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1. зАгАльнI положЕння

1.1. Положення lrро пiдготовку здобувачiв вищоi освiти ступенrI доктора
фiлософiТ в гаlryзi права у Науково-дослiдному iнститутi iнтелектуалъноi
власностi FIАПрН Украiни (даrri -Положення) розроблено вiдповiдно до Закону
Украiни <Про вищу ocBiTy>>, tIостанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 2З

березня 2016 року J\b 261 (зi змiнами, внесеними шостановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи J\Ъ 28З вiд 03.04.20|9 р.) <Про затвердженнrI Порядку пiдготовки
здобувачiв вищоТ освiти ступеня доктора фiлософii та доктора наук у закJIадах

вищоi освiти (наукових установах)>>, Порядку проведеннrI експерименту з

присудження ступеня доктора фiлософii, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 06 березня 2019 р. J\b 1б7.

|.2. Ще ПоложеннrI визначае механiзм та ocHoBHi правила пiдготовки
здобувачiв вищоТ освiти на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi вищоi освiти
(далi - здобувачi) з метою здобуття cTyIIeшI вищоi освiти доктора фiлософii.

1.3. Провадження ocBiTHboT дiяльностi на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy)
piBHi вищоi освiти проводиться вiдповiдно до отриманоi лiцензii.

|.4. Органiзацiю та управлiннrl процесами пiдготовки здобувачiв вищоТ

освiти на третьому (освiтнъо-науковому) piBHi доктора фiлософii в галузi права

та з€rлучення до пiдготовки фахiвцiв за науковим piBHeM здiйснюе Центр
правового забезпеченнrI розвитку Еауки i технологiй, що пiдпорядковуеТъся
безпосереднъо директору Iнституту.

1.5. Пiдготовка здобувачiв вищоi освiти стуIIеня доктора фiлософii в

галузi права здiйснюеться за денною та заочною формою навчаннrI за рахунок
коштiв юридичних i фiзичних осiб (на умовах контракry).

1.6. Науково-методичне забезпечення та органiзацiю дiяльностi
аспiрантури здiйснrос вчена рада Iнстиryту.

Вiдносини мiж аспiрантом та Iнстиryтом реryлюються договороМ,

укJIаденим мiж ними.
1.7. Вступ до аспiрантури здiйснюеться на конкурснiй ocHoBi вiдповiдно

до Порядку, Умов прийому на навчання до закладiв вищоТ освiти, затверджених
МОН УкраiЪи та Правил прийому до аспiрантури Iнституту.

1.8. Нормативний строк пiдготовки доктора фiлософii в галузi права в \ t

аспiрантурi незалежно вiд форми навчаннrI становить чотири роки.
1.9. Пiдготовка в аспiрантурi передбачае виконанIuI аспiрантом

вiдповiдноi освiтнъо-науковоi програми Iнституту за сгrецiальнiстю 081 <ПРавО>

та проведеншI власного наукового .дослiдження. Невiд'емною склаДоВоЮ

освiтньо-науковоi прогр€lN,Iи аспiранryри е пiдготовка та гryблiкацiя НауковиХ

статей.
1.10. Дспiранти проводять HayKoBi дослiдженнrl згiдно з iндивiду€}JIьНиМ

планоМ науковоТ роботи, В якомУ визначають iT змiст, строки та обсяг

виконаннrI, а також заплановаrlиЙ строк захисту дисертацii протягом строку
пiдготовки в аспiрантурi.

Iндивiдуальний план науковоi роботи погоджуеться аспiрантом з його

науковим керiвником та затверджуеться вченою радою Iнституту впродовж двох
мiсяцiв з дня зарахування аспiранта.



Iндивiдуа_шьний план науковоi роботи е обов'язковим до виконання i е

пiдставою для оцiнювання успiшностi запланованоi науковоТ роботи.
Невиконання iндивiдуа_пьного плану HayKoBoi' роботи або порушення

cTpoKiB виконання iндивiдуального плану науковоi роботи без поважНих
причин, передбачених законодавством, може бути пiдставою для ухв€tлення
вченою радою Iнтиryту рiшення про вiдрахування аспiранта.

