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І. Загальні положення  

 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 

01.07.2014 р. 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 березня 2016 р. 

№ 261, основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура.  

Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури 

здійснює Вчена рада Державної установи «Інститут економіко-правових 

досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (далі 

Інститут).    

З метою якісного та всебічного забезпечення вступної кампанії, за 

наказом директора Інституту утворюється Приймальна комісія. Приймальну 

комісію за посадою очолює директор Інституту або заступник директора з 

наукової роботи. За посадою до Приймальної комісії входить завідувач відділу 

аспірантури та докторантури Інституту (особа, на яку покладено відповідні 

функції), який одночасно виконує обов’язки Відповідального секретаря 

Приймальної комісії. Відповідальний секретар Приймальної комісії 

безпосередньо забезпечує прийом відповідних документів.  

Для здобуття ступеня доктора філософії не допускається вступ поза 

конкурсом.  

На третьому рівні вищої освіти здобувачі ступеня доктора філософії 

можуть навчатися в аспірантурі за очною (денною) або заочною формою 

навчання.  

Підготовка в аспірантурі Інституту за очною формою здійснюється:  

- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);   

- за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).   
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Підготовка в аспірантурі Інституту за заочною формою навчання 

здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).    

Нормативний строк навчання в аспірантурі як за очною, так і заочною 

формами навчання, становить чотири роки.  

Прийом до аспірантури здійснюється за очною та заочною формами 

навчання за наступними галузями знань та спеціальностями:  

Галузь знань: 08 Право  

Спеціальність: 081 – Право  

Спеціалізація: Господарське право; господарсько-процесуальне право 

     

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників  

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Інституту 

приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста).  

  

ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі до Інституту  

Вступники до аспірантури подають до Приймальної комісії наступні 

документи:  

1. Заява на ім’я директора інституту (форма Заяви затверджується 

Приймальною комісією).  

2. Особовий листок з обліку кадрів засвідчений печаткою тієї 

установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює. 

4. Копія паспорта громадянина України. Копія диплома про 

закінчення закладу вищої освіти та Додатку до диплому. Особам, які здобули 

вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома 

відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти 

ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
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України № 504 від 05.05.2015 року (в редакції наказу Міністерства освіти і 

науки України № 784 від 05.09.2022 року);   

5. Рекомендація закладу вищої освіти для вступу до аспірантури (за 

наявності).  

6. Медична довідка для осіб з особливими освітніми потребами (за 

бажанням вступника).  

7. 2 фотокартки 3х4.   

8. Витяг з електронної трудової книжки або копія паперової, завірена 

належним чином. 

9. Список опублікованих праць з обраної наукової спеціальності (за 

наявності). Вступники, які не мають опублікованих праць, подають 

дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності (загальні вимоги до 

дослідницької пропозиції  встановлюються Приймальною комісією).  

10. Копія облікової картки платника податків (довідка про присвоєння 

ідентифікаційного номера фізичної особи). Якщо фізична особа відмовилася 

від присвоєння індивідуального номера та офіційно повідомила про це 

відповідні державні органи, тоді Вступник звільняється від подання 

відповідного документу.  

11. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні 

B2, С1 – С2 (за наявності).   

12. Згоду на обробку персональних даних.  

 Документи подаються у паперовій папці.   

При поданні документів Вступник або довірена особа обов’язково 

пред’являє оригінал документу, що підтверджує особу, оригінал диплому про 

вищу освіту та оригінал документу, що підтверджує відповідні повноваження 

(якщо подання документів відбувається через довірену особу). 
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За вмотивованим рішенням Приймальної комісії подання документів 

може бути дозволено в інший спосіб. 

До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали 

всі необхідні документи для вступу згідно з Правилами прийому до 

аспірантури Інституту.  

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до 

проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з 

неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених 

Правилами прийому.  

  

IV. Організація і проведення конкурсу  

 Для проведення вступного випробування до аспірантури із 

спеціальності утворюється предметна комісія, як правило, у кількості 3-5 осіб, 

склад якої затверджується наказом директора Інституту, за пропозицією 

Приймальної комісії. До предметної комісії обов’язково входить за посадою: 

директор Інституту або заступник директора Інституту з наукової роботи 

(очолює предметну комісію) та завідувач аспірантури та докторантури. 

До складу предметних комісій включаються кандидати юридичних наук 

(доктори філософії у галузі права) та доктори наук, які здійснюють наукові 

дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання 

відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій 

можуть входити також представники інших закладів вищої освіти (наукових 

установ) (за згодою), з якими укладено договори про ведення спільної наукової 

діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів, та/або 

спільного виконання освітньо-наукової програми або якщо здійснюється 

підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою 

між закладом вищої освіти і науковою установою.   



6  

  

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії складаються з іспитів із спеціальності та іноземної мови.   

За рішенням Приймальної комісії вступникам, які вступають до 

аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх 

дипломі магістра (спеціаліста), може бути призначене додаткове вступне 

випробування, за умови успішного проходження якого Вступник допускається 

до вступного іспиту зі спеціальності та іноземної мови. Додаткові вступні 

випробування передують Вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. 

Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною 

шкалою: «зараховано» або «не  зараховано».  У тому випадку, коли за 

додаткове вступне випробування Вступник отримав оцінку «не зараховано», 

він не допускається до вступного іспиту і позбавляється права брати участь у  

конкурсі.   

Вступникам забезпечується право на оскарження. З метою реалізації 

відповідного права в Інституту утворюється Апеляційна комісія, до складу 

якої не можуть входити члени предметної комісії.  

Вступний іспит із спеціальності складається в обсязі програми рівня 

вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) з 

відповідної спеціальності.  

Вступний іспит з іноземної мови складається в обсязі, який відповідає 

рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який 

підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним 

сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, 

або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від 

складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів 

конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного 

випробування з іноземної мови з найвищим балом. Іспит проводиться та 
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складається у Центрі наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН 

України. Більш детальну інформацію про іспит та навчальний процес можна 

знайти на сайті Центру http://langcenter.kiev.ua/index.html.  

Перескладання вступних випробувань не допускається.   

Результати вступних випробувань до аспірантури Інституту дійсні 

протягом 12 місяців.   

Приймальна комісія приймає рішення окремо щодо кожного Вступника 

до аспірантури на підставі результатів вступних випробувань. У разі 

одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури 

мають вступники-дипломанти та призери міжнародних і всеукраїнських 

олімпіад, конференцій, конкурсів наукових робіт за спеціальністю, тощо, а 

також вступники, які мають наукові праці за відповідною науковою 

спеціальністю.    

Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора Інституту 

на підставі рекомендації Приймальної комісії. Кожному аспіранту одночасно 

з його зарахуванням відповідним наказом директора Інституту призначається 

науковий керівник.   

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою 

над дисертацією, контролює виконання затвердженого вченою радою 

індивідуального плану наукової роботи та несе особисту відповідальність за 

якісне і вчасне виконання аспірантом дисертаційного дослідження.   

  

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

5.1. Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом щорічно в 

терміни, встановлені Інститутом в два етапи:  

перший етап (тільки на умовах контракту): – прийом заяв та документів 

від вступників розпочинається 01 лютого 2023 р.;  
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– прийом заяв закінчується - 15 лютого 2023 р.;  

– конкурсне зарахування – 01 березня 2023 р.;  

другий етап (за рахунок видатків державного бюджету  та на умовах 

контракту):  

– прийом заяв та документів від вступників розпочинається 10 серпня 

2023 р.;  

– прийом заяв закінчується 10 вересня 2023 р.;  

– конкурсне зарахування до 31 жовтня 2023 р.  
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