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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 
 
1.  Назва ОК Організація підготовки наукових публікацій та написання 

дисертації 
2.  Факультет/кафедра Факультет економіки і менеджменту/ кафедра менеджменту 
3.  Статус ОК Обов’язковий  
4.  Програма/Спеціальність 

(програми) 
Освітньо-професійна програма «Право»  за спеціальністю 081 
«Право» 

5.  ОК може бути 
запропонований для 
(заповнюється для 
вибіркових ОК) 

 

6.  Рівень НРК третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти  
Доктор філософії  

7.  Семестр та тривалість 
вивчення 

Денна/Заочне 
2 семестр, 15 тиждень  

8.  Кількість кредитів ЄКТС 3 
9.  Загальний обсяг годин та їх 

розподіл  
Контактна робота(заняття) Самостійна робота 

Лекційні Практичні 
/семінарські 

Лабораторні  

Денна 
18 

Денна 
18 

Денна 
- 

Денна 
54 

Заочна 
4 

Заочна 
4 

Заочна 
- 

Заочна 
82 

10.  Мова навчання Державна (українська) 
11.  Викладач/Координатор 

освітнього компонента  
Михайлов Андрій Миколайович, д.е.н., професор, завідувач 
кафедри менеджменту 
Години консультацій – кожного вівторка о 12.15, кабінет 302 е 

11.1 Контактна інформація amykhaylov79@gmail.com 
12.  Загальний опис освітнього 

компонента 
Дисципліна «Організація підготовки наукових публікацій та 
написання дисертації» спрямована на формування в учасників 
навчального процесу необхідних знань для того, щоб розвинути у 
майбутніх докторів філософії систематизовані уявлення, 
теоретичні знання та практичні уміння, які давали б їм змогу 
адекватно і ефективно використовувати одержані навики при 
підготовці наукових публікацій у контексті тематики їх 
дисертаційних робіт. У результаті опанування дисциплін аспіранти 
повинні уміти аналізувати наукову літературу, висвітлювати 
результати досліджень у відповідних звітах, статтях, тезисах, 
зокрема творчо мислити, вільно орієнтуватися в інформаційному 
просторі, уміти аналізувати й прогнозувати розвиток подій, 
самостійно опановувати світоглядні парадигми. Також аспіранти 
будуть підготовлені до самостійного виконання та оформлення 
дисертаційної роботи. 

13.  Мета освітнього 
компонента 

Полягає у набутті студентами-здобувачами ступеня доктора 
філософії  базових знань з методології, методики та організації 
наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної 
підготовки у якості науковців; а також формуванні 
компетентностей у проведенні самостійних кваліфікованих та 
цілком оригінальних наукових досліджень, прийнятті 
обґрунтованих рішень щодо обрання відповідного дослідницького 
інструментарію та шляхів розв’язання науково-прикладних 
завдань, які виникають під час розробки тієї чи іншої проблеми, а 
також оволодіння понятійно-категоріальним апаратом загальною 
та спеціальною методологією наукового пізнання, вироблення 
необхідних вмінь та навичок продукування нових ідей у 
відповідних сферах. 

14.  Передумови вивчення ОК, 
зв'язок з іншими освітніми 
компонентами ОП 

Роль дисципліни в структурі навчального плану здобувачів рівня 
PhD висока, оскільки здобувач повинен бути підготовлений до 
ефективної професійної науково-дослідної, педагогічної та 
аналітичної діяльності у визначеній обраній галузі. Основними 



 

видами його діяльності є: проведення наукових та прикладних 
досліджень, викладання дисциплін, що відносяться до наукового 
напрямку, ведення аналітичної та консультаційної роботи в галузі, 
формування та виконання наукових проектів, управління ними. 

15.  Політика академічної 
доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, здобувачі погоджуються виконувати 
вимоги принципів академічної доброчесності: 
- розв’язувати всі завдання самостійно без допомоги сторонніх 
осіб; 
- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 
- робити посилання на джерела інформації в разі використання 
ідей, розробок, тверджень, відомостей; 
-  надавати достовірну інформацію про результати власної 
навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 
досліджень і джерела інформації; 
- не вдаватися до кроків, що можуть у нечесний спосіб покращити 
власні результати навчання чи погіршити/покращити результати 
інших здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії; 
- ні в який спосіб не публікувати відповіді на питання, що 
ставляться в рамках навчальної дисципліни для оцінювання знань 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. 

