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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 
Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, за якої 

заплановані необхідні завдання виконуються студентом самостійно під методичним керівництвом 

викладача.  

Мета СРС – засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у студентів 

загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у становленні майбутнього 

фахівця вищого рівня кваліфікації.  

У ході самостійної роботи студент має перетворитися на активного учасника навчального 

процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, 

вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, нести індивідуальну відповідальність за якість 

власної професійної підготовки.  

СРС включає: опрацювання лекційного матеріалу; опрацювання та вивчення 

рекомендованої літератури, основних термінів та понять за темами дисципліни; підготовку до 

виступу на семінарських заняттях; поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; 

написання есе за заданою проблематикою; пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

означеною проблематикою дисципліни; аналітичний розгляд наукової публікації; контрольну 

перевірку студентами особистих знань за запитаннями для самодіагностики; підготовку до 

модульного контролю (колоквіуму); систематизацію вивченого матеріалу з метою підготовки до 

семестрового екзамену.  

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної дисципліни є самостійна 

робота студентів з вітчизняною та закордонною спеціальною економічною літературою, 

нормативними актами з питань державного регулювання соціально-економічних процесів в країні, 

статистичними матеріалами та даними опитувань громадськості. 

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Методи наукових 

досліджень в публічному управлінні та бізнесі» спрямовані на те, щоб дати студентам знання 

теоретичних основ предмета, а також застосування ними здобутих знань, вмінь і навичок на 

практиці. 
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РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

№ розділу, 

теми 
Назва розділу, теми 

Кількість 

годин 

СРС 

Форма 

контролю 

Термін 

виконання 

СРС 

Тема 1. Наука як сфера суспільної діяльності. 

10 

 

 

Конспект, 

семінарські 

заняття, 

залік по 

модулю, 

екзамен 

 

 

Протягом 

семестру 

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. 
2 

Тема 5. 
Планування і організація дослідницького 

процесу. 
5 

Тема 6. 
Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень. 
5 

Тема 7. Узагальнення результатів досліджень. 5 

Тема 8. 
Оформлення наукової продукції 

(результатів досліджень). 
2 

Тема 9 Організація наукової діяльності в Україні. 2   

Тема 10 
Впровадження результатів наукових 

досліджень ті їх ефективність. 
5   

Тема 11 
Особливості наукового дослідження 

публічного сектору та економіки. 
6   

Разом годин самостійної роботи студента 42  
 

 

 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 
 

При вивченні навчальної дисципліни «Методи наукових досліджень в публічному управлінні 

та бізнесі» самостійна робота здійснюється в основному в позаурочний час. 

Самостійна робота включає наступні етапи: 

- теоретичний – це опрацювання рекомендованої літератури за заданим планом за темами 

дисципліни; 

- підготовка та участь в обговоренні питань на семінарських заняттях згідно планів семінарів.  

Самостійна робота студента полягає у вивченні за допомогою навчально-методичної та 

додаткової літератури певних тем або окремих питань тієї або іншої теми. 

Спосіб виконання всіх питань та завдань, які виносяться на самостійне вивчення, обирається 

студентом (письмова відповідь на кожне запитання, короткі тези, усне опрацювання, тощо). Рівень 

засвоєння винесеного на самостійне вивчення матеріалу перевіряється викладачем шляхом 

тестування.  

Виконання всіх видів передбаченої цими вказівками самостійної роботи є необхідною умовою 

формування підсумкової оцінки та передумовою допуску студента до екзамену з дисципліни. 
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Самостійна робота № 1.  

Тема 1. Наука як сфера суспільної діяльності. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Сутність і методологія наукового пізнання. 

2. Емпіричні та теоретичні методи пізнання.  

3. Поняття про науку. 

4. Визначення поняття «наука». 

5. Основні функції науки. 

6. Структура і класифікація науки. 

Опрацювати джерела літератури: 

Опрацювання лекційного матеріалу; 

Базова література [1,2, 3] 

Допоміжна література: [2, 6, 7, 8,9, 11] 

Інтернет-ресурси: [1,4, 9, 10, 11] 

 

Самостійна робота № 2.  

Тема 2. Понятійно-термінологічний апарат науки. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Специфіка наукового пізнання та наукових досліджень в публічному управлінні та 

бізнесі.Класифікація наук. 

