
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАiНИ

НАУКОВО_ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ
IНТЕЛЕКТУАЛЬНОi ВЛАСНОСТI

(ЗАТВЕРДNtУЮ)
,Щиректор Науково-дослiдного iнституту
iнтеле ъноТ власностi НАПрН
у
д наук, професор,

НАПрН УкраТни
.П. Орлюк

201 7 р.

OCBITHЬO_HAYKOBA ПРОГРАМА ПIДГОТОВКИ
ДОКТОРIВ ФIЛОСОФfi

в аспiрантурi Науково-дослiдного iнституту iнтелектуалъноi власностi
НацiональноТ академiТ правових наук УкраiЪи

з галузi знань 08 <<Право>>

за спецiальнiстю 081 <<Право>>

(ocBiTHbo-Hayкoвa про|рама рекомендована до впровадження Вченою радою
FIЩI iнтелекту€LльноТ власностi F{АПрН УкраiЪи

протокол J\Гs З вiд 28 березня2017 року)
piBeHb освiти третiй (освiтньо-науковий)

КиТв - 20|7



Галузь науки - 08 Право
Обсяг освiтньоi складовоi програми- 4| кредитiв СКТС
Термiннавчання- 4роки
Форма навчання - денна, заочна

РОЗРОБНИКИ:

Kepi Btttttt прсlектноТ групи :

()Р.'tЮк O:telta ПctB,liBlta, dclKtlltlp юрudччнttх ltayt, професор, ч:lелl-кореспtlltоеtlпl
Н.lПllfl \'Kpuitttt. t)ttpeKmtlp lluyKtlt;tl-tltlc,.Iit)t!o?tl iHt.mttпtym1. ittпtc,.tcKпl).(1.1btl()i (; tLtL,lll)L,l]li
ГL!ПрН !i;7lct|ltt,t

Члени проектноi группи :

IIupotteltl;tl 17.1I. dокrпсlр lо1luOччнttх наук, про8лесор, ч.|lен-ксlреспонdенlп
IIАIIрН YKpulHtt, засmушtLlк dttpeKпttlpcl з ltLt),Ko6зI' робоп,tч ГIay,KclBcl-dclc:tidrtozo
i tl cпl tt пц,п1.|, il t llt e: L e Kl l t| ct. t bl t t l1 B, t u L, l l ( ) (, п.t i Н д l I р tI У Kp ai'rttt

.4lltct.ltaltoBa Ю,(:. dокпlсlр лорчОччнt,tх ltttyK, dcltleHm, провidнuit tluyt;tlt;tttt
спiriробiпutttк секпlору ко.ltеllцiitнttх 11ОЗl!0ЧеНIэ rзiddi.,tу пpo,1luc,loBo| r;лuсноспti
IluyKtlrio-c)oc:,tidHozrl irtc,ttluпlvtlly iltttle.leKlltl,(l.tыl()'t'6_!ttc,llucиli НАПрН YKpa|Htt

7\tцltlttteltl;o ().rD. Kartdudullt tollttOttчltttx l!cl|:K, засп,lупlшк duракmора з
С t;cl't.ept}tt t()1 рttбопttt HtryKor;o-i)Oc.-l idHL),-() it tc,lltttttt.1,1lt:', il tпle,,teKm);ct.lbHo| B.il(lclloc
lt,1IlpH Y'Kpct|Hu

Каuшнtlесitl О.Ю. ксчtdudапl lорudttчltttх нсtt,к,
l,:po.ullc.,toбo| r;lctcllrlc,mi IlayKclBcl-Docлidt trlzrl iнспtttпl1,1пч
Н,4ПрIl \'KpctlHtt

dot.yeltm, заr;

Пеmреttt:tl ('.Д. канduОum юрudччлlttх Htl),K, cпlapuluit HayKoBttit спiврtлбimttuк, .. //
Kcpir;rtuK Ценпцlу, еliсперmlшх dосltii)эtt:еltь Нсtуково-с)ослidноzrl irtc,пtttlttl,пl1, 7, //
iltltle:teKпly,a,lblto1' ri:tctcttocпli НДПрН YKpalHu -t2fТ<S3pq.-*--

Чомсtхurur;i,ti ().Ш. канdu.dап,t юрudччнttх наук, dоценm, завidув(l,ч celilпOpy
l;cl.tteptlitil tttx 11озл !aL!cl lb rliOdi.l1, пptl_tt l1c,.-lt lt;t lI' в,tчсносп.ti HayKtlBo-drlc,,tidtlcl?cl
ittcпlt.tпlt,пll,iHllte.,t.eKlttl,tl,tbtttli'(;.,L(lL,lt()L,пli ItАПрН YKpct|Hu

I н m. e,|l е к mу а -| I ь н ( ) l



,Щолатки:

Щодаток д. Навчальний lтлан пiдготовки докторiв фiлософii в галузi 08

Право за спецiальнiстю 081 Право

,щодаток Б. Графiк виконаннrI iндивiдуального плану науково-

дослiднИцькоi роботИ аспiрантами за онП пiдготовки докторiв фiлософii в

аспiрантурi Науково-дослiдного Iнстиryту iнтелекryалъноi власностi НАПрН
О-ОТЪ;iltrЪ}ЪЖ.ýl,Т#"тати 

навчання за спецi альнiстю 0 8 1 пр аво



1. Загальна характеристика ocBiTHbo-HayKoBoT програми

OcBiTHbo-HayKoBa програма (ОFШ) пiдготовки докторiв
поширюсться в Науково-дослiдному iнститутi iнтелектуальноi
НацiоналЁноi академii правових наук Украiни.

фiлософii
власностi

Фахiвець рiвня dокmор фiлософii.
За спецiальнiстю 081 кПраво>.
Галузь науки 08 Право.
Освiтнiй piBeHb: III (освimньо-науковuй) piBeHb вuulоt освimu.
Квалiфiкацti dокmор фiлософii в zаllузi правu
З узагальненим об'ектом дiяльностi; наука, кульmурш, вuu4а ocBima.
З нормативним TepMiHoM навчання (денна, заочна форма): чоmuрu рокu,

Виконання ocBiTHbo-HayKoBoi програми е

академiчноi пiдготовки фахiвця квалiфiкацiТ
спецiальностями.

Програма встановлюе:

необхiдною умовою успiшноi
доктора фiлософiТ за даною

необхiдний piBeHb теоретичних знань, yMiHb, навичок та iнших
компетентностей, здобутих особою i достатнiх для продукування нових iдей,

розв'язання комплексних проблем у галузi дослiдницько-iнновацiйноi
дiяльностi, оволодiння методологiею науковоi та методикою педагогiчноi
дiяльностi у вищому навч€Lльному закладi, а також проведення власного
наукового дослiдження, результати якого повиннi мати наукову новизну,
теоретичне та практичне значення;

нормативний змiст навчаннrI в Науково-дослiдному iнститутi
iнтелектуалъноТ власностi FIАПрН УкраiЪи, обсяг та piBeHb засвосння у процесi
пiдготовки вiдповiдно до вимог освiтньо-квалiфiкацiйноТ характеристики
(доктор фiлософiI>> в галузi науки 08 - Право;

перелiк навч€tllьних дисциплiн пiдготовки докторiв фiлософiТ;
" форrу промiжноi та пiдсумковоI атестацii;

TepMiH навчання.
Програма призначена дJuI сертифiкацii докторiв фiлософii та атестацiТ

випускникiв Науково-дослiдного iнституту iнтелектуальноТ власностi НАПрН
Украiни. Успiшне виконаннrI особою ОНП с пiдставою для присудження
наукового ступеня доктора фiлософii в галузi права.

Позначення та скорочення
У цiй програмi для формування шифрiв застосовуються скорочення н€вв

циклiв пiдготовки, до якоi вiднесено навчЕulънi дисциплiни:
ОНД - обов'язковi навчальнi дисциплiни;
ДВI - дисциплiни вибору Iнституту;

ДВА - дисциплiни вiльного вибору аспiранта.



