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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Г алузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, освітній ступінь

Характеристика навчальної 
дисципліни

Кількість 
кредитів 
відповідно до 
ЕСТ8 -3

Галузь знань:
без обмежень

Спеціальність:
без обмежень

Освітньо-наукова програма:
без обмежень

заочна форма навчання

Навчальна дисципліна вільного 
вибору здобувачів вищої освіти

Рік підготовки

1

Загальна 
кількість годин -  
90

Рівень вищої освіти:
• другий (магістерський)
• третій (освітньо-науковий)

Семестр
1

Лекції

10
Семінари, практичні

20
Самостійна робота

60
Форма контролю

залік

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Метою навчальної дисципліни є формування та розвиток здатності до 
кваліфікованого застосуванню методологічних принципів і методів наукової 
діяльності у проведенні наукових досліджень та роботі над науково- 
дослідницькими проєктами.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:
формування у аспірантів цілісного теоретичного уявлення про загальну 

методологію наукової творчості;
розуміння вимог, що пред'являються до наукових досліджень, основ їх 

планування, організації;
ознайомлення аспірантів з інструментарієм наукових методів, які 

можуть бути застосовані в процесі дослідження проблем публічного 
управління та адміністрування;

ознайомлення з вимогами, що пред'являються до оформлення різних 
видів науково-дослідних робіт;

формування у аспірантів навичок ефективної роботи з джерелами 
інформації;



засвоєння аспірантами комплексу знань та вмінь, які допоможуть 
здійснювати діяльність пошукового і творчого характеру в процесі 
виконання своїх професійних обов’язків.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають 
загальних компетентностей та soft skills:

Аналіз та синтез Здатність до формування системного наукового 
світогляду, загального культурного кругозору.

Креативність. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове 
цілісне знання.

Здатність логічно і критично мислити. Здатність розв’язувати значущі 
проблеми у сфері управління..

Співпраця в команді задля досягнення спільної мети. Здатність 
налагоджувати навчально-наукову і міжособистісну взаємодію,
співробітництво

Презентаційні навички. Здатність презентувати результати досліджень 
на всіх рівнях.

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі здатні набути 
певних фахових компетентностей, що стосуються здатності до оволодіння 
та розвитку методології наукової, педагогічної та управлінської діяльності; 
здатності планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з 
вирішення наукових і науково-освітніх завдань; здатності до розробки 
науково обґрунтованих рекомендацій щодо вирішення складних
управлінських і соціальних проблем та вдосконалення публічного управління 
та адміністрування в умовах змін.

Основними організаційними формами вивчення навчальної дисципліни 
є: лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних 
завдань, контрольні заходи.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми Кількість годин
всього лекцій практ. СР

Модуль 1. Методологічні основи наукового дослідження
Тема 1. Методологічні засади наукового 
пізнання і творчості 12 2 2 8
Тема 2. Загальні та спеціальні методи 
наукового дослідження 14 2 4 8
Тема З.Теорія систем та системний підхід 
в наукових дослідженнях 12 2 2 8
Тема 4. Інформаційна база наукового 
дослідження 10 2 8

Модуль 2. Організація та основні етапи наукового дослідження
Тема 5. Планування та основні етапи 
науково-дослідного процесу 12 2 2 8



Тема 6. Технологія роботи над 
дисертацією, її захист 10 2 8
Тема 7. Наукові публікації та методика їх 
підготовки 10 2 8
Тема 8. Наукова та методологічна 
культура наукової діяльності 10 2 2 4
Разом 90 10 20 60

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом і складається з 2 модулів та наступних тем:

Модуль 1. Методологічні основи наукового дослідження 
Тема 1. Методологічні засади наукового пізнання і творчості

Наукове знання як соціокультурний феномен. Поняття і типи наукової 
раціональності, наукової парадигми, наукової картини світу.

Наука як діяльність. Нормативно-правові акти з питань науково- 
дослідної діяльності. Міжнародне співробітництво в науково-дослідній сфері. 
Фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Науковий колектив та 
наукова школа.. Наукометричні параметри наукової діяльності.

Види і форми науково-дослідної роботи аспірантів. Планування, облік і 
контроль науково-дослідної роботи у закладах вищої освіти.

