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Вступники до аспiрантури за спецiальнiстrо 081 - <Право> на презентацii

дослiдницькоТ пропозицii мають показати умiння комплексно аналiзувати
матерiал та розумiння системностi як наукового пiдходу, що е принципово
важливим в пiзнаннi cyTHocTi права.

Презентацiя дослiдницькоi пропозицiТ (оформлюсться у виглядi реферату)
передбачае заслуховування та обговорення повiдомлення вступника.

Критерii оцiнки:
<<вiдмiнно>> (90-100 балiв) всебiчно обrрунтована дослiдницька
пропозицiя;
<iдобре>> (75-S9 балiв) достатньо обrрунтована дослiдницька
пропозицiя;
<<задовiльно>> (60-74 бали) частково обrрунтована дослiдницька
пропозицiя;
<(незадовiльно>> ( 1 -59 балiв) - необrрунтована дослiдницька пропозицiя.

1. Заzuльнi вLlлrоzu

1.1.Щослiдницька пропозицiя е самостiйною письмовою науковою роботою
вступника до аспiрантури.

|.2.У дослiдницькiй пропозицii мають бути висвiтленi найважливiшi
правовi проблеми, якi пов'язанi з обраною науковою спецiальнiстю або
планованою темою дисертацiйноi роботи вступника за спецiальнiстю
081 Право (прiоритет у пiдготовцi аспiрантiв в Iнститутi надаеться напряму
<Право iнтелектуальноi власностi>).

1.3.Тема дослiдницькоi пропозицii обираеться вступником самостiйно за

погодженням з передбачуваним науковим керiвником.
1.4.Змiст дослiдницькоi пропозицii повинен бути погоджений з

передбачуваним науковим керiвником.
1.5..Робота над дослiдницькою пропозицiсю передбачае поглиблеrrе l

вивчення обраноТ науковоТ проблеми, стан розробки у вiтчизнянiй та зарубiжнiй
науцi, а також засвiдчуе володiння навичками логiчного ана-гliзу та узагальнення
матерiалу, його системного викладу.

1.6..Щослiдницька пропозицiя пок€вуе здатнiсть автора розбиратися у
фахових питаннях, систематизувати теоретичний матерiал з обраноТ теми,
творчо використовувати HayKoBi iдеi та положення для методологiчного аналiзу
гlроблематики, у якiй плануе спецiалiзуватися вступник.

1.7.Щумки iнших aBTopiB та цитати повиннi мати посилання на джерела
вiдповiдно до ДСТУ 8З02:2015. Пряме запозичення положень без вказiвок

джерел лiтературних TeKcTiB не допускасться.
1.8.,Щослiдницька пропозицiя повинна вiдповiдати вимогам до науковоТ

публiкацiТ, бути вичитаною, акуратно оформленою, iз застосуванням
необхiдного наукового апарату текстового викладу (бiблiографiчний правильно
складеriий список лiтератури у вiдповiдностi з iснуточими вимогами, звiренi



цитати).
1.9.Подасться

автора.
1.10.Вступники подають дослiдницьку пропозицiю разом iз подачеЮ

документiв для вступу до аспiрантури.

2. Вuмоzu do оформлення

2. t.Обов'язковими структурними елементами дослiдницькоi пропозицiТ е:

титульний аркуш; змiст; вступ; викладення основного змiсry теми (як правилО,

2-З глави), висновок, а також список ocHoBHoi, використаноТ при пiдготовцi Й

написаннi дослiдницькоi пропозицii, перелiк лiтератури та нормативНо-
правових документiв.

2.2.Титульний аркуш дослiдницькоi пропозицiТ мас мiстити повне
найменуваннrI Iнституту; вiдомостi про автора; назву дослiдницькоi пропозицiТ,

що повинна вiдповiдати обраному тематичному напряму дисертацiйного
дослiдження; шифр i найменування спецiальностi; MicTo i piK (duB. !оdаmок I
do цuх вuллоz).

