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Ступінь вищої 
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Рік навчання, 
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Лекції: 4 годин 
Практичні 
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4 години 
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Форма 
підсумкового 
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Даний курс акцентує увагу на формуванні 
теоретичних знань щодо методології наукових 
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в т.ч. мета та 
цілі 

досліджень та практичних навичок здійснення 
досліджень проблематики публічного управління в 
органах державної влади та місцевого 
самоврядування, що дасть змогу  вдосконалювати 
процеси управління . 
Метою викладання дисципліни є: формування 
системи теоретичних знань з методології 
наукових досліджень, формування навичок  

здійснення досліджень  у публічному управлінні за 
допомогою сучасних методів і прийомів  за умов 
академічної доброчесності, правильно 
оформлювати результати досліджень, 
здійснювати їх впровадження у практичну 
діяльність  органів  державної (місцевої) влади. 

Використовуються такі методи викладання та 
технології: проблемно-пошуковий метод, 
проблемна-лекція, лекція –візуалізація, обговорення, 
презентації, міні-лекції, case study /аналіз ситуації; 
та інші. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=930 

Компетентності  ЗК01. Здатність до абстрактного та логічного мислення, 
аналізу та синтезу. 
СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку 
діяльність у сфері публічного управління та 
адміністрування. 

Програмні 
результати 
навчання 
 

PН 01. 
Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й 
аналізу публічної політики. 
PН 02. 
Розв’язувати складні задачі публічного управління та 
адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, 
виявляти правові колізії та проблеми. 
РН 04. 
Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, 
цифрові технології, спеціалізоване програмне 
забезпечення для розв’язання складних задач публічного 
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управління та адміністрування. 
РН 06. 
Здійснювати ефективне управління інноваціями. 
РН 12. 
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. 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» 
навичок (soft 
skills) 
 

Здатність формувати наукові результати, логічно 
обґрунтовувати свою наукову позицію, здатність 
до навчання та публічних виступів в процесі 
апробації наукових  результатів, комунікаційні 
якості, формування власної думки та прийняття 
рішення, зрозуміле і недвозначне донесення власних 
висновків, а також знань та пояснень, що їх 
обґрунтовують, до фахівців і нефахівців. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 
 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи 
оцінювання та 
структура  
оцінки 

      Для досягнення цілей та завдань дисципліни  
здобувачам потрібно виконувати завдання практичних 
занять, завдання самостійної роботи з  написання тез 
та наукових статей, виконання проміжних етапів  
наукового дослідження за темою магістерського 
дослідження. 

Викладач проводить оцінювання індивідуальних 
завдань, самостійної роботи здобувачів шляхом оцінки 
якості підготовки тез доповідей, матеріалів наукових 
статей, презентаційних матеріалів та висновків, 
якості виступу за  темою наукового дослідження. Тему 
тез доповідей роботи здобувач може вибрати 
самостійно відповідно до тематичного змісту 
навчальної дисципліни або за результатами 
консультування з викладачем. Слід обов’язково 
повідомити тему дослідження викладачу. Усі письмові 
роботи з підготовки тез доповідей та статей 
перевіряються на наявність плагіату і допускаються 
до опублікування із коректними текстовими 
запозиченнями, що оформлено у належний спосіб, 
обсяг яких не більше 20%. 
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 За вчасне та якісне виконання завдань поточної 
діяльності та підсумкових контролів здобувач отримує 
(оцінювання правильності вирішення тестових та 
практичних завдань на практичних заняттях)  
обов’язкові бали: 

- 20 балів за  виконання практичних завдань та 
ситуацій під час практичних занять; 

-  40 балів за виконання та презентацію  
індивідуальної роботи, як складової самостійної 
роботи; 

- 40 балів – модульний  контроль, який складається 
з двох модулів ( МК 1 -20 балів, МК2- 20 балів). 

 
Усього 100 балів. 

 
Здобувачі можуть отримати додаткові бали за: 

підготовку рефератів, есе з аналізом публікацій, 

переклад іншомовних текстів (для цілей науково-

дослідної роботи),участь у конференціях, практичних 

тренінгах, семінарах, круглих столах, вебінарах з 

проблем публічного управління, що підтверджується 

довідками, сертифікатами  або іншими документами. 

При цьому загальна сума додаткових балів не повинна 

перевищувати 15 балів. За рішенням кафедри 

студентам, які брали участь у позанавчальній науковій 

діяльності — в роботі конференцій, підготовці 

наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись 

додаткові бали за поточну успішність, але не більше 

10 балів. 