2. Види шкіл публічного адміністрування.  

3. Школа наукового управління.  

4. Класична (адміністративна) школа управління.  

5. Школа людських стосунків.  

6. Публічне управління в контексті неокласичної теорії.  

Опрацювати джерела літератури: 

 

Опрацювання лекційного матеріалу; 

Базова література [1] 

Допоміжна література: [1, 10, 11] 

Інтернет-ресурси: [1,2, 3, 4, 12] 

 

Самостійна робота № 3.  

Тема 3. Теоретичні засади методологічної логіки наукових досліджень . 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Різниця між методологією, методикою та методами досліджень.  

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

3. Поняття методу наукового дослідження. 

4. Загальнонаукові і емпіричні методи, їх класифікація, особливості використання та 

інтерпретації результатів 

Опрацювати джерела літератури: 

Опрацювання лекційного матеріалу; 

Базова література [1,2, 3] 

Допоміжна ітература: [2, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12,13] 

Інтернет-ресурси: [1,4, 9, 10] 

 

Самостійна робота № 4.  

Тема 4 Організація праці студента магістратури під час проведення наукового 

дослідження 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 
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1. Основні підходи до організаціїта проведення наукових досліджень. 

2. Методологія системного підходу 

3. Представлення наукових результатів. 

Опрацювати джерела літератури: 

Опрацювання лекційного матеріалу; 

Базова література [1,2, 3] 

Допоміжна література: [2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13] 

Інтернет-ресурси: [1,4, 9, 10] 
 

Самостійна робота № 5.  

Тема 5. Планування і організація дослідницького процесу. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Формування теоретичних уявлень про характер досліджень і рівень вивченості теми на 

основі літературного огляду. 

2. Аналіз існуючих вихідних даних наукового дослідження та можливостей їх 

застосування.  

3. Особливості використання загальнонаукових і спеціальних методів наукового 

дослідження та інтерпретації вихідної інформації.  

4. Складання конкретної методики наукового дослідження як системи загальних і 

спеціальних методів. 

Опрацювати джерела літератури: 

Опрацювання лекційного матеріалу; 

Базова література [1,2, 3] 

Допоміжна література: [2, 6, 7, 8,9, 11, 12, 13] 

Інтернет-ресурси: [1,4, 7, 9] 

 

Самостійна робота № 6.  

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 
 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. 

2. Національна система науково-технічної інформації. 

3. Види, джерела інформації та режим доступу до неї. 

4. Економічна інформація в документах. 

Опрацювати джерела літератури: 

Опрацювання лекційного матеріалу; 

Базова література [1,2, 3] 

Допоміжна література: [2, 6, 7, 8,9, 11, 12, 13] 

Інтернет-ресурси: [1,4, 14, 15] 

 

Самостійна робота № 7.  

Тема 7 Узагальнення результатів досліджень. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Аналіз і узагальнення даних дослідження. 

2. Визначення репрезентативності висновків. 

3. Співставлення результатів дослідження із теорією. 

4. Аналіз розходжень. 

5. Уточнення теоретичних моделей, досліджень та висновків. 

6. Проведення додаткових експериментів. 

7. Реалізація результатів виконаного дослідження. 

Опрацювати джерела літератури: 

Опрацювання лекційного матеріалу; 

Базова література [1,2] 

Допоміжналітература: [2, 3, 6, 8,10, 11, 12] 
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Інтернет-ресурси: [1,4, 9, 10] 

  
Самостійна робота № 8.  

Тема 8. Оформлення наукової продукції (результатів досліджень). 

. 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Особливості творів наукового характеру: стаття, відгук, рецензія, анотація, доповідь. 

2. Апробації результатів наукового дослідження.  

3. Підготовка тез доповідей та виступу на науково-практичних конференціях.  

4. Основні вимоги до підготовки і написання наукових статей, рефератів, курсових і 

дипломних робіт. 

Опрацювати джерела літератури: 

Опрацювання лекційного матеріалу; 

Базова література [1] 

Допоміжна література: [3, 4, 5,10, 12, 13] 

 
Самостійна робота № 9.  

Тема 9. Організація наукової діяльності в Україні.  

. 

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

наукових кадрів. 

2. Інтеграція науки у світовому науково-технологічному просторі. 

3. Міжнародне співробітництво вчених. 

