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Строки виконання 

І рік 

Вибір напряму та методів досліджень, формулювання мети та завдань. Розроблення та узгодження з науковим керівником індивідуального 

плану наукової роботи, загального плану дисертаційного дослідження. 

 

Актуальність теми полягає у важливості вивчення історичних особливостей формування енергетичної безпеки України у контексті 

загальнонаціональної безпеки країни з моменту відновлення української державної незалежності у 1991 р. до 2018 р. Дослідження енергетичної 

безпеки дозволить прослідкувати її вплив на політичні та соціо-економічні зміни країни. Це зумовлює здійснення досліджень у цій галузі в 

історичній ретроспективі.  

Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб з урахуванням актуальності та ступеня наукової розробки теми, на основі 

узагальнення й критичного переосмислення дослідити основні етапи формування енергетичної безпеки України у контексті суспільно-

економічних та історико-політичних процесів країни з часів здобуття незалежності у 1991 р. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення 

таких завдань:  

- висвітлити історіографію проблеми, джерельну базу та методологію дослідження; 

- розкрити концептуальні засади державної політики у сфері енергетичної безпеки; 

- з’ясувати особливості формування енергетичної безпеки країни; 

- дослідити основні законодавчі та нормативно-правові аспекти енергетичної безпеки країни в період 1991 – 2018 рр.; 

- визначити вплив міжнародних чинників на формування національної політики у сфері енергетичної безпеки; 

- прослідкувати відображення суспільно-політичних процесів на формування політики енергетичної безпеки. 
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Наукова новизна: 
Робота є спробою дослідження особливостей формування енергетичної безпеки України у контексті історичних процесів України в 

1991 – 2018 рр. Буде простежено формування державної політики у сфері енергетичної безпеки України. Буде досліджено пріоритети та 

суперечності розвитку енергетичної безпеки України в період 1991 – 2018 рр. Буде проаналізовано міжнародні чинники на формування 

енергетичної безпеки України. Буде вивчено матеріали та наукові роботи дослідників з цього питання. 

Теоретичне та практичне значення: 

Результати та матеріали дисертації можуть бути використані під час написання розділів у використанні результатів дослідження для 

подальшого вивчення історичного формування енергетичної безпеки України або спеціальних курсів політичної й економічної історії країни. 

 

Подання у відділ докторантури та аспірантури: індивідуального плану наукової роботи, розглянутого на засіданні кафедри та затвердженого 

радою Факультету; загального плану дисертаційного дослідження. 

 

 

Березень  2019 р. 

Проведення літературного огляду за обраним напрямом дисертаційного дослідження, обґрунтування актуальності досліджень та визначення 

новизни.  Написання І розділу дисертації - літературний огляд та аналіз існуючих поглядів та думок, що розвинулися в сучасній науці за 

обраним напрямом. Підготовка та подання до друку 1 статей, участь у 4 наукових семінарах та 2 конференціях, опублікування   1 тез 

конференцій. 

 

Теоретична наукова робота (25%): 

- Вивчення державної політики у сфері енергетичної безпеки України; 

- Дослідження  пріоритетів та суперечностей розвитку енергетичної безпеки України з 1991 – 2000 рр. 

- Аналіз міжнародних чинників, що вплинули на формування енергетичної політики країни; 

- Визначення матеріалів та наукових робіт з цього питання; 

- Вивчення формування державної політики у сфері енергетичної безпеки. 

 

Впродовж  

І-ІІ семестру  

2018-2019 навчального 

року 

Доповідь на науковому семінарі кафедри про результати проведених досліджень за І рік навчання. Звітування про виконання індивідуального 

плану наукової роботи на засіданні кафедри. Оформлення атестаційної картки та подання звітних документів для розгляду та затвердження на 

засіданні вченої ради Факультету. 

 

22 жовтня 2019 р. 

Подання у відділ докторантури та аспірантури звітних документів (атестаційної картки; звіту про виконання індивідуального плану наукової 

роботи за перший рік навчання; витягу з протоколу засідання кафедри про хід виконання дисертаційних досліджень; витягів з протоколів 

засідання кафедри та ради Факультету про заслуховування результатів виконання індивідуального плану наукової роботи). 

 

Жовтень 2019 р. 

