


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА  

В 2021 РОЦІ 

 

Правила прийому до аспірантури Науково-дослідного інституту 

публічного права (далі – НДІПП) розроблені відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ, Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2021 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 

і 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 вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 

березня 2016 року № 261.  

Правила прийому до аспірантури НДІПП діють протягом календарного 

року. 

 

І. Загальні положення  

1.1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється в аспірантурі НДІПП відповідно до ліцензії (Наказ МОН №28-л 

від 10.02.2017 р.) в межах ліцензованого обсягу за очною (денною, 

вечірньою) та заочною формами навчання у галузі знань 08 «Право» зі 

спеціальності 081 «Право» (згідно з Переліком галузей знань і 

спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 року № 266). Пріоритет у підготовці аспірантів в НДІПП 

надається напряму 2.7 «Адміністративне право і процес; фінансове право» 

(згідно з Наказом МОН №1477 від 28.12.2018 року «Про затвердження 

примірного переліку та опису предметних напрямів досліджень в межах 

спеціальності 081 «Право»). 

№ з/п Шифр та назва галузі Код та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг 

1 08 Право 081 Право 15 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників  

2.1. До очної та заочної аспірантури НДІПП приймаються громадяни 

України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають 

(перебувають) на території України на законних підставах, мають ступінь 

магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та виявили бажання 

здобути ступінь доктора філософії.  

2.2. Особа, яка подає для вступу до аспірантури НДІПП диплом, що виданий 

іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних 



випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника 

здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та 

прийняття вченою радою НДІПП рішення про визнання його диплома. 

2.3. Прийом до аспірантури НДІПП здійснюється на конкурсній основі. Не 

допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії.  

2.4. Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб (на умовах контракту). 

Вартість підготовки доктора філософії  

(за 1 рік навчання): 

 

№ з/п Шифр та 

назва галузі 

Аспірантура 

Очна (денна, вечірня) Заочна  

1 08 Право 17000 17000 

2.5. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і 

не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на 

повторний вступ до аспірантури лише за умови відшкодування коштів, 

витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України 

порядку.  

2.6. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту в 

НДІПП за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами 

вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. Усі особи, які 

здобувають вищу освіту в НДІПП мають рівні права та обов’язки.  

2.7. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 

становить чотири роки.  

2.8. Вступникам на час вступу місця у гуртожитку не надаються. 

ІІІ. Строки та порядок прийому заяв і документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання до аспірантури НДІПП 

3.1. Прийом документів, оформлення особових справ вступників та інші 

функції, пов’язані з прийомом до аспірантури, виконує Приймальна комісія, 

склад якої затверджується наказом директора НДІПП.  

3.2. Заяви і документи приймаються у відділі аспірантури та докторантури 

НДІПП щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 18.00 



Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання проводяться в такі строки:  

Аспірантура 

Початок прийому заяв та 

документів 

01 липня 2021 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів 

13 вересня 2021 року 

Проведення співбесід та вступних 

екзаменів 

14 вересня – 24 вересня 2021 року  

Терміни зарахування вступників за 

кошти фізичних та юридичних осіб 

до 01 жовтня 2021 року 

Початок навчання 04 жовтня 2021 року 

 

3.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відділу 

аспірантури і докторантури НДІПП. У заяві передбачається згода вступника 

на обробку персональних даних, а також факт ознайомлення вступника з 

Правилами прийому, наявною ліцензією та сертифікатом про акредитацію 

відповідної освітньої програми, що фіксується в заяві вступника та 

підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви. У разі 

подання документів на неакредитовані освітні програми, факт ознайомлення 

вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» 

фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про 

відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом під час 

подання заяви у паперовій формі. 

3.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

1) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра 

або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого 

здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в 

установленому законодавством порядку (особи, які здобули відповідну 

освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома), на основі якого 

здійснюється вступ, і додатка до нього. 

2) особова картка за формою П-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової 

служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на 

якій проставлена печатка цієї установи;  

3) список опублікованих наукових праць (за наявності). Вступники, які не 

мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають презентацію 

дослідницьких пропозицій чи досягнень з обраної ними наукової 

спеціальності та відгук майбутнього наукового керівника; 



4) копію документа, що посвідчує особу та громадянство (один з документів, 

що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус») 

5) копію документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища); 

6) копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків 

(ідентифікаційного коду);  

7) копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – 

військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – 

посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

8) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності); 

9) згода на використання персональних даних;  

10) чотири кольорові фотокартки 3x4; 

11) автобіографію. 

До документів додається картонна папка-швидкозшивач.  