1.11. Пiдготовка в аспiрантурi завершуеться наданням висновку про
наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатiв дисертацii.
Аспiранти мають право на вибiр спецiалiзованоi вченоi ради.

2. прАвА тА оБов,язки ACпIPAHTIB

2.|. Дспiранти користуються правами здобувачiв вищоТ освiти,
визначеними Законом Украiни <Про вищу ocBiTy>. З метою н€tпежНоГо

проведення наукових дослiджень аспiранти також мають rrраво на:
_ вiльний доступ до Bcix видiв вiдкритоi науковоi iнформацii, наявноi у

закладах вищоТ освiти (науковlлс установах), бiблiотеках i державних
apxiBax УrqраiЪи;

- отримання методиЕIного i змiстовного наукового консультуваннrI щодо
власного дослiдження вiд наукового керiвника; у разi призначеннrI вченою

радою Iнституту двох керiвникiв аспiранти мають право на чiткий

розподiл обов'язкiв мiж науковими керiвниками;
_ безпечнi та нешкiдливi умови для проведеннrI наукових дослiджень,

забезгrечення належно обладнаним мiсцем дJuI здiйснення науковоi

роботи;
- академiчну мобiльнiсть, що реалiзуеться вiдповiдно до Положення про

порядок реалiзацii права на академiчну мобiльнiсть, затвердженоГо
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 12 серпня 20115 р. J\Гч 579
(Офiцiйний вiсник УкраiЪи, 2015 р., Jф 66, ст.2|8З);

- академiчну та соцiа-гtьну вiдгryстку, зокрема за станом здоров'я, у зв'язкУ З

вагiтнiстю та пологами, дJuI догJuIду за дитиною до досягнення неЮ

трирiчного. BiKy, вiдповiдно до законодавства.
2.2. Дспiранти зобов'язанi виконувати Bci обов'язки здобувачiв вищоТ '. t

освiти, визначенi Законом УкраiЪи <<Про виIцу ocBiry>>. З метою забезпечення

Еалежного проведення наукових дослiджень аспiранти також зобов' язанi :

- дотримуватися принципiв академiчноi доброчесностi та мор€lльно-етичних
норм i стандартiв поведiнки дослiдникiв, встановлених закJIадом вищОТ

освiти (науковою установою);
- виконувати iндивiдушrьний навчальний план науковоi роботи

систематично звiryвати про хiд його виконання на засiданнi вiддiлу;
- подаТи до спецiалiзованоi вченоТ Ради своТ HayKoBi досягненнrI у виглядi

дисертацii.
2.3. Покладення на аспiранта обов'язкiв, не пов'язаних з виконанням

вiдповiдноi ocBiTHbo-HayKoBoi програми та пiдготовкою дисертацii
забороняеться.

2.4. Дспiранти мають право брати )л{асть у конкурсах на отримання

грантовоi пiдтримки наукових дослiджень та стипендiй, заснованих на честь



видатних дiячiв науки, освiти, культури, цромадських дiячiв, а також заснованих

Президентом Украiни, Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, державними чи

недержавIIими органами, пiдприемствами, установами чи органiзаЦiЯМИ.

3. поршок тА умови BcT)rпy до АспIрАнтури

3.1. Н,.ЩI iнтелекту€tльноТ власностi розмiщус на своему саЙтi та У заСОбах

масовоi iнформацii оголошеннrI про конкурсний прийом до аспiрантури не

пiзнiше нiж за З мiсяцi до початку прийому iз зазначенIUIм науковоi
спецiальностi, TepMiHiB та умов прийому, перелiку необхiдних документiв.

з.2..ЩО аспiрантурИ Iнстиryry приймаються громадяни Украiни,
iноземцi, а також особи без громадянства, якi прожив€lють на територii УкраiЪи
на законних пiдставах, маютъ вiдповiдний освiтнiй (освiтнъо-кв€Lлiфiкацiйний)

piBeHb та виявили бажання здобути сryпiнь доктора фiлософii в гаryзi права.

