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1,. Загальнi положення

1.1. Вступ до аспiрантури Науково-дослiдного iнституту iнтелекryальноi власностi
Нацiональноi академii правових наук Украiни (далi - Iнститут) для здобуття Еаукового
ступешI доктора фiлософii здiйснюеться на конкурснiй ocHoBi вiдповiдно до Законiв Украiни
кПро ocBiTy>l, кПро вищу ocBiTy> та <Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть>, кПорядку
пiдготовки здобрачiв вищоТ освiти ступеня доктора фiлософii та доктора наук у вищих
навчальних закладах (наукових установах)>, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд2З березня 20lб р. Ns 261, зi змiнаlrли, внесеними згiдно з Постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни Jt 283 вiд 03 квiтня 2019 р. та Умов прийому на навчання до закладiв
вищоi освiти УкраiЪи в2022 роцi, затверджених наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
вiд 13 жовтня 202l р. Ns 1098, який зареестровано у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 26
листопада 202| р. Nр l542lЗ7164, зi змiнами, внесеними згiдно з наказом MiHicTepcTBa освiти
i науки УкраiЪи вiд 27 квiтня 2022 р. Jф 392, який заресстровано у MiHicTepcTBi юстицiТ
УкраiЪи 03 травня 2022 р. Ns 487137823, cTaryTiB Iнституту i НАПрН Украiни, а також цих
Правил прийому.

1.2. Пiдготовка здобувачiв вищоТ освiти ступеня доктора фiлософii здiйснюсться в

аспiрантурi Iнституту на пiдставi лiцензii MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни (наказ

МОН Украiни кПро затвердження рiшень Лiцензiйноi KoMiciT>> вiд27 липня 201'7 р. JФ 161-л)

в галузi знань 08 кПраво>, спецiа:rьностi 081 <Право)) та сертифiкату про акредитацiю
ocBiTHboT прогрчlми <Право> за TpeTiM (освiтньо-науковим) piBHeM (сертифiкат J\b 2З56
строком дii до 0Т.07.2027 р).

Прийом на навчання здiйснюеться в межах лiцензованого обсягу 15 ооiб. Прийом на
навчання на другий та наступнi курси здiйснюеться в межах вакантних мiсць лiцензованого
обсягу.

Прiоритет у пiдготовцi аспiрантiв в Iнститутi надасться нztпряму <Право

iнтелектуальноi власностi>.

1.З. ,Що аспiрантури Iнституту приймаються громадяни УкраiЪи, iноземцi, а також
особи без громадянствц якi проживЕIють (перебувають) на територii УкраiЪи на законних
пiдставах, якi здобули освiтнiй ступiнь магiстра (освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb

спецiа-шiста) та виявили бажання здобуги ступiнь доктора фiлософiТ.

1.4. Особа, яка подае для вступу до аспiраI{тури Iнституту диплом, що виданиЙ
iноземним вищим навчаJIьним закладом, допускасться до вступних випробувань HapiBHi з



iншими особами. Зарахування такого вступника здiйснюеться в разi успiшного складення
ним вступних випробувань та прийняття вченою радою Iнституту рiшення tIро визнання
його диплома.

1.5. Нормативний TepMiH пiдготовки докторiв фiлософii в аспiрантурi Iнституту не
залежно вiд форми навчання становить чотири роки. TepMiH навчання в аспiрантlрi може
бути скорочено зЕtлежно вiд обсягу наукового доробку i ступеня готовностi дисертацiТ
вiдповiдно до законодtlвства.

1.7. Форма навчання - денна та заочна,

1.8. Встщrникам на час вступу мiсця у гуртожитку не надаються.

1.9. Органiзацiю rrрийому вступникiв до аспiрантури Iнституту здiйснюе Приймальна
комiсiя, склад якоi затверджусться наказом директора Iнституту. Приймальна комiсiя
вирiшуе yci питання, пов'язанi зi вступом до аспiрантури Iнститугу.