Сучасні напрями наукових досліджень. Форми, методи, етичні 
проблеми при проведенні наукових досліджень. Поняття про методологію та 
методи наукових досліджень. Сутність і основні етапи наукового 
дослідження.

Наукове дослідження з проблем публічного управління.

Тема 2. Загальні та спеціальні методи наукового дослідження
Поняття методології наукових досліджень та її специфіка в публічному 

управлінні
Багаторівневість методології науки. Методи наукового пізнання та їх 

класифікація (загальнонаукові, частково-наукові, спеціально-наукові). 
Гіпотеза у науковому дослідженні.

Сутність загальних методів, їх основні групи, характеристика загальних 
методів.

Закони логіки та їх використання у наукових дослідженнях.
Емпіричні методи наукового дослідження: спостереження, порівняння, 

вимірювання, експеримент, опис.
Теоретичні методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

моделювання, ідеалізація, формалізація тощо.
Застосування соціологічних, інформаційних, математичних методів та 

методів статистичної обробки даних у дослідженнях.
Методи дослідження в публічному управлінні



Тема 3.Теорія систем та системний підхід в наукових дослідженнях
Поняття системного підходу. Системний підхід як методологічний 

базис наукових досліджень. Принципи системного підходу.
Системний аналіз у наукових дослідженнях. Методи та процедура 

системного аналізу. Практичне застосування результатів системного підходу 
в публічному управлінні.

Моделювання систем та його застосування у публічному управлінні
Методологічні проблеми нелінійної науки. Зміна засад розуміння 

реальності в сучасній науковій картині світу: від незмінності до глобального 
еволюціонізму. Синергетика як загальнонаукова дослідницька програма 
вивчення процесів самоорганізації.

Тема 4. Інформаційна база наукового дослідження
Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових 

досліджень. Джерела інформації та їх використання в науково-дослідницькій 
роботі. Особливості інформаційного пошуку при проведенні наукового 
дослідження,

Організація роботи з науковими джерелами. Бібліографічний пошук у 
каталогах і картотеках: систематичний каталог, алфавітно-предметний 
покажчик, алфавітний каталог, предметний каталог. Робота з періодичними 
виданнями. Складання власної картотеки наукових джерел.

Робота з друкованими джерелами. Вивчення змісту і структури джерел, 
визначення і відбір інформації. Форми та види запису: конспект, тези, план, 
цитування, термінологічний словник. Техніка роботи зі спеціальною 
літературою.

Модуль 2. Організація та основні етапи наукового дослідження 
Тема 5. Планування та основні етапи науково-дослідного процесу

Аналіз стану наукового дослідження за обраною тематикою та 
визначення ступеня наукової новизни запропонованого вирішення проблеми.

Постановка і формулювання наукової проблеми. Висунення і 
обґрунтування наукової гіпотези.

Визначення об’єкта і предмета дослідження, формулювання теми 
дослідження, мети і завдань дослідження.

Вивчення теоретичного і практичного стану проблеми. Сутність 
наукової теорії. Особливості емпіричного та теоретичного рівнів наукового 
дослідження. Організація роботи з емпіричними та науково-теоретичними 
даними.

Розроблення та експериментальна перевірка моделі, головних ідей, 
концептуальних положень, покладених в основу дослідження.

Тема 6. Технологія роботи над дисертацією, її захист
Організація роботи над дисертацією Складання плану дисертації. 

Обробка, аналіз, опис процесу та результатів дослідження, що проводилося 
згідно з розробленою програмою і методикою.



Основні вимоги до оформлення дисертацій.
Обговорення результатів дослідження. Формулювання висновків та 

оцінка одержаних результатів, їх публічний захист.
Розробка презентації наукового дослідження. Зміст та структура 

доповіді. Впровадження результатів закінчених наукових досліджень. 
Доброчесність та антиплагіат.

Експертиза та захист дисертацій.

Тема 7. Наукові публікації та методика їх підготовки
Наукова публікація. Форми наукових праць: тези доповідей, наукові 

статті, монографії, дисертації.
Методика підготовки та оформлення наукової публікації. Загальні 

вимоги щодо написання наукового твору. Етапи підготовки наукового твору: 
визначення структури і складання плану, відбір джерельної бази, викладення 
змісту, редагування. Структура наукового твору. Особливості написання 
наукових статей та монографій.

