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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є система та процес наукового 

дослідження. 

 

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. 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

При вивченні дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в управлінні» 

здобувачі вищої освіти набувають такі компетентності (здатність):  

ІК1 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

ЗК01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК03 Здатність розробляти та управляти проєктами 

ЗК04 Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний 

рівні. 

ЗК06 Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.  

ЗК07 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

СК03 Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема 

розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного 

управління та адміністрування.  

СК04 Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК07 Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні 

довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на 

різних рівнях публічного управління та адміністрування. 

СК08 Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних 

систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК09 Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного 

управління та адміністрування.  

СК13 Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами в організації для 

вдосконалення існуючих та розроблення нових управлінських систем. 

СК14 Здатність вивчати та впроваджувати новітній досвід управлінської роботи, 

удосконалювати інструментарій та відповідні стандарти. 
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Програмні результати навчання: 

РН01 Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

РН02 Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи 

вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти 

нормативно-правових актів для їх усунення. 

РН04 Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного 

управління та адміністрування.  

РН08 Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 

управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних 

норм.  

РН09 Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми 

публічного управління та результати досліджень.  

РН12 Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного 

управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, 

вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його 

результатів, формулювання обґрунтованих висновків.  

РН13 Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: людськими 

ресурсами, інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю. 

РН14 Формувати додаткові компетентності шляхом самонавчання та організації для 

державних службовців / персоналу навчання, участі у тренінгах, сертифікаційних і грантових 

програмах. 

РН16 Застосовувати набуті знання щодо фактів, методів, правил і принципів в управлінні 

персоналом з метою забезпечення ефективного функціонування суб’єктів управління та 

адміністрування у конкретних практичних ситуаціях. 

РН17 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, дотримуватися 

принципів безперервного розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути професійного 

зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін, уміти встановлювати 

життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру. 

 

Здобувачі вищої освіти повинні 

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

Україні та за кордоном;  особливості проведення наукового дослідження;  методологію 

сучасного наукового дослідження в галузі публічного управління та адміністрування;  основні 

види і джерела наукової інформації;  загальні вимоги до оформлення наукового дослідження. 

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

дослідження;  добирати інформаційні джерела наукових досліджень;  оформляти результати 

наукових досліджень;  здійснювати апробацію результатів наукових досліджень. 
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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. 

 

Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. 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. Методика 

пошуку та використання інформації в наукових дослідженнях та професійній 

діяльності. 

Тема 4. Планування і організація дослідницького процесу. Пріоритетні напрямки 

застосування сучасних інноваційних підходів, методологій та технологій з 

метою удосконалення системи державного управління. 

Тема 5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Новітні системи пошуку, 

накопичення та обробки інформації в публічному управлінні. Аналіз 

документів як метод набуття первинної інформації у ході дослідження з 

публічного управління. 

Тема 6.. Вибірковий метод у науковому дослідженні в галузі публічного управління. 

Тема 7. Спостереження як метод збору первинної інформації у науковому дослідженні 

з публічного управління. 

Тема 8. Узагальнення результатів досліджень. Оформлення наукової продукції 

(результатів досліджень). Застосування цифрових технологій під час 

проведення наукових консультацій та презентацій результатів академічних та 

прикладних досліджень. 

Тема 9. Впровадження результатів наукових досліджень та їх ефективність.  

 



6 
 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Тема 1. Наука як сфера суспільної діяльності. 

Поняття науки та наукового дослідження. Предмет науки. Основні функції науки.  

Класифікація науки. Основні наукові галузі. Напрями сучасного розвитку науки в 

публічному управлінні. Поняття методології. Вибір методологічної основи 

дослідження. Схема наукового пізнання. Поняття про наукові факти. Формулювання 

наукової проблеми. Характеристика гіпотези та її види.  

 

 

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

науки. 

Наукове пізнання й наукова діяльність: сутність і структура. Суб'єкти наукової 

діяльності у закладі вищої освіти.  Організація науково-дослідницької діяльності 

здобувачів вищої освіти. 

Поняття наукового дослідження: основні ознаки та характеристики. Вимоги до 

визначення наукових досліджень Основні види наукових досліджень 

 

Тема 3. Теоретичні засади методологічної логіки наукових досліджень. Методика 

пошуку та використання інформації в наукових дослідженнях та 

професійній діяльності. 

Методологія дослідження. Фундаментальна або філософська методологія. 