2. Змiст ocBiTHbo-HayKoBoT програми

OcBiTHbo-HayKoBa програма передбачае TaKi складовi :

1. Професiйна теоретична пiдготовка, що забезпечус пiдвищення
освiтнього рiвня за вiдповiдною спецiальнiстю.

,.Що складу теоретичноi пiдготовки вкJIючаються:

- обов'язковi навчЕLпьнi дисциплiни (ОНЩ), якi забезпечують пiдвищення
професiйноI майстерностi майбутньоi науково-дослiдницькоТ та викладацькоТ
дiяльностi;

забезпеченнi професiйного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня;

знання, що пiдвищать iхнiй фаховий piBeHb i поглиблять знання у вiдповiдних
фахових спрямуваннях.

2. Проходження асистентськоi практики дозволить закрiпити отриманi
знання щодо викJIадацькоi майстерностi.

Аспiранти, якi не мають попередньо отриманоi педагогiчноi квалiфiкацii,
повиннi в обов'язкову порядку прослухати визначену цiсю програмою
педагогiчну дисциплiну <<Психолого-педагогiчна компетентнiсть викладача
вищого навчzlllьного закJIаду), пiсля чого ik буде допущено до проходження
асистентськоi практики. У такому випадку iм буд. присвосно додаткову
педагогiчну квалiфiкацiю викладача вищого навчаlrьного закладу (iз внесенням
вiдповiдного запису до диплома доктора фiлософii i додатку до диплома).

З. Науково-дослiдницька робота pzвoм з теоретичною забезпечуе
вiдповiдний освiтньо-науковий piBeHb, необхiдний для здiйснення самостiйноi
науково-дослiдницъкоi дiяльностi.

4. Пiдготовка та захист дисертацiйноТ роботи, що разом з теоретичною та
практичною пiдготовкою, а також науково-дослiдницькою роботою забезпечуе
вiдповiдний освiтнъо-науковий piBeHb.

Розподiл змiсту освiтньо-науковоi програми пiдготовки доктора фiлософii
та максимальний навч€tlrьний час за цикJIами наведено у таблицi 1. ъ, t

Таблиця 1.

Розподiл змiсry ocBiTHbo-HayKoBoT програми пiдготовки
доктора фiлософii

м Щикли дисциплiн
навчальних

годин
Кредитiв

1 Професiйна теоретична пiдготовка 510 41

1.1 Обов'язковi навчальнi дисциплiни 300 22
|.2. Дисциплiни вибору Iнституту 240 6

1.з. !исциплiни вибору аспiранта 360 2

2. Асистентська педагогiчна практика 300 18
a
J. Науково-дослiдницька робота х х
4. Пiдготовка та захист дисертацiйноi роботи х х

Разом 1230 41 (60)



2.1,. Нормативний змiст ocBiTHbo-HayKoBoi програми

1. Пеiэелiк теоретичних дисциплiн з мiнiм€ulьною кiлъкiстю навчuшьних
годин i кредитiв еКТС, що вiдводиться на iх вивчення наведено у лолатку А
<<Навчальний плаю>.

2. АнотацiI цих дисциплiн, що складаютъся iз змiстовних модулiв та
посднанi у структурно-логiчну схему, зiбранi в iнформацiйний пакет та
розмiщенi на сайтi Iнституту http ://www.ndiiv. org.ua.

3. Присвоення ква_пiфiкацii <<доктор фiлософii> у галузi юридичних наук
здiйснюеться пiсля складання комплексного пiдсумкового iспиту за фахом та
захисту дисертацiйноi роботи доктора фiлософiТ.

4. Вибiркова частина ОНП пiдготовки доктора фiлософiТ складасться з

дисциплiн самостiйного вибору Iнституту та вибору аспiранта, запропонованих
НЩI iнтелекту€LльноТ власностi НАПрFrУ, вiдповiдно до навчuLльного плану.

5. Iнститут NIac право у встановленому порядку змiнювати н€tзви

навчztJIьнлЖ дисциплiн.

2.2. Пiцсyмкова атестацiя аспiранта

Атестацiя здiйснюеться на пiдставi оцiнки рiвня професiйних знанъ, yMiHb

та навичок випускникiв шляхом складання комплексного пiдсумкового iспиту
зi спецiалрностi 081 Право та захисту дисертацiйноТ роботи доктора фiлософiT.

Комплексний пiдсумковий iспит iз спецiальностi 081 <Право) складасться
з 2-х обов'язкових модулiв та варiативних модулiв (вiдповiдно до напряму
пiдготовки за науковими вiддiлами), що дозволяе перевiрити сформованiсть
вiдповiдних yMiHb та навичок.

ПрисвоеннrI наукового ступешI доктор фiлософii в галузi права здiйснюе
спецiалiзована вчена рада вiдповiдного наукового спрямування. В окремих
випадках,- згiдно з чинним Законом Украiни <Про вищу ocBiTy> вiд
01.07.2014 р. (ст. б.З, 30.5.5), створюсться р€lзова спецiалiзована вчена рада у
складi 6-7 фахiвцiв вiдповiдного профiлю, з яких не менше двох мають буц}а 

}

працiвниками iнших вищих навч€Llrьних закладiв або наукових установ.
Персональний скJIад TaKoi ради затверджуеться Нацiональним агентством iз

забезпеченнrI якостi вищоi освiти.

3. Мета i завдання ocBiTHbo-HayKoBoT програми

метою онп е пiдготовка висококвалiфiкованого,



,,Що основних завдань ОНП пiдготовки докторiв фiлософii в галузi права
належать:

сформувати у здобувача вищоi освiти першого наукового ступеня

доктора фiлософii загальнi та фаховi компетентностi, достатнi для
проведення власного наукового дослiдження за спецiальнiстю 081 - <<Право>,

участi у колективнiй науково-дослiднiй роботi у галузi права; достатнi для
здiйснення власноi педагогiчноi дiяльностi, органiзацiТ науково-методичноi

роботи наукових вiддiлiв Iнституту;
забезпечити виконання здобувачем ступеня доктора фiлософii власного

наукового дослiдження у формi дисертацiйноi роботи вiдповiдно до
у галузi права,прiоритетних напрямiв розвитку вiтчизняноi та свiтовоi науки

що висуваються до дисертацiйних робiт на здобуття наукового ступеня доктора
фiлософii в галузi права;

ствQрити умови для належного визначення основних етапiв та змiстовних
завдань власного наукового дослiдження здобувача наукового ступеня та
послiдовнiсть iх виконання;

створити умови для належноi публiкацii промiжних та остаточних

результатiв власного наукового дослiдження здобувача наукового ступеня

доктора фiлософii в гагryзi права у наукових фахових перiодичних виданнях та
пiд час роботи наукових конференцiй;

розширену педагогiчну практику аспiранта
кафедрi iнтелектуальноI власностi юридичного(злобувача) на профiльнiй

факультету КиТвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса ТIТевченка, на

базi якоТ функцiонуе Науково-освiтнiй центр з iнтелектуzlльноi власностi

iнформацiйними
проведення навчzLгIьних заIuIть, пiдготовку та публiкацiю власних науково-

вiдкритий спiльно з Iнститутом, наукових вiддiлах Iнституту,
себе оволодiння с)п{асними методиками, сучасними

технологiями викладання дисциплiн у галузi права,

методичних праць за профiлем кафедри та наукового вiддiлу (робоча навчальна
програма, конспект лекцiй, навч€Llrьно-методичний комплекс, навчаJIьно-

методичний посiбник, навчаlrьний посiбник, пiдручник, практикум тощо),
практичне освоення принципiв та методiв органiзацii науково-педагогiчноТ,
науковоТ та виховноТ роботи профiльноi кафедрi, наукових вiддiлiв Iнституту;

забезпечити якiсний промiжний контроль виконання здобувачем ступеня

доктора фiлософiТ власного наукового дослiдження, створити умови для
всебiчноi, об'сктивноi фаховоi експертизи результатiв власного наукового

дослiдження здобувача наукового ступеня доктора фiлософiТ, ix вiдповiдностi
чинним вимогам до дисертацiйних робiт;

створити умови для пiдготовки до процедури захисту дисертацiТ
(наукового дослiдження) здобувача наукового ступеня до захисту у
спецl€rлlзованlЙ вченlЙ рад1 чи разовlи спец1€lлlзованlи вченlи ради.