16.  Посилання на курс у 
системі Moodle 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/index.php?categoryid= 



2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З 

ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ  

  

Результати навчання за ОК: 

Після вивчення освітнього 

компонента студент очікувано буде 

здатен…» 
 

Програмні результати навчання, на 

досягнення яких спрямований ОК 

(зазначити номер згідно з нумерацією, 

наведеною в ОП)1 

Як оцінюється 

РНД 

 

ПРН2

-4 

 

ПРН6

-8 
ПРН9 ПРН1

0-16 
ПРН1

9 
ПРН2

1 
 

ДРН 1. Знати теоретичну сутність, 

загальна характеристику та 
обґрунтування доцільності  управління  

науковими проектами. 

х   х х  Тест 
множинного 

вибору 

ДРН 2. Розуміти набуті знання, 

предметну область, використовуючи 

теоретичну базу з організації 
структури наукового проекту та 

загальні підходи до планування і їх 

контролю. 

х   х х х Індивідуальне 

розрахунково-

аналітичне 
завдання 

ДРН 3. Передбачати сучасні тенденції 

планування ресурсів, витрат і 

проектного бюджету з урахуванням 

його структуризації 

 х  х х  Тест 

множинного 

вибору 

ДРН 4. Розуміти технологію оцінки 

проектної діяльності з урахуванням 

планування ресурсів, витрат 
проектного бюджету 

 x х х х  Індивідуальне 

завдання, 

проект 

ДРН 5. Розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

завдання у сфері міжнародного 
науково-технічного співробітництва 

Європейського Союзу та України в 

контексті проектів та програм 

 x  х х х Індивідуальне 

завдання 

 

 

2. Володіти методологічним інструментарієм проведення наукових досліджень зі спеціальності 081 

«Право», керуючись принципами академічної доброчесності та наукової етики. 

3. Генерувати власні ідеї, приймати обґрунтовані рішення, розуміти та визначати мету власного 

наукового дослідження. 

4. Володіти методами статистичного оброблення отриманих результатів наукових досліджень з 

використанням сучасних інформаційних технологій і проводити їх інтерпретацію, використовуючи 

сучасне програмне забезпечення, вміти складати юридичні документи та працювати з базами даних, 

реєстрами. 

6. Розуміти особливості структури монографії, наукової статті, науково-методичних розробок, 

науково-методичних рекомендацій, тез доповідей, керуючись принципами академічної 

доброчесності. 

7. Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових статтях, опублікованих як 

у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз. 

                                                             
1 Має відповідати Матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 

освітньої програми, зазначається для обов’язкових освітніх компонентів ОП І та ІІ рівня, для усіх (обов’язкових 

та вибіркових ОК) ОП ІІІ  



8. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку та синтез нових наукових положень, ідей у юридичній 

сфері, використовувати юридичну термінологію, юридичну техніку при підготовці й аналізі правових 

актів, правничих документів. 

10. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного суспільства та стан її 

наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що мають розширювати та 

поглиблювати стан наукових досліджень за спеціальністю 081 «Право» застосовуючи традиційні й 

інноваційні методи, прийоми та правові засоби. 

11. Аналізувати сучасні наукові праці, виявляючи дискусійні та мало досліджені питання з права. 

Розбудовувати правові моделі та перевіряти їх адекватність. 

12. Проводити професійну інтерпретацію отриманих результатів досліджень, в тому числі з 

використанням сучасного програмного забезпечення. 

13. Професійно презентувати результати своїх досліджень, в тому числі на вітчизняних і 

міжнародних наукових конференціях, семінарах, в тому числі іноземною мовою у науковій, 

інноваційній і педагогічній діяльності. 

14. Уміти працювати в команді, у тому числі міждисциплінарній, мати навички міжособистісної 

взаємодії та міждисциплінарного наукового пошуку. 

15. Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології під час спілкування, обміну 

інформацією, збору, аналізу, оброблення, інтерпретації різних джерел, в тому числі в галузі права. 

16. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знати фундаментальні праці 

провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з права за обраним напрямом досліджень, вміти 

використовувати у професійній практиці на підприємствах аграрного, земельного, екологічного 

сектору, місцевих органах публічної адміністрації, закладах вищої освіти тощо.  

19. Уміти презентувати результати досліджень, в тому числі у вигляді дисертаційної роботи, 

захищати результати проведених досліджень. 

