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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до аспірантури та докторантури
Інституту законодавства Верховної Ради України
у 2021 році
І. Загальні положення
1.1. Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту
законодавства Верховної Ради України у 2021 році (далі – Правила прийому,
далі – Інститут) розроблені відповідно до Умов прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в 2021 році (далі – Умови прийому), затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) від 15
жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09
грудня 2020 року за № 1225/35508 та Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти
(наукових установах) (далі – Порядок підготовки), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261
1.2. Правила прийому діють протягом календарного року.
1.3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
здійснюється в аспірантурі Інституту за очною (денною) або заочною формою
здобуття освіти. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі
незалежно від форми здобуття освіти становить 4 роки.
1.4. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється у
докторантурі Інституту за очною (денною) формою здобуття освіти.
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить 2 роки.
1.5. Провадження освітньої діяльності в Інституті на третьому (освітньонауковому) рівні вищої освіти здійснюється відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки України № 5 л від 20 січня 2017 р.
1.6. На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук
здійснюється Інститутом без отримання ліцензії в докторантурі, яка відкрита на
підставі рішення Вченої ради Інституту за відповідними спеціальностями.

1.7. Інститут оголошує прийом до аспірантури (Додаток А) та
докторантури (Додаток Б) за галузями знань та спеціальностями відповідно до
Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
1.8. Організацію прийому вступників до аспірантури та докторантури
Інституту здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом
директора Інституту, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з
Положенням про приймальну комісію Інституту законодавства Верховної Ради
України, що затверджене у встановленому порядку. Рішення Приймальної
комісії, прийняті в межах її повноважень, є підставою для видання відповідних
наказів. Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання, вирішує Приймальна
комісія на своїх засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на
офіційному вебсайті Інституту не пізніше наступного дня після прийняття.
1.9. Директор Інституту забезпечує дотримання законодавства України, у
тому числі Умов прийому, Правил прийому, а також відкритість і прозорість
роботи Приймальної комісії та предметних комісій.
ІІ. Прийом до аспірантури та докторантури
2.1. До аспірантури на очну (денну) та заочну форми навчання для
здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи,
які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
2.2. Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури Інституту
приймаються на конкурсній основі особи, які мають ступінь доктора філософії
(кандидата наук) та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема
публікації як у вітчизняних фахових виданнях, так і в міжнародних
реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах) і які мають
наукові здобутки, що потребують завершення або оформлення у вигляді
дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
2.3. Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі Інституту здійснюється
за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).
2.4. Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з
чинним законодавством України.
ІІІ. Обсяги прийому
3.1. Прийом на навчання до аспірантури Інституту здійснюється в межах
ліцензованого обсягу (Додаток А).
IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
4.1.
Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі,
00
00
з 9 до 17 , за адресою м. Київ, провулок Несторівський, 4, каб. 401.
4.2.
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір
та зарахування на навчання до аспірантури очної (денної) та заочної форм
навчання проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів
Закінчення прийому заяв і документів
Строки проведення вступних іспитів
Терміни зарахування вступників
за кошти фізичних та юридичних осіб
Початок навчання в аспірантурі

12 липня 2021 року
30 липня 2021 року о 17.00
09 серпня – 17 серпня 2021 року
до 31 серпня 2021 року
01 вересня 2021 року

4.3. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування до
докторантури проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів
з 14 червня 2021 року
Закінчення прийому заяв і документів
28 червня 2021 року о 17.00
Заслуховування наукових доповідей
01 липня – 30 липня 2021 року
Прийняття рішення про зарахування до докторантури 03 серпня – 31 серпня 2021 року
Початок перебування в докторантурі
з 01 вересня 2021 року

