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Призначення наукового реферату  

Науковий реферат повинен продемонструвати й підтвердити здатність 

вступника займатися науковою діяльністю в обсягу, передбаченому навчанням в 

аспірантурі. Виходячи з цього, тема наукового реферату повинна містити 

актуальну наукову правничу проблему з огляду на наукові інтереси вступника, 

відображати проблему (тематику, напрям) майбутнього дисертаційного 

дослідження з метою виявлення його наукової актуальності і можливості 

реалізації. 

Орієнтований перелік тем наукового реферату викладено у додатку А, при 

цьому вступник до аспірантури може подати науковий реферат із власною 

назвою або отримати консультацію в приймальній комісії або відділі аспірантури 

та докторантури з цього питання. 

 

Загальні вимоги до оформлення наукового реферату 

Науковий реферат (обсяг 12–15 сторінок, до 0,5 д.а.) складається із вступу 

(2–3 стор.), основної частини, яка поділяється на питання та підписання, 

висновків (2–3 стор.) та списку використаних джерел. До реферату можуть 

додаватися додатки, які не враховуються при визначенні обсягу реферату. 

Заголовки структурних частин друкують великими літерами симетрично 

до тексту. Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та 

текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. 

Підпитання нумерують у межах кожного питання. Номер підпитання 

складається з номера питання і порядкового номера підпитання, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підпитання повинна стояти крапка, наприклад: 

“2.3.” (третє підпитання другого питання). Потім у тому ж рядку йде заголовок 

підпитання. Заголовки підпитань друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо 

заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 

Приклад оформлення наукового реферату подано в додатку Б. 
 

Загальні науково-методологічні поради щодо оформлення наукового 

реферату  

При висвітленні передбачених планом питань потрібно: 
— наводити і розглядати різні погляди окремих науковців та практичних 

працівників щодо проблем, які досліджуються; 

— визначати свою позицію щодо спірних проблем, підтримуючи одну чи 

кілька з висловлених точок зору або формулюючи свою власну з наведенням 

відповідних аргументів; 

— аналізувати відповідні положення нормативно-правових актів, у тому 

числі, в разі потреби, законодавство іноземних держав та міжнародно-правові 

акти; 

— використовувати матеріали юридичної практики та матеріали 

ілюстративного характеру (статистичні дані, узагальнення, витяги з архівних 

документів, судових рішень та узагальнень практики застосування 

законодавства, дані соціологічних опитувань тощо); 

— підтримувати чи вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства 

та поліпшення практики його застосування, формулювати інші пропозиції 



спеціально-юридичного, методологічного та теоретичного характеру; 

— дотримувати вимог чинного законодавства щодо захисту прав 

інтелектуальної власності та правил академічної доброчесності. 
 

Загальні вимоги до оформлення наукового реферату  

Науковий реферат слід друкувати на одній стороні аркуша формату А4 

(210х297 мм) від двадцяти п’яти до тридцяти рядків на сторінці і не менше 

сорока знаків в рядку. 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве — 

не менше 30 мм, праве — не менше 10 мм, верхнє — не менше 20 мм, нижнє — 

не менше 20 мм. 

Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту — 14. Інтервал — 1,5. 

Першою сторінкою наукового реферату є титульний аркуш (додатки Б, В 

відповідно), який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На 

титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер 

проставляють уверху справа сторінки без крапки в кінці. 

 

Цитати 

Сильною стороною наукової праці є вміння автора на підтвердження своєї 

правоти посилатися на авторитетні джерела або дискутувати зі своїми 

опонентами. У цьому випадку академічний етикет вимагає правильно 

відтворювати текст цитати. Текст цитати береться в лапки, приводиться в тій 

же граматичній формі, що і відповідному джерелі, зі збереженням особливостей 

авторського тексту. 

При непрямому цитуванні (при викладі думок інших авторів своїми 

словами) варто гранично точно викладати авторські думки й коректно оцінювати 

думки опонента. Цитування не повинне бути ні надлишковим, ні недостатнім: 

надлишкове цитування створює враження компілятивного характеру роботи, а 

недостатнє — знижує наукову цінність роботи здобувача. 

В обов’язковому порядку кожна цитата повинна супроводжуватися 

посиланням на використане джерело. 

 

Список використаних джерел 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або 

виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків 

будь-яких елементів, скорочення назв і та ін. 

Допускаються різні способи складання бібліографічних списків: 

 алфавітний спосіб групування літературних джерел за прізвищами 

перших авторів або заголовків; 

 по мірі згадування у тексті роботи. 
Використані джерела оформляються згідно з додатком В до цих 

методичних рекомендацій. 