Загальнонаукова методологія. Загальнонаукові принципи дослідження. 

Конкретнонаукова методологія. Методи і техніка дослідження. 

Поняття та загальна характеристика емпіричних методів наукового дослідження. 

Спостереження як емпіричний метод наукового дослідження Емпіричні методи: 

вимірювання, порівняння, узагальнення Експеримент Інші емпіричні методи 

дослідження. 

Сутність теоретичних методів наукового дослідження. Характеристика основних 

теоретичних методів наукового дослідження. Особливості логічного та хронологічного 

підходів при проведенні теоретичних досліджень. 

 

Тема 4. 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 

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. Аналіз 

результатів застосування методики і підготовки висновків з проведеного наукового 

дослідження. Розробка рекомендацій щодо досягнення мети наукового дослідження та 

розв’язання поставлених завдань.  

 

 

Тема 5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Новітні системи 

пошуку, накопичення та обробки інформації в публічному управлінні. 
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Аналіз документів як метод набуття первинної інформації у ході 

дослідження з публічного управління. 

Сучасний аналітичного інструментарію досліджень публічного управління та 

опрацювання базових організаційних основ аналітичної складової наукових 

досліджень. Основні типи задач, що вирішують науковці в процесі проведення 

наукових досліджень з питань публічного управління. Диференціація методів 

дослідження залежно від поставлених цілей наукових досліджень та інформаційних 

можливостей. Сфери застосування окремих прийомів аналітичного дослідження. 

Емпіричні методи наукових досліджень: спостереження (суцільне та вибіркове) і 

експеримент; порівняння та вимірювання; експертизи; опитування та анкетування; 

формалізація та аксіоматизація. Абстрактно-логічні прийоми дослідження та сфери їх 

застосування. Особливості та сфери застосування окремих статистичних та 

математичних методів в аналітичних дослідженнях.  
 

Тема 6. Вибірковий метод у науковому дослідженні в галузі публічного 

управління. 

Поняття про суцільне та несуцільне дослідження. Методи несуцільного 

дослідження. Головні поняття вибіркового методу. Головні способи формування 

вибіркової сукупності. Прості схеми відбору. Багатоступеневі та комбіновані 

способи формування вибіркової сукупності. Невипадкові схеми відбору. 
 

Тема 7. Спостереження як метод збору первинної інформації у науковому 

дослідженні з публічного управління. 

Поняття спостереження. Програма спостереження. Види спостереження. 

Фіксація результатів. Підготовка спостерігача. 

Види опитувань у дослідженнях проблем в галузі публічного управління. Типи і 

форми питань, які використовують при опитуванні. Використання шкал для 

упорядкування відповідей на закриті питання. Правила побудови питань, 

принципи побудови анкети і вимоги до проведення анкетування 

 

Тема 8. Узагальнення результатів досліджень. Оформлення наукової продукції 

(результатів досліджень). Застосування цифрових технологій під час 

проведення наукових консультацій та презентацій результатів 

академічних та прикладних досліджень. 

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

Викладення висновків та рекомендацій у формі реферату, наукової статті, тез доповіді, 

звіту про виконану науково-дослідну роботу, курсової, випускної магістерської роботи. 

Наукова стаття: структура наукової статті та правила її оформлення. Структура тез 

доповідей та правила її оформлення. Звіт про науково-дослідну роботу (НДР). Правила 

оформлення бібліографічних списків і бібліографічних посилань.  

Академічна чесність у наукових дослідженнях: вітчизняний та зарубіжний досвід. 

Правові аспекти академічної чесності та боротьби із плагіатом.  

Особливості апробації результатів наукового дослідження. Підготовка тез доповідей та 

виступу на наукових конференціях. Основні вимоги до підготовки і написання 

наукових статей, рефератів, монографій. 

 

Тема 9. Впровадження результатів наукових досліджень та їх ефективність.  

Порядок апробації основних елементів наукової новизни. Способи апробації 

результатів наукового дослідження. Види наукових видань та їх призначення. 
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Розміщення наукових статей і тез доповідей у друкованих та електронних виданнях. 

Впровадження завершених досліджень: дослідне випробування розроблених методик, 

рекомендацій, інструкцій, положень. Ефективність результатів наукових досліджень та 

її критерії. Економічна, науково-технічна, соціальна ефективність Впровадження 

результатів наукових досліджень в органах державної та місцевої влади.  
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