3.5. Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:  

– документ, що посвідчує особу та громадянство; 

– документ про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища); 

– військовий квиток або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних;  

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього.  

– сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності). 

3.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

комісією НДІПП або в установленому законодавством порядку. Копії 

документів, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка 

(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без 

пред’явлення оригіналів не приймаються. 

3.7. До вступних випробувань до аспірантури допускаються особи, які вчасно 

подали всі необхідні для вступу документи згідно з цими Правилами 



прийому. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до 

проходження вступних випробувань виключно у зв’язку з неподанням в 

установлений строк документів, визначених цими Правилами прийому.  

3.8. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії в НДІПП складаються з:  

- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності);  

- вступного іспиту з іноземної мови (англійської) в обсязі, який відповідає 

рівню B2 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 чи аналогічного рівня) 

звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час 

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 

результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом; 

- презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень. 

3.9. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломах магістра (спеціаліста), 

призначається додаткове вступне випробування з фаху.  

3.10. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії конкурсний бал (КБ) особи, яка претендуватиме 

на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:  

КБ = ВІМ +ВІС +ДБ, де:  

- ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною 

шкалою) або бали сертифікату міжнародного зразка з іноземної мови за 

професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 – С2 (замість 

вступного іспиту з іноземної мови);  

- ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),  

- ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.  

3.11. Додатковий бал обчислюється як сума балів за окремі показники 

наукових здобутків вступника згідно таблиці:  

 

 



Порядок нарахування додаткових балів  

за навчальні/наукові досягнення: 

 

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів  

Зараховувати бали сертифіката міжнародного 

зразка з іноземної мови за професійним 

спрямуванням, що підтверджує рівні В2 – С2, 

замість вступного іспиту до аспірантури  

ДБ 1 100 балів за 

сертифікат  

Диплом переможця та призера міжнародної 

студентської олімпіади з фаху  

ДБ 2 40  

Диплом переможця та призера всеукраїнської 

студентської олімпіади МОН України з фаху  

ДБ 3 перше місце – 20 

друге місце – 15 

третє місце – 10  

Диплом переможця та призера конкурсу 

наукових студентських робіт МОН України з 

фаху  

ДБ 4 перше місце – 20 

друге місце – 15 

третє місце – 10  

Диплом переможця олімпіади з іноземної 

мови, який підтверджує рівні В2 – С2  

ДБ 5 В2 – 5  

СІ – 10  

С2 – 15 

Наукова стаття у вітчизняному фаховому 

виданні  

ДБ 6 10 (кожна стаття) 

Наукова стаття у виданні, яке входить до 

міжнародних наукометричних баз (Scopus, 

Web of Science)  

ДБ 7 20 (кожна стаття)  

Участь у науковій всеукраїнській конференції 

(за умови опублікування тез доповіді)  

ДБ 8 5 (кожна теза)  

Участь у науковій міжнародній конференції (за 

умови опублікування тез доповіді)  

ДБ 9 10 (кожна теза)  

Патент або авторське свідоцтво  ДБ 10 15 

Рекомендація Вченої ради факультету до 

аспірантури (за наявності)  

ДБ 11 5 

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою  ДБ 12 10 

ІV. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір  

4.1. Вступники до аспірантури НДІПП проходять співбесіду (презентація 

дослідницьких пропозицій чи досягнень) та складають вступні іспити:  

- зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної 

спеціальності);  

- з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.  



4.2. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), 

можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні 

випробування оцінюються «зараховано», «не зараховано». Додаткові вступні 

випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та 

спеціальності.  

4.3. Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури НДІПП 

наступна: додаткове випробування (в разі необхідності), іноземна мова, 

випробування з фаху та співбесіда. У тому випадку, коли за додаткове 

вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не 

допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати 

участь у конкурсі.  

4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у 

визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які 

забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в 

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 

допускаються. Перескладання вступних іспитів до аспірантури не 

допускається.  

4.5. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні протягом одного 

календарного року.  

4.6. Конкурсний бал вступників до аспірантури обчислюється як сума 

результатів всіх іспитів. 

4.7. За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури приймальна 

комісія приймає рішення щодо кожного вступника. Особи, які успішно 

витримали вступні випробування, зараховуються за конкурсом відповідно до 

кількості набраних балів за конкурсним показником.  

4.8. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при 

зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:  

- які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях;  

- які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з 

відзнакою;  

- рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою закладу вищої освіти;  

- мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівень В2 

– С2.  



4.9. Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за 

конкурсним балом від більшого до меншого з кожної форми навчання 

окремо.  

