Додаток 8
до Правил прийому на навчання до КУП НАНУ в 2021 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ
Київського університету права
Національної академії наук України
1. Загальні положення
1. Київський університет права Національної академії наук України (далі
- КУП НАНУ) оголошує прийом до аспірантури. Вступ до аспірантури КУП
НАНУ у 2021 році здійснюється на конкурсній основі відповідно до законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту» та «Про наукову і науковотехнічну діяльність», «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових
установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23
березня 2016 р. № 261, зі змінами, внесеними з згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України № 283 від 03 квітня 2019 р. та Умов прийому на навчання
для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України № 1274 від 15.10.2020 р., який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508.
2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
здійснюється в аспірантурі за денною або заочною формою навчання:
- у галузі знань 08 «Право» із спеціальності 081 «Право»;
- у галузі знань 29 «Міжнародні відносини» із спеціальності 293
«Міжнародне право».
3. До аспірантури Університету приймаються громадяни України, а
також особи без громадянства, які проживають на території України на
законних підставах, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста) та виявили бажання здобути ступінь доктора філософії.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі
становить чотири роки.
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 Університету з числа
керівників факультету, 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
1. Прийом до аспірантури КУП НАНУ проводиться за конкурсом
щорічно в терміни, встановлені Університетом:
- прийняття заяв та інших документів для участі у конкурсі починається
25 серпня 2021 року;
- подання заяв для допуску до вступних іспитів в аспірантуру
закінчується 23 вересня 2021 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.
Вступні випробування проводяться з 01 жовтня по 22 жовтня 2021
року.
Конкурсне зарахування — з 01 листопада 2021 року.
3. Перелік та процедура подання документів для вступу
до аспірантури КУП НАНУ
1. Вступники до аспірантури подають такі документи:
1) заяву у паперовій формі, яка подається вступником особисто до
Приймальної комісії КУП НАНУ;
2) копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус»;
3) копію військово-облікового документа - для військовозобов'язаних
(крім випадків, передбачених законодавством);
4) згоду на збір та обробку персональних даних;
5) копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний ) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
копію додатка до нього;
6) автобіографію;
7) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи,
в якій вступник працює;
8) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

9) список опублікованих наукових праць (за наявності); вступники, які
не мають опублікованих праць, подають наукову доповідь (реферат), з
обраної ними наукової спеціальності;
10) міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності).
Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають
наукову доповідь з обраної ними наукової спеціальності. Наукова доповідь –
це підготовлений вступниками до аспірантури розгорнутий виклад наукової
актуальної проблеми в галузі державотворення або правотворення, обсягом
до 20 стор., в якому формулюються висновки та визначаються пропозиції
щодо шляхів їх розв'язання.
2. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу,
військовообліковий документ (для військовозобов'язаних) не підлягають
засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
Документ, що посвідчує особу та громадянство, документ державного
зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і
додаток до нього, військово-обліковий документ (для військовозобов'язаних)
подаються вступниками особисто.
4. Проведення вступних випробувань для конкурсного відбору
до аспірантури КУП НАНУ
1. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними
комісіями, як правило у кількості 3–5 осіб, які призначаються ректором КУП
НАНУ і 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.
2. Конкурсний відбір для зарахування до аспірантури з метою здобуття
ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних
випробувань.
Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії, зараховуються:
 результати вступного іспиту з іноземної мови (в обсязі, який
відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним
сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System
або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);

 результати вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту
вищої освіти магістра (спеціаліста) з відповідної спеціальності);
 додаткові вступні випробування (у разі необхідності) для осіб, які
вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності).
Оцінювання наукової доповіді (з можливою презентацією її за
рішенням Приймальної комісії) відбуватиметься на фаховому вступному
випробуванні як його складова.
Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури для
здобуття ступеня доктора філософії, конкурсний бал вступника обчислюється
шляхом додавання балів з двох конкурсних випробувань та додаткових балів
за наукові досягнення помножених на вагові коефіцієнти: конкурсний бал
(КБ) вступника до аспірантури визначається за формулою: КБ= БІ х К1+ БС х
К2+ НД х К3, де
БІ – бал іспиту з іноземної мови;
БС – бал іспиту зі спеціальності;
НД – наукові досягнення вступника (оцінюються опубліковані наукові
праці або наукова доповідь).
К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці.
Вагові коефіцієнти вступних іспитів затверджуються на рівні:
Вступне випробування зі іноземної мови (К1) -0,4
Вступне випробування зі спеціальності (К2) -0,5
Додаткові бали за наукові досягнення (К3) -0,1
Сума вагових коефіцієнтів - 1.
Послідовність проведення вступних випробувань: додаткове
випробування (за необхідності), вступний іспит з іноземної мови, вступний
іспит зі спеціальності.
3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за
рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні
випробування. Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам
зі спеціальності та іноземної мови. Оцінювання додаткових вступних
випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано»/«не
зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування
вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного
вступного випробування і позбавляється права брати участь у конкурсі.
Результати вступних випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою.
Критерії оцінювання вступного випробування за 100-бальною шкалою
визначаються у відповідній програмі вступного випробування. 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, які:
 отримали більш високий бал за результатами складання іспиту з
наукової спеціальності;
 мають публікації у виданнях, які включені до баз Scopus або Web of
Science;
 мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує
рівнь В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або
аналогічного рівня;
 мають рекомендацію вченої ради вищого навчального
закладу/наукової установи;
 переможці та призери конкурсів студентських робіт МОН та НАН
України.
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.
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.
Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника, але
не пізніше наступного дня після її подання.
6. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом
календарного року.
7. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні
вступник повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття
Приймальною комісією відповідного рішення.
8. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора КУП
НАНУ на підставі рішення Приймальної комісії.
5. Фінансування підготовки фахівців в аспірантурі КУП НАНУ
1. Підготовка аспірантів здійснюється за рахунок коштів фізичних або
юридичних осіб (на умовах договору).

