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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Київський університет права Національної академії наук України
(далі - КУП НАНУ) оголошує прийом до аспірантури. Вступ до аспірантури
КУП НАНУ у 2018 році здійснюється на конкурсній основі відповідно до
«Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018
році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 13.10.2017 р. № 1378 і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 14.11.2017 р. за № 1397/31265, та 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 року № 261, а також цих «Правил
прийому до аспірантури Київського університету права Національної
академії наук України у 2018 році».
1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
здійснюється в аспірантурі за очною та заочною формами навчання у галузі
знань 08 «Право» із спеціальності 081 «Право» (12.00.01 - теорія та історія
держави і права; історія політичних та правових учень; 12.00.03 - цивільне
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
12.00.04 - господарське право; господарсько - процесуальне право; 12.00.05трудове право; право соціального забезпечення; 12.00.07- адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.08 - кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право); із спеціальності 293
«Міжнародне право» (12.00.11- міжнародне право).
1.3. До аспірантури Університету приймаються громадяни України,
іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території
України на законних підставах, мають ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) та виявили бажання здобути ступінь
доктора філософії.
Термін навчання в аспірантурі становить чотири роки.
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1.4. Організацію прийому вступників до аспірантури КУП НАНУ
здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує ректор Київського
університету права Національної академії наук України, який є її головою.
Члени приймальної комісії призначаються ректором вищого навчального
закладу з числа керівників факультетів, кафедр, відділів, а також
передбачуваних наукових керівників аспірантів. Приймальна комісія, в
межах її повноважень, вирішує усі питання, пов’язані зі вступом до
аспірантури КУП НАНУ.

2. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ
ІСПИТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО
АСПІРАНТУРИ КУП НАНУ
2.1. Прийом до аспірантури КУП НАНУ проводиться за конкурсом
щорічно в терміни, встановлені університетом:
- прийняття заяв та інших документів для участі у конкурсі
починається з 25 серпня 2018 року;
- подання заяв для допуску до вступних іспитів в аспірантуру
закінчується 25 вересня 2018 року.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури
виноситься Приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду
реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку
передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури
повідомляється у тижневий термін.
Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання
вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з негативним висновком
передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, розгляду
реферату та поданих наукових праць, а також з неподанням у встановлений
термін усіх або окремих документів, або поданням їх після закінчення
встановленого терміну.
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Вступні випробування проводяться з 01 жовтня по 23 жовтня 2018
року.
Конкурсне зарахування — з 01 листопада 2018 року.

3. ПЕРЕЛІК ТА ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ
ВТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ КУП НАНУ
3.1. Вступники до аспірантури подають такі документи:
1) заяву у паперовій формі, яка подається вступником особисто до
Приймальної комісії КУП НАНУ;
2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи,
в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
3) список опублікованих наукових праць (за наявності); вступники, які
не мають опублікованих праць, подають наукову доповідь (реферат), з
обраної ними наукової спеціальності;
4) медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о;
5) копію диплома магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності; копію додатку до
диплома з оцінками;
6) копію паспорта громадянина України (паспорта громадянина
України для виїзду за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і
громадянство);
7) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної
особи;
8) два поштових конверти із власною адресою проживання;
9) чотири фотокартки розміром 3×4;
10) згоду на збір та обробку персональних даних.
Вступник

пред’являє

особисто

документ,

що

посвідчує

особу

та

громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»),
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військовий квиток (посвідчення про приписку), або інший документ, який
засвідчує особу і громадянство; документ державного зразка (оригінал) про
раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього.
3.2. Усі копії документів, які подаються до КУП НАНУ засвідчуються
за оригіналами Приймальною комісією КУП НАНУ, або в установленому
законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення
оригіналів не приймаються.
3.3. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий
іноземним

вищим

навчальним

закладом,

допускається

до

вступних

випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника
здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та
прийняття Вченою радою КУП НАНУ рішення про визнання відповідності
його диплома.
4. ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ КОНКУРСНОГО
ВІДБОРУ ДО АСПІРАНТУРИ КУП НАНУ
4.1.

Прийом

вступних

іспитів

до

аспірантури

проводиться

предметними комісіями, як правило у кількості 3–5 осіб, які призначаються
ректором КУП НАНУ й у складі яких повинні бути доктори та кандидати
наук, а у складі предметної комісії з наукової спеціальності і передбачувані
наукові керівники. У складі предметної комісії з іноземної мови можуть бути
також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового
ступеня і вченого звання, але вільно володіють англійською мовою і можуть
кваліфіковано оцінити рівень знання мови вступником. Склад предметних
комісій затверджується наказом ректора не пізніше, ніж за місяць до
проведення вступних випробувань.
4.2. Конкурсний відбір для зарахування до аспірантури з метою
здобуття

вищої

освіти

ступеня

результатами вступних випробувань.

