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Назва дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в управлінні» 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Коперника, 3 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, 

Кафедра економіки та публічного управління 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»,  

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Викладачі дисципліни Парубчак Іван Орестович – професор кафедри економіки та публічного 

управління Львівського національного університету імені Івана 

Франка, д.н.держ.управл, професор 

Контактна інформація 

викладачів 

ivan.parubchak@lnu.edu.ua 

parubchak_io@ukr.net 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Кожного четверга, 15
00

-17
00

 год. (вул. Коперника, 3, ауд.408)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype, Viber, Telegram або подібні ресурси. Для погодження часу 

он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити. 

Сторінка курсу Сайт кафедри https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-

publichnoho-upravlinnya 

Інформація про 

дисципліну 

Нормативна навчальна дисципліна циклу загальної підготовки. 

 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни. Надання необхідного 

обсягу знань у галузі наукових досліджень, професійних досліджень в 

управлінні, підготовка до самостійного наукового та професійного 

досліджень, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки 

повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових робіт, 

кваліфікаційної роботи. 

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. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література 

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. Голіков В. А., Козьміних М. А., Онищенко О. А. Методологія наукових 

досліджень: навч. посіб. Одеса. 2014. ‒ 163 с.  

4. Грищенко І.М., Григоренко О.М., Борисенко В.О. Основи наукових 

досліджень. – К.: КНТЕУ, 2001. – 186 с. 

5. Добров Г.М. Наука о науке: Начала науковедения: 3 изд., доп. и перераб. 

– К.: Наукова думка, 1989. – 301 с. 

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

Павленко, С.П. Руда, Ю.О. Храмов. – К.: Фенікс., 2000. – 527 с.  
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7. Кальниш Ю. Г. Методологія наукових досліджень: навч.-метод. посіб. 

для підготов. магістрів за спец. 8.150101 Державна служба. Київ. 2013. ‒ 

125 с.  

8. Костюкевич В. М., Коннова М. В. Методологія наукових досліджень: 

навчальний посібник. Вінниця. 2017. Т. 172. 5 

9. Кузин Ф. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты: Практическое пособие для студентов-

магистрантов. –  М.: Ось – 89, 1999. – 304 с. 

10. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Курс лекцій. Тернопіль. 2005. 124 с.  

11. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Г.А. Основы научных 

исследований. – К.: Знання, 2001. – 113 с. 

12. Малигіна В. Д. Методологія наукових досліджень. Рівне. 2016. 247 с. 7. 

Матвієнків С. М. Методологія наукових досліджень: навч.-метод. посіб. 

Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. 

Стефаника, 2010. 84 с. 

13. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. 

Важинський, Т І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 

– 260 с. 

14. 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.   

15. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. збірник. – К.: 

Держкомстат України, 2003. – 340 с. 

16. Прохоров Е. П. Исследуя журналистику: Теоретические основы, 

методология, методика, техника работы исследователя СМИ: Учеб. 

пособ. – М.: РИП-Холдинг, 2005. – 202 с. 

17. Радіонова І. Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний аспект: 

навч. посіб. Київ. КНЕУ. 2010. 106 с.  

18. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: Навч. 

посіб. для вищ. пед.  закл. освіти. – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 260 с. 

19. Теорія і практика політичного аналізу: Навч. посібник. / За заг. ред. О.Л. 

Василевського, В.А. Ребкала. – К.: Міленіум, 2003. – 228 с.  

20. Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-

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

21.  Шишкіна Є.К., Носирєв О.О. Методологія наукових досліджень: навч. 

посіб. Харків. 2014. 200 с.  

22. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В. Є. 

Юринець. Львів. 2011. ‒ 180 с. 

Інтернет ресурси  

1. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади http://www.kmu.gov.ua  

2. Офіційний портал Верховної Ради України. http://rada.gov.ua  

3. Сайт Державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua  

Сайт Міністерства освіти і науки України : 

4. Методологія та методи наукового дослідження: 

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

Обсяг курсу Всього 90 год (3 кредити системи ЄКТС). З них: 32 години 

аудиторних занять: 16 годин лекцій, 16 годин семінарських занять та 

58 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

При вивченні дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень 

в управлінні» студенти отримають такі компетентності (здатність):  

 здатність проводити наукові та професійні дослідження, використовуючи 

сучасні інформаційні носії, програмне забезпечення; 

 здатність застосовувати теоретичні та емпіричні методи дослідження;  

 здатність до планування науково-дослідних робіт та професійних 

досліджень;  