1.10. Iнформацiя щодо вступу до аспiрантури Iнституту оприлюднюеться на веб-сайтi
Iнститугу http ://ndiiv. org.ua/.

2. Строки прийому заяв i документiво всryпних iспитiв, конкурсного вiдбору
та зарахування до аспiранryри Iнституту

2.1. Подання документiв для навчаннrI в аспiрантурi Iнституту проводиться щодеЕно
(KpiM вихiдних i святкових днiв) з 10 до 16 години, у п'ятницю - з 10 до 15 години,

Прийом заяв i документiв, конкурсний вiдбiр та зарахування на навчання здiйснюеться

у TaKi строки:

- Початок прийому заяв i документiв 25 серпня2022 р.
- Закiнчення прийому заяв i документiв L5 вересня2022 року о 1бОО.

- Строки проведення вступних iспитiв |9 -26 вересня 2022 pol<y.

- Термiни зарахрання до аспiрантури - до 01 жовтня 2022 року.

Початок навчання в аспiрантурi - 01 жовтня 2022року.

3. Перелiк та процедура подання документiв для BcTyIry
до аспiранryри Iнституту

З.1. Вступники до аспiрантури особисто подttють зzulву на iм'я директора Iнституту про
ylacTb у конкурсному вiдборi до аспiрантури Iнституту. У заявi передбачаеться згода
вступника на обробку персонttльних даЕих, факт ознайомлення вступника з Правилами
прийому, нtulвною лiцензiсю i сертифiкатом про акредитацiю освiтньоi програлли.

З.2. Що зЕuIви вступник до аспiрантури додае TaKi докlменти:
- копiю документа державного зразка про ранiше здобутий ступiнь магiстра або

освiтньо-ква_пiфiкацiйний piBeHb спецiалiста, на ocHoBi якого здiйснюеться вступ до
аспiрантури, i додаток до нього, засвiдченi в устdновленому законодавством порядку.
Особалл, якi здобули вищу ocBiTy за кордоном, встановлюеться еквiвалентнiсть поданого

диплома вiдповiдно до <Порядку визнання здобутих в iноземних вищих навчЕtльних закJIадах

сryпенiв вищоТ освiти>>, затвердженого наказом МОН УкраiЪи N9 504 вiд 05.05.2015 року;

- копiю документц що засвiдчуе особу, передбаченого Законом УкраiЪи "Про сдиний



державний демографiIший реестр та документи, що пiдтвердж}.ють громадянство Украiни,
посвiдчують особу чи ii спецiальний статус";

- копiю реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв;

- автобiографiю, особовий листок з облiку кадрiв з фотографiсю, засвiдчений
печаткою тiеi установи, в якiй вступник ло аспiрантури навчаеться або працюе;

- копiю вiйськово-облiкового документа (для вiйськовозобов'язаних);

- шiсть фотокарток 3х4 см;

- список опублiкованих наукових праць i винаходiв; вiдбитки опублiкованих
статей/тез (за наявностi), засвiдченi заступником директора з. HayKoBoi роботи (чи

уповноваженою на це особою) на пiдставi оригiналiв;

- дослiдницьку пропозицiю;

- рекомендацiю вченоi ради закJIаду вищоi освiти (за наявностi);
_ мiжнародний сертифiкат з iноземноТ мови, но нижче рiвня В2 Загальноевропейських

рекомендацiй з мовноi освiти чи аналогiчIIого рiвня (за наявностi);

- медичIIу довiдку дJuI осiб з особливими освiтнiми потребаrrли (за бажанням
вступника).

3.3. Пiд час поданнязаяви вступник до аспiрантури пред'являе особисто: документ, що
посвiдчуе особу та громадянство, документ про змiну прiзвища (у разi необхiдноСтi),

докумеЕт державного зразка (оригiна;r) про ранiше здобугий освiтнiй (ocBiTHbo-

квшriфiкацiйний) piBeHb, на ocHoBi якого здiйснюеться вступ, i додаток до нього; вiЙськово-

облiковий документ (для вiйськовозобов'язаних).

З.4. Копii документiв без пред'явлення оригiналiв не приймаються.

3.5. Приймrtльна комiсiя Iнститугу допускае всцrпникiв до вступних випробуваЕЬ на
пiдставi поданих (Bcix, наведених у перелiку, та вчасно) документiв i може вiдмовити
вступнику в доrrуску до вступних випробувань в аспiрантуру в зв'язку з непоДаннЯМ У
встilновлений TepMiH документiв, визначених Правилалли прийому.

