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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Предмет навчальної дисципліни 

 

Загальні закономірності пошуку і розв’язання проблем економіки та управління на засадах 

наукової методології, сучасних можливостей наукових досліджень. 

 

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 

 

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 бакалаврів 

 

Теоретико-методологічною базою вивчення цієї дисципліни є такі навчальні дисципліни, 

як: «Управління проектами і консалтинг», «Регіональне управління та територіальне планування», 

«Стилістика і редагування службових документів».  

 

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. 
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б) вміти 

– обґрунтовувати наукову проблему;  

– розробляти методику та план наукового дослідження;  

– добирати інформаційні джерела наукових досліджень;  

– оформляти результати наукових досліджень;  

– здійснювати апробацію результатів наукових досліджень. 

 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при розв’язуванні 

типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  3 кредити. 

 

Форма контролю  – проміжний модульний контроль, іспит. 
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РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Методи наукових досліджень в публічному управлінні та бізнесі» 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна дисципліна 

Код та назва спеціальності: 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

магістр 

Курс:  ІІ 

Семестр:  І 

Методи навчання: 

лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота, 

ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, 

захист реферативних робіт, складання схем, таблиць, 
презентацій, розв’язування ситуаційних завдань, 

проведення тренінгів тощо. 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

3 90 16 8 8 74 18 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків 

по 

модулях/контрольн

их робіт 

Вид контролю 

2 11  Іспит 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

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. 
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РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Наука як сфера суспільної діяльності. 

Об’єкт, предмет та завдання курсу «Методологія наукових досліджень в публічному 

управлінні та бізнесі».  

Поняття про науку. Значення науки для розвитку та організації суспільства.  

Визначення поняття «наука». Виникнення і розвиток наукового знання. Основні функції 

науки. Фундаментальні науки та їх значення. Прикладні науки.  

Структура і класифікація науки. Суть та особливості формування і розвитку природничих, 

гуманітарних та суспільних наук.  

 

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

Суть та структура наукового знання. Поняття теоретичного знання, передумови його 

виникнення, чинники розвитку. Значення теорії для розвитку науки та організації суспільства. 

Емпіричний рівень пізнання, його характерні риси та відмінності від теоретичного. Структура 

емпіричного знання, його взаємозв’язок  з теорією і практикою. 

Поняття суб’єкту, об’єкту і предмету наукового пізнання, їх особливості. Класифікація і 

характеристика об’єктів наукового пізнання, їх зв'язок із суб’єктом. Предмет наукового пізнання як 

певні боки, властивості об’єкту.  

Понятійно-термінологічний апарат науки. Суть наукового терміну, категорії, концепції, 

парадигми, закону, закономірності. Поняття гіпотези та наукового припущення. 

 

Тема 3. Теоретичні засади методологічної логіки наукових досліджень. 

Поняття методології науки. Різниця між методологією, методикою та методами досліджень.  

Рівні методології науки: їх сутність, значення та характерні особливості. 

Поняття методу наукового дослідження. Загальнонаукові і емпіричні методи, їх 

класифікація, особливості використання та інтерпретації результатів. 

Основні методи: порівняльний, історичний, системний підхід, структурний аналіз, 

статистичні, логічні, моделювання, “мозкової атаки”, експертних оцінок тощо.  

Зв’язок методу і методики дослідження.  

 

Тема 4. Організація праці студента магістратури під час проведення наукового дослідження. 

Поняття науково-дослідного процесу та особливостей його перебігу й організації. Стадії 

наукового дослідження. Вивчення основних чинників розвитку наукової діяльності, 

закономірностей і принципів її організації. 

Особливості організації та планування одноосібної та колективної наукової діяльності. 

Творча активність при проведенні наукових досліджень. 

Особливості організації наукової роботи на різних етапах: аналізу літературних джерел, 

вибору та осмислення об’єкту і предмету дослідження, отримання нових результатів, збору і 

узагальнення наукової інформації, підготовки висновків і рекомендацій. 

Складання плану і графіку наукової роботи. Дотримання раціонального режиму робочого 

дня. 

Тема 5. Планування і організація дослідницького процесу. 

Суть і структура дослідного процесу. 

Формування теоретичних уявлень про характер досліджень і рівень вивченості теми на 

основі літературного огляду. 

Аналіз існуючих вихідних даних наукового дослідження та можливостей їх застосування. 