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

дослідницькі програми, стажування за кордоном. 

 

Опрацювати джерела літератури: 

Опрацювання лекційного матеріалу; 

Базова література [1] 

Допоміжна література: [3, 4, 5,10, 12, 13] 

 

 

Самостійна робота № 10.  

Тема 10. Впровадження результатів наукових досліджень ті їх ефективність. 

1. Інституціональна побудова науки.  

2. Система вищої освіти в Україні.  

3. Науково-педагогічна діяльність. Наукові ступені, вчені звання в Україні та за кордоном: 

сутність, значення, порядок присудження 

Опрацювати джерела літератури: 

Опрацювання лекційного матеріалу; 

Базова література [1,2] 

Допоміжналітература: [2, 3, 6, 8,10, 11, 12] 

Інтернет-ресурси: [1,4, 9, 10] 

 

Самостійна робота № 11.  

Тема 11. . Особливості наукового дослідження публічного сектору та економіки 

. 

1. Методологія державного управління: специфіка структурного бачення. 

2. Системно-синергетичний генезис методології державного управління. 

3. Напрями вдосконалення організації досліджень з державного управління. 

4. Проблеми тематичної політики в галузі науки “Публічне управління та 

адміністрування”. 

Опрацювати джерела літератури: 
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Опрацювання лекційного матеріалу; 

Базова література [1,2, 3] 

Допоміжна ітература: [2, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12,13] 

Інтернет-ресурси: [1,4, 8, 11] 

 

 
Базова література 
1. Нащекина О.Н., Тимошенков И.В. Методология научных исследований : учеб. 

пособие. – Х.: НТУ «ХПИ», 2011. – 304 с. 

2. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник / М. Т. Білуха. – К.: 

АБУ, 2002. - 480 с. 

3. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. 

посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с. 

Допоміжна література 

1. Ананьин О.И. Экономическая наука в зеркале методологии // Вопросы 

философии. 1999. № 10. С. 135-151. 

2. Анкундинов И. Г. Основы научных исследований: Учебное пособие / И. Г. 

Анкундинов, А. М. Митрофанов. – СПб.: СЗТУ, 2002. – 65 с. 

3. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика / Е. П. Голубков. - М.: Издательство «Финпресс», 1998. - 416 с. 

4. Доннелли-мл. Р. А. Статистика = The complete idiot’s guide to Statistics / Р. А. 

Доннелли-мл. [Пер. с англ. Н. А. Ворониной]. - М.: Астрель: АСТ, 2007. – 367 с. 

5. Доугерти Кристофер. Введение в економетрику = Introduction to 

Econometrics / Кристофер Доугерти; [Под ред. О. О. Замкова; Пер. с англ.: Е. Н. 

Лукаш, О. Ю. Шибалкина, О. О. Замкова]. - М.: Инфра-М, 1997.- 402 с. 

6. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний 

посібник / В.В.Ковальчук, Л.М.Моїсєєв – К.: ВД «Професіонал», 2007.- 240с. 

7. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: 

Курс лекцій / О. В. Кустовська. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с. 

8. Лудченко А. А. Основы научных исследований: Учебное пособие /А. А. 

Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак; Под ред.: А. А. Лудченко. - 2-е изд. - К.: 

О-во "Знания", КОО, 2001 - 113 с. 

9. Свердан М.М., Свердан М.Р. Основи наукових досліджень. Навчальний 

посібник / М.М.Свердан, М.Р.Свердан - Чернівці: «Рута», 2006.- 352с. 

10.Сондерс М., Льюис Ф., Торнхилл Э. Методы проведения экономических 

исследований. – М.: Эксмо, 2006.- 640 с. 

11.Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій / А.С. 

Філіпенко. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с. 

12.Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / Г.С. 

Цехмістрова – К.: Видавничий Дім «Слово», 2003.- 240 c. 

13.Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково- 

дослідницької діяльності: підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. - 6-те вид., 

переробл. і доповн. – К.: Знання, 2008. - 310 с. 