3.6. ,Щослiдницька пропозицiя - це науковий текст, пiдготовлениЙ встулникоМ До

аспiрантури, в якому обгрунтовуеться тематика майбутнього дисертацiйного дослiдження,
його актуальнiсть, стан розробки у вiтчизнянiй та зарубiжнiй науцi; можливi шляхи

розв'язання пост€lвлеЕих задач тощо.
Оцiнювання дослiдницькоi пропозицii (з можливою fi презентацiею) вiдбуватиметься

на вступному iспитi зi спецiальностi як його скJIадова.

4. Проведення вступних випробувань та конкурсного вiдбору 
t"

до аспiранryри Iнституту

4.1. Приймання вступних випробувань до аспiрантури здiйснюеться предметними
комiсiями, якi призначаються директором Iнституту.

4.2. Вступники до аспiрантури складalють вступнi iспити:
_ зi спецiальностi <Право> (в обсязi стандарту вищоТ освiти магiстра зi спецiальностi

кПраво>);
_ додатковi вступнi випробування (в разi необхiдностi) для осiб, якi вступа.lоТЬ До

аспiрантури з iншоi гаlryзi знань (спецiа_шьностi) нiж т?, яка зазначена в ik дипломi магiстра
(спецiалiста);

- З iноземноТ мовИ В обсязi, якиЙ вiдповiдае рiвню в2 Загальноевропейських

рекомендацiй з мовноi освiти" Вступник, який пiдтвердив свiй piBeHb знання англiйськоi
мови дiйсним сертифiкатом TecTiB TOEFL, або International English Language Testing System,

або сертифiкатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рiвня В2



Загшlьноевропейських рекомендацiй з мовноi освiти чи аналогiчного рiвня); нiмецькоi мови -

дiйсним сертифiкатом TestDaF (не нижче рiвня В2 Зага_пьноевропейських рекомендацiй з

мовноi освiти чи ана-rrогiчного рiвня); фрuuцуз"поТ мови - дiйсним сертифiкатом тесту DELF
або DALF (не нижче рiвня В2 Загальносвропейських рекомендацiй з мовноТ освiти чи
ана.rrогiчного рiвня), звiльняеться вiд складання вступного iспиту з iноземноi мови. Пiд час
визначення результатiв конкурсу зазначенi сертифiкати прирiвнюються до результатiв
вступного iспиту з iноземноi мови з найвищим балом.

Послiдовнiсть складаЕня вступних iспитiв до аспiрантури наступна: додаткове
випробрання, iноземна мова, випробування зi спецiальностi.

4.3. Особам, допущеним за рiшенням ПриймальноТ KoMicii до вст}цIних iспитiв в

аспiрантуру, надаеться вiдпустка дJIя пiдготовки та складання iспитiв згiдно з Iмнним
законодавством Украiни.

4.4. Вступнi випробування проводяться з 19 вересня ло26 вересня 2022 року:
- додаткове вступне випробування - 19 вересня 2022 року;
- вступний iспит з iноземноi мови - 23 вересня2022 року;
- вступний iспит зi спецiшlьностi - 26 вересня2022 року.

4.5. Вступник€l1\{, якi вступа.rоть до аспiрантури з iншоi галузi знань (спецiальностi), нiж
та, яка зазначена в iх дипломi магiстра (спецiалiста), за рiшенням Прийма_шьноi KoMicii
можуть буги призначенi додатковi вступнi випробрання.

Додатковi BcTlTrHi випробування rrередують вступним iспитам з iноземноi мови та
спецiальностi. Оцiнювання додаткових вступних випробувань вiдбуваеться за двобальною
шкшIою: (зараховано> або (<нe зараховано>. У тому випадку, коли за додаткове вступне
випробувшrня вступник отримав оцiнку (<не зараховано), BiH не доtryскаеться до наступного
встуIIного iспиту i позбавляеться прiша брати rIасть у KoHK}pci. Програми додаткових
встуш{их випробlъань розробляються Iнстиryтом i затверджуються рiшенням вченоi ради
Iнститугу. Програми оприJIюднюються на сайтi Iнституту у встановлений законодавством
TepMiH.

