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1. зАгАльнI положвння

1.1. Положення rтро комплексний пiдсумковий iспит зi спецiальностi 081

<Право> розроблено вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
23.0З.20lб р. Jф 261 <Про затвердження Порядку пiдготовки здобувачiв вищоi
освiти ступеня доктора фiлософii та доктора наук у вищих навч€tJIьних закладах
(наукових установах)>>, Положення про органiзацiю освiтнього процесу у
Науково-дослiдному iнститутi iнтелектуальноi власностi FIАПрН УкраТни,
освiтньо-науковоi програми <<Право>> зi спецiалъностi 081 <Право>.

1.2. Комплексний пiдсумковий iспит зi спецiальностi 081 <<Право>> е

формою оцiнювання рiвня теоретичноi фаховоТ пiдготовки аспiранта За

результатами вивченнrI дисциплiн професiйноi пiдготовки та науково-
практиIIних acгIeKTiB вiдповiдно до обраного напряму дисертацiйноi роботи.

1.З. Положення гrро порядок проведеннrI комплексного пiдсумкового
iопиту зi спецiальностi 081 <<Право>> регламентус порядок rrроходженнrl
випробування.

1.4. Строки проведення комrrлексного пiдсумкового iспиту зi

ocBiTHbo-HayKoBoT процрами пiдготовки доктора фiлософiТ.

2. ЗАВДАННrI ТА МЕТОДИIIНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО
ПЦС)ГМКОВОГО IСПИТУ ЗI СПЕЦIАЛЬНОСТI 081 <(ПРАВО)>

2.1. Основним завданням комплексного пiдсумкового iспиту зi
спецiальностi 081 <<Право>> е встановлення рiвня теоретичноi та практичноi

фаховоi пiдготовки випускникiв аспiрантури до науковоi дiяльностi.
Контрольний захiд визначас набуття аспiрантом теоретичних знань, yMiHb,

навиtIок i вiдповiдних компетентностей та пiдготовленостi аспiранта до
самостiйноi науково-дослiдноi дiяльностi.

2.2. Методичне забезпечеЕнrI комплексного пiдсумкового iспиту зi
спецiальностi 081 <<Право>> розроблюеться робочою групою спецiалъностi
(fiроектною груirою) у виfлядi fтрограми компjrеiсного пiдсумкового iспиту, яка
затверджуеться Вченою радою Iнституту та вводиться в дiю наказом директор& ч r

Iнституту.
2.З. Комплексний пiдсумковий iспит зi спецiальностi 081 <Право>

проводиться за програмою, що скJIадаеться з двох модулiв обов'язкового та
варiативного, що дозволяс перевiрити сформованiсть вiдгrовiдних умiнъ та
навичок.

2.4. Обов'язковий модуль охоплюе теоретичнi та методологiчнi аспекти
с).,rасноi юридичноi науки, оволодiння методологiею та методикою гIравового

дослiдження, оволодiння суIасними знаннями та навичками у сферi ПраВа

iнтелекryальноТ власностi.
2.5. Варiативний модуль стосуеться теоретичних та практичних аспеКтiв

вiдповiдно до обраного напряму дисертацiйноi роботи. Теоретична часТина

мOдулю представлена питаннями з вибiрковихдисциплiн, що обранi аспiРаНТОМ.

Практична частина модулю вiдображаеться у ,Щодатковiй програмi
комплексного пiдсумкового iспиту, яка складаетъся аспiрантом рЕIЗоМ З



науковим керiвником, узгоджуеться на засiданнi вiдповiдного вiддiлУ i
затверджуеться Вченою радою Iнституту.

2.6. Комплексний пiдсумковий iспит приймасться екзаменацiЙною
комiсiею, склад якоi призначаеться накzLзом директора Iнституту, пiсля повного
виконанIuI аспiрантом ocBiTHbo-HayKoBoT про|рами, з метою встановЛення

фактичноi вiдповiдностi рiвня теоретичноТ та практичноi фаховоi пiдготовки
вимогам фахових компетентностей випускникiв аспiрантури за спецiальнiстю

програму пiдготовки

081 <Право>>.

df

3. ПОРЩОК ПРОВЕДЕЁНЯ КОМПЛЕКСНОГО ШДСУМКОВОГО
IСПИТУ ЗI СПЕЦIАЛЬНОСТI 081 (<ПРАВО>>

3.1. .Що комплексного пiдсумкового iспиту зi спецiалъностi 081 <Право>

допускаються аспiранти, якi викон€Llrи ocBiTHbo-HayкoBy
здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii.

