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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ (PhD THESIS 

PROSPECTUS)» 

 

1. Опис дисципліни «Методика виконання дисертаційної роботи (PhD 

Thesis Prospectus)» 
 

Дисципліна – 

Методика 

виконання 

дисертаційної 

роботи (PhD Thesis 

Prospectus) 

Галузь знань, 

спеціальність, СВО 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 

4 

Галузь знань − 07 

Управління та 

адміністрування 

Статус дисципліни − 

обов’язкова 

Мова навчання − 

українська  

Кількість залікових 

модулів – 1 

Спеціальність − 073 

Менеджмент 

Рік підготовки: 

Денна – 1 

Семестр: 

Денна – 1 

Кількість змістових 

модулів – 2 

Рівень вищої освіти – третій 

(освітньо-науковий) 

 

Лекції (год.): 

Денна – 30 

Практичні заняття 

(год.): 

Денна – 15 

Загальна кількість 

годин – 120 год. 

 Самостійна робота 

(год.) 

Денна – 75 

Тижневих годин – 8 

год., з них 

аудиторних – 3 год. 

 Вид підсумкового 

контролю – залік 

 

 



2. Мета і завдання дисципліни «Методика виконання дисертаційної 

роботи (PhD Thesis Prospectus)» 

2.1. Мета вивчення дисципліни. 

Виконання освітньої програми зумовлює необхідність формування у 

здобувачів комплексного уявлення щодо організації, методики виконання та 

презентації оригінальних наукових досліджень. У зв’язку з цим метою 

вивчення дисципліни «Методика виконання дисертаційної роботи (PhD 

Thesis Prospectus)» є формування в аспірантів цілісного уявлення про 

науково-дослідний процес та логіку його побудови, забезпечення здатності 

виконувати оригінальні дослідження на засадах академічної доброчесності, 

продукувати нові ідеї у менеджменті, які ґрунтуються на належній доказовій 

базі, формулювати і перевіряти гіпотези, а також оприлюднювати наукові 

дослідження у провідних наукових виданнях з менеджменту та суміжних 

галузей, конференціях, конгресах, симпозіумах та кваліфіковано 

презентувати результати дисертаційної роботи в процесі її захисту. 

2.2. Передумови для вивчення дисципліни 

Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: «Методологія та 

організація наукових досліджень», «Інформаційно-аналітичні технології в 

наукових пошуках», «Філософія науки», «Емпіричні методи у наукових 

дослідженнях». 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни «Методика виконання дисертаційної 

роботи (PhD Thesis Prospectus)»: 

 здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у менеджменті та дотичних до нього 

міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних 

наукових виданнях з менеджменту та суміжних галузей. 

2.4. Результати навчання: 

 формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 

обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного 



аналізу, експериментальних досліджень (опитувань, спостережень), наявні 

літературні дані. 

 

3. Програма навчальної дисципліни «Методика виконання 

дисертаційної роботи (PhD Thesis Prospectus)» 

 

Змістовий модуль 1. Науково-методичні підходи до наукового 

дослідження 

Тема 1. Поняття наукової діяльності та наукових досліджень. 

Характеристика науки, наукової діяльності та наукового дослідження. 

Організація та нормативно-правове регулювання наукової діяльності в 

Україні. Дисертаційна робота як вид наукового видання та результат 

наукових досліджень. 

Література: 3; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 16; 20; 21; 22; 24. 

 

Тема 2. Технологія роботи над дисертацією зі спеціальності 

«Менеджмент». 

Послідовність роботи над дисертацією. Вибір теми дисертації зі 

спеціальності «Менеджмент» та вимоги до її формулювання. Визначення 

об’єкту, предмету та завдань дисертаційного дослідження зі спеціальності 

«Менеджмент». Складання плану дисертації, підбір літератури та визначення 

методів дослідження. Організація праці при проведенні наукових досліджень. 

Література: 3; 5; 6; 7; 8; 9; 15; 17; 18; 23; 25. 

 

Тема 3. Науково-методичні підходи до написання дисертаційної 

роботи зі спеціальності «Менеджмент». 

Прийоми викладення матеріалів наукового дослідження. Тези та 

аргументи в науковому дослідженні. Гіпотеза дослідження. Особливості 

написання та складові вступу до дисертації. Робота над розділами дисертації 

зі спеціальності «Менеджмент». Висновки до дисертації та взаємозв’язок 



«завдання – наукова новизна – висновки». Мова та стиль викладу матеріалів 

дослідження. Авторське виконання дисертації і плагіат. 

Література: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 17; 18; 19; 23; 25. 

 

Змістовий модуль 2. Оприлюднення та презентація результатів 

дисертаційного дослідження. 

Тема 4. Вимоги до оформлення дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Основні технічні вимоги до оформлення 

дисертації та пов’язаних з нею наукових матеріалів, що містять короткий 

виклад її основного змісту. Особливості оформлення таблиць, рисунків, 

формул, умовних позначень. Порядок оформлення списку використаних 

джерел та правила посилань на них. Призначення додатків до дисертації та 

порядок їх оформлення. Ознайомлення наукової громадськості з 

дисертацією. 

Література: 1; 2; 7; 9; 12; 18. 

 

Тема 5. Опублікування результатів дисертаційного дослідження. 