6. Зміст вступних випробувань для конкурсного відбору до
аспірантури КУП НАНУ
Програму вступного випробування до аспірантури із спеціальності 081
«Право» розроблено в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з даної
спеціальності та призначено особам, які здобули вищу освіту за ступенем
магістра або спеціаліста, і які мають достатній рівень теоретичних знань,
умінь, навичок та інших компетентностей, для продукування нових ідей,
оволодіння освітньо-науковою програмою підготовки здобувача вищої освіти
ступеня доктора філософії, а також проведення власного наукового
дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або
практичне значення.
Вступний іспит зі спеціальності проводиться в усній формі за
екзаменаційними білетами, кожний з яких складається з 4-х питань:
 перше питання - відповідь на теоретичні питання модуля 1 (ТЕОРІЯ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА);
 друге питання - відповідь на теоретичні питання модуля 2
(КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС);
 третє питання - відповідь на теоретичні питання модуля 3 (ЦИВІЛЬНЕ
ПРАВО, СІМЕЙНЕ ПРАВО, ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС);
 четверте питання - відповідь на теоретичні питання модуля 4
(АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС).
Вступник до аспірантури повинен продемонструвати повноту знань
категорійно-понятійного апарату, нових підходів до трактування окремих
понять, категорій та термінів, розуміння їхньої сутності, а також знання
фактів, термінології, структур, принципів, закономірностей, методів і засобів
правової науки. Вступник до аспірантури повинен також продемонструвати
здатність аналізувати проблему з різних точок зору, показати знання
правових явищ та процесів, діапазон володіння вміннями навичками
операційного рівня, методичну грамотність, зокрема сформованість
конструктивно-планувальних, проектувальних, комунікативно-навчальних і
дослідницьких умінь. Рівень знань, умінь і навичок вступників до
аспірантури оцінюється балами відповідно до критеріїв оцінювання.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ. Оцінювання знань вступників
відбувається за 100-бальною шкалою та національною шкалою. Загальна
оцінка за вступне випробування складається із суми балів, виставлених за
відповіді на кожне з чотирьох питань екзаменаційного білету (кожне питання
білету оцінюється максимум в 25 балів), з використанням еквівалента оцінки
за
національною
шкалою:
«відмінно»,
«добре»,
«задовільно»,
«незадовільно».
Програма вступного випробування до аспірантури за спеціальністю 293
«Міжнародне право», розрахована на вступників до аспірантури на здобуття
наукового ступеня доктора філософії. Програма складена в обсязі навчальних
програм для закладів вищої освіти ІV рівня акредитації. Програма містить

систему теоретико-правових положень з міжнародного публічного права, які
дозволяють претендентам на здобуття наукового ступеня доктора філософії
опанувати комплексом необхідних і обов'язкових знань, основних правових
понять і категорій. Вступне випробування зі спеціальності проводиться в
усній формі за екзаменаційними білетами, кожний з яких складається з 4-х
питань. Вступник до аспірантури повинен продемонструвати повноту знань
категорійно-понятійного апарату, нових підходів до трактування окремих
понять, категорій та термінів, розуміння їхньої сутності, а також знання
фактів, термінології, структур, принципів, закономірностей, методів і засобів
правової науки. Вступник до аспірантури повинен також продемонструвати
здатність аналізувати проблему з різних точок зору, показати знання
правових явищ та процесів, діапазон володіння вміннями навичками
операційного рівня, методичну грамотність, зокрема сформованість
конструктивно-планувальних, проектувальних, комунікативно-навчальних і
дослідницьких умінь.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ. Оцінювання знань вступників
відбувається за 100-бальною шкалою та національною шкалою. Загальна
оцінка за вступне випробування складається із суми балів, виставлених за
відповіді на кожне з чотирьох питань екзаменаційного білету (кожне питання
білету оцінюється максимум в 25 балів), з використанням еквівалента оцінки
за
національною
шкалою:
«відмінно»,
«добре»,
«задовільно»,
«незадовільно».
Завідувач відділу аспірантури

Р.В. Перелигіна

