ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ОБҐРУНТУВАННЯ
ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
докторанта (аспіранта) __________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

“_________________________________________________________________”
(тема роботи)

Актуальність теми (Актуальність теми та доцільність дослідження для розвитку галузі
науки “Державне управління” особливо на користь України обґрунтовують шляхом критичного
аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми. Висвітлення актуальності повинно бути
небагатослівним, визначати сутність наукової проблеми (завдання))
Узгодження з пріоритетними напрямами наукових досліджень у сфері державного
управління (Обирається один із напрямів, схвалених розпорядженням президента Національної
академії “Про визначення тематики дисертаційних досліджень на 2015 рік” від 08 квітня
2015 року № 8-р)
Відповідність паспорту наукової спеціальності та конкретним його напрямам
Мета дослідження (Мета повинна бути сформульована таким чином, щоб указувати на
об’єкт і предмет дослідження)
Основні завдання дослідження (Формулюються завдання, які необхідно вирішити для
досягнення поставленої мети)
Об’єкт дослідження (Це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для
дослідження)
Предмет дослідження (Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і
предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і
часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього
спрямована основна увага дисертанта, оскільки предмет дослідження змістовно визначає тему
(назву) дисертаційної праці, яка зазначається на титульному аркуші)
Зверніть увагу!
В обґрунтуванні теми дисертаційної роботи докторанта обов’язково наводяться такі
структурні елементи:
Очікувана наукова новизна (Відображається відмінність очікуваних результатів від
відомих раніше та ступінь новизни одержаних результатів. Усі наукові положення з урахуванням
очікуваного рівня новизни мають стати теоретичною основою (фундаментом) вирішеної в
дисертації наукової проблеми. Насамперед за це здобувачеві присуджується науковий ступінь. До
цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів, отриманих у
вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів і под. Слід завжди розмежовувати
одержані наукові положення і нові прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку
докторанта)
Практичне значення очікуваних наукових результатів (У дисертації, що матиме
теоретичне значення, необхідно подати відомості про наукове використання очікуваних
результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в дисертації, що матиме
прикладне значення, – відомості про практичне застосування очікуваних результатів або
рекомендації, як їх використати)

Докторант (аспірант)
Науковий консультант
(керівник)

__________

___________________
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___________________
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