 здатність організовувати науково-дослідну роботу; здатність до 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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формування та обґрунтування наукових гіпотез; здатність до оволодіння 

традиційними та сучасними інноваційними методами проведення досліджень;  

 здатність складати і оформляти організаційно-технічні та методичні 

документи щодо оцінювання ефективності управлінської системи, технологій 

адміністрування;  

 здатність до оформлення результатів наукових та професійних досліджень 

та впровадження їх у практику; 

 здатність до інформаційного забезпечення процесу наукового та 

професійного дослідження; 

  здатність до наукового пізнання на основі системного, синергетичного 

підходів;  

 здатність до висвітлення наукових результатів, підготовки наукових 

публікацій;  

 здатність до визначення ефективності досліджень. 

Студенти повинні 

а) знати 

– зміст основних категорії у галузі наукової діяльності;  

– стан наукової діяльності в Україні та за кордоном;  

– особливості проведення наукового та професійного досліджень;  

– методологію сучасного наукового дослідження в галузі публічного 

управління та адміністрування;  

– основні види і джерела наукової інформації;  

– загальні вимоги до оформлення наукового дослідження. 

б) вміти 

– обґрунтовувати наукову проблему;  

– розробляти методику та план наукового дослідження;  

– добирати інформаційні джерела наукових досліджень, професійних 

досліджень;  

– оформляти результати наукових досліджень, представляти результати 

професійних досліджень;  

– здійснювати апробацію результатів наукових досліджень. 

Ключові слова Наука, наукові дослідження, види наукових досліджень, принципи 

наукових досліджень, професійне дослідження, ситуаційна порблема, 

академічна доброчесність, плагіат 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, семінарських робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано у СХЕМІ КУРСУ 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Дисципліна передує вивченню навчальних дисциплін «Прийняття 

рішень в публічному управлінні та адмініструванні», «Стратегічне 

управління в діяльності органів влади та бізнес-структур», «Управління 

змінами та впровадження інновацій в організації» та виконання 

курсової і кваліфікаційної робіт 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, семінари-дискусії, робота в малих групах, кейс-

методи, ділові ігри.  

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей окремих тем навчальної дисципліни. 

Вивчення навчальної дисципліни не потребує використання 

спеціального програмного забезпечення, крім загальновживаних 

програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 
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(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Критерії оцінювання 
5 

балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну 

роботу/семінарське заняття) студент отримує за умови відповідності 

виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту 

виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і 

самостійної роботи 

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) 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. 

2 

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. Залік по модулю  

Критерії оцінювання  
30 

балів 

Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за 

окремими варіантами (дистанційно за умови дистанційної форми 

навчання). 

0 – 30 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1-20) – завдання із вибором відповіді – 

тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь. Кожне правильно 

виконане завдання оцінюється в 0,5 бала 

10 

балів 

2. Другий рівень (завдання 21-25) – завдання з короткою 

відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

10 

балів 
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студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 

Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала 

3. Третій рівень (завдання 26-27) – завдання з розгорнутою 

відповіддю (повне обґрунтування відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 

потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями. 

Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів 

10 

балів 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання  

Відмінно («20-25») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та 

аргументовано її викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу. В роботі використані сучасні методи 

аналізу. План роботи поданий і затверджений в терміни, які узгоджені на кафедрі. 

Захистив ІНДЗ по темі, яка має науково-дослідний характер і передбачає 

безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших 

творчих завдань. 

Добре («14-19») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів, 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. Виконав ІНДЗ згідно вибраної теми.  

Задовільно («9-13») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Невчасно подав 

тему ІНДЗ до захисту.  

Незадовільно («5-8») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ 

виконана не по вибраній темі. 

Незадовільно («до 5») – 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. ІНДЗ по вибраній темі не 

виконано.  

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним розподілом і сумуються:  

• практичні заняття: максимальна кількість балів 35 

• індивідуальна науково-дослідна робота: максимальна кількість 

балів 25 

 • заліковий модуль: 30 балів.  

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

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 не доброчесності. Виявлення ознак академічної 

не доброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її не 

зарахуванням викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

 

Відвідування 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 
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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; 

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. 

 

Дуальна освіта: Навчальна дисципліна зараховується для здобувачів 

вищої освіти, які працюють за фахом і мають практичний досвід 

виконання робіт за темами навчальної дисципліни. У випадку участі в 

тренінгу (його повний опис) / написання тез для участі в наукових 

заходах (2 позиції) або статті у співавторстві з лектором за темами 

навчальної дисципліни – зараховується як індивідуальна науково-

дослідна робота. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

Питання до 

підсумкового 

контролю 

1. Дайте сутність визначення поняття методології науки.  

