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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. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Галузь знань: 

28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

Нормативна навчальна дисципліна 

Спеціальність: 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній ступінь: 

магістр 

Курс: I 

Семестр: 2 

Методи навчання: 

Лекції, семінарські заняття, презентації, науковий 

пошук, обговорення, дискусії, поточний тест-

контроль, заліковий модуль, доповідь з 

індивідуальної науково-дослідної роботи, підготовка 

результатів наукової роботи. 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції Семінари 
Заліки по 

модулях 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІР) 

3 90 16 8 6 2 50 24 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних 

робіт 

Вид контролю 

 9 1 Залік 
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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. 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.  
 

 

РОЗДІЛ 4. 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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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РОЗДІЛ 6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

теми 
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

, 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і,
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
, 

(к
о

н
т
р

о
л

ь
н

і 

р
о

б
о

т
и

) 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 

1 Наука як сфера суспільної діяльності. 3 1 2 1    

2 
Суть та структура наукового знання. 

Понятійно-термінологічний апарат науки. 
3 - 2     

3 

Теоретичні засади методологічної логіки 

наукових досліджень. Методика пошуку та 

використання інформації в наукових 

дослідженнях та професійній діяльності. 

4 1 3 1    

4 

Планування і організація дослідницького 

процесу. Пріоритетні напрямки застосування 

сучасних інноваційних підходів, методологій 

та технологій з метою удосконалення системи 

державного управління. 

6 4 2 2 2   

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. 

6 3 3 2 1   

6 
Вибірковий метод у науковому дослідженні в 

галузі публічного управління. 
3 1 2  1   

7 

Спостереження як метод збору первинної 

інформації у науковому дослідженні з 

публічного управління. 

3 - 3     

8 

Узагальнення результатів досліджень. 

Оформлення наукової продукції (результатів 

досліджень). Застосування цифрових 

технологій під час проведення наукових 

консультацій та презентацій результатів 

академічних та прикладних досліджень 

7 4 3 2 2   

9 
Впровадження результатів наукових 

досліджень та їх ефективність. 
4 - 4     

 Заліковий модуль 2 2    2 

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
50  /50    

Разом годин 150 16 24/40 8 6 2 
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РОЗДІЛ 7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7.1. Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

№ 

занят

тя 

Тема лекційного заняття 
К-

сть 

год 

1. 

Тема 1. Наука як сфера суспільної діяльності. 

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.  

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. 

2 

2. 

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. 

2 

3. 

Тема 5. 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 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. 

2 

4. 

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. 

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. 

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. 

Тема 9. 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. 

2 

Разом годин 8 
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7.2. Календарно-тематичний план семінарських занять, заліків по модулях 
 

№ 

заняття 
Тема семінарського заняття. Контрольні роботи (заліки по модулях) 

К-сть 

годин  

1. 

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 досліджень в публічному 

управлінні. Проблема об’єктивності дослідницьких методів в управлінні.  

5. Порядок здійснення наукового дослідження. Поняття, функції та структура програми 

дослідження.  

6. Ефективність наукового дослідження. 

2 

2. 

Семінарське заняття №2. 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 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). 

2 

3. 

Семінарське заняття №3. 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. 

2 

4. Залік по модулю 2 

Разом семінарських занять 6 

Разом заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 8 
 

7.3. Графік консультацій 
 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. 
Консультації щодо організації та виконання самостійної роботи 

студентів 
2 

2. 
Консультації щодо підготовки до семінарських занять та 

опрацюванню рекомендованої літератури 
2 

3. 
Консультації щодо організації та виконання індивідуальної роботи 

студентів 
4 

4. Консультації з підготовки до залікового модулю  2 

Разом годин 10 
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РОЗДІЛ 8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
 

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.  

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. 
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РОЗДІЛ 9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

9.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 
 

Поточний та підсумковий контроль 

РАЗОМ – 100 балів 

Семінарсь

ких 

заняттях 

(15 балів) 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДР)  

(30 балів) 

 Самостійна 

робота 

студентів (30 

балів) 

Залік по 

модулю 

(25 балів) 

100 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
гу

 

М
а

к
с
и

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*3=15 

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) 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). 30 

3. Залік по модулю 
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Критерії оцінювання  25 балів 

1. Перший рівень (10 завдань) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування 

записана правильна відповідь. За кожне правильно виконане завдання виставляється 1 бал. 

(максимально 10  1 = 10 балів). 

2. Другий рівень (6 завдань) – завдання з короткою відповіддю. 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні 

визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. За кожне правильно виконане завдання 

студенту виставляється 1,5 бала. (максимально 6  1,5  = 9 балів). 

3. Третій рівень (2 завдання) – завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування 

відповіді). 

В цих завданнях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати 

факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки 

схемами, графіками, таблицями. Оцінювання завдань третього рівня 3 бала: (максимально 3  2 

= 6 балів). 