доктора

філософії

здійснюється

за
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Вступним випробуванням до аспірантури надаються вагові коефіцієнти, які
нормуються одиницею. Вступні випробування складаються з:
– вступного іспиту зі спеціальності в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності (ваговий коефіцієнт – 0,5);
– вступного іспиту з англійської мови (в обсязі, який відповідає рівню B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який
підтвердив свій рівень знання англійської мови, дійсним сертифікатом тестів
TOEFL, International English Language Testing System, сертифікатом
Сambridge

English

Language

Assessment,

звільняється

від

складення

вступного випробування з англійської мови. Під час визначення результатів
конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного
випробування з англійської мови з найвищим балом (ваговий коефіцієнт –
0,25);
– реферату з презентацією дослідницьких пропозицій та досягнень за
підписом наукового керівника (ваговий коефіцієнт – 0,05).
4.3.Вступники до аспірантури університету складають вступні
випробування:
–

додаткове вступне випробування (в разі необхідності) для осіб, які

вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка
зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста);
–

зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з

відповідної спеціальності);
–

з англійської мови за програмою, яка відповідає рівню В2

загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Наявність у вступника
до аспірантури сертифікату рівня В2 автоматично зараховується як оцінка за
вступне випробування за 100-бальною шкалою;
–

реферат з презентацією дослідницьких пропозицій виконується за

вимогами відповідної кафедри та оцінюється, незалежною від вступного
випробування зі спеціальності оцінкою за 100-бальною шкалою.
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Додаткові вступні випробування передують вступним випробуванням зі
спеціальності та англійської мови. Оцінювання додаткових вступних
випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не
зараховано». У випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник
отримав оцінку «не зараховано», він позбавляється права брати участь у
конкурсі. Якщо вступник одержав на вступному іспиті до аспірантури
менше 60 балів, він втрачає право участі у конкурсі і не допускається до
складання наступних іспитів.
Зарахування на загальних підставах буде проводитись за сумою балів,
отриманих за вступні іспити. У разі одержання однакової кількості балів
переважне право при зарахуванні до аспірантури КУП НАНУ матимуть
вступники:


рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого
навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;



які успішно закінчили магістратуру і отримали диплом магістра з
відзнакою;



мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах,
конференціях.
4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні

випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено
незадовільною оцінкою, також особи, які забрали документи після дати
закінчення прийому документів, до участі у конкурсному відборі не
допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
4.5. Апеляції на результати вступних іспитів до аспірантури, розглядає
апеляційна

комісія

КУП

НАНУ,

склад

та

порядок

роботи

якої

затверджуються наказом ректора. Апеляція вступника щодо оцінки,
отриманої на вступному іспиті до аспірантури у КУП НАНУ (далі –
апеляція), повинна подаватись в день оголошення результатів.
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Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника, але
не пізніше наступного дня після її подання.
4.6. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом
календарного року.
4.7. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні
вступник повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття Приймальною
комісією відповідного рішення.
4.8. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора КУП
НАНУ на підставі рішення Приймальної комісії.
5. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В АСПІРАНТУРІ
КУП НАНУ
5.1. Підготовка аспірантів здійснюється за рахунок коштів фізичних
або юридичних осіб ( на умовах контракту).
6. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ
ГРОМАДЯНСТВА ДО АСПІРАНТУРИ КУП НАНУ
6.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється
згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців»,
постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136
«Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року №
684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без
громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01
листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання
(стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
6.2. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб, вступають до КУП НАНУ упродовж року для
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навчання в аспірантурі за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно
з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без
громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від
01
у

листопада

2013

року

N

зареєстрованим

1541,

Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 р. за N 2005/24536,

документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання.
6.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території
України на законних підставах, подають до Приймальної комісії КУП НАНУ
такі документи:
 заява встановленого зразка;
оригінал та завірену нотаріально копію документа про раніше здобутий
освітній

(освітньо-кваліфікаційний)

рівень,

на

основі

якого

здійснюється вступ;
 копія додатку до диплома (з перекладом на українську мову та завірена
нотаріально). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном,
подають копію нострифікованого диплома;
оригінал паспортного документу іноземця або документ, що посвідчує
особу без громадянства, та копію документа з перекладом українською
мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;
копію документа про народження (з перекладом на українську мову та
завірену нотаріально);
список опублікованих наукових праць (за наявності); вступники, які не
мають опублікованих праць, подають наукову доповідь (реферат), з
обраної ними наукової спеціальності;
медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом
охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше
ніж за два місяці до в'їзду на навчання в Україні;
поліс медичного страхування;
заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних;
4 фотокартки розміром 3x4 см;
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копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
Паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто.
6.4. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту
за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами
вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
6.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до
аспірантури Університету за результатами складання вступних випробувань
у встановленому порядку та на підставі укладеного договору.

Відповідальний секретар
приймальної комісії

О.В. Михайленко