21. Виявляти знання та розуміння цілей сталого розвитку ООН (насамперед сталий розвиток міст і 

громад (у тому числі, екологічної стійкості), захист екосистем суші, як засобу протидії кліматичним 

змінам, скорочення нерівності, якісна освіта), а також застосовувати їх у процесі виконання 

міжнародних проектів у контексті правової підтримки стимулювання інновацій, підприємництва у 

аграрній сфері, збереження навколишнього середовища й Національного плану дій переходу України 

до сталого розвитку. 

 

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ) 

 

Тема. 
Перелік питань, що будуть розглянуті в межах 

теми 

Розподіл в межах загального 
бюджету часу 

Рекомендована 
література2 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

 Лк Пз  Лаб.з.   

Тема 1. Сутність наукових публікацій та їх роль у 
процесі підготовки дисертації.  

1. Сучасні вимоги та підходи до підготовки 

наукових публікацій та їх значення для успішної 
підготовки дисертаційної роботи.  

2. Класифікація та специфіка наукових 

публікацій.  

3. Автореферат дисертації та методика його 

виконання і оформлення. Структура 
автореферату дисертації.  

2 2  6 1,3,10,18 

                                                             
2 Конкретне джерело із основної чи додатково рекомендованої літератури  



4. Наукова доповідь. Тези наукової доповіді. 

5. Наукова монографія, її структура, вимоги до 
написання. 

Тема 2. Організація підготовки наукової статті та 

її супровід. 

1. Види наукових статей: оригінальна стаття, 

наукове повідомлення, оглядова стаття і т.д..  

2. Загальні вимоги до структури та змісту статті.  

3. Спеціальні вимоги журналів.  

4. Таблиці, ілюстративні матеріали та додаткова 

інформація. 

5. Загальні рекомендації щодо підбору журналу.  

6. Супровідний лист до редакції журналу.  

7. Платформа Elsevier для підбору журналу. 

2 2  6 2,4,12,16,19,20 

Тема 3. Особливості підготовки статей для 
публікації у виданнях, проіндексованих у Scopus 

та Web of science.  

1. Забезпечення методологічної вивіреності 
наукового тексту у процесі публікації у 

провідних наукових видання (індексованих у 

міжнародних наукометричних базах). 

2. Особливості структури статей у виданнях, 
проіндексованих у Scopus та Web of science. 

3. Пошук періодичних видань для публікації та 

перевірка їх на предмет індексованості.  
4. Етапи підготовки, подання й проходження 

процедур рецензування статей.  

5. Застосування інструментів 
економікоматематичного моделювання для 

підвищення якості статей. 

2 2  6 7,12,16,19,21 

Тема 4. Організація роботи з науковою 

літературою. 
1. Сучасні інформаційно-пошукові системи.  

2. Накопичення та обробка наукової інформації.  

3. Засоби менеджменту бібліографічною 
інформацією: Zotero, Bibus, EndNote та Mendeley. 

2 2  6 4,13,18,24,25 

Тема 5. Структура дисертаційного дослідження. 

1. Основні поняття наукового дослідження.  

2. Загальна методика виконання дисертаційного 
дослідження. 

3. Формулювання і затвердження теми 

дисертаційного дослідження.  
4. Організація роботи над дисертацією.  

5. Пошук, накопичення та обробка наукової 

інформації. 

6. Написання огляду літератури до дисертації.  
7. Виклад змісту та структура дисертації. Вступ 

до дисертації.  

8. Основна частина дисертації. Висновки до 
дисертації. Список використаної літератури.  

9. Представлення текстового матеріалу. 

Рубрикація тексту. 

2 2  6 2,9,11 

Тема 6. Оформлення дисертаційного 
дослідження. 

1. Мова і стиль викладу матеріалу. Пунктуація, 

синтаксичне оформлення речень.  

2 2  6 2,6,7,16 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Zotero


2. Технічні характеристики дисертації. Заголовки 

структурних частин дисертації. Умовні 
позначення. Рівняння та формули. Оформлення 

ілюстрацій і цифрового матеріалу. 

3. Правила цитування та посилань. 

4. Оформлення  списку використаної літератури 
та додатків. 

Тема 7. Підготовка дисертаційного дослідження 

до захисту. 
1. Проведення попередньої експертизи на 

кафедрі. 

2. Оформлення довідок доопрацювання, витягу з 

засідання кафедри. 
3. Подання дисертації до спеціалізованої вченої 

ради. 

4. Документи, необхідні для подання дисертації у 
спеціалізовану вчену раду. 

5. Опонування дисертаційного дослідження. 

2 2  6 2,14,15 

Тема 8. Процедура захисту дисертаційного 

дослідження. 