(надалi - НОtЦВ),
що включас в



4. Науково-дослiдницька робота аспiранта

Науково-дослiдницька робота аспiрантiв с Qбов'язковою складовою
пiдготовки висококвалiфiкованих фахiвцiв (докторiв фiлософiТ), здатних
самостiйно вести науковий пошук, творчо вирiшувати KoHKpeTHi професiйнi,
HayKoBi завдання. Кредитами не облiковуеться.

Наукова складова вкJIючае проведення фундаментаJIьних та (або)

прикладних наукових дослiдженъ у вищому навч€lJIьному закладi таlабО

науковiй ycTaHoBi, пiдготовку до публiчного
дослiдження, тематика якого визначена вiдповiдним

захисту дисертацiйного
вiддiлом та затверджена

вченою радою Iнституту, написання та публiкацiю статей та апробацiЮ

результатiв за напрямком дисертацiйного дослiдження (вiдповiдно до чинних
вимог, затверджених МОН УкраiЪи, мас бути опублiковано не менше 5 статеЙ У
вiтчизняних i мiжнародних фахових виданнях, перелiк яких затверджусться

центр€Lльним органом виконавчоi влади у сферi освiти i науки, у тоМУ чиСлi
одна стаття у науковому журналi, який вкJIючено до мiжнародних
наукометричних баз даних).

Науково-дослiдницька робота аспiранта здiйснюеться пiд керiвницТВоМ

наукового керiвника, умовно може бути роздiлена на пiдготовчий та основний
етапи та включае наступнi види дiяльностi. На пiдготовчому етапi аспiрант:

1. Обирае тему наукового дослiдження та обЦрунтовус актуальнiсть
обраноi теми дослiдження. Здiйсню€ перегляд каталогiв захищених дисерТацiЙ i

знайомиться з вже виконаними у наукових вiддiлах дисертацiйними робОтаМИ.
Опрацьовуе HoBiTHi результати дослiджень в обранiй та сумiжних сферах наУКИ.

Ознайомлюеться з аналiтичними оглядами i статтями у фахових виДаннях,
консультацii фахiвцями метою виявленнrI маJIовивчених науковихпроводить консультац11 з фахlвцями з метою виявленнrI МаJIОВИВЧеНИХ НаУкОВих

проблем i питань, що е акту€Lльними. Вивчас та аналiзуе ocHoBHi пiдхоДИ Та

позицii наукових шкiл i течiй у вирiшеннi дослiджуваноi проблеми; утоЧнЮ€
термiнологiю в обранiй га_гlузi знанъ. Здiйснюе пошук лiтературних джерел З

обраноi теми..
2. Проводить планування дисертацiйноi роботи шляхом склаДанЦя

iндивiдуа;rьного наукового плаIIу аспiр анта.

3. Здiйснюс постановку цiлей i завданъ дисертацiйноi роботи. ВизначаС
об'ект i предмет наукового дослiдженнrl.

4. Обирас методи (методику) проведення дослiдження.
5. Здiйснюе опис процесу наукового дослiдження у дисертацiйнiй роботi

шляхом формування плану-проспекту, який являс собою реферативний викЛаД

питань, за якими надалi буле систематизуватися весь зiбраний фактичний
матерiал. _

Пiд час основного етапу науково-дослiдницькоi роботи аспiрант:
1. Прово дитъ науково-дослiдницькi роботи вiдповiдно до профiлю ОНП

аспiрантуРИ, з використанням фундаментuUIьних i прикладних дисциплiн, що
викJIадаються. Займасться науковою роботою з виконання теоретичноi та

практичноi частини дослiдження.



2. Аналiзуе та узагальнюе резулътати наукового дослiдження на ocHoBi

с)часних мiждисциплiнарних пiдходiв, застосування наукових методологiчних
принципiв та NIетодичних прийомiв дослiдження, виItористання в дослiДх<еннi
тематичних iнформацiйних pecypciB, провiдного вiтчизняного i зарубiжНоГQ

досвiду з теIчIатики дослiдження.
З. Здiйснюс пiдготовку та видання публiкацiй за темою дисертацii:

плонографiй та наукових публiкацiй у вiтчизняних фахових виданнях, перелiК

яких затверджуеться центр€lJIьним органом виконавчоi влади у сферi освiти i
науки i виданнях, вкJIючених у мiжнароднi наукометричнi бази даних, наУкоВих
публiкацiй в iнших виданнrIх.

4. Проводить апробацiю резулътатiв наукових дослiджень шляхом участi
у наукових конференцiях: у мiжнародних та зарубiжних конференцiях; у
всеукраiнських конференцiях; у регiоналъних та мiжвузiвських конференцiях, У
наукових ceMiHapax. Бере rlacTb у конкурсах наукових робiт.

5. Бере участь у роботi Ради молодих вчених Iнституту, Науково-
освiтнього центру з iнтелектуальноi власностi, а також у роботi НаукоВоГо
товариства студентiв та аспiрантiв юридичного факультету КиТвСЬКОГО

нацiонального унiверситету iMeHi Тараса ТТТевченка, на базi якого фУнкцiонУе
сгtiльний з Iнститутом НОI_ЩВ.

б. Залучаеться до викоЕання фундамент€lJIьних та прикладних дослiджень,
здiйснюваних iнститутом, до держбюджетноТ або госпдоговiрноТ темаТики

державних, мiжвузiвських або унiверситетських грантiв, а ТакоЖ ДО

iндивiдуальних планiв наукових вiддiлiв Iнституту.
7. Якщо за науковими результатами наукового дослiдження бУлО

отримано-результати, що можуть набути правовоi охорони як об'ект ПраВа

iнтелектуальноТ власностi (винахiд, корисна модель, об'ект авторського ПраВа

тощо), то аспiрантом готуються та подаються документи для отриМаннrI

охоронного документу, з врахуванням положень законодавстВа ГIРО

iнтелекту€Lлъну власнiсть.
8. Займаетъся проведенням дослiджень та пiдготовкою дисертацiЙноi

роботи, формулюванням висновкiв дисертацiйноi роботи.
9. Здiйснюе оцiнку отриманих результатiв, якi виносяться

обговорення та дискусii на засiданнi наукових вiддiлiв Iнституту.
10. Проходить попередню експертизу дисертацii у науковому вiддiлi

(гrередзахист).
1 1. Займаеться роботою з пiдготовки рукопису дисертацii.

робiт
12. Працюе над створенням нових перспективних засобiв, в органiзацiТ

щ9до практичного використання та впровадження результатiв

Науково-дослiдницька робота вiдображаеться в iндивiдуальному ПЛаНi

пiдготовки фахiвця. Контролъ виконаннrI iндивiдуального плану пiдготовки
здiйснюються Вченою радою Iнституту шляхом атестацii. Атестацiя

для

аспiрантiв здiйснюсться вiдповiдно до навчulJIьного плану пiдготовки докторiв



фiлософiT за спецiальнiстю. Дтестацiя аспiрантiв проводиться раз на pik.

Дтестацii шередують промiжнi звiти. Аспiрант звiтуе у вiддiлi 2 рази на piK,

при атестацii аспiранта враховуютъся виконання 
.t_Iрограмних 

вимог як

освiтн"ого, так i наукового комrrоненту освlтньо-науковоi rrро|рами, Аспiранти,

що успiшно пройьли щорiчну атестацiю, lrереводяться на наступний pik

HaBI1nHHrI. Дспiранти, якi не пройшли атестацiю, пiдлягають вiдрахуванню,

Метою прЪмiжних звiтiв е контролъ за виконаншIм iндивiду€IJIьного плану

аспiранта за BciMa скJIадовими, передбаченими навч€Lпьним планом.

Промiжний звiт мае вкJIючати три модулi:

1 . Теоретичний, модуль.
2. Науково-дослiдницький.
З. Практичний модуль.