4.6. Встщrний iспит з iноземноТ мови як квалiфiкацiйний iспит оцiнюеться за 100-

бальною шкtlлою. При цьому:
- MiHiMmtbнa позитивна оцiнка, що вiдповiдае рiвню В2, складае 60 балiв;
- вступник, який на вступному iспитi з iноземноi мови набрав менше 60 балiв, вибувае з

конкурсного вiдбору;
- iспит з iноземноi мови зараховуеться автоматично, якщо вступник мае мiжнародни{

сертифiкат з iноземноТ мови рiвня В2 - С2,
Вступники, якi малоть мiжнароднi сертифiкати з iноземноi мови, отриманi впродовж

ocTaнHix двох poKiB, що засвiдчують piBHi В2 - С2, звiльняються вiд скJIадання встуtIного
iспиту з iноземноi мови. Мiжнароднi сертифiкати piBHiB В2 - С2 прирiвнюються до

результатiв вступного випробування з iноземноi мови.
Рiшення про зарахування iспиту за сертифiкатом приймае предметна комiсiя з

iноземноi мови. Ще рiшення оформлюеться вiдповiдним протоколом встуIIного iспиту з

iноземноi мови. Вступник, якому вiдмовлено у зарахуваннi iспиту за сертифiкатом, мае право
складати iспит з iноземноi мови на загальних пiдставах.

Програ:rtа вступних iспитiв з iноземних мов розробляються Iнститутом i
затверджуються рiшенням Вченоi ради Iнститугу. Програми оприлюднюються на сайтi
Iнституту у встановлений законодавством TepMiH.

4.7. Знання та вмiння, продемонстрованi всryпникаI\ли до аспiрантури на вступних
випробуваннях зi спецiальностi, оцiнюватимуться за 100-ба_пьною шкалою, Де:

- квiдмiнно) - 90 - 100 балiв;



- (добре> -75 - 89 балiв;

- кзадовiльно> - 60 - 74 балiв;

- (незадовiльно>>- 59 - 1 балiв.
Вступниltи, якi наберуть менш як 60 балiв, позбавлятимуться права yracTi в KoHKypci.
Програми вступних iспитiв зi спецiа.пьностi формуе Iнститут та затверджуе вчена рада

Iнституту. Програми оприлюднюються на сайтi Iнституту у встановлений законодавством
TepMiH.

4.8. Не допускаеться rтерескладання або повторне скJIадання будь-якого iз вступних
iспитiв.

4.9. Щля конкурсного вiдбору осiб при прийомi на навчання до аспiрантури дJuI
здобутгя Еаукового ступеня доктора фiлософii конкурсний бал (КБ) об.п.rслюеться як сума
ба-rriв, отриманих вступником до аспiрантури на вступних випроб}ъаннях, i помножених на
ваговi коефiцiенти:

кБ = 0,4xIC + 0,25xIM + 0,ЗхП + 0,05хЩБ, де:

IC - Всцrпний iспит iз спецiальностi (вага якого становить 40 вiдсоткiв конкурсного
бала, ваговий коефiцiент - 0,4);

IM - вступний iспит з iноземноi мови (вага якого становить 25 вiдсоткiв конкурсного
бала, ваговий коефiцiент - 0,25);

П презентацiя дослiдницьких пропозицiй чи досягнень, яка передбачае
засJryховування та обговорення повiдомлення вступника (вага якого становить З0 вiдсоткiв
конкурсного бала, ваговий коефiцiент - 0,3);

ДБ - додатковi бали за навча:lьнi та HayKoBi досягнення (вага якого становить
5 вiдсоткiв конкурсЕого бала, ваговий коефiцiент - 0,05).

4.10. .Щодатковi бали за HayKoBi та навчitльнi досягнеЕня встуIIникiв до аспiрантури
нараховуватиме предметна комiсiя Iнститугу по прийому вступного iспиту зi спецiальностi.
Порядок нарахування додаткових балiв за навчЕlльнi та HayKoBi досягнення подано у,Щодатку
1 до Правил прийому.