Основні вимоги до опублікування результатів досліджень. Структура 

наукових праць, в яких публікуються основні наукові результати дисертації. 

Провідні наукові видання з менеджменту та суміжних галузей. Вимоги до 

написання монографій та наукових статей. Апробація та впровадження 

результатів дисертації зі спеціальності «Менеджмент» . 

Література: 7; 9; 12; 14. 

 

Тема 6. Попередній розгляд дисертації та порядок її захисту. 

Проведення попередньої експертизи дисертації. Подання документів до 

спеціалізованої вченої ради. Опонування дисертації. Вимоги до доповіді на 

захисті дисертаційного дослідження. Процедура прилюдного захисту 

дисертації. Оформлення документів атестаційної справи. 

Література: 7; 10; 11; 12; 13; 25. 



4. Структура залікового кредиту з дисципліни 

«Методика виконання дисертаційної роботи (PhD Thesis Prospectus)» 

(денна форма навчання) 

 Кількість годин 

 Лекції Практичні Самості

йна 

робота 

Змістовий модуль 1. Науково-методичні підходи до наукового дослідження 

Тема 1. Поняття наукової діяльності та 

наукових досліджень 
5 2 14 

Тема 2. Технологія роботи над дисертацією зі 

спеціальності «Менеджмент» 
5 2 10 

Тема 3. Науково-методичні підходи до 

написання дисертаційної роботи зі 

спеціальності «Менеджмент» 

5 4 16 

Змістовий модуль 2. Оприлюднення та презентація результатів 

дисертаційного дослідження 

Тема 4. Вимоги до оформлення дисертації 5 3 9 

Тема 5. Опублікування результатів 

дисертаційного дослідження 
5 2 12 

Тема 6. Попередній розгляд дисертації та 

порядок її захисту 
5 2 14 

Разом 30 15 75 

 

 



5. Самостійна робота – 75 год. 
 

№ з/п Тематика 
Кількість годин 

 

1.  Види наукових публікацій 2 

2.  Види та ознаки наукового дослідження 2 

3.  Вимоги до цитування, правила оформлення посилань 2 

4.  Відгук та рецензія як форми оцінки наукових праць 2 

5.  Гіпотеза: поняття, структура та види 3 

6.  Документи, необхідні для подання дисертації у 

спеціалізовану вчену раду 
2 

7.  Інформаційне забезпечення дисертаційного 

дослідження 
3 

8.  Культура науковця 2 

9.  Методика підготовки наукової статті зі спеціальності 

«Менеджмент» 
3 

10.  Мультимедійна презентація результатів дослідження 2 

11.  Наука як діяльність: характеристика, суб’єкти та 

нормативно-правове регулювання 
2 

12.  Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти: склад, структура та повноваження 
2 

13.  Науковий керівник та його роль у виконанні 

дисертаційного дослідження 
2 

14.  Нормативно-правові документи, що регламентують 

наукову діяльність працівників вищої освіти 
3 

15.  Організація наукової діяльності в Україні 3 

16.  Організація робочого місця здобувача наукового 

ступеня 
2 

17.  Оформлення списку використаних джерел 2 

18.  Перелік фахових видань зі спеціальності 

«Менеджмент» 
2 

19.  Поняття наукового дослідження 2 

20.  Порядок вибору, формулювання і затвердження теми 

дисертаційного дослідження 
2 

21.  Пунктуація, синтаксичне оформлення речень 2 

22.  Самоперевірка відповідності матеріалів дисертації 

встановленим вимогам 
3 

23.  Види міжнародних наукометричних баз даних та їх 

характеристика 
3 

24.  Стилістичні особливості доповіді для процедури 

захисту дисертації 
2 



25.  Сценарій захисту дисертаційного дослідження 2 

26.  Характеристика та основні вимоги до тез наукової 

доповіді 
2 

27.  Форми відображення результатів наукових 

досліджень 
2 

28.  Формування відповідей на зауваження офіційних 

опонентів та інших науковців 
2 

29.  Характеристика Закону України «Про вищу освіту» 2 

30.  Характеристика Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» 
2 

31.  Характеристика методів наукового дослідження 4 

32.  Характеристика основних розділів дисертації за 

обраною темою дослідження зі спеціальності 

«Менеджмент» 

4 

 Разом 75 

 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Методика виконання дисертаційної роботи 

(PhD Thesis Prospectus)» використовуються такі засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- командні проекти; 

- реферати; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- залік.  

 



7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Методика 

виконання дисертаційної роботи (PhD Thesis Prospectus)» визначається за шкалою 

оцінювання: 

 

За шкалою 

ТНЕУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ЕСТS 

90-100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-59 

незадовільно 

FX (незадовільно з 

можливістю повторного 

складання) 

1-34 
F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

який передбачає навчальна дисципліна 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Номер 

теми 

1. Закон України «Про вищу освіту» 1 

2. Наукові матеріали, що містять короткий виклад змісту дисертацій 

зі спеціальності 

2, 3, 4 

3. Наказ МОН України «Про опублікування результатів дисертацій на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»  

5 

4. Фаховий журнал, в якому можуть публікуватися результати 

наукових досліджень зі спеціальності «Менеджмент» 

5 

5. Порядок присудження наукових ступенів 4,5,6 

6. Мультимедійна техніка 1,2,3,4,5,6 
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