Особливості використання загальнонаукових і спеціальних методів наукового дослідження та 
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інтерпретації вихідної інформації. Складання конкретної методики наукового дослідження як 

системи загальних і спеціальних методів. 

Аналіз результатів застосування методики і підготовки висновків з проведеного наукового 

дослідження. Розробка рекомендацій щодо досягнення мети наукового дослідження та 

розв’язання поставлених завдань. 

 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. Національна система 

науково-технічної інформації. Види, джерела інформації та режим доступу до неї. Економічна 

інформація в документах. 

 

Тема 7. Узагальнення результатів досліджень. 

Аналіз і узагальнення даних дослідження. Визначення репрезентативності висновків. 

Співставлення результатів дослідження із теорією. Аналіз розходжень. Уточнення теоретичних 

моделей, досліджень та висновків. Проведення додаткових експериментів. Реалізація результатів 

виконаного дослідження. 

 

Тема 8. Оформлення наукової продукції (результатів досліджень). 

Жанри творів наукового характеру: стаття, відгук, рецензія, анотація, доповідь. 

Особливості апробації результатів наукового дослідження. Підготовка тез доповідей та 

виступу на науково-практичних конференціях. Основні вимоги до підготовки і написання 

наукових статей, рефератів, курсових і дипломних робіт. 

 

Тема 9. Організація наукової діяльності в Україні. 

Законодавство України про наукову діяльність, вищу освіту, підготовку та  атестацію 

наукових кадрів. 

Інституціональна побудова науки. Академії наук. Історія та розвиток Національної академії 

наук України. Основні типи науково-дослідних установ. Побудова НАН України. Наукові школи. 

Інтеграція науки у світовому науково-технологічному просторі. Міжнародне співробітництво 

вчених. Фонди сприяння розвитку науки і техніки, наукові гранти, міжнародні науково-дослідницькі 

програми, стажування за кордоном. 

Система вищої освіти в Україні. Науково-педагогічна діяльність. Наукові ступені, вчені 

звання в Україні та за кордоном: сутність, значення, порядок присудження. 

 

Тема 10. Впровадження результатів наукових досліджень та їх ефективність. 

Організація наукової роботи студентів магістратури.  

Вибір теми дослідження. Складання плану дослідження. Аналіз літератури з обраної тематики. 

Проведення дослідження. Аналіз результатів і підготовка висновків з проведеного наукового 

дослідження. Розробка рекомендацій щодо досягнення мети наукового дослідження та розв’язання 

поставлених завдань. Основні форми впровадження результатів наукових досліджень. Критерії 

ефективності наукових досліджень. Особливості апробації результатів наукового дослідження. 

Підготовка тез доповідей та виступів на науково-практичних конференціях. Дискусія як форма 

апробації наукового дослідження. Порядок ведення наукової дискусії. 

 

Тема 11. Особливості наукового дослідження публічного сектору та економіки 

Методологія як інтегральна система знань регулятивно-діяльнісної природи. Методологія 

державного управління: специфіка структурного бачення. Системно-синергетичний генезис 

методології державного управління. Системна модель науки та її можливості у підвищенні 

ефективності науково-дослідної діяльності. Напрями вдосконалення організації досліджень з 
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державного управління. Проблеми тематичної політики в галузі науки “Публічне управління та 

адміністрування”  

РОЗДІЛ 5.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна: 

1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.  : АБУ, 2002. – 480 с. 

2. Вызов познанию: Стратегия развития науки в современном мире. – М.: Наука, 2004. – 475 с.  

3. Грищенко І.М., Григоренко О.М., Борисенко В.О. Основи наукових досліджень. – К.: КНТЕУ, 

2001. – 186 с. 

4. Добров Г.М. Наука о науке: Начала науковедения: 3 изд., доп. и перераб. – К.: Наукова думка, 

1989. – 301 с. 

5. Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та 

атестацію наукових кадрів. – Харків: Гриф, 2003. – 335 с. 

6. Історія Національної академії наук України / С.В. Кульчицький, Ю.В. Павленко, С.П. Руда, 

Ю.О. Храмов. – К.: Фенікс., 2000. – 527 с.  

7. Кузин Ф. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок 

защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. –  М.: Ось – 89, 1999. – 304 с. 

8. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Г.А. Основы научных исследований. – К.: Знання, 

2001. – 113 с. 