Результатом навчання в асгriранryрi е складаннrI комплексного iспиту зi

спецiальностi та захист дисертацii в спецiалiзованiй вченiй радi,

5. Асистентська педагогiчна практика

дсистентсъка педагогiчна практика с обов'язковим компонентом онп
пiдготовки докторiв фiлософii в гаryзi права та проводиться на юридичЕому

факультетi киiвсЪкогЬ нацiонального унiверситету iMeHi тараса IтIgз,{gццп

п.рЁ, кафедру iнтелектуальноi власностi, на базi якого функцiонуе спiльний з

I"сrиrуrо, Нuу*ово-освiтнiй центр з iнтелекryальнот власностi. Вона мае на

MeTi набуттЯ аспiрантоМ професiйниХ нави!Iок та вмlнь викJIадача вищого

навчztilьного закJIаду.
- За вiдсутностi У аспiранта квалiфiкацir ((викJIадач вищого навч€шьного

закJIаду) формування теоретичних знанъ щодо cyTHocTi, структури та форм

навч€tльного процесу гliдготовки фахiвцiв зi спецiальностi 081 <Право)> може

вiдбуватися пiд час вивченIuI вибiрковоI навчальнот дисциплiни <професiйно-

педагогiчна компетеНтнiстЪ викJIадача вищого навчаJIьного закJIаду).

вiдпрацюваннrl практичних умiнъ i навичок аспiранта здiйснювати пiдготовку

навч€lJlьно-r"rодЙного забезпеченнrI, пiдготовку та прочитання |-2 лекцiй

р€Lзом з керiвником практики, проведеннlI семiнарських зан,Iть, органiзацiю

Ъамостiйноi; роботи сiудентiв, в межах дисциплiн, якi викладае науковий

керiвник, вiiбуваеться пiд час проходження асистентськоi педагогiчноТ

IIрактики, Що передбачено навч€lJIъним планом на четвертому роцi навчання

,urr.*"o вiД фактичного педагогiчного навантаження на кафедрi

iнтепекryальноi власностi, на базi якоi функцiонуе ноtцв, Призначення

rqерiвника асиqтентськоi . пракIики здiйснюqться за цогодженн,Iм керiвника

кафедри iнтелектуальноi власностi.
Метою u.".r."rcbKoi педагогiчноi практики е поглибленнrI та закрiплення

знань аспiрантiв з питанъ органiзацii i форlvr здiйсненнrl навчzlJIъного IlpoTlecy в

сrIасних )rмовах, його наукового, навч€LIIьно-методичного та нормативного

забезпечення, формування BMiHb i навичок опрацювання наукових та

iнформацiйних джерел при пiдготовцi занять, застосування активних методик
"10



викJIадання професiйно-орiентованих дисциплiн вiдповiдного фахового
напряму та дисциплiн фундаментztльного циклу для спецiалъностi 081 <Право>.

Асиётентська педагогiчна практика мае бути наближеною до напрямiв
наукових дослiджень аспiранта. Пiд час такоi практики виникае пцожливiсть

апробувати результати дослiджень, що проводяться аспiрантом при написаннi

дисертацiйноi роботи.
Згiдно з навчuшьним планом пiдготовки докторiв фiлософii, асистентська

педагогiчна практика проводиться на четвертому роцi навчання в обсязi 30 год.
Проходження асистентськоi педагогiчноi практики передбачае виконання

аспiрантом наступних видiв робiт:
пiдготовку та прочитання 1-2 лекцiй разопл з лектором з дисциплiн, якi

викладаютъся науковим керiвником;
пiдготовку та проведення семiнарських (лабораторних) занять;

робiт та iспитiв з дисциплiн, що читаються;

проведення модульних

проведення залiкових

)л{асть (разом з лектором) у проведеннi залiкiв та iспитiв для студентiв
вiдповiдноТ спецiальЁостi.

Захист звiту з асистентськоi педагогiчноТ практики вiдбуваеться перед
членами KoMiciT, яка створюеться за розпорядженнrIм директора Iнституту.
Пiдсумки асистентськоi педагогiчноi практики обговорюються на засiданнях
вiдповiдних наукових вiддiлiв Iнституту пiд час промiжноi атестацii аспiрантiв.
Загальнi пiдсумки затверджуються на засiданнi ВченоТ ради IнститутУ.

б. Промiжна та пiдсумкова атестацiТ
i.

Дтестацiя аспiрантiв здiйснюеться вiдповiдно до навчЕlJIьного плану
пiдготовки докторiв фiлософii в галузi права. В процесi пiдготовки докторiв

фiлософiТ використовують двi форми атестацii: промiжну та пiдсумкову.
Вiдповiдцо до дiючих нормативно-правових документiв MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни, Нацiональноi академiТ правових наук УкраiЪи та Науково-

дослiдного iнституту iнтелектуальноi власностi FIАПрН УкраiЪи пiдсумкова
атестацiя випускникiв, що завершують навчання за освiтньо-науковими
програмами доктора фiлософii, е обов'язковою.

б.1,. Промiжна атестацiя

Метою промiжноi атестацii е контроль за виконанням iндивiдУалЬнОГО

плану аспiранта за BciMa складовими, передбаченими навчальним планом.
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Промiжна атестацiя включае три модулi: 1) теоретичний, 2) науково-

дослiдницький, З) практичний.
б.1.1. Атестацiя за теоретичним модулем передбачас складання iспитiв

вiдповiдно до навч€tJIьного плану пiдготовки докторiв фiлософii за
спецiапьнiстю 081 <Право>. Склад екзаменацiйноi коп,riсii та голова
призначаеться нак€вом директора Iнституту пiсля повного виконання програми
освiтньо-наукового рiвня доктора фiлософii з п,tетою встановлення фактичноТ
вiдповiдностi рiвня теоретичноi пiдготовки вимогаI\d заг€шьних та фахових
компетентностей випускникiв аспiрантури. Технологiя промiжноТ атестацiТ

включае наступнi етапи:

- розробка теоретичних питань науково-аналiтичного характеру;

- проведення контроJIю;

- перевiрка виконаних завдань;

- усне обговорення письмових вiдповiдей на теоретичнi питання, творчi
завдання, вiдповiдi на додатковi запитання членiв екзаменацiйноi KoMicii;

- оцiнювання ступенrI досягнення кiнцевих цiлей теоретичноТ пiдготовки
аспiрантiв вiдповiдно до об'сктивних критерiiв.

6.1.2. Науково-дослiдницький модуль, вiдповiдно до начаJIьного плану,
передбачае проведення поточноi атестацii аспiрантiв раз на piK та звiтування на
засiданнi наукового вiддiлу двiчi на piK. Метою промiжноi атестацii с контроль
за виконйнням iндивiдуального плану науково-дослiдницького пошуку та

дотриманням графiку пiдготовки результатiв науково-дослiдницькоi роботи
(д"". додаток Б).

6.1.3. Практичний модуль, вiдповiдно до нач€LгIьного плану, шередбачас

проведення асистентськоi педагогiчноi практики на другому та третьому роцi
навчаннrI. Метою гrромiжноi атестацiТ за практичною скJIадовою е контроJIь за

виконанн{м iндивiду€IJIьного плану та набуття аспiрантом професiйних навичок
та BMiHb на посадi викладача. Атестацiя за практичним модулем здiйснюсться
на пiдставi висновкiв KoMicii з гlроведення захисту асистентськоТ педагогiчноi
практики, яка створюсться за розпорядженням директора Iнституту.

i!

б.2. Пiдсумкова атестацiя
Метою пiдсумковоi атестацiТ е встановлення вiдповiдностi рiвня ocBiTHbo-

науковоi -пiдготовки випускникiв аспiрантури вимогам ocBiTHbo-HayKoBoT

програми доктора фiлософii в галузi права. Пiдсумкова атестацiя здiйснюсться
за двома нацрямами: 1) оцiнюваннrl рiвня теоретичноТ та практичноТ фаховоТ
пiдготовки; 2) встановленнrI вiдповiдностi рiвня науково-дослiдницькоi
пiдготовки вимогам, що висуваються до доктора фiлософii в галузi права.

