
 



Вступники до аспірантури за спеціальністю 081 – «Право» на презентації 

дослідницької пропозиції мають показати уміння комплексно аналізувати 

матеріал та розуміння системності як наукового підходу, що є принципово 

важливим в пізнанні сутності права. 

Презентація дослідницької пропозиції (оформлюється у вигляді реферату) 

передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника. 

 

Критерії оцінки: 

 «відмінно»  (90-100 балів) – всебічно обґрунтована дослідницька 

пропозиція; 

 «добре» (75-89 балів) – достатньо обґрунтована дослідницька 

пропозиція; 

 «задовільно» (60-74 бали) – частково обґрунтована дослідницька 

пропозиція; 

 «незадовільно» (1-59 балів) – необґрунтована дослідницька пропозиція. 

 

1. Загальні вимоги 

 

1.1. Дослідницька пропозиція є самостійною письмовою науковою роботою 

вступника до аспірантури.   

1.2. У дослідницькій пропозиції мають бути висвітлені найважливіші 

правові проблеми, які пов’язані з обраною науковою спеціальністю або 

планованою темою дисертаційної роботи вступника за спеціальністю –

 081 Право (пріоритет у підготовці аспірантів в Інституті надається напряму 

«Право інтелектуальної власності»). 

1.3. Тема дослідницької пропозиції обирається вступником самостійно за 

погодженням з передбачуваним науковим керівником.  

1.4. Зміст дослідницької пропозиції повинен бути погоджений з 

передбачуваним науковим керівником.  

1.5. Робота над дослідницькою пропозицією передбачає поглиблене 

вивчення обраної наукової проблеми, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній 

науці, а також засвідчує володіння навичками логічного аналізу та узагальнення 

матеріалу, його системного викладу.  

1.6. Дослідницька пропозиція показує здатність автора розбиратися у 

фахових питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, 

творчо використовувати наукові ідеї та положення для методологічного аналізу 

проблематики, у якій планує спеціалізуватися вступник.  

1.7. Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела 

відповідно до ДСТУ 8302:2015. Пряме запозичення положень без вказівок 

джерел літературних текстів не допускається.  

1.8. Дослідницька пропозиція повинна відповідати вимогам до наукової 

публікації, бути вичитаною, акуратно оформленою, із застосуванням 

необхідного наукового апарату текстового викладу (бібліографічний правильно 

складений список літератури у відповідності з існуючими вимогами, звірені 

цитати). 



1.9. Подається перший примірник дослідницької пропозиції за підписом 

автора. 

1.10. Вступники подають дослідницьку пропозицію разом із подачею 

документів для вступу до аспірантури. 

 

2. Вимоги до оформлення 

 

2.1. Обов’язковими структурними елементами дослідницької пропозиції є: 

титульний аркуш; зміст; вступ; викладення основного змісту теми (як правило, 

2-3 глави), висновок, а також список основної, використаної при підготовці й 

написанні дослідницької пропозиції, перелік літератури та нормативно-

правових документів.  

2.2. Титульний аркуш дослідницької пропозиції має містити повне 

найменування Інституту; відомості про автора; назву дослідницької пропозиції, 

що повинна відповідати обраному тематичному напряму дисертаційного 

дослідження; шифр і найменування спеціальності; місто і рік (див. Додаток 1 

до цих вимог). 

2.3. Зміст включає всі перераховані вище структурні елементи 

дослідницької пропозиції, із зазначенням сторінок, на яких вони знаходяться. 

Основний зміст дослідницької пропозиції розподіляється на глави чи розділи. 

Заголовки змісту дублюються в тексті дослідницької пропозиції.  

2.4. Вступ важливий змістовний елемент дослідницької пропозиції. Форма 

його - довільна, але в ньому повинні обов'язково знайти відображення такі 

питання: обґрунтування вибору теми, оцінка її з точки зору актуальності та 

важливості, визначення її місця в існуючій правовій проблематиці, оцінка рівня 

і характеру розробки теми, зміст проблематики, яку автор вбачає в цій темі, 

формулювання мети й завдань дослідження в дослідницькій пропозиції.  

2.5. Основний зміст теми повинен бути самостійно виконаним – 

теоретичним та емпіричним дослідженням відповідно до проблеми, заявленої у 

назві дослідницької пропозиції, узагальненням існуючої юридичної літератури, 

нормативних актів тощо з вказівкою на її застосування у сфері наукових 

інтересів автора дослідницької пропозиції.  

2.6. Зазначена частина дослідницької пропозиції складається з розділів 

(пунктів). Зміст розділів (пунктів) основної частини має точно відповідати темі 

роботи і розкривати її. 

2.7. У висновку необхідно дати коротке резюме викладеного у основній 

частині дослідницької пропозиції, висновки, які зроблені відповідно до 

поставлених завдань, або посилання на методологічне застосування 

опрацьованого у дослідницькій пропозиції матеріалу. Автор дослідницької 

пропозиції повинен також вказати на ту частину її змісту, яка є його особистим 

доробком.  

2.8. Для дотримання наукового стилю викладу матеріалу необхідно 

використовувати такі формулювання: «проаналізовано…», «встановлено …», 

«виявлено …, що дало змогу …», «доведено …», «показано …», 



«досліджено …», «розроблено …», «отримано …», «запропоновано …», 

«розроблено …», «рекомендовано …», «вважається за доцільне …» тощо. 

2.9. Текст висновків має дати уявлення про ступінь реалізації поставленої 

мети і завдань. 

2.10. Список використаної літератури повинен указувати на вивчені 

автором роботи, за якими може мати місце бесіда стосовно змісту 

дослідницької пропозиції. Цей список має включати в себе як фундаментальні 

наукові праці, так і останні публікації з обраної теми, наявні у вітчизняній та 

зарубіжній літературі. Використана література обов'язково має знайти своє 

відображення в дослідницької пропозиції (шляхом аналізу та прямого 

цитування).  

2.11. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних 

стандартів з бібліографічної та видавничої справи.  

2.12. У тексті роботи, де використано джерело, в квадратних дужках 

проставляють номер джерела і сторінку, на яку зроблено посилання. 

 

3. Технічні вимоги до дослідницької пропозиції  

 

3.1. Загалом текст дослідницької пропозиції повинен бути до 25-30 

сторінок друкованого тексту (формат А4). 

3.2. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 

одинарний інтервал.  

3.3. Поля: верхнє і нижнє – 1,5 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,0 см.  
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