3.З. На навчання дJIя здобуття ступеня доктора фiлософii в гаlryзi ПраВа

приймаються особи, якi здобули ступiнъ магiстра (освiтньо-квалiфiкацiйний
piBeHb спецiатliста).

3.4. Вступник особисто подае до приймальноi KoMicii IнститУтУ ЗаЯВУ В

паперовiй формi.
3.5. Пiд час поданнrI з€lяви в гrаперовiй формi вступник пред'являе

особисто:
- докуМент, що посвiдчУе особу та |ромадянство (вiдповiдно до cTaTTi 5

Закону Украiни <Про |ромадянство УщраiЪи);
- вiйськовий квиток або гrосвiдчення про приrrиску - для

вiйськовозобов' язаних;
- ди11лоМ магiстра (спецiалiста) iз з€вначеншIм здобутоi спецiа-шьностi

(ква_шiфiкацii), на ocнoBi якого здiйснюсться вступ, i додаток до нього;

З.6. .Що заяви, поданоi в паперовiй формi, вступник додае:
- копiЮ дипломУ магiстра (спецiа_тliста) iз зазначеннlIм здобутоi

спецiалъностi (ква-пiфiкацii), на ocнoBi якого здiйснюеться вступ, i додаток

до нього, засвiдченi в установленому законодавством порядку;
- копiю докуNIент&, що посвiдчуе особу та громадянство;
- копiю довiдки про призначення iдентифiкацiйного номера; r" l

- особовий листок з облiку кадрiв з фотографiею, засвiдчений печаткою Tici

установи, в якiй вступник до аспiрантури навчаетьсяабо працюе;

- автобiографiю;
- шiсть кольорових фотокарток розмiром 3х4 см.;
- копiю вiйськового квитка або посвiдчення про приписку - для

вiйсъковозобов' язаних;
- список опублiкованих наукових працъ (за наявностi);
- дослiдницькупропозицiю.

копiт документiв без пред'явлення оригiналiв не приймаються.

з.7. При прийняттi на навчання осiб, якi подають документ про здобутий

за кордоном ступiнь (piBeHb) освiти, обов'язковою е процедура визнання i

встановлення еквiвалентностi поданого документо, Що здiйснюетъся вiдповiдно

дО <<ПорядкУ визнаннrI здобутих в iноземних вищих навч€шъних закладах



ступенiв вищоТ освiти>>, затвердженого наказом МОН УкраIни J\Ъ 504 вiд
05.05.2015 р.

3.8. Вступнi випробування на навчання для здобуття ступенrI доктора

фiлософii в га_ilузi права складаються з :

-додаткового вступного випробування (в разi необхiдностi) для осiб, якi
вступають до аспiранryри з iншоi гагryзi знань (спецiальностi) нiж та, ЯКа

зазначена в ik дипломi магiстра (спецiалiста);
- вступного iспиту з iноземноi мови;
- встуttного iспиту зi спецiальностi <<Право>>.

3.9. Вага балiв з кожного вступного випробування пiд час пiдрахування

результатiв конкурсу визначаеться в Правилах прийому до аспiраНТУРИ

Iнституту.
Результати встуIIних випробувань до аспiрантури дiйснi протяГоМ ОДНОГО

к€Lлендарного року.
3.10. .Щля проведеннrI фахових випробувань при вступi до аспiрантури

створюються предметнi KoMicii, до складу яких входить, як правило, Три - П'ЯТЬ

осiб, якi призначаються директором Iнстиryту.

!о складу предметних комiсiй включаються доктори фiлософii та доктоРи
наук, якi проводять HayKoBi дослiдження за вiдповiдною опецiальнiСтю Та

вiдповiдають за виконання вiдгrовiдноi освiтньо-науковоi програМи.

