
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни «Методика виконання дисертаційної роботи 

(PhD Thesis Prospectus)» 

Загальний опис дисципліни 
Визначальним чинником наукової життєдіяльності суспільства є 

наявність фахівців, здатних виконувати оригінальні дослідження, досягати 
наукових результатів, які створюють нові знання у відповідній галузі, 
продукувати нові ідеї, що в сукупності сприятиме розвитку економіки й 
вирішенню соціальних проблем країни. Вивчення дисципліни «Методика 
виконання дисертаційної роботи (PhD Thesis Prospectus)» сприяє підготовці 
таких фахівців, забезпечуючи формування у здобувачів цілісного уявлення 
про науково-дослідний процес та логіку його побудови, формуючи здатність 
виконувати дослідження на засадах академічної доброчесності, продукувати 
нові ідеї у правовій сфері та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах, 
які ґрунтуються на належній доказовій базі, формулювати і перевіряти 
гіпотези, а також оприлюднювати наукові дослідження у провідних наукових 
виданнях з права та суміжних галузей, конференціях, конгресах, симпозіумах 
та кваліфіковано презентувати результати дисертаційної роботи. Вивчення 
дисципліни «Методика виконання дисертаційної роботи (PhD Thesis 
Prospectus)» формує у здобувачів комплексне уявлення щодо організації, 
методики виконання та презентації оригінальних наукових досліджень, які 
реалізуються через  виконання дисертаційної роботи та її захист. 

Метою дисципліни є підготовка здобувачів, здатних до наукового 
пошуку, продукування нових знань у правовій сфері та дотичних до неї 
міждисциплінарних напрямах, організації, виконанні та презентації наукових 
досліджень. Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 
ґрунтовних знань із суміжних дисциплін («Методологія та організація 
наукових досліджень», «Інформаційно-аналітичні технології в наукових 
пошуках», «Філософія науки», «Емпіричні методи у наукових 
дослідженнях»), глибоке вивчення спеціалізованої літератури, активність на 
лекціях і практичних заняттях, презентацію результатів виконаних завдань, 
самостійну роботу. 

Завдання вивчення дисципліни: 
знати – базові засади методології, організації та технології виконання 

та представлення дисертаційної роботи, що сприятиме реалізації та 
збагачення особистісно-професійного потенціалу здобувачів; 

вміти – виконувати оригінальні дослідження та продукувати нові 
знання у правовій сфері та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах, які 
ґрунтуються на належній доказовій базі та враховують норми професійної 



етики та академічної доброчесності, а також кваліфіковано презентувати 
результати наукових досліджень. 

Мета проведення лекцій полягає у формуванні в здобувачів цілісної 
системи теоретичних та практичних знань щодо методології, організації, 
технології виконання та представлення дисертаційної роботи. Завдання 
проведення лекцій: 

 ознайомити здобувачів з нормативно-правовим регулюванням наукової 
діяльності в Україні; 

 сформувати у здобувачів теоретичні знання про науково-дослідний 
процес, логіку побудови та вимоги до виконання та представлення  
результатів дисертаційного дослідження зі спеціальності «Право»; 

 забезпечити здатність формулювати і перевіряти гіпотези, кваліфіковано 
здійснювати аргументування сформованих положень. 
Мета проведення практичних занять полягає у формуванні 

компетентного фахівця, який здатен використовувати набуті знання у 
професійній та педагогічній діяльності. Завдання проведення практичних 
занять полягає у вмінні здобувачем: 

 виконувати оригінальні дослідження на засадах академічної 
доброчесності;  

 продукувати нові ідеї у правовій сфері, які ґрунтуються на належній 
доказовій базі; 

 раціонально організовувати роботу над виконанням дисертаційної 
роботи; 

 оприлюднювати та якісно презентувати результати досліджень відповідно 
до встановлених вимог. 
Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 
 здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у правовій сфері та дотичних до неї 
міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних 
наукових виданнях з права та суміжних галузей. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення 
котрих забезпечує вивчення дисципліни: 

 формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 
обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного 
аналізу, експериментальних досліджень (опитувань, спостережень тощо), 
наявні літературні дані. 