1. Процедура захисту дисертаційного 
дослідження. 

2. Підготовка доповіді на захист дисертації. 

Стилістичні особливості доповіді для процедури 
захисту дисертації. 

3. Мультимедійна презентація результатів 

дослідження. 

4. Відповіді на запитання членів спеціалізованої 
вченої ради. 

5. Відповіді на зауваження офіційних опонентів. 

Відповіді на зауваження у відгуках на 
автореферат. 

6. Оформлення документів для подання 

атестаційної справи. 

2 2  6 2,14,15  

Тема 9. Етика наукових публікацій, академічна 
доброчесність та відповідальність.   

1. Етика проведення наукових досліджень та 

підготовки публікації.  
2. Види академічної недоброчесності.  

3. Плагіат та його види.  

4. Відповідальність за порушення академічної 
доброчесності. 

2 

 

2  6 1,5,8  
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4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

 

ДРН Методи 

викладання 
(робота, що буде 

проведена 

викладачем під 

час аудиторних 

занять, 

консультацій) 

Кількість 

годин  

Методи 

навчання (які 

види навчальної 

діяльності має 

виконати студент 

самостійно) 

Кількість 

годин 



ДРН 1. Знати сучасні вимоги та 

підходи до підготовки наукових 
публікацій, їх види, методологію 

підготовки, наукометричні бази 

фахових видань, специфіку 

розміщення публікації в 
міжнародних і вітчизняних 

фахових періодичних виданнях. 

Діяти на основі етичних 
міркувань та академічної 

доброчесності в процесі 

проведення наукових 
досліджень, оприлюднення 

результатів та їх впровадження. 

Проблемна 

лекція, 
тематична 

дискусія, 

«круглий стіл», 

обговорення 
актуальних 

питань. 

6 Самостійна робота 

з підручником, 
опрацювання 

теоретичного 

матеріалу. 

9 

ДРН 2. Кваліфіковано 

відображати результати 
наукових досліджень у наукових 

публікаціях, опублікованих як у 

фахових вітчизняних виданнях, 
так і у виданнях, які входять до 

міжнародних наукометричних 

баз; окреслювати їх науковий 

рівень та вибирати відповідне 
видавництво для висвітлення 

одержаних наукових результатів, 

уникати типових помилок при 
описі наукових результатів 

дослідження й оформленні їх у 

вигляді статей і тез доповідей. 

Перевернутий 

клас, 
метод кейсів (case 

study), 

консультації 
викладача. 

6 Самостійна робота 

з підручником, 
виконання 

індивідуальних 

завдань. 

 

9 

ДРН 3. Вміти застосовувати 
сучасні технології, працювати з 

сучасними бібліографічними і 

реферативними базами даних, 
наукометричними платформами, 

науковою літературою; 

знаходити наукові джерела, що 

мають відношення до сфери 
наукових інтересів аспіранта; 

вміти використовувати правила 

цитування та посилання на 
використані джерела і правила 

оформлення бібліографічного 

списку. 

Мультимедійна 
лекція, 

консультації 

викладача, 
обговорення 

актуальних 

питань. 

 

 

4 Персоналізоване 
навчання, 

самостійна робота 

з підручником, 
виконання 

індивідуальних 

завдань. 

 

6 

ДРН 4. Демонструвати 
результати оволодіння 

методологією наукової творчості 

та самостійного дослідження і 
аналізу соціально-значущих 

проблем і процесів; вміння чітко 

сформулювати план 
дослідження, визначити 

проблему, гіпотези і завдання 

дослідження; робити висновки з 

отриманих результатів і 
представляти підсумки 

виконаної роботи у вигляді 

дисертаційного дослідження, 

Перевернутий 
клас, навчання 

через дію, 

консультації 
викладача, 

тематична 

дискусія. 

16 Самостійна робота 
з підручником, 

навчання через 

дослідження. 
 

24 



оформленого відповідно до 

загальноприйнятих вимог. 

ДРН 5. Мати здатність діяти 
соціально свідомо і 

відповідально, приймати 

обґрунтовані рішення, 
саморозвиватися і 

самовдосконалюватися, володіти 

методами ведення наукової 
дискусії, сприймати чужі 

погляди та ідеї, пропонувати і 

відстоювати власні. 

Мультимедійна 
лекція, «круглий 

стіл», 

«мозгова атака», 
тематична 

дискусія.  

 

4 Самостійна робота 
з підручником, 

опрацювання 

теоретичного 
матеріалу. 

