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ІНДИВІДУАЛЬНЕ  НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ  ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) — це індивідуальне 

завдання навчального, науково-дослідного, творчого характеру, яке має 

міждисциплінарний характер та виконується з метою удосконалення, поглиблення 

і узагальнення професійних компетентностей, одержаних здобувачем упродовж 

навчання в аспірантурі.  
ІНДЗ виконують на основі поглибленого вивчення наукових літературних 

джерел, узагальнення інноваційного досвіду українських й іноземних учених та 

фахівців з обраної проблематики, а також результатів власних експериментальних 

досліджень визначеного об’єкта з метою вирішення встановлених прикладних 

завдань у сфері майбутньої професійної діяльності.  
Метою ІНДЗ − є виявлення вміння здобувачем самостійно виконувати 

наукове дослідження з обраної проблеми, демонструвати набуті під час навчання 

професійні компетентності в науково-дослідній діяльності.  
Робота має засвідчити рівень фахової підготовленості її автора до професійної 

діяльності, а саме:  
− ступінь оволодіння теоретичними знаннями у юридичній сфері; 
− уміння узагальнювати та аналізувати наукові джерела і фактичні дані;  
− здатність працювати з нормативно-правовими актами;  
− уміння творчо використовувати сучасні методи дослідження, напрацьовані у 

галузях знань, сучасні інформаційні технології;  
− здатність до забезпечення інноваційної діяльності в процесі виконання 

професійних (функціональних) обов’язків.  
ІНДЗ – це творча робота, яка має бути актуальною, містити елементи наукової 

новизни, виконана відповідно до сучасних досягнень науки, вдало поєднувати 

елементи теоретичних досліджень та практичної складової, відповідати науковим 

дослідженням кафедр закладу вищої освіти та відображати:  
– системний теоретичний аналіз предмета дослідження;  
– результати особисто проведених комплексних досліджень і аналіз 

прикладних проблем відповідно до теми дослідження;  
– оригінальні особисті результати;  
– обґрунтовані реальні пропозиції щодо удосконалення різних аспектів 

професійної діяльності відповідно до предмета дослідження.  
Результати ІНДЗ мають бути:  
– належно оформленими (у вигляді наукової роботи на правах рукопису або 

електронній формі для презентації);  
– апробованими (наукова публікація, участь у наукових конференціях, 

семінарах, творчих проєктах тощо).  
ІНДЗ має виконуватися із застосуванням загальних засад та правил наукової 

етики та академічної доброчесності.  
При виконанні роботи здобувач зобов’язаний:  



• з повагою ставитися до авторських прав інших осіб, дослідження яких він 

використовує при виконанні роботи;  
• конректно застосовувати інформацію з інших джерел шляхом здійснення 

належного цитування; 
• не допускати проявів академічної недоброчесності, серед яких академічний 

плагіат, фабрикація, фальсифікація тощо. 
Види ІНДЗ: 
-  написання студентом протягом навчального семестру наукового есе на 

тематику, яку студент сам обирає і пропонує для обговорення і затвердження 

викладачу; 
- вивчення нормативно-правових актів з підготовки науково-педагогічних 

кадрів; 
- вивчення та аналіз навчальної та навчально-методичної літератури; 
- складання конспектів прочитаного тексту; 
- огляд дисертаційних досліджень по тематиці дисертації; 
- підготовка до наукового семінару відповідно до заданих завдань та тематики 

дисертаційного дослідження; 
- підготовка повідомлень, доповідей та презентацій за проміжними 

результатами наукових досліджень; 
- підготовка звітів про участь в науковому семінарі; 
- підготовка і публікація тез доповідей, наукових статей; 
- участь в науково-дослідній тематиці профільної кафедри, підготовка 

повідомлень про отримані результати; 
- рецензування розділів дисертації, автореферату та інших видів робіт; 
- підготовка звітів про результати участі в наукових та науково-практичних 

конференціях різного рівня; 
- підготовка звітів про впровадження результатів наукових досліджень в 

практику. 
 

Таблиця 1 
Приклади ІНДЗ 

   Спеціальність Приклади ІНДЗ 

     081 Право 

Участь в обговореннях (дискусіях) на науковому семінарі 
Виконання індивідуальних завдань 
Презентації (підготовка, виступ) на наукових семінарах 

(міні конференціях) 
Виступи на наукових та науково-практичних 

конференціях 
Підготовка окремих конструктивних елементів дисертації, 

їх представлення  
Підготовка початкового варіанту дисертації та її 

представлення на семінарі/ засіданні кафедри 
 



Структура ІНДЗ: 
– вступ — тема, мета, завдання роботи та основні її положення; 
– теоретичне обґрунтування — виклад базових теоретичних положень, законів, 

принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;  
– методи — зазначаються і коротко характеризуються; 
– основні результати роботи — подаються результати, схеми, малюнки, 

моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз; 
– висновки; 
– список використаних джерел. 