6.2.1. Оцiнювання рiвня теоретичноi фаховоТ пiдготовки передбачас

скJIадання комплексного пiдсумкового iспиту за спецiальнiстю 081 <ПравО>

вiдповiднЬ до навчального плану пiдготовки докторiв фiлософii за цiею
спецiальнiстю. Комгtлексний пiдсумковий iспит передбачае виконанНЯ

квалiфiкацiйних завдань за спецiалънiстю 081 <Право>> i с адекватною форМОЮ
ква_lriфiкацiйних випробуванъ, яка об'сктивно i надiйно визначае piBeHb
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професiйноi та науковоТ пiдготовки випускниtсiв аспiрантури Irrституту.
Програма комплексного iспиту мiстить обов'язковий i варiативний модулi.
Обов'язковий модуль охоплюе теоретичнi та методологiчнi аспекти сучасноI
юридичноi науки, оволодiння методологiею та методикою правовOго

дослiдження, оволодiння сучасними знаннями та навичками у сферi права
iнтелектуqльноТ власностi, а варiативний N{одуль стосусться наукових ,га

практичних аспектiв вiдповiдно до обраного напряму дисертацiйноi роботи.
Комплексний iспит дае можливiсть встановити piBeHb теоретичноi та
практичноi фаховоi пiдготовки аспiранта. Пiдсумкова атестацiя здiйснюеться
екзаменацiйною комiсiсю, склад якоi та голова призначаетъся нак€вом

директора Iнституту пiсля повного виконання програми ocBiTHbo-
квалiфiкацiйного рiвня доктора фiлософii з метою встановлення фактичноi
вiдповiдностi рiвня теоретичноi та практичноТ фаховоi пiдготовки вимогам

фахових компетентностей випускникiв аспiрантури за спецiальнiстю 081
<Право>.

Комплексний iспит скJIадаеться з виконання теоретичних i практичних
(аналiтичних) завдань :

питання, якi стосуються сrIасних
можливlсть оцlнити теоретичнии
спецiалънiстю 081 <Право> (питання
модулi програми);

теоретичне завдання передбачае письмову вiдповiдь
проблем юридичноi

практичне (аналiтичне) завдання передбачае науковий пошук в межах
чiтко окресленоi проблеми, за результатами якого формусться розгорнута

результатiв науково-дослiдницькоТ роботи, якi представленi у вигляДi

дисертацiТ. BiH дозволяе встановити вiдповiднiсть рiвня науково-дослiдницькоТ
пiдготовки аспiранта та вимог, що висуваються до доктора фiлософii в галузi
права.

Пiдсумкову атестацiю у виглядi прилюдного захисту дисертацii здiйснrор
спецiалiзована вчена рада, склад якоi затверджуеться MiHicTepcTBoM освiти i
науки УкраiЪи на пiдставi чинних нормативно-правових документiв. В окремих
випадках згiдно з Законом Украiни <Про вищу ocBiTy> вiд 0|.07.2014 р. (ст. 6.3,

30.5.5) створюетъся разова спецiалiзована вчена рада у складi 6-7 фахiвцiв
вiдповiдного профiлю, з яких не менше двох мають бути працiвниками iнших
вищих навчсlJIьних закладiв або наукових установ. Персональний склад такоi

ради затверджуеться Нацiональним агентством iз забезпечення якостi вищоТ

освiти.
На дисертацiйну роботу доктора фiлософiТ в галузi права покладаеться

основна дослiдницька i фахова квалiфiкацiйна функцiя, яка виражасТЬСя У
здатностi пошукувача ступеня доктора фiлософii вести самостiйний наУКОвИй

пошук, вирiшувати прикладнi HayKoBi завдання i здiйснювати ikHe наУкОВе

узаг€Lльнення у виглядi власного внеску у розвиток с)ru{асноi юридичноТ наУки i
практики використання юридичних знань в правовiй культурi суспiльсТВа. ВОНа

. lз

piBeHb професiйноТ

на теоретичнi
науки, що дае
пiдготовки за

включають обов'язковий i варiативний



являе собою резулътат самостiйноi науковоi роботи аспiранта i мае статус
iнтелектуulпьного продукту на правах рукопису.

Пiдсумкова атестацiя аспiрантiв, що повнiстю викон€lJIи ОНП пiдготовки
докторiв фiлософii в аспiрантурi Науково-дослiдного iнституту iнтелектуальноТ
власностi, НАПрН УкраiЪи за спецiальнiстю 081 <<Право>>, завершуеться
присудженням наукового ступеня (доктор фiлософii> в галузi права з

вру{енням диплому встановленого зр€вка про piBeHb освiти та квалiфiкацiю.

7. Загальнi та фаховi компетентностi випускникiв аспiрантури

За результатами виконанЕrI ОНП пiдготовки докторiв
спецiальнiстю 081 кПраво> випускники аспiрантури набувають
зага-пьнi та фаховi компетентностi:

[нтегральна компетентнiсть: Здатнiсть розв'язувати комплекснi
проблеми в галузi професiйноi таlабо дослiдницько-iнновацiйноi дiяльностi, що
передбачас глибоке переосмислення наявних та створення нових цiлiсних знань
Tal або професiйноi практики

загальнi компетентностi :

1. Здатнiстъ до абстрактного мислення, аналiзу та синтезу (ЗК-1)
2. Навички використання HoBiTHix iнформачiйних i комунiкацiйних

технологiй (ЗК-2)
3. Здатнiсть проведеннrI самостiйних дослiджень на сучасному piBHi (ЗК-З)
4. ЗДатнiсть до пошуку, оброблення на аналiзу iнформацii з рiзних джерел

(зк-4)
5. Здатнiсть генерувати HoBi iдеi (креативнiсть) (ЗК-5)
6. Здатнiсть працювати в мiжнародному науковому просторi (ЗК-6)
7. Здатнiсть розробляти та управляти науковими проектами (ЗК-7)

8. Здатвiсть застосовувати знання у практичнiй юридичнiй дiяльностi (ЗК-
8)- tr

9. Здатнiсть пристосовуватися до нових змiн у правовому реryлюваннi
(зк-9)

10.Умiння з нових дослiдницьких позицiй формулювати заг€Lльну

методологiчну базу власного наукового дослiдження, усвiдомлювати
його акту€Lльнiсть, мету i значення для розвитку iнших галузей науки,
суспiльно-полiтичного, економiчного життя, нацiональноi чи cBiToBoT

духовноi культури (ЗК- 1 0)

1 1.Умiння квалiфiковано вiдобразити результати наукових дослiджень у
наукових статтях та тезах, опублiкованих як у фахових вiтчизняних
виданнях, так i у виданнях, якi
наукометричних баз (ЗК-1 1)

фiлософii за
iнтегральну,

входять до мiжнародних
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Спецiальнi (фаховi, предметнi) компетентностi :

1. Здатнiсть формулювати наукову проблему, робочi гiпотези

дослiджуванот проблеми, Що передбачае глибоке переосмислення наявних та

створення нових цiлiсних знань таlабо професiйноТ практики (СК-1).
2. Збирання, опрацювання та критика правових джерел (норrчrативних

aKTiB, доктринчшьних джерел, судовоТ практики) (СК-2)
3. Здатнiстъ до анаrriтиllного оцiнювання правовоi прОбЛеМИ (СК-3)
4. Здатнiсть до опрацювання та ана-пiзу iнформацii дпя правового

дослiдження (СК-4)
5. Здатнiсть до побудови правових моделей i перевiрка iх адекватностi

(ск-5)
6. Знання провiдних вiтчизняних та зарубiжних вчених, HayKoBi школи та

фундаментальнi працi у галузi дослiдження, формулювання мети власного

наукового дослiдження як складовоi загальноцивiлiзацiйного процесу (СК-б)

7 " Вмiння формулЮвати та обгрунтовувати юридичнi висновки,

пропозицii, рекомендацii (СК-7)
8. Здатнiсть здiйснювати анаltiз законодавчих TekcTiB та ik експертизу

(ск-8)
g. Ведення дiалоry й аргуиентування пiд час наукових i дiлових дискусiй,

переговорiв. сулових дебатiв, публiчного виступу в судах та iнrших органах.