Інтернет ресурси 
1. Науково-освітній портал 

http://eup.ru/ 

2. Сайт з економічної теорії 

http://www.economicus.ru 

3. Сайт Московського Либертариуму – Інституту свободи 

http :// www . libertarium . ru / libertarium 

4. Соціологічна бібліотека 

http://www.socioline.ru/library/ 

5. Сайт Державного Комітету Статистики України 

http :// www . ukrstat . gov .ua 
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6. Газета «БИЗНЕС» 

http://www.business.ua/ 

7. Эксперт Украина. Украинский деловой журнал 

http://expert.ua/ 

8. Украинский деловой еженедельник «Контракты» 

http :// www . kontrakty . com . ua / 

9. Методы исследования, применяющиеся в научной деятельности 

http :// diakonov . ru /1/ ScienceMet . html #_ Toc 71973373 

10. Методологія та методи наукового дослідження 

http://www.refine.org.ua/pageid-4859-1.html 

11.Вікіпедія: наукове дослідження 

http :// uk . wikipedia . org / wiki /% D 0%9 D % D 0% B 0% D 1%83% D 0% BA % D 0% BE 

% D 0% B 2% D 0% B 5_% D 0% B 4% D 0% BE % D 1%81% D 0% BB 

% D 1%96% D 0% B 4% D 0% B 6% D 0% B 5% D 0% BD % D 0% BD % D 1%8 F 

12.Википедия: экономика 

http :// ru . wikipedia . org / wiki /% D 0% AD % D 0% BA % D 0% BE % D 0% BD % D 0% BE 

% D 0% BC % D 0% B 8% D 0% BA % D 0% B 0 

13. Экономическое моделирование 

http://www.refworld.ru/referat_888457.html 

14. Проект кодексу наукової етики 

http://www.semynozhenko.net/ufv/files/kod_nayk_etiki.doc 

15. Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и 

социальных исследований 

http://4p.net.ua/content/view/42/29/__ 

 

 
Питання для самоконтролю 
1. Дайте визначення поняття науки. 

2. Назвіть критерії наукового знання. 

3. В чому полягає сутність наукового методу? 

4. Що таке гіпотеза? Чим гіпотеза відрізняється від теорії? 

5. Яке знання називають емпіричним, а яке теоретичним? 

6. Назвіть емпіричні методи дослідження та поясніть їх сутність. 

7. Які теоретичні методи дослідження Вам відомі? Поясніть, у чому полягає 

сутність кожного з цих методів. 

8. Що таке модель? З яких етапів складається процес моделювання? 

9. Чим відрізняються функціональні моделі від структурних? 

10.Як пов’язані між собою теоретичне та емпіричне пізнання? 

11.Дайте визначення наукового дослідження та назвіть його основні ознаки. 

12. Що таке суб’єкт, об’єкт та предмет наукового дослідження? 

13.Чим відрізняються фундаментальні дослідження від прикладних? 

14.В чому полягають особливості наукового пізнання у соціальних науках? 

15.Визначте об’єкт та предмет економічної науки. 

16.Що таке позитивні та нормативні економічні теорії? 

17.Наведіть приклади застосування методів індукції та дедукції в економічній 

науці. 

18.У чому полягають особливості моделювання в економічній науці? 

19.Наведіть класифікацію економіко-математичних моделей. 

20.У чому полягають особливості економічних спостережень та вимірів? Із 

якими проблемами пов’язані емпіричні дослідження в економічній науці? 

21.Що таке наукова проблема? 

22.Чим наукова проблема відрізняється від теми дослідження? 

23.У чому полягає методологія системного підходу в науці? 

24.Назвіть основні етапи планування та проведення наукового дослідження. 
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25.Із якою метою проводиться огляд наукової літератури в процесі дослідження? 

26.У яких формах можуть представлятися результати наукових досліджень? 

27.Яким вимогам (змістовно) повинна відповідати наукова стаття? 

28.Назвіть основні ознаки наукового стилю. 

29.Які жанри наукового стилю Вам відомі? 

30.Назвіть етичні принципи проведення наукових досліджень. 

31.Наведіть приклади недобросовісної практики наукових досліджень. 

32.У чому полягають особливості етичних проблем у соціальних науках? 

33.Для чого створюються етичні кодекси професіональних асоціацій 

дослідників, що займаються соціальними дослідженнями? 

34.Назвіть основні права та обов’язки дослідників, спонсорів дослідження та 

респондентів (об’єктів дослідження) відповідно до етичного кодексу 

ICC/ESOMAR. 