 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДР) 

Критерії оцінювання 30 балів 

▪ робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями та висновками і в повному обсязі 25-30 

▪ робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або вимог 15-24 

▪ робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів або вимог 9-14 

▪ робота не захищена та виконана з порушенням Методичних рекомендацій 1-8 

▪ робота не виконана. 0 
 

 

 

 

 

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) 
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РОЗДІЛ 10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу з навчальної дисципліни «Технології публічного 

адміністрування» включає: 

▪ Стандарти освіти (Освітньо-професійна програма); 

▪ Навчальні та робочі навчальні плани; 

▪ Силабус навчальної дисципліни; 

▪ Програму навчальної дисципліни;  

▪ Робочу програму навчальної дисципліни для заочної форми навчання; 

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

навчальної дисципліни; 

▪ Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з 

навчальної дисципліни (заочна форма навчання); 

▪ Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх 

виконання з навчальної дисципліни (заочна форма навчання); 

▪ Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні 

завдання) і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни 

(заочна форма навчання); 

▪ Засоби діагностики знань та умінь студентів (збірники тестових завдань); 

▪ Завдання для підсумкового контролю знань; 

▪ Методичні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, семінарських 

занять; 

▪ Рекомендована література на поточний навчальний рік; 

▪ Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, альбоми схем, бланковий 

матеріал тощо. 

 

РОЗДІЛ 11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

Тема заняття. 

Методики активізації процесу навчання 

Проблемні лекції 

Тема 3. Теоретичні засади методологічної логіки наукових досліджень. 

Методика пошуку та використання інформації в наукових дослідженнях 

та професійній діяльності. 

Основні методи: порівняльний, історичний, системний підхід, структурний 

аналіз, статистичні, логічні, моделювання, “мозкової атаки”, експертних 

оцінок тощо. 

Семінари-

дискусії, 

презентації 

Семінарське заняття №1. Вибір напряму наукового або професійного 

дослідження. 

2. Поняття теми дослідження та методика її формулювання.  

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

 

Робота в малих 

групах. 

Семінарське заняття №2. Пошук, накопичення та обробка інформації 

в управлінні та наукових дослідженнях.  
5. Пошук необхідної інформації. Принципи збору інформаційного матеріалу. 

Порядок обробки та групування матеріалу. Використання програмного 

забезпечення для обробки інформації (статистичних даних). 

Мозкова атака 

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. 
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Аналіз і узагальнення даних дослідження. Визначення репрезентативності 

висновків. Співставлення результатів дослідження із теорією. Аналіз 

розходжень. 
 

 

РОЗДІЛ 12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Ресурси мережі Інтернет 
Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

1. http://www.zakon.rada.gov.ua – База 

«Загальне законодавство» Верховної Ради 

України.  

2. http://www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт 

Кабінету Міністрів України.  

3. http://www.ukrstat.gov.ua – Офіційний сайт 

Державної служби статистики України.  

4. http://hdr.undp.org/en/ – «Доповідь про 

людський розвиток» – основне джерело 

інформації для аналітичного дослідження.  

5. http://www.oecd-ilibrary.org/statistics – 

Різноманітні статистичні дані для країн-членів 

ОЕСР (Організація економічного 

співробітництва та розвитку).  

6. http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28 – 

Статистика по більшості країн світу в базах 

даних Міжнародного валютного фонду.  

7. Єдиний веб-портал органів виконавчої 

влади України «Урядовий портал». – Режим 

доступу : www.kmu.gov.ua.  

8. Загальноукраїнські та регіональні довідники 

і бази даних по підприємствах, товарах і 

виробниках. – Режим доступу : 

www.metaukraine.com/WINP/spravka.  

9. Офіційний веб-сайт Національного 

агентства України з питань державної служби. 

– Режим доступу : www.nads.gov.ua.  

10. Офіційний веб-сайт European Group of 

Public Administration (EGPA). – Режим доступу 

: http://www.iias-iisa.org/egpa/  

11. Офіційне Інтернет-представництво 

Президента України. – Режим доступу : 

www.president.gov.ua.  

Программы MBA [Электронный ресурс]. – 

Режим доступу : 

http://www.osvita.org.ua/mba/define/programs.ht

ml 

▪ Програма навчальної дисципліни;  

▪ Робоча програма навчальної дисципліни для 

денної, заочної 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 (денна і заочна 

форми навчання); 

▪ Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни (денна і заочна 

форми навчання); 

▪ Завдання для індивідуальної роботи 

студента (індивідуальні навчально-дослідні 

завдання) і методичні рекомендації щодо їх 

виконання з навчальної дисципліни (денна і 

заочна форми навчання); 

▪ Засоби діагностики знань та умінь студентів 

(збірники тестових завдань); 

▪ Зразок екзаменаційного білету. 
 

 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.metaukraine.com/WINP/spravka
http://www.nads.gov.ua/
http://www.iias-iisa.org/egpa/
http://www.president.gov.ua/
http://www.osvita.org.ua/mba/define/programs.html
http://www.osvita.org.ua/mba/define/programs.html
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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 

    

    

    

    

    
 

 

 

 