.Що складу предметноi KoMicii з iноземноi мови можуть включатися також
особи, якi не мають наукового ступеня i вченого звання, але вiлъно володiють
вiдповiдною iноземною мовою i за рiшенIuIм вченоi ради можуть квалiфiкоВаНО

оцiнити piBeHb знання вiдповiдноТ мови вступником.
3.11. За результатами проведеннrI вступних випробувань до аспiрантури

приймальна комiсiя приймае рiшення щодо кожного вступника за процеДУрОЮ

визначеною Правилами прийому до аспiрантури Iнституту.
Рiшення приймальноi KoMicii про зарахуванIuI до аспiрантУри

затверджуеться наказом директора Iнституту, якцй оприлюднюеться В

установленому порядку.
3.I2. Аспiранту одночасно з Його зарахуваннrIм вiдповiдним накаЗоМ

директора Iнституry призначаеться науковий керiвник з числа наукових або

науково- педагогiчних працiвникiв з науковим ступенем. ir l

Науковий керiвник аспiранта здiйснюе наукове керiвництво роботоЮ НаД
- дисертацiею, надае консультацii щодо змiсту i методологiТ науковиХ дослiдженЬ

аспiранта, контроJIюе виконання iндивiдуального плану HayKoBoi роботи Та

iндивiдуа_гlьного навчzlJIьного плану аспiранта i вiдповiдае перед вЧеноЮ раДОЮ
Iнституту за належне та своечасне виконання обов'язкiв наукового керiвника.

Науковий керiвник, який е доктором наук, може здiйснювати одночасне
наукове керiвництво, як правило, не бiльше п'яти здобувачiв наукових стУпенiВ,

включаючи тих, що здобувають науковий ступiнь доктора наук.
Науковий керiвник, який мае ступiнь доктора фiлософii, може

здiйснювати одночасне наукове керiвництво роботою над дисертацiями, як
правило, не бiльше трьох здобувачiв наукового ступенrI доктора фiЛОСОфii.

на здiйснення наукового керiвництва роботою над дисертацiею одного

аспiранта науковому керiвнику вiдводиться щороку 50 академiчних годин

навч€UIьного навантаження.



Рiшенням вченоi ради Iнстиryту аспiранry може бути призначено два
наукових керiвники з вiдповiдним розподiлом годин навч€tllъного навантаження
та обов'язкiв мiж ними.

4. пIдготовкА здоБувАчIв виIцоi освIти ступЕня докторА
ФIлосоФfi

4.|. Пiдготовка здобувачiв вищоТ освiти ступеня доктора фiлософii в

галузi права в аспiранryрi здiйснюеться за освiтньо-науковою програмою та
навч€tльним планом, що затверд;rý.ються вченою радою Iнстиryту.

Впродовж строку навчаннrI в аспiранryрi аспiрант зобов'язаний виконати
Bci вимоги ocBiTHbo-HayкoBoi програми, зокрема здобути теоретичнi знаннrI,

умiння, навички та iншi компетентностi, достатнi для продукування нових iдей,

розв'язання комплексних проблем у га_гlузi професiйноi таlабо дослiдницъко-
iнновацiйноi дiяльностi, а також провести

результати якого м€lють наукову новизну,
значення, та захистити дисертацiю.

4.2. OcBiTHbo-HayKoBa програма та навч.uIьний план аспiрантури с
основою для формуваннrI аспiрантом iндивiду€tльного навч€uIьного плану та
iндивiдуального плаIIу науковоi роботи, якi rrогоджуються з науковим
керiвником та затверджуIоться вченою радою Iнстиryту протягом двох мiсяцiв з

днrI зарахування особи до аспiрантури.
Аспiрант мас право змiнювати свiй iндивiдуа-гrьний навчzLгIьний план за

погодженням iз cBoiM науковим керiвником у порядку, який затверджустъся
вченою радою Iнстиryту.

Yci аспiранти незалежно вiд форми навчаннrI зобов'язанi вiдвiдувати
аудиторнi заняття i проходити Bci форми поточного та пiдсумкового контролю,
передбаченi iндивiдуальним навчЕtIIьним планом аспiранта та ocBiTHbo-
науковою програмою аспiрантури Iнституту.