',о-?}. Здатнiсть до написання наукового дослiдження правовоi проблеми або

cTaTTi у фахове видання (СК-10)
1 1. ,Щостатне знаннr{ англiйськоi мови для читання, писання та

представлення статей, а також спiлкування з iншими науковцями та практиками

(ск-11)
12. Знання методологiчних принципiв та методiв правового дослiдженнrl

(ск_12)

8. Результати навчання та науково-дослiдницькоi дiяльностi аспiрантiв _,

ВiдповiднО дО ст. 5 ЗаконУ Украiни <Про виЩу ocBiTy>> результати
навчаннЯ та науково-дослiднИцькоi дiяльностi аспiрантiВ мають бути

представленi через набуття ними теоретичних знанъ, умiнъ, навичок та iнших
компетеНlностеЙ достатнiХ длЯ продукуВання нових iдей, розв'язання
комплексу проблем у гаJIузi професiйноi та (або) дослiдницькоТ дiяльностi,
оволодiння методологiею науковот та педагогiчнот дiяльностi, а також

проведення власного наукового дослiдження, результати якого мають наукову

новизну, теоретичIry та практичну значимiсть.
O""o""i результати навчання та науково-дослiдницькоi дiялъностi

аспiрантiв мають бути представленi такими скJIадовими:

1. Прослуховування за спецiальнiстю 081 <Право) KypciB та спецкурсiв в

обсязi 30 кредитiв.

15



2" Складання залiкiв та екзаменiв вiдповiдно до навчulJIьного плану
теоретичноi пiдготовки.

3. Проходження та успiшний захист асистентськоi педагогiчноi практики.
4. Пiдготовка дисертацiйноi роботи, яка рекомендована науковим вiддiлом

Iнституту до захисту на спецiалiзованiй вченiй радi, що дiе в Iнститутi.
5" Публiкацiя за темою дисертацii не NIенше 5-ти статей у фахових

виданнrIх, з яких не менше як 1 стаття мас бути опублiкована у виданнях, якi
входять до мiжнародних наукометричних баз даних.

6. Агiробацiя результатiв дисертацiйноi роботи шляхом yracTi в роботi не
менше 3-х всеукраiнських та мiжнародних наукових конференцiй, ceMiHapiB та
iнших фор* науковоi комунiкацii.

(.Щеталiзованi результати навчання за спецiальнiстю 081 Право поданi
в Щолатку В.).

9. Матерiально-технiчне, навчально-методичне та iнформацiйне
забезпечення виконання освiтньо-науковоI програми

Освiтнъо-наукова пiдготовка докторiв фiлософiТ за спецiалънiстю (081

Право>> здiйснюеться на базi юридичного факультеry Киiвського нацiонального

унiверситеry iMeHi Тараса ТТТевченка, який розташований у Головному
(Червоному) навч€Llrьному корпусi унiверситету за адресою: м. Киiв,
вул. Володимирськц 60. ,Що послуг аспiрантiв на факультетi е низка науково-

дослiдницьких i навчаrrьно-освiтнiх струкryрних пiдроздiлiв, а саме :

а) Комп'юmернi tcJlacu почаmковоi mа професiйноi комп'юmерноi
пiDzоmовкu (ауd. 134, 264), в яких проводяться заняття з сучасних
iнформацiйних технологiй. В зазначених класах встановлена правова база
"Лiга-Закон", через яку проводиться навчання аспiрантiв з використанням
нормативно-правовоi бази Украiни. Всього в навчЕLIIьному процесi на

факультетi задiянi t05 одиниць комп'ютерноi технiки, KcepoKciB - \2 одн.,
принтерiв 17 одн., cKaHepiB - 2 одн., багатофункцiональних пристроiв - 19

одн.

б) Науково-освimнiй ценmр з iнmелекmуалл,ноi власносmi (ayd. 263), який
обладнаний вiдповiдними технiчними засобами, що дають можливiсть
застосовувати у н:}вч€Llrьному процесi мупьтимедiйний та дистанцiйний
засоби проведення занятъ, зокрема, за участю викладачiв провiдних свiтових

унiверситетiв; вдосконutлювати навички юридичноi мови, зокрема, у сферi
iнтелектуальноТ вланостi, у тому числi англiйськоi, проводити спiльнi
HayKoBi розробки, вивчати мiжнароднi та нацiональнi системи правовоТ

охорони та захисту прав iнтелектуалъноi власностi.

в) IleHmp aшepuчaHcьKozo права (ауd.236), який обладнаний вiдповiдними
технiчними засобами, що дають можливiсть застосовувати у навfIаЛЬнОМУ

процесi мультимедiйний та дистанцiйний засоби проведенця занятЬ, ЗОКРеМа,

16



за rIастю викладачiв провiдних свiтових унiверситетiв; вдосконалювати
навички англiйськоi юридичноi мови, проводити спiльнi HayKoBi розробки,
вивчати правову систему США тощо.

z) I!енmр поллrслrкоzо права (ауO.Ва), IteHmp проблеu iмплелленmацii
европейськоzо соцiальноzо права (ayd.239-a), IteHmp нiмецькоzо права
(ау0. 239-б).

d) навччллrно-крLlллiнсшiсmuчна лабораmорiя (ауd. 155), в якiй проводятЬся

практичнi заняття з використанням сучасних методiв судово-експертних та
кримiналiстичних дослiджень; лабораторiя обладнана вiдповiдними
стендайи з демонстрацiйними кримiналiстичними матерiалами; вона
забезпечена технiчними засобами, якi даютъ можливiсть здiйснювати
кримiналiстичнi дослiдження, пов'язанi безпосередньо з дослiдженням
документiв, виявлення пiдробок, ознак витравлення в iнфрачервоних Та

улътрафiолетових променrIх, а також визначати та дослiджувати високий

друк та його iндивiдуальнi ознаки.

е) вudавнччо-полizрафiчнuй ценmр) в якому на полiграфiчнiй технiцi

друкуються методичнi посiбники та iншi навчальнi матерiали.

с) влосна факульmеmська бiблiоmека (ayd.163), загальний фоrrд якоТ

складае бiля 30 000 прим., в тому числi навчаJIънi посiбники, журнали,

робочi навчЕшънi програми, зокрема у сферi iнтелекryальноТ власностi тощо.

На факультетi особлива увага придiлясться питанням оптимаJIьного
використання в процесi пiдготовки аспiрантiв та докторантiв наявних
матерiальних засобiв (цiнностей). Станом на 01.10.2016 р. у користуваннi
юридичного фаrсулътету знаходитъся бпизъко 30800 одиницъ таких матерiапъно-
технiчних засобiв на загальну суму 4 \54 022 трн.

Таким" чином, на факультетi icHye достатня кiлькiсть аулиторiй,
лабораторiй, навч€lJIьних площ, що загалом достатньо для забезпеченftя }

iснуючого обсяry пiдготовки фахiвцiв з гуманiтарних, фундаментальних i
професiйно-орiентованих дисциплiн. Разом з тим, на факультетi систематично
здiйснюсться оновленнlI та розширення матерiально-технiчноi бази навчального
процесу вiдповiдно до вимог сьоюдення.

Головний навчальний корпус, в якому розмiщуеться юридичний

факультеъ знаходиться у задовiлъному cTaHi. У Bcix навчальних аудиторiях
корпусу здiйснений суrасний ремонъ примiщення корпусу вiдповiдають
санiтарно-технiчним i протипожежним вимогам. Загальна площа примiщень
корпусу складас З0282,6 м2, з них навчuшьна площа, що використовусться для
проведення занять студентiв становитъ 5515,9 м2. Площа примiщень, Що
використовуються науково-педагогiчним персоналом складас 487З,6 м2, а

площа службових
дослiдницьких та навчально-освiтнiх структурних пiдроздiлiв юридичного

. 
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факультету, безпосередньо пов'язаних з пiдготовкоIQ докторiв фiлософii зi
спецiалъностi <081 Право> представлена у таблицi 3.