V. Порядок прийому заяв і документів
5.1. Вступники до аспірантури подають такі документи:
- заяву на вступ за встановленою формою;
- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу,
передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її
спеціальний статус»;
- копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім
випадків, передбачених законодавством);
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію
додатка до нього;
- дві фотокартки розміром 3 × 4 см;
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в
якій вступник до аспірантури/докторантури навчається або працює;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копію трудової книжки для вступників до аспірантури та оригінал для
вступників до докторантури (за наявності);
- дослідницьку пропозицію - науковий текст, підготовлений вступником
до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного
дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній
науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо) з обраної
здобувачем спеціальності, або список опублікованих наукових праць та їх копії
(за наявності).
5.2. Окрім вказаних у пункті 5.1. документів вступники до аспірантури
подають:
міжнародний сертифікат з іноземної мови, який відповідає рівню
B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);

документи відповідно до Додатку В (за наявності).
У разі потреби вступник подає документ про визнання особи органами
медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю.
5.3. Вступники до докторантури, окрім вказаних у пункті 5.1. документів,
подають:
- копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
- копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора,
старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
- розгорнутий план та обґрунтування дисертаційного дослідження на
здобуття ступеня доктора наук;
- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту, зі згодою
бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури.
5.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
комісією.
5.5. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий
іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань
нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі
успішного складання ним вступних випробувань та прийняття Вченою радою
Інституту рішення про визнання його диплома. Особа, яка подає для вступу до
докторантури диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти,
допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного
рішення Вченої ради Інституту щодо зарахування такого вступника в
докторантуру Вчена рада Інституту одночасно приймає рішення про визнання
його диплома. У разі відмови Вчена рада Інституту надає вступнику
обґрунтоване пояснення причин такої відмови.
VІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення
6.1. До вступних випробувань для здобуття ступеня доктора філософії
допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи
згідно з Правилами прийому. Приймальна комісія може відмовити вступнику в
допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у
зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених у пунктах
5.1 – 5.2.
6.2. Вступні випробування до аспірантури складаються з:
- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або
французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 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 Cambridge English Language
Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF
(не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або

аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або
DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти
або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом;
- презентації дослідницької пропозиції або презентації пропозицій, що
містяться в опублікованих наукових працях.
6.3. Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами
проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві
вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.
6.4. Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з
іноземної мови, що засвідчують рівень В2, проводить Приймальна комісія до
початку вступних випробувань, яка і приймає рішення про зарахування іспиту
за сертифікатом. Вступник, якому відмовлено у зарахуванні іспиту за
сертифікатом, має право складати іспит з іноземної мови на загальних
підставах.
6.5. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування до
аспірантури, формується за формулою:
КО=ВІС+ВІІМ, де:
ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності;
ВІІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або наявність
міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівень В2 (замість
вступного іспиту з іноземної мови).
Зарахування проводиться за сумою оцінок, отриманих за вступні іспити. У
разі одержання однакових конкурсних оцінок переважне право при зарахуванні
до аспірантури мають вступники, яким нараховується додатковий бал за
навчальні/наукові досягнення згідно Додатку В, який обчислюється як сума
балів за окремі показники.
6.6. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на
вступних випробуваннях зі спеціальності та іноземної мови оцінюються за 100бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться
права участі в конкурсі. Оцінювання дослідницької пропозиції відбувається на
вступному іспиті зі спеціальності як його складова.
6.7. Не допускається перескладання або повторне складання будь-якого із
вступних іспитів.
6.8.
Роботи вступників до аспірантури, копії опублікованих наукових
праць і винаходів (за наявності) та дослідницькі пропозиції зберігаються в
особових справах аспірантів.
6.9.
Апеляції вступників на рішення Приймальної комісії подаються до
апеляційної комісії, що формується відповідно до Положення про апеляційну
комісію Інституту законодавства Верховної Ради України. Апеляції подаються
та розглядаються у порядку, що визначений у вказаному Положенні.
6.10. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено

балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, особи,
які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
6.11. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних
випробувань в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання
іспитів згідно з чинним законодавством України.
6.12. Відповідно до Положення про приймальну комісію Інституту
законодавства Верховної Ради України вступні випробування до аспірантури
проводяться предметними комісіями.
6.13. Програми вступних іспитів для вступу до аспірантури
розробляються і затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше ніж
31 березня 2021 року. Програми оприлюднюються на офіційному вебсайті
Інституту.
VIІ. Рейтингові списки вступників, рекомендації до зарахування та
зарахування
7.1. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника на підставі
рейтингового списку вступників.
7.2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
-спеціальність, форма здобуття освіти;
- прізвище, ім’я, по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника;
- середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень).
7.3. Рейтинговий список вступників впорядковується:
- за конкурсним балом – від більшого до меншого;
- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) – від більшого до меншого.
У випадку рівності конкурсного балу переважне право при зарахуванні до
аспірантури мають вступники, які:
- рекомендовані до вступу до аспірантури Вченою радою закладу вищої
освіти, факультету, навчально-наукового інституту;
- отримали диплом магістра (спеціаліста) з відзнакою.
7.4. Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора Інституту,
який видається на підставі рішення Приймальної комісії та оприлюднюється на
вебсайті Інституту.
7.5. З вступниками до аспірантури проводиться опитування з метою
визначення їх наукових інтересів, відповідності змісту освітньо-наукової
програми їх науковим інтересам та наукового керівника.
7.6. Аспіранту, одночасно із зарахуванням відповідним наказом,
призначається науковий керівник з числа працівників Інституту, а також
визначається відділ до якого він прикріплюється. Подання на призначення
наукового керівника готується відділом до якого прикріплюється аспірант.

7.7. Вчена рада Інституту розглядає висновки відповідного відділу
Інституту щодо кожного вступника до докторантури і приймає рішення про
його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики
наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з
числа штатних наукових працівників Інституту зі ступенем доктора наук з
відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради Інституту затверджується і
оформляється наказом директора.

Додаток А

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується
прийом на навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії
Галузь знань
Адреса інституту,
телефон

код

найменування

Спеціальність
шифр

найменування

Ліцензійний
обсяг

Строк підготовки

Денна/заочна

денна

заочна

денна

заочна

Форма навчання

Вартість навчання,
грн./за рік

08

Право

081

Право

25

4

4

35000

30000

29

Міжнародні відносини

293

Міжнародне право

25

4

4

35000

30000

Додаток Б

Перелік галузей знань та спеціальностей,
за якими оголошується прийом до докторантури для здобуття ступеня доктора наук
Адреса інституту,
телефон

м. Київ, провулок
Несторівський, 4,
каб. 401
тел. 044-235-60-01

Галузь знань

Спеціальність
найменування

Нормативний термін навчання
Денна

Форма навчання

Вартість навчання,
грн./рік

код

найменування

шифр

05

Соціальні та поведінкові

051

Економіка

2

40000

08

Право

081

Право

2

40000

29

Міжнародні відносини

293

Міжнародне право

2

40000

28

Управління та
адміністрування

281

Публічне управління
та адміністрування

2

40000

Додаток В

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові
досягнення вступників до аспірантури для здобуття
наукового ступеня доктора філософії
Навчальні та наукові досягнення
Диплом лауреата премії НАН України для
молодих учених та студентів закладів вищої
освіти за обраною спеціальністю
Стаття у науковому виданні, включеному до
Переліку наукових фахових видань України або
у закордонному виданні (за обраною
спеціальністю)
Стаття у виданні, яке входить до міжнародних
наукометричних баз (Scopus, Web of Science,
Index Copernicus та інші) за обраною
спеціальністю
Одноосібна монографія або розділ у колективній
монографії, яка рекомендована до друку вченою
радою факультету/інституту чи ЗВО
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за
умови опублікування тез доповіді за обраною
спеціальністю)
Участь у науковій міжнародній конференції (за
умови опублікування тез доповіді за обраною
спеціальністю)
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою за
обраною спеціальністю

Кількість балів
10

15 (кожна стаття)

25 (кожна стаття)

10
5 (кожна теза)
10 (кожна теза)
10