4.11. Зарахування на зЕгtlльних пiдставах вiдбуваеться за сумою балiв, отриманих за
вступнi iспити i додатковiбым, HapaxoBaнi за навчальнi та HayKoBi досягнення.

Рейтинговий список вступникiв до аспiрантури, якi рекоменд},ються до зарахуваlння,
впорядковуеться за конкурсним ба-пом вiд бiльшого до меншого. i,

4.12.Y разi одержання однаковоi кiлькостi балiв право на першочергове зарахування до
аспiранryри мають вступники, якi:

- мають опублiкованi HayKoBi працi, брали r{асть в олiмпiадах, конкурсах,
конференцiях;

- успiшно закiнчили магiстратуру та отримали диплом з вiдзнакою;

- рекомендованi до вступу в аспiрантуру вченою радою закJIаду вищоi освiти
(факультету, iнститугу), науковоi установи;

- мають мiжнародний сертифiкат з iноземноТ мови, що пiдтверджуе piBнi В2 - С2.

4.13. Особи, якi без поважних причин не з'явились на вступнi iспити у визначений

розкJIадом час; особи, знання яких було оцiнено балЬми нижче встановленого Правилами
прийому мiнiмшrьного рiвня; особи, якi забрали документи пiсля дати закiнчення прийому
документiв, до yracTi в наст}тIних вступних випробуваннях та у конкурсному вiдборi не

допускtlються.



4.14. Результати вступЕих випробувань до аспiрантури дiйснi протягом календарного
року.

4.15. Можливi апеляцii на оцiнку вступного iспиту до аспiрантури подаються
встуIIником в деIIь оголошенюI пред\dетною комiсiею результатiв iспиту та розгJIядчtються
Прийма-пьною комiсiею Iнституту.

4.16. ЗарахуванЕя до аспiрантури проводиться нака:}ом директора Iнститугу на пiдставi
рiшення Прийма_пьноi KoMicii.

5. Особливостi прийому iноземних громадян та осiб'без громадянства до
аспiранryри Iнстиryry

5.1. Пiдготовка iноземних громадян та осiб без громадянства в аспiрантурi
здiйснюеться вiдповiдно до Законiв Украiни <Про вищу ocBiTy>, кПро правовий статус
iноземцiв та осiб без громадянства)), постанов Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вtд 12.09.2018 N9
729 "Питання здобlття вищоi освiти деякими категорiями осiб (iз змiнами, внесеними згiдно
з пост,tновою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Nq 1017 вiд 28.10.2020); 11.09.2013 р. JФ 684 кЩеякi
питаIIня набору дJuI навчання iноземцiв та осiб без цромадянствa>) в редакцii постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд |6.04.2017 р. ]ф 118; наказу МОН УкраiЪи вiд 01.11.2013 р.
J\Ъ 1541 к.Щеякi питаннr{ органiзацii набору та навчання (стажування) iноземцiв та осiб без
громадянствa>), ООПорядок видачi iноземцям та особам без громадянства запрошень на
начання (стажування) в YKpaiHi та ix реестрацiТ iз змiнами, внесеними наказом МОН Украiни
вiд 20.01.2021 р. Jф 71; н,жtву МОН Украiни вiд 05.05.2015 р. Jt 504 <.Щеякi питання
визнаннrI в YKpaiHi iноземних документiв tIро ocBiTy> та iнших законодавчих aKTiB.

5.2. Прийом заяв i документiв, вступнi випробування, конкурсний вiдбiр та зарахування
на навчzlння iноземних громадян та осiб без громадянства, якi перебувають на територii
УкраiЪи на законних пiдставах, проводиться до початку чергового навччtльного року в
аспiранryрi Iнституту.

