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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

вивчення наявної практики закладів 

вищої освіти і наукових установ із 

підготовки аспірантів за новими 

правилами, а також досвіду організації 

захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії у 

разових спеціалізованих учених радах.

ЗАВДАННЯ:

• Виявити прогалини доступної статистичної інформації і 

особливості фінансування підготовки аспірантів в 

Україні.

• Встановити чинники, що впливають на підвищення 

якості підготовки аспірантів. 

• Визначити роль процесу акредитації освітніх програм з 

підготовки докторів філософії у забезпеченні якості цих 

програм.

• Виявити проблеми реалізації програм з малою кількістю 

аспірантів.

• Узагальнити складнощі, з якими може бути пов’язаний 

процес атестації докторів філософії, зокрема під час 

організації та проведення захисту дисертацій.



Основні джерела інформації

• Попередні дослідження 

• Дані Державної служби статистики України

• Дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти

• Документи бюджетного процесу

• Реєстр акредитаційних справ Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти

• Офіційний сайт МОН

• Онлайн-анкетування аспірантів та завідувачів аспірантурою

2022 рік:

форма Держстату № 1-нк 
більше не застосовується

Аспіранти-
«бюджетники» 

закладів вищої освіти 
зі специфічними 

умовами навчання?



Вступ до аспірантури:
Частка аспірантів, що навчаються 
у наукових установах:

Кількість наукових установ за кількістю 
вступників до аспірантури у 2020 році:



Послідовна державна політика фінансування 
підготовки аспірантів — відсутня

Середні видатки на 
підготовку одного 
аспіранта з відривом від 
виробництва, визначені 
у паспортах окремих 
бюджетних програм на 
2021 р. (без урахування 
академічної стипендії), 
тис. грн:



Сприйняття респондентами окремих проблем 
освітньої складової підготовки аспірантів



Самооцінка аспірантами 
свого рівня володіння іноземною мовою



Чи підвищують у подальшому якість навчання 
аспірантів акредитаційні вимоги?



Розподіл освітньо-наукових програм PhD за  кількістю зарахованих 
вступників (2016-2020 рр.)

Розподіл ЗВО (НУ) за середньорічною кількістю зарахованих 
вступників ( 2016-2020 рр.)

Кількість освітньо-наукових програм PhD, які пройшли 
процедуру акредитації в Нацагентстві

Малокомплектні освітньо-наукові програми

Особливості реалізації освітньо-наукових програм 
з малою кількістю аспірантів



Результати акредитації 114 малокомплектних 
освітньо-наукових програм PhD



Малокомплектні програми, акредитовані умовно
(дані Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти)



Розподіл відповідей аспірантів (випускників) на запитання щодо 
кількості здобувачів, які навчаються на їхній освітньо-науковій 
програмі

Розподіл відповідей респондентів на запитання, якою мірою 
мала кількість аспірантів негативно впливає на якість 
підготовки аспірантів

Розподіл відповідей респондентів на запитання щодо того, 
чи впливає негативно мала кількість аспірантів на якість 
підготовки  у зв’язку із недостатніми можливостями 
забезпечення повноцінного освітнього процесу

«Чи погоджуєтесь Ви, що зі збільшенням кількості аспірантів 
на освітньо-науковій програмі збільшується вірогідність 
створення ефективного творчого середовища, стимулюється 
наукова дискусія, зростає конструктивна конкуренція?»



Створення разових спеціалізованих вчених рад 
для проведення захисту дисертацій

• В цілому — позитивне  
ставлення  до наявних 
вимог.

• Найбільш однозначні 
відповіді — «наявність 
ступеня доктора наук у 
двох із п’яти членів ради».

• Найбільше розділилися 
думки — «обмеженість 
останніми п’ятьма роками 
актуальності статей членів 
ради за тематикою 
дисертації».

Ставлення респондентів щодо 
окремих вимог до членів спецрад



Проблеми, з якими стикалися аспіранти 
під час підготовки та після захисту дисертації



Плани респондентів, які захистили дисертацію 
і здобули науковий ступінь доктора філософії

Чи плануєте далі досліджувати тему, 
якій присвячено Вашу дисертацію?

Чи плануєте далі працювати в зак-
ладі вищої освіти/науковій установі?



Наші ключові рекомендації

МОН І НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

• розробити механізм відображення у державній статистиці інформації про 
аспірантів ЗВО зі специфічними умовами навчання

• привести у відповідність до закону «Про вищу освіту» порядок утворення 
разових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій

• дозволити формувати склад разових рад без висування вимоги до 
рецензентів бути штатними працівниками закладу

• надати закладам повноваження самостійно встановлювати критерії, за 
якими визначається компетентність ученого з метою його включення до 
складу разової спецради

• упорядкувати перелік документів, що вимагаються під час акредитації 
освітньо-наукових програм рівня PhD



Наші ключові рекомендації

ЗАКЛАДАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКОВИМ УСТАНОВАМ:

• унормувати на рівні внутрішніх документів закладу питання функцій, 
повноважень, вимог до гарантів програм підготовки докторів філософії, 
оплати їх праці

• підвищувати кваліфікацію наукових керівників, зокрема, з питань навчання 
аспірантів принципів наукової етики, сучасних міжнародних вимог до 
написання та оформлення наукових статей, участі в колективних 
міжнародних наукових проєктах 

• упроваджувати підготовку і захист дисертаційних досліджень англійською 
мовою

• залучати до складу разових рад із захисту дисертацій вчених з країн-членів 
ЄС та ОЕСР

• розширювати можливості участі аспірантів у заходах із внутрішньої та 
міжнародної академічної мобільності, передусім на другому-третьому роках 
навчання



Питання для подальших досліджень

• Вдосконалення критеріїв акредитації програм підготовки докторів 

філософії

• Стратегічна життєздатність моделі «малокомплектної» аспірантури у 

наукових установах

• Складові «справжнього» кошторису підготовки молодих наукових кадрів

• Підготовка аспірантів за «контрактом» як модель приватного фінансування 

наукових досліджень

• Корупційні ризики, пов’язані із підготовкою та захистом дисертаційних 

досліджень

• Кар’єрні траєкторії випускників аспірантури



Дякуємо!

Публікація видана в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд
«Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки
Посольства Швеції в Україні.
Думки та позиції, викладені у цій публікації, є позицією авторів та не обов’язково відображають позицію Посольства
Швеції в Україні, Міжнародного фонду «Відродження» та Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE).

Повний текст аналітичного звіту 

завантажуйте за посиланням:

https://tinyurl.com/phdukraine


