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Програма 

виконання дослідницької пропозиції 

Сьогодні головне завдання – це поєднати результати наукового пошуку 

з практичними потребами виробництва, що дозволить розв’язати проблеми, 

які стоять перед вітчизняною економікою. 

Одною із головних цілей Університету є підготовка здобувачів до 

науково-дослідницької діяльності в різних сферах знань, які потребують від 

людини творчого напруження й інтелектуальних зусиль.  

Метою даної роботи є вивчення й аналіз науково-дослідницької 

діяльності. 

Для виконання даної мети необхідно кожному вступнику до 

аспірантури виконати і презентувати дослідницьку пропозицію. 

Презентація дослідницької пропозиції чи досягнення є одним із видів 

вступного випробування для здобуття ступеня доктора філософії і 

складається із таких частин: 

- написання та подання дослідницької пропозиції за обраною темою; 

- презентація дослідницької пропозиції. 

1). Дослідницька пропозиція за обраною темою пов’язано з науковими 

інтересами вступника і є самостійною письмовою науковою роботою в якій 

відображаються наукові завдання відповідно до напрямку або майбутньої  

теми його дисертаційної роботи.   

У дослідницькій пропозиції необхідно визначити актуальність 

майбутньої теми дисертаційної роботи, сутність наукових завдань та шляхи 

їх вирішення. Висвітлення матеріалу не повинно обмежуватися лише 

описовим підходом, а має також відображати аналітичну оцінку стану 

досліджуваної проблеми. Мають бути сформульовані та обгрунтовані наукові 

положення, що можуть мати місце в майбутній дисертації, і можуть 

виступати елементами нової ідеї. 
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Обсяг дослідницької пропозиції повинен становити 10-15 сторінок 

друкованого тексту, набраного шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 

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

Кількість позицій у списку використаної літератури – не менше 15-20 джерел 

за останні десять років. 

Структура дослідницької пропозиції: 

- титульна сторінка (зразок 1); 

- зміст; 

- вступ (актуальність теми, мета, завдання, предмет, об’єкт); 

- основна частина; 

- висновки; 

- список використаних джерел. 

2). Презентація дослідницької пропозиції. Презентація здійснюється за 

матеріалами дослідницької пропозиції у вигляді доповіді (з використанням 

роздаткового матеріалу або мультимедійного проектора). Під час проведення 

презентації вступник обгрунтовує тему дисертаційного дослідження, 

актуальність, мету, завдання і можливі шляхи розв’язання поставлених 

завдань. 

 

Оцінювання презентації дослідницької пропозиції 

Оцінювання знань вступника до аспірантури здійснюється членами 

предметної комісії на вступному іспиті зі спеціальності за критеріями 

актуальності, обґрунтованості теми, проблемності на основі аналізу 

дослідницької пропозиції. 

Максимальна кількість балів за дослідницьку пропозицію до 60 балів; 

за презентацію – до 40 балів. 

Предметна комісія, оцінюючи знання вступника заповнює протокол, в 

якому і робить висновки щодо презентації дослідницької пропозиції 

(Додаток 1). 
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 Зразок 1 

титульної сторінки  

 

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

Дослідницька пропозиція на тему:___________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

За спеціальністю__________________________________________________ 

(шифр і назва спеціальності) 

 

 

 

 

 

 

Підготував вступник до аспірантури 

                             

                           ПІП, підпис 

 

                                                                   Передбачуваний науковий керівник 

     

                                                         ПІП, науковий ступінь, підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірпінь 20__ 
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Додаток 1 
ПРОТОКОЛ 

дослідницької пропозиції вступника до аспірантури 

Університету державної фіскальної служби України 

за спеціальністю ____________________ 

1. Вступник до аспірантури: _____________________________________________________ 

                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові) 

2. Напрямок дослідницької пропозиції або тема: 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3.Дослідницька пропозиція (10-15 стр., шрифт – 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац – 

1,25, орієнтація сторінки: зліва, зверху, знизу – 20мм., з права – 10 мм.). Структура 

дослідницької пропозиції: 

титульна сторінка; 

зміст; 

вступ; 

основна частина; 

висновки; 

список літературних джерел. 

4. Наявність опублікованих наукових праць за напрямом (темою) дослідницької 

пропозиції: 

-статей у фахових виданнях________; 

- публікацій у матеріалах науково-парктичних конференцій (круглих столів, семінарів 

тощо)_____ 

 

5. Додаткові запитання до вступника, зокрема щодо актуальності теми, мети, основних 

завдань, об’єкта, предмета дослідницької пропозиції, теоретичного та практичного 

значення майбутнього наукового дослідження тощо (не менше трьох 

запитань_____________________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Зауваження щодо змісту дослідницької пропозиції:______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Висновок щодо дослідницької пропозиції: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Голова комісії                                            ______________          ___________________ 

 

Члени комісії                                             _______________        ___________________ 

                                                                     

                                                                    _______________        ___________________ 

Секретар                                                      


