової
діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних працівників
Інституту із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.
8. Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом директора Інституту.
9. За умови зарахування до докторантури Інституту з докторантом укладається договір про
підготовку докторанта (за державним замовленням) або контракт про платну підготовку.
10. Докторанти Інституту, зараховані за державним замовленням, отримують академічну
стипендію відповідно до чинного законодавства України.
11. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про
здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що
стосується цього вступника.
ІІI. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору
та зарахування до докторантури
1. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування до докторантури Інституту
проводяться у такі орієнтовні строки й терміни:
Прийом науковими
вступників

підрозділами

розгорнутих

пропозицій

Проведення засідань наукових підрозділів із заслуховуванням
наукових доповідей вступників, характеристик їх наукової
діяльності та подання висновків на розгляд Вченої ради Інституту
про можливість зарахування кожного вступника до докторантури
Прийом документів
Розгляд Вченою радою Інституту висновків наукових підрозділів
та передбачуваних наукових консультантів, прийняття рішення
щодо зарахування до докторантури
Зарахування до докторантури
Початок підготовки в докторантурі

02 – 10 травня 2019 року
10 червня 2019 року

10 – 14 червня 2019 року
10 липня 2019 року
до 15 липня 2019 року
1 вересня 2019 року

2. Прийом документів проводиться щодня, крім суботи та неділі, з 10-00 до 13.00 та з 14.00
до 17.00, за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7.