2. Дайте сутність визначення поняття критерія.  

3. Дайте сутність визначення поняттям гіпотези, теорії, наукової ідеї, а також 

дайте методи її генерування.  

4. Дайте визначення класифікації наук.  

5. Дайте технологію дослідження та її елементи.  

6. Викладіть принципи розвитку наук.  

7. Розкрийте сутність поняття "емпіричне дослідження". 

8. Назвіть основні методи емпіричного дослідження.  

9. Охарактеризуйте сутність методу спостереження. Назвіть вимоги до 

спостереження.  

10. Назвіть етапи проведення спостереження.  

11. Розкрийте сутність методу вимірювання.  

12. Розкрийте сутність методу порівняння. Назвіть види порівняння.  

13. Розкрийте сутність методу узагальнення.  

14. Охарактеризуйте сутність методу експерименту.  

15. Назвіть види експерименту.  

16. У чому полягає особливість теоретичних методів наукового дослідження?  

17. Дайте характеристику основних етапів проведення теоретичних 

досліджень. 

18. Які серед загальнонаукових методів найчастіше використовуються на 

теоретичному рівні дослідження?  

19. Охарактеризуйте такі теоретичні методи дослідження, як аналіз та синтез.  

20. Поясніть сутність індуктивного та дедуктивного методів наукового 

дослідження.  
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21. У чому полягає зміст методів порівняння, формалізації та абстрагування?  

22. Розкрийте особливості методу моделювання.  

23. Дайте визначення сутності поняття "наукове видання".  

24. Чим відрізняються науково-дослідні та джерелознавчі наукові видання?  

25. Що відноситься до наукових неперіодичних видань.  

26. Які ви знаєте види монографій?  

27. Наведіть форми висвітлення підсумків наукової роботи.  

28. Наведіть види рефератів.  

29. Що відноситься до результатів винахідницької діяльності?  

30. Де може відбуватися усна передача інформації про наукові результати?  

31. Дайте визначення сутності наукової конференції, їх види.  

32. Які ви знаєте форми участі в дискусії?  

33. Що таке науково-дослідний процес?  

34. Поясніть, що розуміють під науковим напрямом, проблемою, 

комплексною проблемою, темою, науковим питанням. 

35. Наведіть стадії науково-дослідного процесу.  

36. Охарактеризуйте окремі стадії науково-дослідного процесу.  

37. Назвіть структурні елементи програми дослідження.  

38. Дайте визначення об'єкта й предмета дослідження.  

39. Назвіть загальні критерії обґрунтування теми наукового дослідження.  

40. Охарактеризуйте етапи створення нової інформації.  

41. Поясніть, що є планами наукового дослідження.  

42. Охарактеризуйте безпосередні впливи на продуктивність діяльності 

науковця.  

43. Поясніть, що включає системи елементів наукової організації праці. 

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

завершенню курсу. 
 

 
 



1 
 

СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж

день 
Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* 

Література. 

Ресурси в інтернеті 
Завдання, год 

Термін 

виконання 

1. 

Тема 1. Наука як сфера суспільної діяльності. 

Об’єкт, предмет та завдання курсу «Методологія наукових 

досліджень».  

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.  

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

2. 

Семінарське заняття №1. Вибір напряму наукового або 

професійного дослідження.  

Мета вивчення: оволодіти знаннями про основні напрями 

наукових та професійних досліджень.  

1. Поняття наукової проблеми. Поняття проблемної 

управлінської ситуації. 

2. Поняття теми дослідження та методика її формулювання.  

3. Визначення предмета та об’єкта дослідження. Мета і завдання 

дослідження.  

4. Методи наукових досліджень. Конкретні наукові методи 

психологічних досліджень. Проблема об’єктивності 

дослідницьких методів в психології.  

5. Порядок здійснення наукового дослідження. Поняття, функції 

та структура програми дослідження.  

6. Ефективність наукового дослідження. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

3. 

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. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 
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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. 

4. 

Семінарське заняття №2. Основи теоретичних та 

експериментальних досліджень.  
Мета вивчення: оволодіти знаннями про особливості 

теоретичних та експериментальних досліджень.  

1. Сутність, мета, завдання та етапи теоретичних досліджень.  

2. Методи теоретичних досліджень.  

3. Сутність, мета, функції наукового експерименту. 

Класифікація експериментів.  

4. Методичне забезпечення експериментальних досліджень. 

Робоче місце експериментатора та організація експерименту.  

