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І 

Загальні положення 

1. Ці Правила визначають порядок організації та проведення конкурсу 

наукових статей аспірантів Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових 

наук України (далі – Конкурс), завдання Конкурсу, вимоги до наукових 

робіт, подання та розгляд апеляцій, визначення та нагородження переможців, 

фінансування Конкурсу. 

2. Конкурс проводиться з нагоди святкування 25-річчя з дня заснування 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (далі – НДІ 

ВПЗ) із метою відзначення наукових здобутків аспірантів, стимулювання їх 

творчого самовдосконалення та популяризації юридичної науки.  

3. У Конкурсі можуть брати участь здобувачі вищої освіти ступеня 

доктора філософії (далі – аспіранти) НДІ ВПЗ. 

4. До участі у Конкурсі допускаються наукові статті аспірантів НДІ 

ВПЗ, які на момент проведення Конкурсу вийшли друком (або здобувач має 

довідку про прийняття рукопису до опублікування від редакційної колегії) у 



фаховому науковому виданні України або у науковому виданні держави, яка 

входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу, за темою дисертації здобувача. 

5. Організаційне забезпечення Конкурсу здійснює інспектор з 

аспірантури. 

6. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням Правил 

Конкурсу здійснює Організаційний комітет. 

7. Конкурс оголошується наказом директора НДІ ВПЗ, в якому, 

зокрема, зазначаються: склад Організаційного комітету, строки проведення 

Конкурсу, склад Апеляційної комісії (у кількості не менше трьох осіб – 

наукових співробітників НДІ ВПЗ).  

8. Організаційний внесок за участь у Конкурсі не передбачається.  

ІІ 

Завдання Конкурсу 

1. Основними завданнями Конкурсу є: 

- сприяння розвитку здібностей аспірантів до наукової роботи; 

- формування в аспірантів навичок із дотримання правил академічної 

етики; 

- розвиток навичок співпраці аспірантів із редакційними колегіями 

наукових видань; 

- стимулювання інтересу аспірантів до оприлюднення результатів їх 

наукових досліджень. 

ІІІ 

Проведення Конкурсу 

1. Конкурс проводиться в чотири етапи: 

1 етап: прийняття та шифрування наукових статей; 

2 етап: здійснення незалежного зовнішнього рецензування поданих 

статей та їх оцінювання (Додатки 2 до Правил); 

3 етап: дешифрування наукових статей та визначення переможця на 

засіданні Організаційного комітету Конкурсу; 



4 етап: оголошення переможця на засіданні вченої ради НДІ ВПЗ. 

2.  Прийняття та шифрування наукових статей. Учасники конкурсу 

подають до Організаційного комітету: заяву-анкету (Додаток 1 до Правил), 

копію наукової статті із видання, в якому вона вийшла друком (обов’язково 

разом із копіями першої сторінки видання та відповідної сторінки змісту із 

зазначенням статті учасника) або рукопис статті, якщо на момент проведення 

конкурсу вона не опублікована. 

Документи для участі надсилаються на адресу: Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України, вул. Пушкінська, 49, м. Харків, 61002, із приміткою: до 

Організаційного комітету Конкурсу наукових статей аспірантів НДІ ВПЗ. 

Скан-копії документів у форматі jpeg / jpg / pdf, а також рукопис статті у 

форматі doc / docx / rtf  обов’язково необхідно надіслати на електронну 

пошту officemanager@aprnu.rol.net.ua (із темою листа: на Конкурс наукових 

статей аспірантів НДІ ВПЗ).  

Після отримання наукових статей Організаційним комітетом у 

наступний після останнього дня прийому матеріалів учасників здійснюється 

їх шифрування та передання рецензентам. 

3. Здійснення незалежного зовнішнього рецензування поданих статей 

та їх оцінювання. Рецензування наукових статей учасників здійснюється 

незалежними зовнішніми рецензентами – провідними науково-педагогічними 

та науковими працівниками вищих навчальних закладів і наукових установ 

України, які мають науковий ступінь кандидата або доктора юридичних наук, 

або доктора філософії зі спеціальності 081 – Право, за формою, що міститься 

у Додатку 2 до Правил. Оцінювання наукових статей здійснюється за 

критеріями, перелік яких міститься у Додатку 2 до Правил. Максимальна 

кількість балів складає 30. 

4. Дешифрування наукових статей та визначення переможця на 

засіданні Організаційного комітету Конкурсу. Після отримання рецензій на 

наукові статті всіх учасників на засіданні Організаційного комітету 

mailto:officemanager@aprnu.rol.net.ua


здійснюється дешифрування наукових статей учасників, підбиття підсумків 

їх оцінювання та визначення переможця Конкурсу. 

За бажанням учасники конкурсу можуть ознайомитися із рецензіями та 

результатами оцінювання їх наукових статей. 

5. Оголошення переможця на засіданні вченої ради НДІ ВПЗ. На 

засіданні вченої ради НДІ ВПЗ у червні 2020 року в урочистій обстановці 

оголошується переможець Конкурсу, який нагороджується дипломом. 

IV 

Подання та розгляд апеляцій 

1. Учасник Конкурсу після ознайомлення з рецензією та результатами 

оцінювання його наукової статті незалежним рецензентом у разі незгоди із їх 

положеннями може подати до Апеляційного комісії апеляцію. 

2. Апеляція розглядається Апеляційною комісією протягом двох 

робочих днів з моменту її подання. 

3. Рішення Апеляційної комісії оформлюється протоколом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Правил конкурсу наукових статей 

аспірантів Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса Національної 

академії правових наук України, 

приуроченого 25-річчю Інституту 

 

ЗАЯВА-АНКЕТА 

на участь у конкурсі наукових статей аспірантів 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 

імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України, 

приуроченого 25-річчю Інституту 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Структурний підрозділ НДІ ВПЗ, за 

яким закріплено аспіранта 

 

Науковий керівник  

Тема дисертації  

Назва наукової статті  

Видання, у якому опубліковано 

статтю (назва, рік опублікування, 

випуск (номер) 

 

Контактний телефон  

E-mail  

 

Дата 

Підпис 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Правил конкурсу наукових статей 

аспірантів Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса Національної 

академії правових наук України, 

приуроченого 25-річчю Інституту 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову статтю, представлену на конкурс наукових статей 

аспірантів Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 

імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України, 

приуроченого 25-річчю Інституту 

 
№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 

статті 

Рейтингова 

оцінка 

Бали 

1 Актуальність проблеми 3   

2 Новизна та оригінальність ідей 5  

3 Використані методи дослідження 5  

4 Основні наукові (теоретичні та практичні) результати 10  

5 Системність і повнота у розкритті проблеми, 

аргументованість висновків, їх відповідність 

отриманим результатам  

 

3 

 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

2 

 

7 Стиль та логічність викладу матеріалу 2  

8 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-7): 

  

 8.1    

8.2    

8.3    

….  30  

Сума балів  

 

Загальний висновок _______________________________________________ 

               

Рецензент ________   _____________________________________________ 
  (підпис)    (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь) 

   

 

__________  ___________________ 20____ року 

 


