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Нормативна навчальна дисципліна 
 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни охоплює загальні закономірності пошуку і розв’язання 

проблем економіки та управління на засадах наукової методології, сучасних можливостей 

наукових досліджень. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни:  надання необхідного обсягу знань у галузі наукових 

досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з 

формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових 

робіт, кваліфікаційної роботи. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання викладання навчальної дисципліни: ознайомити з сучасними 

методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою 

наукових досліджень; сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес; 

освоїти навички формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового 

дослідження; вдосконалити вміння у галузі наукових досліджень, у здійсненні пошуку, у 

доборі й опрацюванні наукової інформації, у точному формулюванні мети, завдань і 

висновків дослідження. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до публічного адміністрування», 

«Управління публічним сектором» та передує вивченню дисциплін «Науковий семінар», 

виконанню курсової роботи та кваліфікаційної робити. 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: зміст основних категорії у галузі наукової діяльності; стан наукової 

діяльності в Україні та за кордоном; особливості проведення наукового дослідження; 

методологію сучасного наукового дослідження в галузі публічного управління та 

адміністрування; основні види і джерела наукової інформації; загальні вимоги до 

оформлення наукового дослідження. 

б) уміти: обґрунтовувати наукову проблему; розробляти методику та план наукового 

дослідження; добирати інформаційні джерела наукових досліджень; оформляти результати 

наукових досліджень; здійснювати апробацію результатів наукових досліджень. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1.  Наука як сфера суспільної діяльності. 

Тема 2. Суть та структура наукового знання. Понятійно-термінологічний апарат науки. 

Тема 3. Теоретичні засади методологічної логіки наукових досліджень. 

Тема 4. Організація праці студента магістратури під час проведення наукового 

дослідження. 

Тема 5. Планування і організація дослідницького процесу. 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

Тема 7. Узагальнення результатів досліджень. 

Тема 8. Оформлення наукової продукції (результатів досліджень). 

Тема 9. Організація наукової діяльності в Україні. 



Тема 10. Впровадження результатів наукових досліджень ті їх ефективність. 

Тема 11. Особливості наукового дослідження публічного сектору та економіки. 

 

 
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки та менеджменту 

Протокол №11 від 27 червня 2017р. 

 

 

Завідувач кафедри економіки та менеджменту   Карпінський Б.А. 