9. Наука для ХХI века. Новые обязательства. Декларация о науке и использовании научных 

знаний. Повестка дня в области науки – рамки действий. – Париж:  ЮНЕСКО, 2000. – 55 с.   

10. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. збірник. – К.: Держкомстат України, 2003. 

– 340 с. 

11. Прохоров Е. П. Исследуя журналистику: Теоретические основы, методология, методика, 

техника работы исследователя СМИ: Учеб. пособ. – М.: РИП-Холдинг, 2005. – 202 с. 

12. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. для вищ. пед.  

закл. освіти. – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 260 с. 

13. Теорія і практика політичного аналізу: Навч. посібник. / За заг. ред. О.Л. Василевського, В.А. 

Ребкала. – К.: Міленіум, 2003. – 228 с. 

14. Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

Підручник. – К.: Знання – Прес, 2003. – 295 с. 

 

Додаткова: 

15. Вернадський В.И. Научная мысль как планетарное явление. – М.: Наука, 1991. – 270 с. 

16. Голуб В.А. Огляд концепцій  формування і використання бібліотечних електронних ресурсів // 

НТІ.  – 2001. – № 3. – С. 55 – 58. 

17. Економетрика: практикум з використання комп’ютера // І.Г. Лук’яненко, Л.І. Краснікова. – К.: 

Знання, 1998. – 217 с. 

18. Іванов В.Ф. Контент-аналіз. Методологія і методика дослідження. – К.: Просвіта, 1994. – 103 

с. 

19. Малиновский Б.Н. Академик Борис Патон: Труд на всю жизнь. – М.: ПЕРСЭ, 2002. – 271 с. 

20. Олешко В. Журналистика как творчество. – М.: РИП-Холдинг, 2003. – 222 с. 

21. Патон Б. Е. Наука. Техника. Прогресс. – М.: Наука, 1987. –  414 с.  

22. Сурмин Ю. П. Методология и методы социологических исследований. – К.: МАУП, 2003. – 

304 с. 

 

Ресурси мережі Інтернет 

1. Науково-освітній портал: http://eup.ru/ 

2. Сайт з економічної теорії: http://www.economicus.ru 

3. Сайт Державного Комітету Статистики України: http :// www . ukrstat . gov .ua 

4. Газета «БИЗНЕС»: http://www.business.ua/ 

5. Методологія та методи наукового дослідження: http://www.refine.org.ua/pageid-4859-1.html 
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 

Розподіл 

аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

 

 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

Тема 1 
Наука як сфера суспільної діяльності. 

Суть та структура наукового знання.  

10 2 9/2 1 
1 

 

 

Тема 2 
Понятійно-термінологічний апарат 

науки. 
 

Тема 3 
Теоретичні засади методологічної 

логіки наукових досліджень. 
 

Тема 4 

Організація праці студента магістратури 

під час проведення наукового 

дослідження. 
8 2 9/2 1 1  

Тема 5 
Планування і організація 

дослідницького процесу. 
8 

2 

 
9/2 1 1 

 

Тема 6 
Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень. 
8  

Тема 7 Узагальнення результатів досліджень. 8 2 9/2 1 1  

Тема 8 
Оформлення наукової продукції 

(результатів досліджень). 
8 2 9/2 1 1  

Тема 9 
Організація наукової діяльності в 

Україні. 
8 2 9/2 1 1  

Тема 10 
Впровадження результатів наукових 

досліджень ті їх ефективність. 
16 2 10/2 1 1  

Тема 11 
Особливості наукового дослідження 

публічного сектору та економіки. 
16 2 10/2 1 1  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

(ІНДЗ) 
      

Разом годин 90 16 74/18 8 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
  

№ 

занят-

тя 

Тема та короткий зміст заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

1 2 3 

1 

Тема 1. Наука як сфера суспільної діяльності. 

Об’єкт, предмет та завдання курсу «Методологія наукових досліджень в публічному 

управлінні та бізнесі». Поняття про науку. Визначення поняття «наука». Основні 

функції науки.Структура і класифікація науки. 

2 

Лекційне заняття №2  

Тема 2. Понятійно-термінологічний апарат науки 

Поняття суб’єкту, об’єкту і предмету наукового пізнання, їх особливості. Класифікація 

і характеристика об’єктів наукового пізнання, їх зв'язок із суб’єктом. Предмет 

наукового пізнання як певні боки, властивості об’єкту.  