 Структура ІНДЗ має містити такі  складові: 
– мета та основні завдання роботи; 
– основні теоретичні відомості (за потреби); 
– обладнання, прилади і матеріали; 
– порядок і рекомендації щодо виконання роботи; 
– аналіз отриманих результатів та основні висновки; 
– оформлення звіту та порядок його подання; 
– список рекомендованих джерел, використаних джерел та інтернет-ресурсів. 
Порядок подання та захист ІНДЗ:  
1. Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді реферату з титульною 

сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх 

позицій змісту завдання (обсяг не менше 30-50 сторінок А4, шрифт TNR, кегль 
14,  1,5 інтервали, поля: ліве – 25 мм; інші – 20 мм) або у вигляді презентації. 

2. ІНДЗ погоджується із науковим керівником здобувача третього освітньо-
наукового рівня доктора філософії і подається завідувачу кафедри, за якою 

закріплено здобувача третього освітньо-наукового рівня доктора філософії, не 

пізніше ніж за 2 тижні до науково-методичного семінару в електронному та 

друкованому вигляді (ел. пошта – _________________). 
3. Оцінка за ІНДЗ виставляється за результатами науково-методичного 

семінару за попереднім ознайомленням наукового керівника зі змістом 
електронного варіанту ІНДЗ (присилати разом з електронними джерелами та 

скачаними веб-сторінками використаних Інтернет ресурсів).  
4. Оцінка (зараховано/не зараховано) за ІНДЗ є складовою основою 

індивідуальної траєкторії здобувача третього освітньо-наукового рівня доктора 

філософії і враховується у процесі звіту та підсумковій атестації. 



Період проведення ІНДЗ відповідно до наукової траєкторії 

дисертаційного дослідження 
 

 Семестр 
Рік 

навчання 
І      ІІ    ІІІ    ІV    V    VI   VII   VIII 

1-й  ІНДЗ       
2-й    ІНДЗ     
3-й      ІНДЗ   
4-й        ІНДЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приклад проведення ІНДЗ: 
 

 Семестр 
Рік 

навчання 
 
І 

 
ІІ 

 
ІІІ 

 
ІV 

 
V 

 
VI 

  
VII 

 
VIII 

 
1-й 

 Теоретичні 

питання 

функціонуван

ня публічних 

фондів та їх 

актів 

      

 
2-й 

   Приписи 

закону, що 

регулюють 

захист 

активів 

публічних 

фондів  

    

 
3-й 

     Практичні 

рекомендації 

щодо 

удосконалення 

законодавства, 

яке регулює 

процедуру 

захисту активів 

публічних 

фондів 

  

 
4-й 

       Правові 

основи 

захисту 

пенсійних 

активів 

публічних 

пенсійних 

фондів  
 
1-й рік навчання «Теоретичні питання функціонування публічних фондів та 

їх актів» 
 
Питання, що виносяться на розгляд: 
1. Визначити поняття «публічні фонди як системна категорія фінансового 

права». 
2. Провести класифікацію способів захисту активів публічних фондів. 
3. З´ясувати роль публічних фондів у змісті адміністративного права. 
 
 
 
 



2-й рік навчання «Приписи закону, що регулюють захист активів публічних 

фондів» 
 
Питання, що виносяться на розгляд: 
1. Охарактеризувати припис закону, щодо заборони безоплатної конфіскації 

активів публічних фондів. 
2. Визначте норму закону щодо заборони вилучення активів публічних 

фондів. 
3. Охарактеризувати обмеженні напрями витрачання активів публічних 

фондів. 
4. Виявити основні норми закону щодо заборони включати активи пенсійних 

фондів до ліквідаційної маси банку, який ліквідується. 
 
3-й рік навчання «Практичні рекомендації щодо удосконалення 

законодавства, яке регулює процедуру захисту активів публічних фондів»  
 
Питання, що виносяться на розгляд: 
1.  Надати практичні рекомендації щодо удосконалення законодавства, яке 

регулює застосування способів захисту активів публічних фондів. 
 
4-й рік навчання – «Правові основи захисту пенсійних активів публічних 

пенсійних фондів» 
 
Питання, що виносяться на розгляд: 
1. Визначити теоретичні питання функціонування публічних фондів та їх 

актів. 
2. Охарактеризувати приписи закону, що регулюють захист активів публічних 

фондів. 
3. Надати практичні рекомендації щодо удосконалення законодавства, яке 

регулює застосування способів захисту активів публічних фондів. 
 


