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Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України
ОГОЛОШУЄ
прийом до аспірантури на 2018 рік
за науковою спеціальністю 081 — право
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.02.2005 року
№ 110 у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної
академії правових наук України (далі — Інститут) відкрита аспірантура зі спеціальності 12.00.03. — цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право.
Наказом Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» від 28.07.2017 року № 161-л Інституту надано ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні та підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за спеціальністю 081— право.
Пріоритет у підготовці аспірантів в Інституті надається напряму «Право інтелектуальної власності».
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Інституту здійснюється коштом юридичних ы фізичних осіб (на умовах контракту).
Форма навчання — денна та заочна.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
Прийом документів до аспірантури відбуватиметься з 27.08.–14.09.2018 року
щодня, крім суботи та неділі, з 10:00 до 17:00, а у п’ятницю — з 10:00 до 15:00.
Вступники до аспірантури особисто подають заяву на ім’я директора Інституту
про участь у конкурсному доборі до аспірантури Інституту. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
До заяви вступник до аспірантури додає такі документи:
•копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра чи
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється
вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до Порядку визнання
здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 року
№ 504 ;
•копію документа, що засвідчує особу та громадянство;
•копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
•особовий листок з обліку кадрів за формою П-2ДС з фотографією, засвідчений
печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається чи працює;
•копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
•шість кольорових фотокарток 3х4;
•список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності);
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•дослідницьку пропозицію (це 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);
•рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
•копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови, що засвідчує рівні
С1-С2 (за наявності);
•довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір навчатися на
денній формі та проживати в гуртожитку).
Особи, що вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії беруть участь у конкурсному доборі та складають такі вступні випробування:
•вступний іспит зі спеціальності «Право» (в обсязі стандарту вищої освіти магістра зі спеціальності «Право»);
•додаткове вступне випробування (в разі необхідності) для осіб, які вступають
до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, що зазначена в
їхьому дипломі магістра (спеціаліста);
•вступний іспит з іноземної мови (англійської) 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 InternationalEnglishLanguageTestingSystem, або сертифікатом СambridgeEnglishLanguageAssessment, 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;
•оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься на вступному іспиті зі
спеціальності як його складова.
Вступні випробування проводяться з 17–25.09.2018 року:
•додаткове вступне випробування — 17.09.2018 року;
•вступний іспит з іноземної мови (англійська) — 21.09.2018 року;
•вступний іспит зі спеціальності — 25.09.2018 року.
Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується
наказом директора Інституту до 01.10.2018 року.
Документи про прийом до аспірантури подаються за адресою: вул. Казимира
Малевича (Боженка), 11, к. 1302, м. Київ, 03150.
Контактна особа: Кравець Людмила Вікторівна (тел./факс: (044) 200-08-76,
тел.: (044) 228-21-38, 063 585 96 27, e-mail: aspirantura.ip@gmail.com).
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Редакція приймає рукописи статей, що раніше не друкувалися, на електронних
носіях, набраних у програмі MS Word, обсягом до 12 сторінок (шрифт — Times New
Roman, розмір — 14, інтервал — 1,5). Статті повинні відповідати вимогам ДАК
України щодо наукових робіт, обов’язково мати рецензію й анотації російською та
англійською мовами (з перекладом трьома мовами прізвища й імені автора і назви
статті). Прохання до авторів: разом з матеріалами надсилати свою фотографію. Ілюстративний матеріал має бути у форматі .tif або .jpg, розміром 300 dpi.
До статей дописувачів, які не мають наукового ступеня, обов’язково мають додаватися: рецензія доктора наук відповідного фаху, витяг з протоколу засідання кафедри
про рекомендацію статті до друку, засвідчені належним чином.
Стаття має містити такі відомості (з нового абзацу через один рядок):
1) з лівого краю аркуша одним рядком — прізвище та повне ім’я автора (авторів)
українською мовою; науковий ступінь, вчене звання чи інша інформація, що стосується наукової діяльності автора (-ів); назва установи, організації, де працює автор
(-и); 2) з лівого краю аркуша вгорі — УДК; 3) посередині наступного рядка — назва
статті; 4) з нового абзацу українською мовою анотація (3–4 речення); 5) з нового абзацу ключові слова (до 6 слів або словосполучень) українською мовою; 6) текст статті; 7)
список літератури наводять згідно з ДСТУ 8302:2015, оформлюють як прикінцеві
примітки, тобто у [ ], відповідно до вимог до наукових праць. Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами. Список літератури наводять у порядку згадування в роботі (не потрібно робити текстових посилань у написаному, лише цифри у
квадратних дужках (наприклад [12, 43]); 8) після статті з нового абзацу — анотації:
російською — прізвище та повне ім’я автора (авторів), назва статті, текст анотації
(3–4 речення), ключові слова (до 6 слів або словосполучень); англійською — прізвище
та повне ім’я автора (авторів), назва статті, текст розширеної анотації (1–1,5 сторінки
А4, 3000–5000 знаків), ключові слова (до 6 слів або словосполучень); якщо стаття написана іншою мовою (польською, іспанською тощо) — прізвище та повне ім’я автора
(авторів), назва статті, текст анотації мовою статті (3–4 речення), ключові слова (до
6 слів або словосполучень); 10) інформація про автора (авторів).
У файлі статті на наступному аркуші подають відомості про автора (співавторів).
Редакція лишає за собою право на редагування та скорочення рукописів. За достовірність інформації та статистичних даних, які містяться в рукописах, відповідальність несе автор. Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Редакція також лишає за собою право повертати матеріали авторам для виправлення виявлених помилок і доопрацювання, скорочувати та редагувати надані тексти. Статті,
подані з порушенням вказаних вимог, не публікуються. Листування з дописувачами
не ведеться. Автор, який подав матеріали до друку, вважається таким, що погоджується на подальше безоплатне їх розміщення на сайті НДІ інтелектуальної власності
та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Відтворення матеріалів
журналу або їхніх частин будь-якими засобами чи в будь-якій формі, зокрема і в Інтернеті, забороняється без письмового дозволу редакції журналу. Особисті немайнові
права є невідчужуваними та належать авторам статей. Майнові права інших авторів
належать цим авторам.
Більш детальна інформація на сайті — www.inprojournal.org
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ØÀÍÎÂÍ²

×ÈÒÀ×²!

Íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé æóðíàë «Òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà ³íòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñò³» âèõîäèòü îäèí ðàç íà äâà ì³ñÿö³. Ïåðåäïëàòèòè íàø æóðíàë âè çìîæåòå â áóäü-ÿêîìó ïîøòîâîìó â³ää³ëåíí³ Óêðà¿íè, à òàêîæ
çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè WebMoney íà ñàéò³ ÄÏ «Ïðåñà» — www.presa.ua.
Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî íàø æóðíàë ñòàíå êîðèñíèì ïîì³÷íèêîì ó âàø³é
ñïðàâ³!
Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ,
ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ
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