5.3. Iноземнi громадяни та особи без громадянства, якi перебувають на територii
УкраiЪи на законних пiдставах, подzlють до Приймальноi KoMicii Iнститlту TaKi документи:

- заlIву встановленого зразка;

- документ (оригiнал та його копiю) про раrriше здобlтий освiтнiй (ocBiTHbo-
ква-пiфiкацiйний) piBeHb, на ocHoBi якого здiйснюеться вст}rп. У разi, якщо iноземець мае
диплом про вищу ocBiTy (юридичну), виданий в YKpaiHi, то BiH подае саме цей документ прр
ocBiTy;

- додаток (оригiнал та його копiю) до документа про ранiше здобутий освiтнiй
(освiтньо-квалiфiкачiйний) piBeHb, на ocнoBi якого здiйснюеться вст}цI (за наявностi);

- копiю паспортного документа iноземця або документ1 що посвiдчу€ особу без
громадянства;

- полiс медичного страхування, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами
УкраiЪи;

- шiсть кольорових фотокарток 3х4 см;

- дослiдницьку пропозицiю з обраноi HayKoBoi спецiальностi або завiрений в

установленому порядку за мiсцем роботи/навчання кttндидата список опублiкованих
на}кових праць i винаходiв украiнською або англiйською мовою.



Щодаток 1

до Правил прийому в аспiранryру
Н,ЩI irrтелекryальноТ власностi НАПрН Украihи

для здобуття ступеня доктора фiлософiТ у галузi права

Порядок парахування додаткових балiв за навчальнi/науковi досягнеЕня
вступникiв до аспiрантури для здобуття наукового ступеня

доктора фiлософii у галузi права

1 мiжнародний сертифiкат з iноземноi мови отрипланий вцродовж ocTaHHix двох poKiB.
2 диIuIом, отриrrланий пiд час навчаннrI в магiстраryрi.
З за перiод не бiльше трьох poKiB до моменту встугry (в cyMi не бiльше як 60 балiв за

конференцiях).
а за перiод не бiльше трьох poKiB до момеЕry встуIIу.

навчальнi та HaykoBi досягнення Код кiлькiсть балiв
Мiжнародний сертифiкат
пiдтверджус piBHi В2 - С2|

з 1ноземно1 мови, що
ДБr

в2_5
с2-10

,Щиплом переможця та призера мiжнародноi студентськоi
олiмпiади з фаху2

ДБz 40

,Щиплом переможця та
студентськоТ олiмпiади МОН

призера всеукраiЪськоТ
УкраiЪи з фахf ДБз

перше мiсце - 20
друге мiсце - 15

трете мiсце - 10

.Щиплом переможця та призера конкурсу наукових
студентських робiт МОН Украihи з фахt'

ДБ+

перше мiсце - 20
друге мiсце - 15

трете мiсце - 10

,Щиплом переможця та призера конкурсу наукових
студентських робiт НАН Украiни з фаху2

ДБs
перше мiсце - 20
друге мiсце - 15

трете мiсце - 10

,Щиплом лауреата премii НАН Украiни дJuI молодих

у{еЕих та студентiв вищих навчЕtльних закладiв за
обраною спецiа-rrьнiстю2

ДБо 10

Стаття у науковому виданнi, включеному до Перелiку
наукових фахових видань УкраiЪи або у закордонному
виданнi (за обраною спецiа_rrьнiстю)3

ДБz 15 (кожна стаття)

Стаття у виданнi, яке входить до мiжнародних
наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index
Copernicus та iншi) за обраною спецiальнiстюЗ

ДБв 25 (кожна стаття)

роздiл у колективнiй
до друку вченою радою

Одноосiбна монографiя або
монографii, яка рекомендована
ЗВО чи науковоТ установи3

ДБs 10

Участь у науковiй всеукраiнськiй конференцiТ (за умови
опублiкування тез доповiдi за обраною спецiальнiстю)3 ЩБlо 5 (кожна теза)

Участь у науковiй мiжнароднiй конференцiТ (за }мови
опублiкування тез догlовiдi за обраною спецiальнiстю)3 ЩБrr 10 (кожна теза)

Патент за обраною галуззю знаньа ЩБlz 20

Рекомендацiя вченоi ради ЗВО чи науковоi установи до
аспiрантури (за наявностi)а ЩБrз 5

.Щиплом магiстра/спецiалiста з вiдзнакою за обраною
спецiа-шьнiстю ЩБl+ 10

гryблiкацii та }лIасть у