Всъого без навчальних аудiторiй - I989,2M2
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Таблиця З

Ns
кабiнету

Призначення примiщення Площа,
шl2

Кафедри
24]l Кафедра трудового гIрава та права соцiального

забезпеченнrI
81,0

242 Кафедра земельного та аграрного права 8з,0

244 Кафедра екологiчного права 92,0

245 Кафедра фiнансового права 66.0

з24 Кафедра адмiнiстративного права 97,0

248 Кафедра конституцiйного права 56,0

260 Кафедра TeopiT права та держави 54.0

з44 Кафедра icTopii права та держави 72,0

249
259

Кафедра цивiльного права 82,0

250 Кафедра правосуддя 7з,0
256 Кафедра господарського права 77,0

25I Кафедра кримiнального права та кримiнологiТ 54,0

26з Кафедра iнтелектуальноi власностi 84,0

265 Кафелра нотарiального та виконавчого прочесу i
адвокатури

84,,0

251 кафедра iноземних мов 52,0

Наyково-дослiдницькi й HayKoBo-ocBiTHi cTpyкTypHi пiдllоздiли
264 Клас початковоi комп' ютерноТ пiдготовки 79,0

1з4 Клас комп' ютерноi пiдготовки бз,0
252 Клас професiйноi комп'ютерноТ пiдготовки 26,0

25з Зал засiдань Вченоi ради юридичного факущл]9]L 81,0

140 I_]eHTp дослiджень проблем прав людини 52,0

16з Бiблiотека факультету 75,0

i55 Навчально-кримiналiстична лабораторiя 1з7,0

26з Науково-освiтнiй центр з iнтелектуалъноi власностi 84,0

2зб Американський центр загаJIьного права 82,0

2з9-6 Центр нiмецького права 5 1,0

2З9-а Щентр проблем iмплементацiТ европейського
соцiального права

51,0

з24 I-{eHTp польського права 15,0

I44 В идавничо-полiграф iчний центр 7з,0

155-а Юридична клiнiка )д)
4зз Школа художнiх студiй 73,0



На територii студмiстечка Itиiвського нацiонаJIъного унiверситету iMeHi
Тараса Шевченка знаходяться ryртожитки для проживання. У студмiстечку

функцiонуе Щентв громадського харчування J\Гч 2, в складi якого працюють
iдальнi та буфети. В студентському плiстечку функцiонують медпункт,
студентськиЙ профiлакторiЙ, студентська полiклiнiка,
басейном, а також обладнанi спортивнi майданчики. У
корпусi також функцiонуе Щентр харчування J\b 1

обслуговування студентiв, аспiрантiв та спiвробiтникiв.
IнфЬрмацiя про наявнiсть примiщень для занять студентiв, аспiрантiв,

примiщень для науково-педагогiчних працiвникiв, чит€uIьних залiв,
гуртожиткiв, iдалеЕь тощо наведена у таблицi 4.

Будiвля Головного (кЧервоного>>) навч€Lпьного корпусу I ступеня

довговiчностi, iншi будiвлi - II i III сryпенiв довговiчностi. Bci вони пiд'еднаннi

до iнженерних мереж (.аз, водостiк, каналiзацiя, тепломережi,
електроrrQстачання, слабо точнi мережi). Матерiальнi цiнностi зберiгаються на
складах та у примiщеннrlх, обладнаних сiхоронною сигналiзацiею. В ycix
корпусах цiлодобово дiе охорона.

Bci 15 кафедр факультету забезпеченi окремими примiщеннями. Зокрема,
BiciM кафедр факультету (кафеdра mруdовоzо права mа права соъliальноzо
забезпечення, кафеdра аdлriнiсmраmuвноzо права, кафеdра еколоziчноzо права,

кафеdра правосуddя, кафеdра фiнансовоzо права, кафеdра цuвiльноzо права,

кафеdра zоспоdарськоzо права, кафеdра icmopii' права mа dержавu) займають
по два та бiльше примiщень. Bci iншi кафедри (кафеdра ноmарiальноzо mа
вuконавчоzо пр()L|есу i аdвокаmурu, кафеdра консmumуцiйноео права, кафеdра
зел4ельноzо mа аzрарноzо права, кафеdра meopii' права mа dержавu, кафеdра

кафеdракрuлliнальноzо права mа крuмiнолоzii,
iнmелекmуальноi' власносmi) займають по
ycTaTKoBaHi необхiдними меблями (робочими столами, шафами ,га стелажами

для лiтератури). У своему розпорядженнi вони мають сучасну матерlzlлъно-
технiчну 6ззу: комп'ютери, в т. ч. ноутбуки, ксерокопiювальну TexHiKy, сканери
тощо. Все матерiа_пьне-технiчне обладнання вiдповiдас потребам навчаJIьногр
процесу. На кафедрах забезпечусться виконання норм охорони працi та
протипожежноi безпеки. Стан освiтлення аудиторiй вiдповiдас нормам.

Науково-освimнiй ценmр з iнmелекmуальноi власносmi заЙмас ОДне

примiщенля. I_{eHTp устаткований необхiдними меблями (робочими столами,
шафами та стелажами для лiтератури). У своему розпорядженнi центр Мае

сучасну матерiально-технiчну базу: комп'ютери, в т. ч. ноутбуки,
ксерокопiювальну TexHiKy, сканери тощо. Все пдатерiальне-технiчне обладнання
вiдповiдае потребам навч€Llrьного процесу. У центрi забезпечуеться виконання
норм охорони працi та протипожежноТ безпеки. Стан освiтлення аулиторiй
вiдповiдае нормам

Усi,види занять, що передбаченi навчuulьними планами, повною мiрою
забезпеченi необхiдними навчаJIьним площами, технiчними засобами У

спортивний комгtлекс з
Головному навч€Lльному

з двома залами для

одному
iноземнъlх л|ов, кафеdра

примiщенню. Bci кафедри

вiдповiдностi до вимог робочих навчаIIьних програм.
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гальна площа примrщень та одrЛ
Назви примiщень за функцiонаJIьниNd

призначеЕням
Загальна
площа

примirцень
(r')

У тому числi
власна

(*')
орендо
вана,

м2

здано в
Оренду,

м2

1. Площа Bcix примiщень навчitльних
корпусiв, що використов},ються, всього:
- у т. ч. примiщень дJuI зztнять студентiв
(KypcaHTiB, слухачiв тощо) (аудиторнi
примiщення, кабiнети, лабораторii тощо)
- спортивнi зали

Площа примiщень юридичного факультету
(без навчальних аудiторiй)

2]7969,6

6057з,88

810,4

1989,2

277969,6

б0573,88

810,4

1989,2

469,9

2. Примiщення дJIя науково-педагогi.шлих
(педагогi.пlих) працiвникiв 2595з.6] 2595з.67
3. Службовi примirцення 7||95.22 111,95.22
4. Бiблiотека, у т. ч. читt}льнi за_пи 645з,0 645з,0

5. iдальнi, буфети 1 3 81з,6 13 813,6
б. Медичнi пункти 54,1 54, l
7. Наявнiсть актових за"riв. Тх площа 42l6,5 42|6,5
8. Корпуси. загаJIьна площа яких в складi
зага,rьноi плоrцi примiшень навчальних
корпусiв (п.1):

- Булинок лабораторii ядерноТ фiзики
-Наукова бiблiотека по вул.
Володимирськiй, 58
- Корпус крiогенноi станцii
- Спорткомплекс

2807,0
5321,0

1358,8
7 40з,6

2807,0
5з2|,0

1358,8
740з,6

77,4
7,8

9. Гуртожитки 155048,4 155048.4
10. Бази вiдпочинку:
- Табiр <It4рiя> с. Плюти
- ОСК <Чайка>> с. Берегове*

280|,7
159,76.зз

280]',7
т59]6,зз

11. Корпус по вул. Ломоносова,З6,
(Санаторiй - профiлакторiй)

6207,| 6207,1

Таблиця 4.