З.2. Прийом комплексного пiдсумкового iспиту зi спецiалъностi 081

<Право> здiйснюеться за програмою, яка розробляеться вiдповiдно до цього
Положення п. 2.2 та освiтньо-науковоi lrрограми.

3.З. Комплексний пiдсумковий iспит зi спецiальностi 081 <<Право>>

проводиться на 4 роцi навчання або ранiше, за умов виконання iндивiдуutльного
плану освiтньо-науковоi програми пiдготовки доктора фiлософii та складаетЬся З

двох частин.
" 3.4. Перша частина- комплексного пiдс}Мкового 1спиту зi спецiалъностi ,

081 <<Право>> передбачае письмову вiдповiдь на теоретичнi питання, якi
стосуютъся сrIасних проблем юридичноI науки, що дас можливiсть оцiнИТи

теоретичний piBeHb професiйноi пiдготовки за спецiальнiстю 081 <<ПравО>>

(питання включають обов'язковий i варiативний модулi програми).
3.5. Щруга частина комплексного пiдсумкового iспиту зi спецiальностi 081

кПраво> передбачае усну вiдповiдь аспiранта на питаннjI по обранiй TeMi

дисертац1 результатiвтацiйного дослiдження та отриманих результатlв наукового пошуку.
З.б. На випробуваннi можуть бути присутнi члени проектноТ групи та

групи спецiалъностi, керiвники вiддiлiв Iнституту, якi приймаюТЬ rIаСТЪ У
пiдготовцi аспiрантiв, HayKoBi керiвники аспiрантiв.

4. ЕКЗАМЕНАЦIЙНА KOMICШ З ПРИЙОIUУ КОМПЛЕКСНОГО
- ШДС)rМКОВОГОJСПИТУЗIСПЕЦIА.ДЬНОСТI081(ПРАВО>

4.1. Екзаменацiйна комiсiя з прийому комплексного пiдсумкового iсгrитУ

зi спецiа_шьностi 081 <<Право>> призначаеться директором Iнституту у складi
голови KoMicii та не менше тръох членiв з числа квалiфiкованих наукових абО

науково-педагогiчних працiвникiв, якi працюють в Iнститутi за основним мiсцем

роботи, докторiв i кандидатiв наук (докторiв фiлософiТ) (два з яких мають бути

доктораМи наук, третiй- кандидатом наук (доктором фiлософii) з вiдповiдноТ

спецiальностi.
4.2. Що скJIаду KoMiciT можуть входити HayKoBi керiвники аспiрантiв, аЛе з

метою об'ективноi оцiнки знань аспiранта у цьому випадку скJIад koMicii

формуеться у кiлькостi 7 фахiвцiв, переважЕо з числа докторiв наук.



4.3. Вiдповiдальнiсть за дотримання встановленого IIорядку проведення

к9мплексного пiдсумкового iспвту несе голова екзаменацiйноi koMicii.

5. РЕЗУЛЬТАТИ СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ШДСУМКОВОГО
IСПИТУ ЗI СПЕЦIАЛЬНОСТI 081 (ПРАВО>

5.1. piBeHb знань аспiранта пiд час складання комплексного пiдсумкового

iспиту оцiнюеть ся за такими критерiями (нацiон€шъною шк€Lлою: <<вiдмiнно>>,

<добре>, <<задовiльно), (незадовiлъно) та сумою балiв i шка-llою ECTS: А (90-

100 балiв), в (s2-89), с (74-81), D (64-7з), Е, (б0-63), Fх (менше 59):

<BidMiHHo> - А (90_100) - аспiранТ демонструе як знання, так i розумiння
питань, а також проявJUIе здатнiсть застосовувати педагогiчнi, дослiднi та

iнформацiйнi компетенцiт Еа практицi за напрямом свого навчання. Змiст

вiдповiдей повнiстю вiдповiдас змiсту питань.
к,Щобре> - в (82-89) - аспiранТ демон9трус як знаннrI, так 1 розумlння

,t/.r^_*'.

