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І. РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ  
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПРАНТУРИ1 

 
 

1.1 Напрям підготовки «адміністративне право і процес»: 
 
1.1.1 Адміністративні засади судово-експертної діяльності в Україні. 
1.1.2 Проблеми адміністративно-правового регулювання судово-

експертної діяльності в Україні. 
1.1.3 Судова експертна діяльність як об’єкт адміністративно-правового 

регулювання. 
1.1.4 Напрями формування правової доктрини судово-експертної 

діяльності в Україні. 
1.1.5 Правовий статус експерта в адміністративному судочинстві. 
1.1.6 Експертиза як процесуальна форма використання спеціальних 

знань у справах про адміністративні правопорушення. 
1.1.7 Історичні засади адміністративного права та процесу експертного 

забезпечення правосуддя в Україні. 
1.1.8 Принципи адміністративно-правого регулювання судово-

експертної діяльності. 
1.1.9 Оцінка висновків експертів у справах про адміністративні 

правопорушення. 
1.1.10 Призначення судової експертизи у справах про адміністративні 

правопорушення. 
1.1.11 Судова експертиза в адміністративному судочинстві. 
1.1.12 Процесуальні засади призначення судової експертизи в 

адміністративному судочинстві. 
1 Кандидат в аспіранти ХНДІСЕ за погодженням із керівником аспірантури може 

надати реферат за будь-якою іншою темою з обраного напряму підготовки. 
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1.1.13 Висновок експерта як засіб доказування в адміністративному 
судочинстві. 

 
 
1.2 Напрям підготовки «судова експертиза»: 
 
1.2.1 Історія використання спеціальних знань у судочинстві. 
1.2.2 Поняття, предмет та завдання судової експертизи в умовах 

реформування законодавства. 
1.2.3 Об’єкти судової експертизи: поняття та класифікація. 
1.2.4 Принципи судово-експертної діяльності в Україні. 
1.2.5 Методи судової експертизи: поняття та класифікація. 
1.2.6 Особливості використання типових методик вирішення 

ідентифікаційних та діагностичних експертних завдань. 
1.2.7 Нормативно-правові засади судово-експертної діяльності в 

Україні. 
1.2.8 Система судово-експертних установ в Україні. 
1.2.9 Підстави та порядок призначення судових експертиз у різних 

видах судочинства. 
1.2.10 Наукові основи та підстави класифікації судових експертиз. 
1.2.11 Криміналістична експертиза, її види та напрями розвитку. 
1.2.12 Тенденції та перспективи розвитку судової експертизи в Україні. 
1.2.13 Компетентність та компетенція судового експерта. 
 
 

ІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ 
РЕФЕРАТУ ВСТУПНИКОМ ДО АСПІРАНТУРИ 

 
 
2.1 Загальні положення 
 
Реферат має бути самостійною, цілісною, завершеною роботою, що 

відображає науковий рівень підготовленості вступника до аспірантури ХНДІСЕ 
та його фахові інтереси. Вступнику необхідно показати вміння послідовно, 
логічно, науковою мовою викладати матеріал та вирішувати поставлену 
проблему. 

 
 
2.2 Структура реферату 
 
Структура реферату передбачає наявність таких елементів: вступ, 

основна частина, висновки, список використаних джерел. 
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, визначається її 

значущість, стан розробленості, необхідність проведення дослідження, 
формулюються конкретні завдання й мета реферату. 
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В основній частині розкривається тема дослідження. При цьому автору 
необхідно не лише зупинитись на основних проблемах обраної теми та 
окреслити шляхи їх можливого вирішення, але й показати різні підходи і 
запропонувати власну інтерпретацію, свої форми й методи розв’язання 
визначених проблем. 

Висновки мають містити підсумки проведеного дослідження, у них 
резюмується, наскільки вдалося виконати поставлені у вступі завдання. 

Завершує реферат список використаних джерел. 
 
 
2.3 Вимоги до оформлення реферату 
 
Як і будь-яка дослідна робота, реферат має бути правильно оформлений 

(повинен містити точність цитування, адекватність переказу точки зору того чи 
іншого автора, його поглядів, ідей, висунених проблем і положень, 
достовірність посилань). До його оформлення пред’являються такі вимоги: 

а) реферат має бути надрукований із дотриманням стилістичних і 
граматичних правил. Текст роботи друкується чорним кольором на одній 
стороні білого аркушу формату A4 (210х297 мм) з абзацним відступом у 
1,25 см. Береги аркушу (межі тексту): лівий – 30 мм, правий – 15 мм, нижній – 
20 мм, верхній – 20 мм. Шрифт тексту – Times New Roman 14 кегль, інтервал – 
1,5. Обсяг реферату – 30-35 сторінок; 

б) усі сторінки нумеруються арабськими цифрами: загальна нумерація 
починається з титульного листа, порядковий номер на ньому не ставиться. 
Нумерація сторінок повинна бути наскрізною і проставлятися у правому 
верхньому куті сторінки без крапки чи рисок. Ілюстрації, таблиці, розташовані 
на окремих аркушах, включаються до загальної нумерації сторінок; 

в) на другій сторінці наводиться план реферату, який включає такі 
реквізити: угорі посередині сторінки друкується слово «Зміст», нижче – 
«Вступ» (без позначення номера), потім позначені номерами розділи (питання), 
яких має бути не більше трьох. Наступний розділ «Висновки» також не 
зазначається власним номером. На останньому місці плану (теж без номера) 
указується «Список використаних джерел». Сам список додається наприкінці 
реферату з нової сторінки; 

г) після сторінки з планом наводиться текст реферату з послідовним 
повторенням назв розділів. Заголовки структурних частин друкують великими 
літерами симетрично до тексту без розділових знаків наприкінці, без 
підкреслень. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють 
крапкою. Кожну структурну частину роботи (розділ) треба починати з нової 
сторінки. Наприкінці кожного розділу повинні бути зроблені стислі відповідні 
висновки щодо розглянутого питання. Завершують реферат загальні власні 
висновки автора, яких він дійшов у процесі роботи над темою; 

д) список використаних джерел, які досліджуються та цитуються, 
складається або відповідно до порядку її використання за текстом, або в 
алфавітному порядку. Оформлюється список використаних джерел відповідно 
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до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015 
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 
2016); 

е) на останній сторінці після списку літератури автор ставить дату і свій 
підпис; 

з) посилання на авторів джерел, що цитуються, указуються в тексті у 
квадратних дужках, наприклад [1, с. 3], де перша цифра означає порядковий 
номер джерела зі списку, друга – сторінку; 

ж) тема реферату погоджується у структурному підрозділі Інституту, 
відповідно до обраного аспірантом напряму підготовки (12.00.07 чи 12.00.09); 
реферат подається у пластиковій папці-швидкозшивачу. 
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Зразок оформлення титульної сторінки реферату 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

Харківський науково-дослідний інститут  
судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 
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