За iщень та iT розподiл. м2

* Знаходиться натериторiiАвтономноТРеспублiки Крим-тимчасово окупованоii
незаконно анексованоI Росiйською Федерацiею.

Основним джерелом iнформацiйного забезпечення е Наукова бiблiотека
iM. М. Максимовича, фондами якою можуть користуватися аспiранти Iнституту.

Щопомiжним джерелом iнформацiйного забезпечення виступаютъ власнi
бiблiотеки юридичного факультету, кафедри iнтелекту€ulьноТ власностi та
Iнституту

fuь забезпечення навчzllrьного процесу на високому piBнl активно
використовуються як факулътетськi, так i загаJIьноунiверситетськi лiнгафоннi
кабiнети, комп'ютернi класи, що створюе умови для забезпечення ефективного
викладання наявних дисциплiн. Управлiння обчислювzulьною технiкою
передбачае if концентрацiю у загально-унiверситетських класах з метою iT
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оптим€Lпьного використання та обслуговування. Обчислюв€lJIьна TexHiKa

використовуеться такоrlt для ре€lлiзацii цiлого ряду управлiнських та фiнансово-
економiчних завдань.

Комп'rотернi класи пiдключенi до плiжнародноi iнформацiйноТ шлерехri

Internet, а також законодавчоi бази <<Лiга: Закон>>, якi широко використовуються

у навчалБноN4у процесi та науковiй роботi викладачами, спiвробiтникаь,{и та
аспiрантами, якi мають можливiсть вести навч€шьну роботу, отримувати
наукову iнформацiю, користуватись бiблiотечними фондами всього cBiTy.

Аспiранти Iнституту мають доступ до комп'ютерних класiв, забезпечених
сrIасними ПК та програмним забезпеченням. Зазначенi вимоги щодо
матерiа_гrьного та iнформацiйного забезпеченнrI навч€Lпьного процесу надаються
аспiрантам також в самому Iнститутi.

У складi Iнституту пiслядипломноi освiти КНУ iMeHi Тараса ТТIевченка дiс
навчulJIьно-методичний вiддiл, навчullrъна лабораторiя комп'ютерноi технiки та
iнформацiйних технологiй з швидкiсним доступом у мережу Internet. Iнститут
мае сучасну бiблiотеку (понад 27 тис. примiрникiв навчальноТ лiтератури) з

доступом до зарубiжних баз перiодики (EBSCO, Springer, URAN) та готельний
комплекс. Зазначений комплекс активно використовуеться НЩI iнтелектуальноi
власностi. НАПрFIУ та НОLЩВ пiд час проведення щорiчних лiтнiх шкiл з

iнтелектуальноi власностi, в якостi слухачiв яких долучаються асгliранти
Iнституту.

Список фахових перiодичних видань, якi е в бiблiотецi та у
iнформацiйних базах, до яких пiдключено Киiвський нацiональний унiверситет
iMeHi Тараса IIТевченка, вiдповiдають потребам програми пiдготовки докторiв
фiлософii за спецiальнiстю (081 Право>>, представлено у таблицi 5.

Таблиця 5"

Список хових перlодичних видань
Ns Назва перiодичних видань Роки надходження

1 Адмiнiстративне право i прочесс 201з - 2016

2. Актуальнi проблеми держави i права 20]l020]l6
J. Альманах мiжнародного права 20]'4-2016
4. АльмЬнах права 20|з_20|6

5. Бюлетень MiHicTepcTBa юстицii УкраТни 2010_2016

6, Вiсник Академii адвокатури Украiни 2009-2016
7. Вiсник Вищоi квалiфiкацiйноТ KoMicii суддiв Украiни 20]'020l'6
8. В iсник господарського судочинства 2010-2016

9,

В iсник Запорiзького нацiонаJIьного унiверситету.
Юридичнi науки 20l'4_2016

10.

Вiсник КиiЪського нацiонального унiверситету 1мен1

Тараса Шевченка.
Юридичнi науки |987-2016

11 в сник Львiвського унiверситету. Серiя: юридична 2009_2016

|2. в сник Марiупольського державного унiверситету 201,4-20|6

13.

Вiсник Нацiональноi юридичноi академiТ Украiни iMeHi
Ярослава Мудрого. 20]'020tб

2|



Jф Назва перiодичних видань Роки надход}кення

Серiя: Е,коноп,tiчна теорiя та право

14.

Вiсник Одеського нацiонального унiверситеry.
ПравознавствQ 2009-2016

15. Свропейськi студiТ i право 2010-2016

16.

Науковий вiсник Херсонського державного
унiверситету. Серiя <Юридичнi науки>> 20]'220|6

\1.

HayKoBi працi Нацiонального унiверситету
"Одеська юридична академiя" 2010*2016

18. Пiдприемництво, господарство i право |99920l'6
19. Порiвняльно- анаJIiтичне право 20]'з-20|з

20. право i суспiльство 201'0-20Iб

2| Право УкраТни/ Право Украины/Lаw of Ukraine 1 998_20 1 6

22, Слово НацiональноТ школи сулдiв УкраТни 201l4-20|6

.!.J. Теорiя i практика правознавства 201з-20|6

24. Теорiя i практика iнтелектуальноi власностi 2005 _ 2016

25.

Унiверситетськi HayKoBi записки. Часопис IBaHo-

Франкiвського унiверситету права iMeHi Короля,Щанила
Галиriького 20]t1-2016

26. Фiлософськi та методологiчнi проблеми права 20Iз-201,6

27. Форум права 200"|-20|6

28. Часопис КиiЬського унiверситету права 2002-2016

29. IОридична YKpaiba 2005-201 6

Асп!ранти мають доступ до повнотекстових баз даних (БД), з яких
особливий iHTepec представляють: БД SCOPUS видавництва Elsevier, БЩ Web
of Science вiд видавництва Thomson Reuters, БД Cambridge Journals, БД
KPolpred.com) (огляд ЗIvII). ГIпануеться вiдкрити доступ до повнотексТвих б€В

Heinonline, Oxford Scholarship Online, WestlawNext, Kluwer Law Online,
Cambridge Books Online, ProQuest, EBSCOhost, JSTOR та iнших.

Наявнi повнотекстовi бази диних та Ti, що плануеться вiдкрити,
забезпечать доступ аспiрантiв до повних TeKcTiB статтей, що публiкУються -У

виданнях, включеник до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science, а

саме: Дdministrative Law Review, Criminal Justice Review, Duke Law Journal,
European Jоurпаl of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, European Jоurпаl оf
Health Law, European Journal of Law and Bconomics, European Law Review,
Family Law Quarterly, Harvard Law Review, Leiden Journal оf International Law,
Netherlands Quarterly of Human Kghts, Oxford Jоurпаl of Legal Studies, Yale Law
Joumal та'iншi.
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Щодаток Б
Графiк

виконання iндивiдуального плану науково-дослiдницькоi роботи аспiрантами
за ОНП пiдготовки докторiв фiлософiТ в аспiрантурi

Науково-дослiдного iнституту iнтелектуЕtльноi власностi НАПрН УкраiЪи
за спецiальнiстю 081 <Право>

PiK
навчання

Робота над дисертацiею публiкацiя статей Апробацiя
результатiв
(виступи на

конференцiях)

у вiтчизняних
фахових
виданнях

у зарубiжних
фахових
виданнях

1 piK навчання
1 пiврiччя Структура роботи. Робота з

першоджерелами.
2 пiврiччя Формування iнформацiйноТ

бази.
Написання теоретичноТ
частини роботи.

l

2 rliK навчання
1 пiврiччя Оброблення та аналiз

iнформацiйноi бази.
1

2 пiврiччя Описання практичноi
частини роботи.

1 l

3 piK навчання
1пiврiччя Узагацьнення результатiв

дослiдження.
1

2 пiврiччя Представлення рукопису. 1 1

1 piK навчання
1 пiврiччя Формування висновкiв i

рекомендацiй. Закiнчення
роботи над дисертацiсю.

l

2 пiврiччя Оформлення роботи та
подання до захисту.
Захист дисертацii.

lэ
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