4.10. Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури 

затверджується наказом директора НДІПП. Кожному аспіранту одночасно із 

зарахуванням відповідним наказом директора НДІПП призначається 

науковий керівник зі складу наукових або науково-педагогічних працівників 

з науковим ступенем. Рішенням вченої ради НДІПП аспіранту може бути 

призначено два наукових керівника з відповідним розподілом годин 

навантаження та обов’язків між ними.  



ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА  

В 2021 РОЦІ 

 

Правила прийому до докторантури Науково-дослідного інституту 

публічного права (далі – НДІПП) розроблені відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ, Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2021 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 

і 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 вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 

березня 2016 року № 261.  

І. Загальні положення  

1.1. Прийом до докторантури НДІПП для здобуття наукового ступеня 

доктора наук здійснюється за спеціальностю 081 Право. 

1.2. Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить 

два роки.  

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників  

2.1. До докторантури НДІПП приймаються особи, які мають ступінь 

кандидата наук (доктора філософії), наукові здобутки та опубліковані праці з 

обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих 

журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня 

наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають 

наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді 

дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.  

2.2. Підготовка осіб в докторантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб (на умовах контракту).  

Вартість підготовки доктора наук (за 1 рік навчання): 

№ з/п Шифр та назва галузі Докторантура 

1 08 Право 19000 

 



ІІІ. Строки та порядок прийому заяв і документів, конкурсного відбору 

та зарахування на навчання до докторантури НДІПП 

3.1. Прийом документів, оформлення особових справ вступників та інші 

функції, пов’язані з прийомом до докторантури, виконує Приймальна 

комісія, склад якої затверджується наказом директора НДІПП.  

3.2. Заяви і документи приймаються у відділі аспірантури та докторантури 

НДІПП щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 18.00 

Прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання 

проводяться в такі строки:  

Докторантура 

Початок прийому заяв та 

документів 

01 липня 2021 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів 

13 вересня 2021 року 

Терміни зарахування вступників 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

14 вересня – 24 вересня 2021 року 

Початок перебування в 

докторантурі 

До 01 жовтня 2021 року 

3.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відділу 

аспірантури і докторантури НДІПП. У заяві передбачається згода вступника 

на обробку персональних даних.  

3.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

- Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій 

вступник до докторантури працює;   

- Список опублікованих наукових праць з обраної спеціальності за 

відповідною формою.  

- Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням 

одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули 

відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплому) з копією 

витягу із залікової відомості (додаток до диплому).  

- Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії 

(кандидата наук). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном подають 

диплом, його переклад, завірений в установленому порядку та свідоцтво про 

його визнання.  



- Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 

працівником НДІПП, із згодою бути науковим консультантом в разі його 

вступу до докторантури.  

- Рішення Вченої ради НДІПП про рекомендацію щодо зарахування до 

докторантури.  

- Витяг з протоколу Вченої ради НДІПП про затвердження теми та 

розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або 

інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів 

проведення досліджень до захисту.  

- 2 фотокартки 3х4.  

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.  

- Копія трудової книжки.  

До документів додається картонна папка-швидкозшивач.  

3.4. Крім того, вступники мають право подавати додаткові документи, які 

характеризують їх наукові здобутки:  

Копію атестату про присвоєння вченого звання доцента (професора, 

старшого наукового співробітника).  

Відгук про наукову діяльність з місця роботи, засвідчену керівником 

установи.  

3.5. Під час подання заяви особа, яка вступає до докторантури пред'являє 

особисто:  

документ, що посвідчує особу;  

військовий квиток або посвідчення про приписку – для  

військовозобов’язаних;  

диплом про вищу освіту;  

диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата 

наук).  

3.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

комісією НДІПП або в установленому законодавством порядку. Копії 

документів, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка 



(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без 

пред’явлення оригіналів не приймаються. 

3.7. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий 

іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу на рівні з 

іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради НДІПП щодо 

зарахування такого вступника до докторантури Вчена рада НДІПП 

одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови 

Вчена рада надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.  

3.8. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до 

вступу подає у НДІПП розгорнуту пропозицію, в якій міститься план 

дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, 

необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. 

Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників 

відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом 

голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до 

докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради НДІПП 

3.9. Вчена рада НДІПП в місячний строк розглядає висновки відповідного 

відділу щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до 

докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності 

вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних 

науково-педагогічних або наукових працівників НДІПП із ступенем доктора 

наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради затверджується і 

оформляється наказом директора НДІПП. 

3.10. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням 

і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний 

вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови 

відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному 

Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування 

коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з 

підготовки фахівців»).  

 