5. Валідність в організації наукового психологічного 

дослідження і його результатів. Формування вибіркової 

сукупності.  

6. Підготовка даних та методика обробки інформації. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

5. 

Тема 3. Теоретичні засади методологічної логіки наукових 

досліджень. Методика пошуку та використання 

інформації в наукових дослідженнях та професійній 

діяльності. 
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.  

Застосування програмного забезпечення в  наукових 

дослідженнях та професійній діяльності.  

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 
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6. 

Семінарське заняття №3. Наукова організація дослідного 

процесу.  
Мета вивчення: оволодіти знаннями про особливості організації 

науково-дослідного процесу; розглянути особливості 

особистості вченого.  

1. Організація та психологія наукової творчості. Особливості 

творчої праці.  

2. Роль особистості вченого в науці.  

3. Риси творчої особистості «ідеального» вченого як суб’єкта 

наукового пізнання.  

4. Особливості розумової праці. Етика та праксеологія науки. 

Проблема гармонії істини, добра та краси у творчості вченого.  

5. Свобода наукового пошуку та соціальна відповідальність 

науковця. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

7. 

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. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

8. 

Практичне заняття №4. Пошук, накопичення та обробка 

інформації в управлінні та наукових дослідженнях.  
Мета вивчення: оволодіти знаннями про інформаційну базу, 

особливості обробки наукової інформації.  

1. Загальна характеристика інформації. Роль інформації у 

наукових дослідженнях.  

2. Види джерел інформації. Джерела інформації професійного 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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спрямування. 

3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.  

4. Класифікація, структура та призначення наукових документів.  

5. Пошук необхідної інформації. Принципи збору 

інформаційного матеріалу. Порядок обробки та групування 

матеріалу. Використання програмного забезпечення для 

обробки інформації (статистичних даних). 

9. 

Тема 5. Планування і організація дослідницького процесу. 

Пріоритетні напрямки застосування сучасних 

інноваційних підходів, методологій та технологій з 

метою удосконалення системи державного управління. 
Суть і структура дослідного процесу. 

Формування теоретичних уявлень про характер наукових та 

професійних досліджень і рівень вивченості проблеми. 

Аналіз існуючих вихідних даних наукового (професійного) 

дослідження та можливостей їх застосування. Особливості 

використання загальнонаукових і спеціальних методів 

наукового дослідження та інтерпретації вихідної інформації 

при розв’язанні ситуацій з публічного управління та 

адміністрування. Складання конкретної методики наукового 

дослідження як системи загальних і спеціальних методів. 

Аналіз результатів застосування методики і підготовки 

висновків з проведеного наукового чи професійного 

дослідження. Розробка рекомендацій щодо досягнення мети 

наукового (професійного) дослідження та розв’язання 

поставлених завдань. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

10. 

Практичне заняття №5. Виклад та обґрунтування наукових 

результатів.  

Мета вивчення: оволодіти знаннями про особливості викладу та 

обґрунтування наукових результатів.  

1. Обробка результатів наукових досліджень.  

2. Прийоми викладення матеріалів наукового дослідження.  

3. Правила та загальні вимоги до оформлення наукових робіт.  

4. Мова та стиль наукової роботи. Підготовка публікацій, 

рефератів, доповідей. 

5. Формування презентаційних матеріалів для відображення 

результатів дослідження. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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11. 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

Новітні системи пошуку, накопичення та обробки 

інформації в публічному управлінні. 
Класифікація інформаційного забезпечення наукових 

досліджень. Національна система науково-технічної інформації. 

Види, джерела інформації та режим доступу до неї. 

Управлінська 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. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

12. 

Практичне заняття №6. Основні вимоги до наукових робіт.  
Мета вивчення: сприяти формуванню знань про вимоги до 

наукових робіт; оволодіти вмінням правильно оформлювати 

магістерську роботу.  

1. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.  

2. Сутність магістерської роботи, її структура.  

3. Вимоги до магістерської роботи.  

4. Технологія підготовки магістерської роботи.  

5. Оформлення і захист магістерської роботи. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

13. 

Тема 8. Оформлення наукової продукції (результатів 

досліджень). Застосування цифрових технологій під час 

проведення наукових консультацій та презентацій 

результатів академічних та прикладних 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 кваліфікаційних робіт. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

14. 

Практичне заняття №7. Організація праці та часу здобувача 

вищої освіти при проведенні наукових (професійних) 

досліджень. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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15. 

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. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

16. 

Заліковий модуль 

Семінарське заняття 

Список основної 

літератури 

Перелік питань для 

підсумкового контролю 

Тестові завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

 
 

 