Відображення наукових результатів в навчальних посібниках, науково- 
методичних рекомендаціях.

Рецензування науково-дослідних робіт.
Презентація результатів досліджень: науково-технічний звіт, 

монографія, дисертація, стаття, тези доповіді.

Тема 8. Наукова та методологічна культура наукової діяльності
Плюралізм підходів та засобів підвищення ефективності наукової 

діяльності.
Особливості наукової комунікації. Стратегія і тактика полеміки. 

Коректні і некоректні прийоми пошуку істини. Способи аргументації в 
науковій дискусії

Концепція академічної доброчесності, основні напрями та перспективи 
її реалізації.

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

№ Назва теми Зміст К-ть
годин

1 Тема 1. Методологічні 
засади наукового 
пізнання і творчості

1. Розглянути наукове знання як 
соціокультурний феномен.
2. Проаналізувати нормативно- 
правові акти з питань науково- 
дослідної діяльності.
3. Охарактеризувати види і форми 
науково-дослідної роботи 
аспірантів.
4. Проаналізувати стан наукових

8



досліджень проблем публічного 
управління.

2 Тема 2. Загальні та 
спеціальні методи 
наукового 
дослідження

1 .Проаналізувати багаторівневість 
методології науки
2. Визначити роль гіпотези у 
науковому дослідженні.
3. Охарактеризувати емпіричні та 
теоретичні методи дослідження.
4. Пояснити застосування 
соціологічних, інформаційних, 
математичних методів та методів 
статистичної обробки даних у 
дослідженнях.

8

3 Тема З.Теорія систем 
та системний підхід в 
наукових 
дослідженнях

1. Охарактеризувати поняття 
системного підходу.
2. Визначити методи та процедури 
системного аналізу в наукових 
дослідженнях.
3. Пояснити застосування 
системного підходу в публічному 
управлінні.
4. Визначити сутність 
моделювання систем та його 
застосування у публічному 
управлінні

8

4 Тема 4. Інформаційна 
база наукового 
дослідження

1.Охарактеризувати поняття про 
наукову інформацію та її роль у 
проведенні наукових досліджень.
2. Проаналізувати джерела 
інформації та їх використання в 
науково-дослідницькій роботі.
3. Розглянути особливості 
інформаційного пошуку при 
проведенні наукового 
дослідження,
4. Вивчити техніку роботи зі 
спеціальною літературою

8

5 Тема 5. Планування та 
основні етапи 
науково-дослідного 
процесу

1 .Визначити порядок аналізу 
стану наукового дослідження за 
обраною тематикою та визначення 
ступеня наукової новизни 
запропонованого вирішення 
проблеми.
2. Проаналізувати постановку і 
формулювання наукової

8



проблеми.
3. Охарактеризувати висунення і 
обґрунтування наукової гіпотези.
4. Проаналізувати визначення 
об’єкта і предмета дослідження, 
формулювання теми дослідження, 
мети і завдань дослідження.
5. Розглянути вивчення 
теоретичного і практичного стану 
проблеми.

6 Тема 6. Технологія 
роботи над 
дисертацією, її захист

1. Проаналізувати організацію 
роботи над дисертацією.
2. Розглянути основні вимоги до 
оформлення дисертацій.
3. Охарактеризувати основні 
вимоги до академічної 
доброчесності
4. Розглянути вимоги до 
презентації наукового 
дослідження, публічного захисту.

8

7 Тема 7. Наукові 
публікації та методика 
їх підготовки

1 .Проаналізувати наукова 
публікація.
2. Ознайомитися з методикою 
підготовки та оформлення 
наукової публікації.
3. Розглянути загальні вимоги 
щодо написання наукового твору.

8

8 Тема 8. Наукова та 
методологічна 
культура наукової 
діяльності

і .Проаналізувати особливості 
наукової комунікації.
2. Розглянути способи 
аргументації в науковій дискусії.
3. Розглянути концепцію 
академічної доброчесності, 
основні напрями та перспективи її 
реалізації.

