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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 

Кожної середи, 15
00

-16
00

 год. (вул. Коперника, 3, ауд.408)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за попередньою 

домовленістю).  

Також можливі он-лайн консультації (п’ятниця 16
00

-17
00

) через Teams, 

Skype, Viber, Telegram або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу Сторінка кафедри економіки та публічного управління →Методичні 

матеріали  

https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya 

Інформація про 

дисципліну 

Нормативна навчальна дисципліна циклу загальної підготовки. 

 

Мета та цілі 

дисципліни 

 

Мета викладання 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 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 

 

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. 

 

Основна література 

1.  Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.  : АБУ, 

2002. – 480 с. 

mailto:ivan.parubchak@lnu.edu.ua


4 
 

2. Важинський С. Е., Щербак Т І. В Методика та організація наукових 

досліджень : навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. – Суми : 

СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с. Голіков В. А., Козьміних 

М. А., Онищенко О. А. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. 

Одеса. 2014. ‒ 163 с.  

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

Павленко, С.П. Руда, Ю.О. Храмов. – К.: Фенікс., 2000. – 527 с.  

4. Кальниш Ю. Г. Методологія наукових досліджень: навч.-метод. посіб. для 

підготов. магістрів за спец. 8.150101 Державна служба. Київ. 2013. ‒ 125 

с.  

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

навчальний посібник. Вінниця. 2017. 172 с.  

6. Малигіна В. Д. Методологія наукових досліджень. Рівне. 2016. 247 с. 

7. Методологія наукових досліджень з державного управління : хрестоматія 

/ упоряд. : С. В. Загороднюк, О. Л. Євмєшкіна, В. В. Лещенко ; за заг. ред. 

д-ра політ. наук К. О. Ващенка. – К. : НАДУ, 2014. – 180 с. – (Бібліотека 

науковця). 

8. Методологія публічного управління: навч. посіб. / уклад. І.В. 

Шпекторенко. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. 120 с. 

9. Методологія системних досліджень в державному управлінні: навч. посіб. 

/ Бакуменко В. Д. , Кравченко С. О. – К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 116 с. 

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

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

– 260 с. 

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

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

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

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

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

посіб. Харків. 2014. 200 с.  

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

Юринець. Львів. 2011. 180 с. 

Інтернет ресурси  

1. Верховна Рада України –  http://www.rada.gov.ua.  

2. Президент України – http://www.president.gov.ua.  

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua 

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

(Розділ Наукова та інноваційна діяльність в Україні) 

5. Сайт Міністерства освіти і науки України :  

6. Інститут стратегічних досліджень  при  Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua. 

7. Методологія та методи наукового дослідження: 

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

8. Електронні версії наукових і технічних журналів – 

http://www.sciencedirect.com/ Пошукова система інформації про наукові 

дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

9. Scirus http://www.scirus.com/srsapp/ Elsevier [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.elsevier.com  

10. ORCID [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.orcid.org  

11. Scopus for authors [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.scopus.com/home.uri?zone=header&origin  

12. Фінансування наукових досліджень в Україні та світі [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/finansuvannya-

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.refine.org.ua/pageid-4859-1.html
http://www.elsevier.com/
http://www.orcid.org/
http://edclub.com.ua/analityka/finansuvannya-naukovyhdoslidzhen-v-ukrayini-ta-sviti%2013
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naukovyhdoslidzhen-v-ukrayini-ta-sviti  

13. Академічна мобільність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/osvita-zakordonom/akademichna-

mobilnist  

14.Гранти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zrda.org/grants/ 

Обсяг курсу Всього 90 год (3 кредити системи ЄКТС).  

З них: 16 годин аудиторних занять: 8 год. лекцій, 8 год. семінарські 

заняття  

74 годин самостійної роботи (24 год – ІНДР, 50 год. – СРС) 

Очікувані 

результати 

навчання 

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. 

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 

http://edclub.com.ua/analityka/finansuvannya-naukovyhdoslidzhen-v-ukrayini-ta-sviti%2013
http://edclub.com.ua/analityka/finansuvannya-naukovyhdoslidzhen-v-ukrayini-ta-sviti%2013
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/osvita-zakordonom/akademichna-mobilnist
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/osvita-zakordonom/akademichna-mobilnist
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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. 

 

Студенти 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;  

 

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

досліджень, академічна доброчесність, плагіат 

Формат курсу Заочний 

 Лекції, семінарські заняття, поточний тест-контроль, заліковий модуль, 

доповідь з індивідуальної науково-дослідної роботи. 

Теми курсу 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 
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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.  

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Дисципліна передує вивченню навчальних дисциплін «Управління проєктами 

та інноваціями», «Європейська інтеграція та сталий розвиток», «Прийняття 

управлінських рішень в сфері публічного управління та адміністрування», 

виконанню курсової і кваліфікаційної (магістерської) робіт, усіх видів 

практики 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовуват

ися під час 

викладання 

курсу 

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

навчання (форми – групові проекти, спільні розробки, тьюторство* ,  

навчальні спільноти і т. д.), дискусія, наукові дослідження 

 
 

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 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

 

 

№ 

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 3 



8 
 

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. 

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 

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 
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Поточний та підсумковий контроль 

РАЗОМ – 100 

балів 

Семінарських 

заняттях 

(15 балів) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДР)  

(30 балів) 

 Самостійна 

робота студентів 

(30 балів) 

Залік по модулю 

(25 балів) 

100 балів 

 

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих студентом за 

поточне оцінювання на семінарських заняттях, оцінки за підсумковий модульний 

контроль, оцінок за СРС та ІНДР. Максимальна модульна оцінка становить 100 

балів. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на семінарських заняттях 

(поточне тестування), заліковому модулі, захисті ІНДР та перевірки СРС. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

семінарського 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. 

 

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.  

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.  
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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. 

Дотримання умов 

доброчесності  

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів в розділі ІНДР 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 недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її не зарахуванням викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

В Університеті наявні документи, які містять політику, стандарти і процедури 

дотримання академічної доброчесності: Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості освіти ЛНУ; Положення про забезпечення академічної 

доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка; Кодекс 

академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана 

Франка» (https://cutt.ly/ofX2uIH); Декларація про дотримання академічної 

доброчесності працівником у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка (https://cutt.ly/nfX2itr); Декларація про дотримання академічної доброчесності 

здобувачем вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка (https://cutt.ly/4fX2iE6).  

Дані документи розміщені за посиланням https://education-quality.lnu.edu.ua 

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

завершенню курсу. 
 

 
 

https://cutt.ly/ofX2uIH
https://cutt.ly/nfX2itr
https://cutt.ly/4fX2iE6
https://education-quality.lnu.edu.ua/
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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. 

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. 

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 

управлінських досліджень. Проблема об’єктивності 

дослідницьких методів в управлінні.  

5. Порядок здійснення наукового дослідження. Поняття, функції 

та структура програми дослідження.  

Семінарське заняття  

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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6. Ефективність наукового дослідження. 

3. 

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 

4. 

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). 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

5. 

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. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 
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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. 

6. 

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. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

7. 

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.  

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 
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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. 

8. 

Семінарське заняття №4. Заліковий модуль. 

Семінарське заняття 

Список основної 

літератури 

Перелік питань для 

підсумкового контролю 

Засоби діагностики знань 

та умінь  студентів з 

навчальної дисципліни  

Тестові завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

 
 