ІІ рік 

Написання ІІ  і ІІІ розділів дисертації. Підготовка та подання до друку 1  статей, опублікування ____ статей у наукових фахових виданнях 

України.. Участь у наукових 6 семінарах та 2 конференціях, опублікування 1 тез конференцій. 

 

Теоретична наукова робота: 

- Вивчення джерельної бази з державної політики у сфері законодавства щодо енергетичної безпеки (робота з архівними матеріалами); 

- Дослідити пріоритети української політики енергетичної безпеки;  

- Дослідження бібліографічних матеріалів. 

Впродовж  

ІІІ-ІV семестру  

2019-2020 навчального 

року  

 
Доповідь на науковому семінарі кафедри про результати проведених досліджень за ІІ рік навчання. Звітування про виконання індивідуального 30 жовтня 2020   р. 



плану наукової роботи на засіданні кафедри. Оформлення атестаційної картки та подання звітних документів  для розгляду на засіданні ради 

Факультету. 

 

 

Подання у відділ докторантури та аспірантури звітних документів (атестаційної картки; звіту про виконання індивідуального плану наукової 
роботи за ІІ рік навчання; витягу з протоколу засідання кафедри про хід виконання дисертаційних досліджень; витягів з протоколів засідання 

кафедри та ради Факультету про заслуховування результатів виконання індивідуального плану наукової роботи). 

 

 

Листопад 2020   р. 

ІІІ рік 

Остаточне формулювання наукової новизни, практичної цінності та основних положень, які  виносяться на захист. Написання IV розділу 

дисертації. Підготовка та подання до друку 1 статей, опублікування 1 статей у наукових фахових виданнях України. Участь у наукових 4 

семінарах та 2 конференціях, опублікування 1 тез конференцій. Впровадження одержаних результатів та отримання підтверджувальних 

документів.  
 

Теоретична наукова робота: 

- Дослідити пріоритети української політики енергетичної безпеки;  

- Вивчити основні напрямки стратегії зовнішньої політики України у сфері енергетичної безпеки; 

- Визначити енергетичну безпеку як складову державної безпеки України; 

- Дослідити становище та розвиток української енергетичної галузі у 1991-2018 рр.; 

- Дослідження бібліографічних матеріалів. 

 

 
 

Впродовж  

V – VI семестру  

2020-2021 навчального року  

Звітування на засіданні кафедри про хід виконання дисертації, про виконання індивідуального плану наукової роботи. Подання звітних 

документів до розгляду на засіданні ради Факультету. 

 

24 квітня 2021, 30 жовтня 

2021 р. 

Подання у відділ докторантури та аспірантури звіту та витягів з протоколів засідання кафедри та ради Факультету про виконання 

індивідуального плану наукової роботи за першу половину ІІІ року навчання.  

 

Травень 2021   р., 

Листопад 2021 р.  

Доповідь на науковому семінарі кафедри про результати проведених досліджень за ІІІ рік навчання. Звітування про виконання індивідуального 

плану наукової роботи на засіданні кафедри. Оформлення атестаційної картки та подання звітних документів для розгляду на засіданні ради 

Факультету. 

 

Травень 2021   р., 

Листопад 2021 р. 

Подання у відділ докторантури та аспірантури звітних документів (атестаційної картки; звіту про виконання індивідуального плану наукової 
роботи за ІІІ рік навчання; витягу з протоколу наукового семінару (засідання) кафедри про хід виконання дисертаційних досліджень; витягів з 

протоколів засідання кафедри та ради Факультету про заслуховування результатів виконання індивідуального плану наукової роботи). 

 

Листопад 2021 р. 

IV рік 

Завершення роботи над дисертацією та оформлення усіх розділів.  Підготовка та подання до друку 2 статей, опублікування 1 статей у наукових 

фахових виданнях України, 1 статей у наукових періодичних виданнях інших держав, 1 статей у наукових виданнях, що включені до 

наукометричних баз даних. Участь у наукових 4 семінарах та 2 конференціях, опублікування 1 тез конференцій. Впровадження одержаних 

результатів та отримання підтверджувальних документів. 

Впродовж 2021-2022 

навчального року 

Звітування на засіданні кафедри про хід виконання дисертації, про виконання індивідуального плану наукової роботи. Подання звітних 

документів до розгляду на засіданні ради Факультету. 

 

Квітень 2022 р. 
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