Тема 3. Теоретичні засади методологічної логіки наукових досліджень  
Поняття методології науки. Різниця між методологією, методикою та методами 

досліджень. Рівні методології науки: їх сутність, значення та характерні особливості. 

Поняття методу наукового дослідження. Загальнонаукові і емпіричні методи, їх 

класифікація, особливості використання та інтерпретації результатів. 

2 

Тема 4. Організація праці студента магістратури під час проведення наукового 

дослідження 
Особливості організації наукової роботи на різних етапах: аналізу літературних 

джерел, вибору та осмислення об’єкту і предмету дослідження, отримання нових 

результатів, збору і узагальнення наукової інформації, підготовки висновків і 

рекомендацій. Аналіз результатів застосування методики і підготовки висновків з 

проведеного наукового дослідження. Розробка рекомендацій щодо досягнення мети 

наукового дослідження та розв’язання поставлених завдань. 

1 

3 

Тема 5. Планування і організація дослідницького процесу. 

Суть і структура дослідного процесу. Формування теоретичних уявлень про характер 

досліджень і рівень вивченості теми на основі літературного огляду. Аналіз існуючих 

вихідних даних наукового дослідження та можливостей їх застосування. Особливості 

використання загальнонаукових і спеціальних методів наукового дослідження та 

інтерпретації вихідної інформації. Складання конкретної методики наукового 

дослідження як системи загальних і спеціальних методів. 

1 

4 

  

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. Національна 

система науково-технічної інформації. Види, джерела інформації та режим доступу до 

неї. Економічна інформація в документах. 

1 

5 

Тема 7. Узагальнення результатів досліджень 

Аналіз і узагальнення даних дослідження. Визначення репрезентативності висновків. 

Співставлення результатів дослідження із теорією. Аналіз розходжень. Уточнення 

теоретичних моделей, досліджень та висновків. Проведення додаткових експериментів. 

Реалізація результатів виконаного дослідження. 
 

1 

5 

Тема 8. Оформлення наукової продукції (результатів досліджень). 

Жанри творів наукового характеру: стаття, відгук, рецензія, анотація, доповідь. 

Особливості апробації результатів наукового дослідження. Підготовка тез доповідей та 

виступу на науково-практичних конференціях. Основні вимоги до підготовки і 

написання наукових статей, рефератів, курсових і дипломних робіт 

1 

7 

Тема 9. Організація наукової діяльності в Україні.  
Законодавство України про наукову діяльність, вищу освіту, підготовку та  атестацію 

наукових кадрів. Інтеграція науки у світовому науково-технологічному просторі. 
1 
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Міжнародне співробітництво вчених. Фонди сприяння розвитку науки і техніки, 

наукові гранти, міжнародні науково-дослідницькі програми, стажування за кордоном. 

Система вищої освіти в Україні.  

8 

Тема 10. Впровадження результатів наукових досліджень ті їх ефективність 

Законодавство України про наукову діяльність, вищу освіту, підготовку та  атестацію 

наукових кадрів. Інституціональна побудова науки. Інтеграція науки у світовому 

науково-технологічному просторі. Міжнародне співробітництво вчених. Система вищої 

освіти в Україні. Науково-педагогічна діяльність. Наукові ступені, вчені звання в 

Україні та за кордоном: сутність, значення, порядок присудження 

4 

9 

Тема 11. Особливості наукового дослідження публічного сектору та економіки 
Методологія державного управління: специфіка структурного бачення. Системно-

синергетичний генезис методології державного управління. Напрями вдосконалення 

організації досліджень з державного управління. 

Проблеми тематичної політики в галузі науки “Публічне управління та 

адміністрування”  

4 

Разом годин 16 

 

 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських занять, 

заліків по модулях 

№ заняття 
Тема семінарського заняття.  

Заліки по модулях  

Кількість 

годин  

1 2 3 

1. 

Семінарське заняття № 1. 

Тема 1. Наука як сфера суспільної діяльності. 

Тема 2. Понятійно-термінологічний апарат науки 

Тема 3. Теоретичні засади методологічної логіки наукових досліджень 

2 

2. 

Семінарське заняття № 2. 

Тема 4. Теоретичні засади методологічної логіки наукових досліджень. 