4.3. OcBiTHbo-HayKoBa програма аспiранryри Iнстиryту включае не
менше чотирьох складових, що передбачають:

здобуття глибинних знань iз спецiальностi 081 <Право), за якою асгliрант
IIроводить дослiдження, зокрема засвоення основних концепцiй, розумiнrrя \ '

теоретичних i практичних проблем, icTopii розвитку та сучасного стану
наукових знань за обраною спецiа-шьнiстю, оволодiння термiнологiею з

дослiджуваного наукового напряму в обсязi кредитiв СКТС вiдповiдно до
стандарту вищоi освiти;

оволодiння загальнонауковими
спрямованими на формуваннrI системного наукового свiтогляду, професiйноi
етики та загального культурного кругозору в обсязi кредитiв еКТС вiдповiдно
до стандарту вищоi освiти;

набуття унiверсальних навичок дослiдника, зокрема усноi та писъмовоi
презентацii результатiв вJIасного наукового дослiдженнrl украiнською мовоЮ,
застосування сrIасних iнформацiйних технологiй у науковiй дiяльностi,
органiзацii та проведеннrI навч€tпьних занять, управлiння науковими проектаМи,

реестрацii прав iнтелектуалъноi власностi в обсязi кредитiв еКТС вiдповiдно до
стандарту вищоi освiти;

власне наукове дослiдження,
теоретиIIне таlабо практичне

(фiлософськими) компетентностями,



здобуття мовних компетентностеЙ, достатнiх для представлення та
обговорення резулътатiв своеi науковоi роботи iноземною мовою (англiйською
або iншою вiдповiдно до специфiки спецiалъностi) в уснiй та письмовiй формi, а
також для повного розумiння iншомовних наукових TeKcTiB з вiдповiдноi
спецiальностi в обсязi кредитiв СКТС вiдповiдно до стандарту вищоi освiти.

Аспiрант, який пiдтвердив piBeHb свого знанIuI iноземноi мови, зокрема
англiйськоi, дiйсним сертифiкатом TecTiB TOEFL, або International English
Language Testing System, або сертифiкатом Cambridge English Language
Assessment, на piBHi С1 Загаrrьносвропейських рекомендацiй з мовноi освiти
мае право:

на зарахуваннrI вiдповiдних кредитiв, передбачених освiтнъо-науковою
програмою аспiрантури, як таких, що виконанi у повному обсязi;

на використання обсяry навч€UIьного навантаженнrI, передбаченого дJuI
набуття мовних компетентностей, для здобуття iнших компетентностей (за

погодження з науковим керiвником).
4.4. Вчена рада Iнстиryry мае право прийняти рiшення про визнання

набутих аспiрантом в iнших вищих навч€Lпьних закладах компетентностей з
однiсi чи декiлькох навч€tльних дисциплiн (зарахувати кредити еКТС),
обов'язкове здобуття якIlD( передбачено освiтньо-науковою програмою
аспiрантури.

4.5. ,Щисертацiя на здобугтя ступенrI доктора фiлософii в галузi права е

самостiйним розгорнутим дослiдженням, що пропонуе розв'язання акту€tльного
наукового завдання в гагryзi знанъ 08 <Право>, результати якого становлять
оригiнальний внесок у суму знанъ вiдповiдноi галузi та оприлюдненi у
вiдповiдних публiкацiях.

Наукова скJIадова ocBiTHbo-HayKoBoi програми оформлюеться у виглядi
iндивiдуального плану HayKoBoi роботи аспiранта i е невiд'емною частиною
навч€lльного плану аспiрантури.

4.6. Атестацiя здобувачiв вищоi освiти ступенrI доктора фiлософii в

галузi права здiйснюеться постiйно дiючою або р.вовою спецiалiзованою
вченою радою на пiдставi гryблiчного захисту наукових досягнень у формi
дисертацii.

Стан готовностi дисертацiТ аспiранта до захисту визначаеться науковим tr l

керiвником (або консенсусним рiшенням двох керiвникiв).
Обов'язковою умовою допуску до захисту е успiшне виконаннrI

аспiрантом його iндивiдуального навч€Iпьного плану та iндивiдуа-пьного rrлану
науковоi роботи.