35.Які типи даних використовуються при проведенні соціальних досліджень? 

36.Назвіть методи збору якісних даних та поясніть їх сутність. 

37.В чому полягає сутність наукового спостереження? Які види спостережень 

вам відомі? 

38.Назвіть переваги та недоліки наукового спостереження як методу збору 

даних. 

39.В чому полягає сутність опиту як методу збору даних? 

40.Які види опитів ви знаєте? В чому полягають переваги та недоліки окремих 

видів опитів? 

41.В чому різниця між випадковими та систематичними помилками при 

проведенні опитів? 

42.Які види респондентських та адміністративних помилок, що можуть виникати 

при проведенні опитів Ви знаєте? Як можна зменшувати ці помилки? 

43.В чому сутність експерименту як методу збору даних? Чим експеримент 

відрізняється від інших методів збору даних? 

44.Назвіть можливі джерела помилок, що виникають в експериментах у 

соціальних дослідженнях. 

45.Якими засобами можна здійснювати контроль за дією змінних у процесі 

експерименту? 

46.Які типи шкал використовуються для вимірів у соціальних дослідженнях? 

47.Що таке шкали Лайкерта? Для чого вони використовуються в соціальних 

дослідженнях? 

48.Як використовуються шкали семантичного диференціалу у соціальних 

дослідженнях? 

49.Що таке збалансовані та незбалансовані шкали? Чи можна використовувати 

незбалансовані шкали при проведенні опитів? 

50.Що таке шкали постійної суми? 

51.Які основні рішення приймаються при упорядкуванні анкет? 

52.Назвіть вимоги до формулювання та послідовності питань у анкетах. 

53.Назвіть основні етапи процесу формування вибірки. 

54.У чому полягає різниця між випадковими та невипадковими методами 

формування вибірки? 

55.У чому сутність процедури стратифікаційного методу формування вибірки? 

56.В чому переваги стратифікаційного методу формування вибірки у порівнянні 

із простою випадковою вибіркою? 

57.Назвіть особливості систематичного та кластерного методів формування 

вибірки. 

58.Які види невипадкових методів формування вибірки Вам відомі? Поясніть їх 

сутність. 

59.В чому полягають переваги та недоліки невипадкових методів формування 

вибірки у порівнянні з випадковими? 
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60.Як розраховуються середні значення змінної, дисперсія та стандартне 

(середньоквадратичне) відхилення для вибірки та генеральної сукупності? 

61.Які фактори впливають на розмір вибірки у випадку простої випадкової 

вибірки? 

62.Як визначають розмір випадкової вибірки при вивченні відсоткових 

співвідношень? 

63.Поясніть, у чому полягає загальна процедура тестування статистичної 

значущості відхилень та різниць у отриманих результатах. 

64.Що таке нульова та альтернативна гіпотези? 

65.Що називають помилками першого та другого роду при тестуванні 

статистичної значущості відхилень? Як можна зменшувати ці помилки? 

66.Які статистичні розподіли можуть використовуватися для тестування 

статистичних гіпотез? 

67.Як тестують статистичну значущість різниці у результатах для різних груп 

об’єктів за допомогою метода Хі-квадратів? 

68.Поясніть, як застосовується дисперсійний аналіз для тестування статистичної 

значущості різниці у результатах для різних груп об’єктів? 

69.В чому полягає сутність кореляційного аналізу? Для чого він проводиться? 

70.Що таке коваріація і чим від неї відрізняється коефіцієнт кореляції? 

71.Що таке кореляційна матриця? 

72.В чому полягає сутність регресійного аналізу? 

73.Які методи апроксимації даних використовуються в регресійному аналізі? 

74.Як перевіряють якість регресійного рівняння? 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

 

1.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та 

законів; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів 

останніх подій в економічній сфері в країні та за її межами; 

 використання матеріалів періодики; 

 проведений опис об’єктів. 

4-5 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття 

двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 

розкриття питання) 

2-3 

 робота студента малообґрунтована, неповна; 

 студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали періодики. 

 робота студента малообґрунтована, неповна; 

 використані матеріали лише підручника. 

1-2 

  самостійна робота  виконана менше, ніж 20% загального обсягу завдань. 0-1 
 

 

 

Укладач:   ____________  Васьківська К.В., д.е.н., професор 
 

 