питань, але вiдчувае незначнi проблеми при проявi здатност1 застосовувати

педагогiчнi, дослiднi та iнформацiйнi компетенцii на практицi за напрямоМ

свого навчання. Змiст вiдповiдей в основних рисах вiдображае змiст питань.

с (74-s1) - аспiрант демонструе як знаннrI, так i розумiння питань, агIе

вiдчувае незначнi проблеми при проявi здатностi застосовувати педагогiчнi,

дослiднi та iнформацiйнi компетенцii на практицi за напрямом свого навчаннrI.

вiдповiдi на запитаннrI мiстять певнi неточностi.
кЗаdовiльно> - D (64-73) - змiст вiдповiдей аспiранта в основних рисах

вiдображас змiст питанъ, але доtryскаютъся помилки. Не Bci питання бiлеry

розкритi повнiстю. Дспiрант не IIовнiстю володiе термiнологiею та лiтературою.

поруrrryоr"." норми фiлософського мовленнlI, нечiткiсть i двозначнiсть
висловлювань. Слабка практична застосовнiстъ педагогiчних, дослiдницъких та

питань, ЕUIе допускаються помилки. Незнання непринципових питань з

матерiалу. Дспiрант не повнiстю володiе термiнологiею та лiтературою, не BMie

.rо.пiдоu"о Й арryментовано висловлювати думку. Слабка практична

застосовнiсть педагогiчних, дослiдницьких та iнформацiйних компетенцii за 1

профiлем навчаннrI.
<Незаdовiльно> FХ (менше 59) - змiст вiдповiдей аспiранта не вiдображае

змiст питань, е грубi помилки, а також незнання кJIючових визначень i
лiтератури. Вiдповйi не носять характер розгорнутого викладу теми, вiдсутнiсть

практичного застосування педагогiчних, дослiдницьких та iнформацiйних

компетенцii за профiлем навчання.
5.2. у разi неявки аспiранта на комплексний пlдсумковии 1спит з

поважних причин BiH може бути допущений до складаннrI випробування
неявки аспiранта комплексний пlдсумковии iспит

протягом навчання в аспiрантурi. t* -

5.з. дспiрант, який одержав за результатами комплексного пiдсумкового

iспиту оцiнку ((незадовiльно>>, не допускаютъся до захисту наукових досягненъ у

формi дисертацii та може бути догryщений до повторного скJIаданн,I

випробування протягом навчання в аспiрантурi.- 
5.4. Рiшення KoMicii з приймання комплексного пiдсумкового.iспиту може



бути оскаржене аспiрантом впродовж трьох днiв.
Для розгляду апеляцiй (оскаржень) щодо екзаменацiйноi оцiнки

створюеться апеJuIцiйна комiсiя, яка розглядае апеляцiйну справу по cyTi та
приймас остаточне рiшення.

Апеляцiйна комiсiя дiе вiдповiдно до Положення про оскарження

результатiв iспитiв аспiрантiв, затвердженого вченою радою Iнституту
(Протокол J\b 9 вiд З|.t0.201r7 р.). Склад апеляцiйноi KoMicii щороку
затверджуеться наказоNI директора Iнстиryту.

5.5. Результати комплексного пiдсумкового iспиту зi спецiальностi 081

<<Право>> вносяться до iндивiдуалъного плану роботи аспiранта; протоколи
випробування зберiгаеться у вiдповiдального за ведення аспiрантури." 5.6. За уйови uикотiання"iндивiдуальноiо плану в повному обсязi, пiсля
скJIаданшI комплексного пiдсумкового iспиту зi спецiальностi 081 <<Право>>,

аспiранту видаеться академiчна довiдка про виконаннrI вiдповiдноТ ocBiTHbo-
науковоТ про|рами, зрuвок якоi затверджуетъся MiHicTepcTBoM освiти i науки
УкраiЪи.