 

Оформлення посилань та академічна доброчесність 

При написанні наукового реферату необхідно здійснювати посилання на 

джерела, матеріали або окремі результати, на ідеях і висновках яких 

розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. 



Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність 

відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, 

допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. 

Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання 

можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не 

включено до останнього видання. 

Особливу увагу при написанні слід приділити використанню наукових 

праць інших авторів. Таке використання можливе лише за умови дотримання 

авторських прав, за допомогою належним чином оформлених посилань. 

Посилання на джерела робляться згідно з їх переліком у квадратних дужках,     

наприклад,     “… давши      визначення      терміну      “репутація”, Р. О. Стефанчук 

вказує, що воно походить від латинського слова reputatio, яке означає 

обдумування … [30, c. 17]”. 

Відповідний опис у переліку посилань: 

30. Стефанчук Р. О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. 

К.: Науковий світ, 2001. 303 с. 

Науковий реферат обов’язково проходить перевірку на дотримання вимог 

академічної доброчесності у порядку, що визначений Положенням про систему 

запобігання академічному плагіату в академічних та наукових текстах у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. 



Додаток А 
 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

1. Інституціональні засади державно-управлінських реформ в Україні  

2. Трансформаційні процеси та демократизація українського суспільства 

3. Соціально-політичні пріоритети реформування українського 

суспільства 

4. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в умовах глобалізації: 

державно- управлінський аспект 

5. Правові та інституційні механізми забезпечення інтересів України в 

глобальних та регіональних організаціях 

6. Суспільно-політичний діалог в умовах здійснення системних реформ в 

Україні 

7. Механізми формування державної стратегії національної консолідації 

в Україні 

8. Удосконалення організаційно-правового механізму захисту прав і 

свобод людини в Україні 

9. Організаційно-правові аспекти створення ефективної, прозорої, 

відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації 

10. Управління розвитком публічно-приватного партнерства: зарубіжний 

досвід для України 

11. Формування і розвиток системи відповідальності в публічному 

управлінні 

12. Світоглядно-ціннісні та інституційні проблеми впровадження 

механізмів демократичного врядування в Україні 

13. Інноваційні стратегії в публічному управлінні 

14. Проектування систем публічного управління та адміністрування 

15. Національні традиції та український досвід розвитку системи 

публічного управління 

16. Розвиток інфраструктури електронних комунікацій в публічному 

управлінні України 

17. Електронне урядування як антикорупційний інструмент в системі 

публічного управління 

18. Сучасні концепції інформаційного забезпечення публічного 

управління та адміністрування і наукових досліджень 

19. Запровадження механізму державного контролю за відповідністю 

20. Удосконалення механізму координації діяльності органів місцевого 

самоврядування і місцевих органів виконавчої влади 

21. Політика сприяння соціальному партнерству та соціальному діалогу  

 

. 



Додаток Б 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

 

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

 
 

Маковець Іван Петрович 

 

СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ 

ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 

 
НАУКОВИЙ РЕФЕРАТ 

для вступу до аспірантури зі спеціальності  
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Науковий реферат містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

 

(підпис, ініціали та прізвище вступника ) 
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ВСТУП 

 
 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку України 

як демократичної … 

Метою роботи є … 

Теоретичною базою дослідження стали наукові праці … та 

законодавство … 

Досягнення поставленої мети викликає потребу вирішення таких 

завдань: 

— визначити поняття і … 

У ході дослідження використано такі методи наукового дослідження: … 



1. Теоретичні засади….. 

 
 

1.1. …. 

 
 

Перш за все потрібно … 

 
1.2. …… 

 
 

ВИСНОВКИ 

 
 

У цій роботі проводилось дослідження, що стосується…... 
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Додаток В 

ПРИКЛАДИ 
ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ 

У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ У НАУКОВОМУ 

РЕФЕРАТІ 

з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 
 
Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор 

1. Вороніна Ю. Є. Теорія та практика публічного управління та 

адміністрування: Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2020. 204 с. 

Два автори 

1. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й 

управління освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 

2015. 166 с. 

Автор(и) та 

редактор(и)/ 

упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання: монографія / за 

заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 362 с. 

2. Дахно І. І., Алієва-Барановська В. М. Право інтелектуальної 

власності: навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ: ЦУЛ, 2015. 560 с. 

Без автора 

1. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія 

/ за ред. М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. 172 с. 

2. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: 

С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с. 

3. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України 

/ за заг. ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 

Багатотомні 

видання 

1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. 

Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 

2. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / 

Акад. прав. наук України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : Конституційні 

засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / заг. 

ред. Ю. П. Битяк. 576 с. 

Автореферати 

дисертацій 

1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним 

законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. 

Київ, 2005. 20 с. 

2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: 
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