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Формат курсу Очний   

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем даної дисципліни. 

Теми 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. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у формі тестів в системі МООDLE 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін: 
економічна теорія, основи менеджменту, менеджмент, економіка 

підприємств, фінансове посередництво,  достатніх для сприйняття 

категоріального апарату щодо управління змінами в бізнес середовищі 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

При читанні лекцій використовується мультимедійна презентація, 

Microsoft Teams. 

Практичні заняття проводяться з використанням інтерактивних форм і 

методів навчання (ситуаційні вправи, робота в парах, малих групах, 

рольові ігри та ін.). 

Необхідне обладнання Викладання курсу вимагає мультимедійного забезпечення. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні заняття: максимальна кількість балів 40 

• індивідуальна науково-дослідна робота: максимальна кількість балів 
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 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (реферати, вирішення ситуаційних вправ, кейсів). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 



незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права 

її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

практичних заняттях, поточному тестуванні, самостійній роботі. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом 

чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних 

з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену. Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової 

оцінки знань, зразок екзаменаційного білета, перелік тестових завдань. 

З навчально методичним комплексом з даної дисципліни можна 

ознайомитись на сайті факультету: financial.lnu.edu.ua  

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 
 
 
 
 

Схема курсу 

«Методи наукових досліджень в публічному управлінні та адмініструванні» 
 
Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота)  

Література Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

(тиж) 

1 Тема 1. Наука як сфера 

суспільної діяльності. 

1.Об’єкт, предмет та 

завдання курсу 

«Методологія наукових 

досліджень в публічному 

управлінні та бізнесі».  

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література: 

[12, 13, 14, 

15, 16, 17, 

18] 
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2. Поняття про науку. 

Значення науки для розвитку 

та організації суспільства.  

3. Визначення 

поняття «наука». 

Виникнення і розвиток 

наукового знання. Основні 

функції науки. 

Фундаментальні науки та їх 

значення. Прикладні науки.  

4.Структура і 

класифікація науки. Суть та 

особливості формування і 

розвитку природничих, 

гуманітарних та суспільних 

наук.  

 

 

 Тема 2. Суть та структура 

наукового знання.  

1. Понятійно-

термінологічний 

апарат науки. 

Суть та структура 

наукового знання. 2. 

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. 3. 

Структура емпіричного 

знання, його 

взаємозв’язок  з теорією і 

практикою. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література: 

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

  

 Тема 3. Теоретичні засади 

методологічної логіки 

наукових досліджень. 

1.Поняття методології 

науки. Різниця між 

методологією, методикою 

та методами досліджень.  

Рівні методології науки: 

їх сутність, значення та 

характерні особливості. 

2.Поняття методу 

наукового дослідження. 

Загальнонаукові і 

емпіричні методи, їх 

класифікація, особливості 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

 

Л-2 

П-2 

С-6 

 



використання та 

інтерпретації результатів. 

3. Основні методи: 

порівняльний, 

історичний, системний 

підхід, структурний 

аналіз, статистичні, 

логічні, моделювання, 

“мозкової атаки”, 

експертних оцінок тощо.  

Зв’язок методу і методики 

дослідження.  

 

2 Тема 4. Організація праці 

студента магістратури під 

час проведення 

наукового дослідження. 

1.Поняття науково-

дослідного процесу та 

особливостей його 

перебігу й організації. 

Стадії наукового 

дослідження. Вивчення 

основних чинників 

розвитку наукової 

діяльності, 

закономірностей і 

принципів її організації. 

2. Особливості організації 

та планування 

одноосібної та 

колективної наукової 

діяльності. Творча 

активність при 

проведенні наукових 

досліджень. 

 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література: 

 [12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

Л-1 

П-1 

С-6 

2 

3 Тема 5. Планування і 

організація 

дослідницького процесу. 

1.Суть і структура 

дослідного процесу. 

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. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

 

 

Л-1 

П-1 

С-6 

3 



3.Особливості 

використання 

загальнонаукових і 

спеціальних методів 

наукового дослідження та 

інтерпретації вихідної 

інформації. 

4 Тема 6. Інформаційне 

забезпечення наукових 

досліджень. 

1.Класифікація 

інформаційного 

забезпечення наукових 

досліджень. Національна 

система науково-

технічної інформації. 

2.Види, джерела 

інформації та режим 

доступу до неї. 

3.Економічна інформація 

в документах. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

Л-1 

П-1 

С-6 

 

5 Тема 7. Узагальнення 

результатів досліджень. 

1.Аналіз і узагальнення 

даних дослідження. 

Визначення 

репрезентативності 

висновків. 2. 

Співставлення 

результатів дослідження 

із теорією. Аналіз 

розходжень. Уточнення 

теоретичних моделей, 

досліджень та висновків. 

3.Проведення додаткових 

експериментів. Реалізація 

результатів виконаного 

дослідження. 

 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

Л-1 

П-1 

С-6 

 

6 1.Жанри творів 

наукового характеру: 

стаття, відгук, рецензія, 

анотація, доповідь. 

2.Особливості 

апробації результатів 

наукового дослідження. 

Підготовка тез доповідей 

та виступу на науково-

практичних 

конференціях. 3.Основні 

вимоги до підготовки і 

написання наукових 

статей, рефератів, 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

Л-1 

П-1 

С-6 

 



курсових і дипломних 

робіт. 

 

7 Тема 9. Організація 

наукової діяльності в 

Україні. 

1. Законодавство України 

про наукову діяльність, 

вищу освіту, підготовку 

та  атестацію наукових 

кадрів. 

2.Інституціональна 

побудова науки. Академії 

наук. Історія та розвиток 

Національної академії 

наук України. Основні 

типи науково-дослідних 

установ. Побудова НАН 

України.  

3.Наукові школи. 

 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

Л-2 

П-1 

С-5 

 

8 Тема 10. Впровадження 

результатів наукових 

досліджень та їх 

ефективність. 

1.Організація наукової 

роботи студентів 

магістратури.  

Вибір теми дослідження. 

Складання плану 

дослідження. Аналіз 

літератури з обраної 

тематики. 2.Проведення 

дослідження. Аналіз 

результатів і підготовка 

висновків з проведеного 

наукового дослідження. 

Розробка рекомендацій 

щодо досягнення мети 

наукового дослідження та 

розв’язання поставлених 

завдань. 3.Основні форми 

впровадження результатів 

наукових досліджень. 

Критерії ефективності 

наукових досліджень. 

Особливості апробації 

результатів наукового 

дослідження. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

Л-4 

П-4 

С-8 

 

9 Тема 11. 

Особливості наукового 

дослідження публічного 

сектору та економіки 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

Л-4 

П-4 

С-8 

 



1.Методологія як 

інтегральна система знань 

регулятивно-діяльнісної 

природи. Методологія 

державного управління: 

специфіка структурного 

бачення. 2.Системно-

синергетичний генезис 

методології державного 

управління. Системна 

модель науки та її 

можливості у підвищенні 

ефективності науково-

дослідної діяльності. 

3.Напрями вдосконалення 

організації досліджень з 

державного управління. 

4.Проблеми тематичної 

політики в галузі науки 

“Публічне управління та 

адміністрування” . 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

    90  

 

 

 

 

 