6 
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5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

 

5.1. Діагностичне оцінювання (зазначається за потреби) 

5.2.  Сумативне оцінювання: 

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 

 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній оцінці  

Дата складання 

1.  Тест множинного вибору 10 балів / 10% На 4 тижні 

2.  Виконання індивідуального  завдання 25 балів / 25% На 8 тижні 

3.  Аналітичний огляд з презентацією 25 балів / 25% На 11 тижні 

4.  Тест множинного вибору 10 балів / 10% На 13 тижні 

5.  Письмовий екзамен (тест множинного 

вибору та короткі відповіді) 

30 балів /30 % 14/15-й тиждень (за 

розкладом) 

 

5.2.2. Критерії оцінювання 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 

 
Тест   

множинного 
вибору 

<5 балів 5-6 балів 7-8 балів 9-10 балів 

Менше 60 % 
правильних 
відповідей 

60 % - 74 % 
правильних 
відповідей 

75 % - 89 % 
правильних 
відповідей 

90-100 % 
правильних 
відповідей 

Виконання   
індивідуального  

завдання 

<11 балів 11-15 балів 16-21 балів 22-25 балів 
Незначна 

обізнаність 
щодо 

проблеми, 

наведено 

короткий опис. 
Не демонструє 

самостійного 

мислення щодо 
обраної теми. 

Наведено більшою 

мірою опис 
проблеми (без 

аналізу), недостатнє 

обґрунтування 

основних моментів, 
не достатньо 

послідовна 

аргументація, 
презентація 

відсутня або подана 

поверхнево. 
Опрацьована лише 

література, що 

рекомендована 

викладачем.  

Продемонстровано 

розуміння, глибину 
та / або деталізацію 

проблеми; основні 

проблемні аспекти 

обґрунтовані, 
аргументи є 

послідовними; 

вивчаються різні 
точки зору, 

презентація є 

змістовною, 
послідовною. 

Опрацьована 

література лише 

рекомендована 
викладачем. 

Досить глибоко та / 

або детально 
розкрита проблема, 

проаналізовані різні 

погляди на проблему; 

всі основні моменти 
викладені, аргументи 

послідовні та вагомі; 

аналізуються різні 
точки зору, 

наводяться власні 

пропозиції. 



Аналітичний 
огляд з  

 презентацією 

<11 балів 11-15 балів 16-21 балів 22-25 балів 
Вимоги щодо 
завдання не 
виконано 

Більшість вимог 
виконано, але 
окремі складові 
відсутні або 
недостатньо 
розкрити, відсутній 
аналіз інших 
підходів до питання 

Виконано усі вимоги 
завдання 

Виконані усі вимоги 
завдання, 
продемонстровано, 
креативність, 
вдумливість, 
запропоновано 
власне вирішення 
проблеми 

 
Тест 

множинного 
вибору 

<5 балів 5-6 балів 7-8 балів 9-10 балів 
Менше 60 % 
правильних 
відповідей 

60 % - 74 % 
правильних 
відповідей 

75 % - 89 % 
правильних 
відповідей 

90-100 % 
правильних 
відповідей 

Письмовий 
екзамен 

<18 балів 18-22 балів 23-26 балів 27-30 балів 

<60% 

правильних 

відповідей, 
проблемні 

завдання не 

виконано 

60-74 % 
правильних 

відповідей, 

проблемні завдання 
виконано частково 

75-89 % правильних 

відповідей, 

проблемні завдання 
виконано з 

незначними 

неточностями. 

90-100 % 

правильних 
відповідей, 

проблемні завдання 

виконано з повними 
аргументованими 

відповідями. 

 

5.3. Формативне оцінювання: 

 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого 

удосконалення передбачено 

 
 

№ 
 

Елементи формативного оцінювання Дата 

1 Тестування в Google Forms 
На кожному практичному 

занятті (вступний контроль) 

2 
Усний зворотний зв'язок від викладача та студентів 
під час виконання індивідуального завдання 

Протягом 3 тижня 

3 
Усний зворотний зв'язок від викладача та студентів 
щодо аналітичного огляду з перезентацією 

Протягом 9 тижня 

4 
Усний зворотний зв'язок від викладача та студентів 
щодо виконання індивідуального завдання  

Протягом 11 тижня 

5 Письмовий тест з елементами проблемних завдань Протягом 14 тижня 
 



6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 
 
6.1  Основні джерела: 

 

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету : 

Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. Політики»; за заг. 
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6.5 Міжнародні спеціалізовані пошукові системи 
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