Тема 5. Організація праці студента магістратури під час проведення 

наукового дослідження 

2 

3. 
Семінарське заняття № 3. 

Тема 5. Планування і організація дослідницького процесу. 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

2 

4. 
Семінарське заняття № 4. 

Тема 7. Узагальнення результатів досліджень 

Тема 8. Оформлення наукової продукції (результатів досліджень). 

2 

5. 
Семінарське заняття № 5. 

Тема 9. Організація наукової діяльності в Україні.  
2 

6. 
Семінарське заняття № 6. 

Тема 10. Впровадження результатів наукових досліджень ті їх 

ефективність. 

2 

7. 
Семінарське заняття № 7. 

Тема 11. Особливості наукового дослідження публічного сектору та 

економіки. 

2 

8. 
Семінарське заняття №8 . 

Тема 11. Особливості наукового дослідження публічного сектору та 

економіки. 
2 

Разом годин 16 
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7.3  Графік  консультацій 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. 
Консультації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів, 

підготовки до семінарських занять, опрацювання рекомендованої літератури 
1 

2. Консультація з підготовки до іспиту 1 

Разом годин 2 

 

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
1. Об’єкт, предмет, зміст та завдання курсу “Методика та організація наукових досліджень в 

публічному управлінні та бізнесі”.  

2. Поняття про науку.  

3. Значення  науки для розвитку та організації суспільства. 

4. Виникнення і розвиток наукового знання.  

5. Основні функції науки.  

6. Фундаментальні науки та їх значення.  

7. Прикладні науки.  

8. Формування інноваційного підходу до розвитку економіки та інноваційної культури.  

9. Законодавство України про наукову діяльність, вищу освіту, підготовку та  атестацію наукових 

кадрів.  

10. Академії наук.  

11. Історія та розвиток Національної академії наук України.  

12. Побудова НАН України.  

13. Наукові школи.  

14. Інтеграція науки у світовому науково-технологічному просторі.  

15. Міжнародне співробітництво вчених.  

16. Фонди сприяння розвитку науки і техніки, наукові гранти, міжнародні науково-дослідницькі 

програми, стажування за кордоном.  

17. Система вищої освіти в Україні.  

18. Науково-педагогічна діяльність.  

19. Наукові ступені, вчені звання в Україні та за кордоном: сутність, значення, порядок 

присудження.  

20. Захист прав на інтелектуальну власність. 

21. Права і обов’язки науковців.  

22. Значення етичних норм та стандартів у науковій діяльності.  

23. Етика в управлінні науковими колективами.  

24. Етика в роботі науковця.   

25. Поняття методології науки.  

26. Основні методи наукового дослідження. 

27. Поняття науково-дослідного процесу.  

28. Поняття суб’єкту, об’єкту і предмету наукового дослідження.  

29. Стадії наукового дослідження.  

30. Огляд літератури.  

31. Методика наукового дослідження як система загальних і спеціальних методів.  

32. Складання плану і графіку наукової роботи.  

33. Теоретико-методологічна база наукового дослідження.   
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34. Пошук і обґрунтування наукової проблеми, визначення її актуальності, наукової новизни, 

вибір методики дослідження.   

35. Пріоритетні напрямки наукових досліджень у рекламознавстві.  

36. Публікації (передачі) преси як об’єкт дослідження.  

37. Редакційний процес як об’єкт дослідження.   

38. Дослідження факторів ефективності преси.  

39. Аналіз редакційної пошти.  

40.  Застосування соціологічних досліджень. 

41. Вивчення читацької аудиторії.  

42. Бібліографічні джерела інформації у наукових дослідженнях.  

43. Оформлення і систематизації бібліографічних посилань. 

44. Робота з Інтернет-ресурсами. 

45. Вимоги до підготовки і написання наукових статей, рефератів, курсових і дипломних робіт. 

46. Основні проблемно-тематичні напрями магістерського дослідження 

47. Вибір теми дослідження та складання його плану. 

48. Аналіз результатів і підготовка висновків з проведеного наукового дослідження.  

49. Основні форми впровадження результатів наукових досліджень.  

50. Особливості апробації результатів наукового дослідження.  

51. Підготовка тез доповідей та виступів на науково-практичних конференціях.  

52. Складіть приблизний план магістерського дослідження. 

53. Обґрунтуйте актуальність певної теми магістерського дослідження. 

54. Складіть приблизний план виступу за результатами магістерського дослідження. 