2.3.Змiст включае Bci перерахованi вище cTpyKTypHi елементи

дослiдницькоi пропозицii, iз зазначенням cTopiHoK, на яких вони знаходяться.
Основний змiст дослiдницькоi пропозицii розподiлясться на глави чи роздiли.

-Заголовки змlсту дублюютъся в TeKcTi дослiдницькоi пропозицii.
2.4.Всryп важливий змiстовний елемент дослiдницькоТ пропозицiТ" Форма

його _ довiльна, але в ньому повиннi обов'язково знайти вiдображення TaKi

питання: обrрунтуваннrl вибору теми, оцiнка iT з точки зору актуальностi та
важливостi, визначення ii мiсця в iснуючiй правовiй проблематицi, оцiнка рiвня
i характеру розробки теми, змiст проблематики, яку автор вбачае в цiй TeMi,

формулювання мети й завдань дослiдження в дослiдницькiй пропозицii.
2.5.Основний змiст теми повинен бути самостiйно виконаним

теоретичним та емпiричним дослiдженням вiдповiдно до проблеми, заявленоТ у
назвi дослiдницькоi пропозицii, узагальненням iснукiчоi юридичноi лiтераТУРЦ,
нормативних aKTiB тощо з вказiвкою на iT застосування у сферi науковИХ
iHTepeciB автора дослiдницькоТ пропозицii.

2.6.Зазначена частина дослiдницькоТ пропозицiТ складаеться з роздiлiв
(пунктiв). Змiст роздiлiв (пунктiв) основноi частини мае точно вiдповiдати TeMi

роботи i розкривати if.
2.7.У висновку необхiдно дати коротке резюме викладеного у основнiЙ

частинi дослiдницькоТ пропозицii, висновки, якi зробленi вiдповiдно До

поставлених завдань, або посилання ца методологiчне застосування
опрацьованого у дослiдницькiй пропозицii матерiалу. Автор ДослiДницькОТ
пропоз4цii повинен також вказати на ту частину if змiсту, яка с його особистим

доробком.

перший примiрник дослiдницькоi пропозицii за пiдписом

2.8.Щля дотримання наукового стилю викладу матерiалу необхiДнО

використовувати TaKi формулювання: (проаналiзовано...), ((встаНоВлено ...)),

...)), (показано ...),((виявлено що дало змогу ...)), (доведено



(дослiджено...), (розроблено ...)), ((отримано ...)), (запропоноВанО ...)),

(розроблено ...)), ((рекомендовано ...D, (вважасться за доцiльне ...)) тощо.
2.9.текст висновкiв мас дати уявлення про ступiнь реалiзацii поставленот

мети i завдань.
2.10. Список використаноi лiтераryри повинен указувати на вивченi

за якими може мати мiсце бесiда стосовно змiстуавтором роботи,
дослiдницькоi пропозицii. I_{ей список мае включати в себе як фундаментальнi
HayKoBi працi, так i ocTaHHi публiкацii з обраноТ теми, наявнi у вiтчизнянiй та

зарубiжнiй лiтературi. Використана лiтература обов'язково мас знайти свос

вiдображення в дослiдницькоi пропозицii (шляхом аналiзу та прямого

цитування).
2.1 l.Бiблiографiчний опис джерел складають вlдповlдно до ЧиНнИХ

стандартiв з бiблiографiчноi та видавничоi справи.
2.I2.У TeKcTi роботи, де використано джерело, в квадратних дужках

проставляють номер джерела i cTopiHKy, н& яку зроблено посилання.

, -r. Технiчнi вttмоzu do dослidнuцькоi пропозuцii

3.1.Загалом текст дослiдницькоi пропозицii повинен бути до 25-З0

cTopiHoK друкованого тексту (формат А4).
3.2.Текст мае бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через

одинарний iнтервал.
З.3.Поля: верхне i нижнс - 1,5 см, лiве - 2,5 см, праве - 1 ,0 см.
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