
 

СХВАЛЕНО 

Вченою радою Науково-дослідного 

інституту інформатики і права   

НАПрН України, протокол № 10   

від 24 грудня 2019 року  

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ   

до аспірантури Науково-дослідного інституту інформатики і права 

Національної академії правових наук України   

  
1. Загальні положення  

1.1. Вступ до аспірантури Науково-дослідного інституту інформатики і 

права Національної академії правових наук України (далі – НДІІП НАПрН 

України) для здобуття наукового ступеня доктора філософії здійснюється на 

конкурсній основі відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

«Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. 

№ 261, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 

2020 році, затверджених наказом МОН України від 11 жовтня 2019 р. № 1285, 

статутів НДІІП НАПрН України і НАПрН України, а також цих правил 

прийому.  

1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється в аспірантурі НДІІП НАПрН України згідно з ліцензією МОН 

України в галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» (12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право) за 

заочною формою навчання. 

1.3. Пріоритет у підготовці аспірантів в НДІІП НАПрН України надається  

напряму «інформаційне право», зокрема, правовим проблемам становлення і 

розвитку інформаційної сфери та інформаційного суспільства, 

інформаційних технологій (ресурсів, продукції і послуг), функціональних 

напрямів інформаційної діяльності, державної інформаційної політики, 

інформатизації та інформаційної безпеки.  

1.4. До аспірантури НДІІП НАПрН України приймаються громадяни 

України (іноземні громадяни та особи без громадянства), які мають 

відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.  

1.5. Нормативний термін підготовки докторів філософії в аспірантурі 

НДІІП НАПрН України становить чотири роки.  
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1.6. Організацію прийому вступників до аспірантури НДІІП НАПрН 

України здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується директором 

НДІІП НАПрН України. Приймальна комісія вирішує усі питання, пов’язані зі 

вступом до аспірантури НДІІП НАПрН України.  

1.7. Інформація щодо вступу до аспірантури НДІІП НАПрН України 

оприлюднюється на веб-сайті Інституту http://ippi.org.ua/.   

2. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного 

відбору та зарахування до аспірантури НДІІП НАПрН України  

2.1. Подання документів для навчання в аспірантурі НДІІП НАПрН 

України проводиться щоденно (крім вихідних і святкових днів) з 10 до 18 

години, у п’ятницю – з 10 до 15 години. Прийом заяв і документів, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання здійснюється у такі строки:  

  

Етапи та строки вступу до аспірантури у 2020 році  

Початок прийому заяв і документів та співбесід  21 вересня 2020 р.  

Закінчення прийому заяв і документів   23 жовтня 2020 р.   

Строки проведення вступних іспитів  26 – 30 жовтня 2020 р.  

Зарахування до аспірантури  до 2 листопада 2020 р.   

 

2.2. Строки прийому документів та вступу до аспірантури НДІІП НАПрН 

України у 2020 р., у разі необхідності, можуть бути продовжені.    

  

3. Перелік та процедура подання документів для вступу  

до аспірантури НДІІП НАПрН України  

  

3.1. Вступники до аспірантури подають такі документи:  

– заяву;  

– особовий листок з обліку кадрів;  

– список опублікованих наукових праць (за наявності). Вступники, 

які не мають опублікованих праць, подають наукову доповідь (реферат) 

за профілем підготовки в аспірантурі;  

– документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього;  

– паспорт громадянина України;  

– довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи;  

– посвідчення про складання кандидатських іспитів (у разі їх 

складання);  

http://www.univ.kiev.ua/
http://www.univ.kiev.ua/
http://www.univ.kiev.ua/
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– дві фотокартки розміром 3 x 4;  

– міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий в останні 

два роки, що підтверджує рівні С1 – С2 (за наявності).  

3.2. Усі копії документів, які подаються до НДІІП НАПрН України 

засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією НДІІП НАПрН України, 

або в установленому законодавством порядку (нотаріально).  

3.3. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, виданий вищим 

навчальним закладом іноземної держави, допускається до вступних 

випробувань на рівні з іншими особами. Зарахування такого вступника 

здійснюється у разі успішного складання ним вступних випробувань та 

прийняття Вченою радою НДІІП НАПрН України рішення про визнання його 

диплома.  

 

4. Проведення вступних іспитів та конкурсного відбору до 

аспірантури НДІІП НАПрН України  

  

4.1. Приймання вступних іспитів до аспірантури здійснюється 

предметними комісіями, які призначаються директором Інституту.   

4.2. Вступники до аспірантури НДІІП НАПрН України складають вступні 

іспити зі спеціальності та іноземної мови, що проходять у формі співбесіди. 

4.3. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька 

кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до 

аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.  

4.4. Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови 

звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови.   

4.5. Оцінювання якості знань вступників до аспірантури відбувається у 

встановленому порядку на основі стобальної шкали оцінювання.   

4.6. Вступникам до аспірантури, які не мають диплома магістра 

(спеціаліста) в галузі права за рішенням приймальної комісії можуть 

призначатися додаткові вступні іспити, що передують іншим вступним 

випробування та оцінюються за двобальною шкалою: «зараховано» або «не 

зараховано».   

4.7. Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних 

іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів 

згідно з чинним законодавством України.  
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4.8. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, 

отриманих за вступні іспити і додаткові бали, нараховані за навчальні та 

наукові досягнення.  

4.9. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при 

зарахуванні до аспірантури мають вступники, які:  

– склали всі або декілька кандидатських іспитів;  

– мають міжнародний сертифікат з іноземної мови;   

– мають опубліковані наукові праці, доповіді на конференціях, семінарах, 

круглих столах та інших наукових заходах;  

– успішно закінчили магістратуру та отримали диплом з відзнакою;  

– рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою іншої наукової 

установи або вищого навчального закладу.  

4.10. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні іспити у 

визначений розкладом час та особи, які забрали документи після дати 

закінчення прийому документів, до участі в іспитах та у конкурсному відборі 

не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.  

4.11. Можливі апеляції на оцінку вступного іспиту до аспірантури 

подаються вступником в день оголошення предметною комісією результатів 

іспиту та розглядаються Приймальною комісією НДІІП НАПрН України.  

4.12. Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора НДІІП 

НАПрН України на підставі рішення Приймальної комісії.   

  

5. Особливості прийому іноземних громадян та осіб без громадянства  до 

аспірантури НДІІП НАПрН України  

  

5.1. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в 

аспірантурі здійснюється відповідно до законів України «Про вищу освіту», 

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних 

українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року 

№ 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей 

України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-

територіальними одиницями Республіки Молдова», постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 684 «Деякі питання набору для 

навчання іноземців та осіб без громадянства», наказу МОН України від 

01 листопада 2013 р. № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у 
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Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 та 

інших законодавчих актів.  

5.2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, які 

перебувають на території України на законних підставах, проводиться до 

початку чергового навчального року в аспірантурі НДІІП НАПрН України.   

5.3. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на 

території України на законних підставах, подають до Приймальної комісії 

НДІІП НАПрН України такі документи:  

1) заяву встановленого зразка;  

2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ. У разі, 

якщо іноземець має диплом про вищу освіту (юридичну), виданий в Україні, 

то він подає саме цей документ про освіту;  

3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 

здійснюється вступ (за наявності);  

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що 

посвідчує особу без громадянства;  

5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України;   

6) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;  

7) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або 

завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата 

список опублікованих наукових праць і винаходів українською або 

англійською мовою.  