4

Разом 60

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Підготувати наукову статтю, тези або презентацію на тему наукових 

досліджень проблем публічного управління.
Обсяг статті -  8 стор, обсяг тез -  3 стор., кількість слайдів презентації

-  до 20.
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується 
увага на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного



застосування отриманих знань; використовуються наочні матеріали, схеми, 
таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: 
мультимедійний проектор, слайди тощо;

на практичних заняттях запроваджуються різні навчальні технології: 
семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; презентації; банки 
візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та 
групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною 
аргументацією виставленої оцінки тощо.

самостійне навчання реалізується у підготовці до практичних занять, у 
виконанні індивідуальних творчих завдань, у роботі з підготовки 
мультимедійних презентацій, що будуть проаналізовані, обговорені та 
оцінені в академічних групах. Під час підготовки до занять здобувачі вищої 
освіти розвиватимуть навички самостійного навчання, критичного аналізу 
наукової літератури та інформаційних матеріалів, синтезу та аналітичного 
мислення.

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль: опитування під час практичних занять, оцінка 
якості доповідей, співдоповідей та рефератів, оцінка виконання проектних 
завдань, виконання і захист ІНДЗ.

Підсумковий контроль -  залік.
Розподіл балів для оцінювання результатів навчання

Поточне оцінювання, самостійна робота ІЗ Сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
10 10 10 10 10 10 10 10 20 100

Якість засвоєння змістових модулів оцінюється за бально-рейтинговою 
шкалою (національною і шкалою ECTS).

Шкала оцінювання
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової 

роботи, практики для заліку

90-100 відмінно
Зараховано74-89 Добре

60-73 задовільно
1-59 незадовільно не зараховано

Перелік питань для підсумкового контролю знань:
1. Поняття і типи наукової раціональності, наукової парадигми, 

наукової картини світу.
2. Наука як діяльність. Нормативно-правові акти з питань науково- 

дослідної діяльності.
3. Міжнародне співробітництво в науково-дослідній сфері.



4. Планування, облік і контроль науково-дослідної роботи у 
закладах вищої освіти.

5. Наукове дослідження проблем публічного управління, його 
функції, види, етапи.

6. Багаторівневість методології науки. Методи наукового пізнання 
та їх класифікація (загальнонаукові, частково-наукові, спеціально-наукові).

7. Гіпотеза у науковому дослідженні.
8. Сутність загальних методів, їх основні групи, характеристика 

загальних методів.
9. Закони логіки та їх використання у наукових дослідженнях.
10. Емпіричні методи наукового дослідження: спостереження, 

анкетування, тестування, інтерв’ю, опитування, «мозкова атака», соціометрія. 
кваліметрія та ін.

11. Теоретичні методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, 
дедукція, моделювання, проектування, прогнозування, систематизація, 
кваліфікація, мисленневий експеримент та ін.

12. Застосування соціологічних, інформаційних, математичних 
методів та методів статистичної обробки даних у дослідженнях.

13. Системний підхід як методологічний базис наукових досліджень. 
Принципи системного підходу.

14. Синергетика як загальнонаукова дослідницька програма 
вивчення процесів самоорганізації.

15. Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні 
наукових досліджень. Джерела інформації та їх використання в науково - 
дослідницькій роботі.

16. Особливості інформаційного пошуку при проведенні наукового 
дослідження,

17. Наукометричні бази публікацій. Імпакт-фактор.
18. Аналіз стану наукового дослідження за обраною тематикою та 

визначення ступеня наукової новизни запропонованого вирішення проблеми.
19. Постановка і формулювання наукової проблеми. Висунення і 

обґрунтування наукової гіпотези.
20. Організація роботи над дисертацією.
21. Послідовність підготовки, експертизи та захисту дисертацій.
22. Методика підготовки та оформлення наукової публікації. 

Загальні вимоги щодо написання наукового твору.
23. Особливості наукової комунікації.
24. Стратегія і тактика полеміки. Коректні і некоректні прийоми 

пошуку істини. Способи аргументації в науковій дискусії.
25. Концепція академічної доброчесності, основні напрями та 

перспективи її реалізації.
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