55. Наведіть (письмово) приклад бібліографічних посилань на монографію, розділ у збірнику, 

статтю в пресі. 

56. Вкажіть на кілька відомих вам Інтернет-ресурсів у галузі науки. 

 

 

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться включає поточний і підсумковий контроль. 

Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма видами аудиторної роботи 

(лекції та семінарські заняття) та відображає поточні навчальні досягнення студентів в освоєнні 

програмного матеріалу дисципліни. Підсумковий (семестровий) контроль є інтегрованою 

оцінкою засвоєння знань студентів у вигляді семестрового екзамену.  

При викладанні дисципліни «Методи наукових досліджень в публічному управлінні та 

бізнесі» використовуються такі методи контролю: 

- поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку 

рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Його інструментами є 

опитування, виступи на практичних роботах/семінарських заняттях, дискусії, обговорення і 

поточне експрес-тестування. 

- підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових результатів навчання і 

включає семестровий контроль у формі письмового семестрового екзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 
 

Поточний та модульний 

контроль 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС)/ 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДЗ) 

10 балів 

ЕКЗАМЕН 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів 
Семінарські заняття 

 

40 балів 

50 балів 50 балів 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 Б
а
л

и
 

р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 
2 
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викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних 

самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу 

контролюється при підсумковому семестровому контролі. 

 

3.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями та 

висновками і в повному обсязі 
5 

робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або 

вимог 
4 

робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів або 

вимог 
3 

робота не захищена та виконана з порушенням Методичних рекомендацій 1-2 

робота не виконана. 0 

4.  Екзамен 50 

Семестровий екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим 

для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 20 завдань, завдання 3-ьох рівнів 

складності. 

Перший рівень (завдання 1-10) – завдання із вибором відповіді – це 

теоретичні питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких одна є 

правильною. За кожне правильно виконане завдання студент одержує 1 бал 

(максимально 10  1 = 10,0 балів).  

Другий рівень (завдання 11-16) – завдання з короткою відповіддю. 

Завдання з  короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, і коментарі. За кожне 

правильно виконане завдання студенту виставляється 3 бали (максимально 

6  3,0 = 18,0 балів).  

Третій рівень (завдання 17-20) – питання теоретичного характеру, які 

вимагають повної описової відповіді (максимально 4  5,5 = 22 балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. 

Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 

0-50 
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9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Методичне забезпечення та наукове забезпечення кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу з навчальної дисципліни «Методи наукових досліджень в публічному управлінні 

та бізнесі»  включає: 

 Стандарти освіти (Освітньо-професійна програма); 

  Навчальні та робочі навчальні плани; 

  Програму навчальної дисципліни; 

  Робочу програма навчальної дисципліни; 

 Семестровий план; 

 Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій. Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни; 

 Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни; 

  Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни; 

   Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) 

і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни; 

 Засоби діагностики знань та умінь студентів; 

  Завдання для модульного та підсумкового контролю знань; 

  Методичні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, семінарських (практичних) 

занять; 

 Рекомендована література на поточний навчальний рік; 

 Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, альбоми схем, бланковий матеріал. 
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РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Тема 1. Наука як сфера суспільної діяльності. 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. В чому полягають особливості наукового пізнання у 

соціальних науках? Чим відрізняється пізнання в соціальних 

науках від пізнання у науках про природу? 

2. Що вивчає економіка як наука? Визначте об’єкт та предмет 

економічної науки. 

Семінари-дискусії  

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

- Наведіть приклади індуктивного і дедуктивного міркувань. 

Поясніть, що в цих міркуваннях є засновками, а що висновками. 

Доведіть, що ці міркування дійсно відносяться до індуктивного 

та дедуктивного типів. 

2. Презентація ІНДЗ 
 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

▪ Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

 

▪ Програма навчальної дисципліни;  

▪ Робоча програма навчальної дисципліни для 

денної форм навчання; 

▪ Навчально-методичні матеріали для проведення 

лекцій. Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни; 

▪ Плани семінарських занять і методичні 

рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни; 

▪ Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни; 

▪ Завдання для індивідуальної роботи студента 

(індивідуальні навчально-дослідні завдання) і 

методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни; 

▪ Засоби діагностики знань та умінь студентів 

(збірник тестових завдань). 
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РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 
 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, 

тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 


