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ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

при вступі на навчання за освітньо-науковою програмою третього рівня  

для здобуття наукового ступеня доктора філософії  

у галузі знань «28. Публічне управління та адміністрування»  

за спеціальністю «281. Публічне управління та адміністрування» 

 

Дослідницька пропозиція – це авторський науковий текст, обсягом до 5 сторінок 

(без урахування титульного аркуша), який готує вступник до аспірантури на навчання за 

освітньо-науковою програмою третього рівня для здобуття наукового ступеня доктора 

філософії у галузі знань «28. Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 

«281. Публічне управління та адміністрування».  

Дослідницька пропозиція має продемонструвати розуміння вступником змісту 

дослідження обраної наукової проблеми, ступінь її розробки та володіння методикою 

проведення науково-дослідницької роботи. 

У дослідницькій пропозиції обґрунтовується тема майбутнього дисертаційного 

дослідження, яка має відповідати напрямам дисертаційних досліджень з публічного 

управління та адміністрування, які визначені освітньо-науковою програмою та 

узгоджуватися з науково-дослідними темами філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

У тексті дослідницької пропозиції міститься інформація про актуальність теми, 

стан її розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, у тому числі, міститься інформація про 

пророблену вступником роботу щодо дослідження обраної теми, зокрема, наводиться 

інформація про наукові досягнення, опубліковані наукові праці вступника одноосібно 

та/чи у співавторстві.  

Зазначаються завдання та можливі шляхи їх вирішення, визначається об’єкт і 

предмет дослідження. Пропонується передбачувана структура дисертаційного 

дослідження (основна частина тексту дисертаційного дослідження – розділи та 

підрозділи).  

Дослідницька пропозиція подається вступником на кафедру державного управління 

філософського факультету (к. 317 червоного корпусу університету) у паперовому та 

електронному форматі. Крім текстового варіанту дослідницької пропозиції може бути 

підготовлено також варіант у вигляді презентації.  

Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою її презентацією) відбувається 

на вступному іспиті зі спеціальності, як його складова, відповідно до Правил прийому до 

аспірантури/ад’юнктури для здобуття ступеня доктора філософії в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка (Додаток до Правил прийому до 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка).  

Зразок оформлення та структурних елементів дослідницької пропозиції надається. 



(Титульний аркуш) 

 

ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОПОЗИЦІЯ  

вступника при вступі на навчання за освітньо-науковою програмою третього рівня для здобуття наукового 

ступеня доктора філософії у галузі знань «28 Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 

«281. Публічне управління та адміністрування»  

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

_____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові вступника) 

_____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові можливого наукового керівника) 

 

Тема _________________________________________________________________ 

(назва теми може ініціюватися вступником, подаватися на розгляд кафедри і враховуватися за умови 

забезпечення актуальності, відповідності спеціальності та узгодження з науково-дослідними роботами, 

що виконуються в університеті) 

 

(друга сторінка дослідницької пропозиції) 

 

Актуальність теми ___________________________________________________________ 

(стисле обґрунтування актуальності дослідження має переконливо продемонструвати, що дослідження 

обраної теми дійсно забезпечить необхідний науковий результат для успішної реалізації публічної політики, 

що отримані теоретичні положення будуть мати практичне застосування) 

 

Мета і завдання дослідження ___________________________________________________ 

(мета та завдання пропонованого дисертаційного дослідження мають бути чітко сформульованими, а 

назва, мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження мають бути взаємопов’язаними) 

 

Об’єкт дослідження ___________________________________________________ 

(об’єкт розкривається через відносини з приводу упорядкування суспільних справ на державному, 

регіональному, місцевому рівнях управління та адміністрування на базі архетипів народовладдя) 

 

Предмет дослідження ___________________________________________________ 

(закономірності, принципи, методи, форми, тенденції теорії та практики упорядкування та забезпечення 

вирішення суспільних проблем) 

 

Гіпотеза дослідження _____________________________________________________________________ 

(основна гіпотеза дослідження формулюється лаконічно, виходячи зі ступеня вивченості наукової проблеми 

та сучасної ситуації, яка склалася в публічному управлінні та адмініструванні) 

 

Методологія дослідження  ___________________________________________________ 

(вказуються загальнонаукові та спеціальні методи дослідження та їхнє застосування, а також, бажано 

обґрунтувати підходи до формування вибіркової сукупності дослідження, шляхи розв’язання поставлених 

завдань, етичні засади дослідження, забезпечення контролю якості проведення дослідження, тощо) 

 

Передбачувана структура дослідження  ___________________________________________________ 

(вказується структура основної частини тексту дисертаційного дослідження – зазначаються назви 

розділів та підрозділів) 

 

Наукова новизна та практичне значення очікуваних наукових результатів ______________________ 

(формулюються положення, які можуть бути отримані у результаті виконання дослідження, які містять 

опис можливих шляхів розв’язання поставлених завдань, що є елементами наукової новизни в галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування», їх можливе практичне застосування та що необхідно зробити 

для того, щоб результати цього дослідження були оцінені й застосовані тими управлінськими 

структурами, де вони можуть бути потенційно корисними) 

 

Список джерел _________________________________________________________________ 

(зазначається перелік джерел інформації та даних, які використано під час підготовки дослідницької 

пропозиції)  

 

Вступник  ____________  __________                   _______________ 

                                     (дата )                      (підпис)       (ініціали, прізвище 