Поточне тестування та самостійна робота 

Залік, 
модуль-
ні 
контро
лі 

Сум
а 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль 

2 
 
 
 
 

40 100 

30 30 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т5 Т6 Т7 

8 8 9 9 8 9 
 

9 
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    Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів 
знань студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

  
Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здбувача вищої 
освіти 
 

Отримані знання та практичні навички будуть корисні при  
підготовці випускної магістерської кваліфікаційної роботи, 
реалізації видів наукової роботи під час вивчення 
наступних дисциплін освітньої-професійної програми 
«Місцеве самоврядування». 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

     Здобувачі мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, залучатись до виконання завдань наукової 
теми кафедри державного управління, 
документознавства та інформаційної діяльності. 
     В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення та  науковий досвід викладача курсу у якості  
наукового консультанта здобувачів при виконанні 
наукових робіт, керівника студентського наукового 
гуртка «Публічне управління та менеджмент в 
економічній сфері». 

Інформаційні 
ресурси 

1. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text 
2. Закон України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і 
техніки». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text 
3. Швець Ф.Д. Методологія та організація наукових 
досліджень.Навчальний посібник. Рівне : НУВГП, 2016. 151 с. 
4. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / І. С. 
Добронравова, О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. 
Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2).  К. : ВПЦ "Київський 
університет", 2018.  607 с. 
5. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів: підручник / Н. М. 
Кушнаренко, В. К. Удалова.  3-тє вид., стер. К.: Знання, 2006. – 331с.  
6. Антонюк О.Р. Методологія та організація  процесу виконання 
аудиторських послуг: монографія. Рівне: Вид-ць Зень О., 2018.440 с. 
7. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 
апробація): навч. посібник / В. В. Геєць, А. А. Мазаракі, О. П. 
Корольчук та ін. ; за ред. А. А. Мазаракі. К.: КНТЕУ, 2010. – 280 с.  
8. Ганін В. І. Методологія соціально-економічного дослідження: 
навч.посібник / В. І. Ганін, Н. В. Ганіна, К. Д. Гурова.  К.: Центр 
учбової літератури, 2008. – 224 с. 
9. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень. [текст]: 
навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу. К. : «Центр учбової літератури», 
2014. 142 с. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
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10. Сазонець, І. Л.,Антонюк, О. Р.,Валюх, А. М. ,Якимчук, А. Ю., 
Антонова, С. Є., Дробко, Е. В.,Корбутяк, В. І.,Фесянов, П. О. (2019) 
Методичні вказівки до підготовки, написання та процесу захисту 
кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» за освітньою програмою «Державна 
служба» денної та заочної форм навчання. [Методичне 
забезпечення]. http://ep3.nuwm.edu.ua/15693/ 

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 
Дедлайни та 
перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядоку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право здобувача вищої освіти 
на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання 
на курсі. 
     Порядок здачі модульних контролів  регулюється 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 
академічної 
доброчесності 

      За списування під час проведення модульного 
контролю, здобувач позбавляється подальшого права 
здавати матеріал, що може призвести  до виникнення 
академічної заборгованості. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
здобувачу вищої освіти знижується оцінка або не 
зараховується завдання залежно від ступеня 
порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП: http://nuwm.edu. ua/sp 
/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 
відвідування 

     Здобувачу вищої освіти не дозволяється 
пропускати заняття без поважних причин. Якщо є 
довідка про хворобу чи іншу поважну причину, то 
здобувач може не відпрацьовувати пропущене 
заняття, проте бали за це заняття він не отримає. 
За бажанням здобувач може виконати та захистити 
завдання пропущеного заняття з поважної причини 
та отримати бали.  

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути 
здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), 
починаючи з моменту, коли студент має знову 
приступити до занять (завершилася дія відповідної 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
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поважної причини), але не пізніше дня початку 
залікового тижня у відповідному семестрі.Поважними 
причинами пропуску студентом аудиторних занять 
можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних 
органів чи до військового комісаріату; відрядження; 
сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені 
документально — лікарняний, медична довідка, 
повістка, тощо. Порядок відпрацювання пропущених 
занять визначає викладач. Результати оцінювання всіх 
складових поточного контролю фіксуються в 
електронному журналі обліку навчальної роботи 
студентів академічної групи. 

   Здобувач має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/    

      При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити пропущений 
матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
   Здобувачі можуть на заняттях використовувати 
ноутбуки, планшети.  

Неформальна та 
інформальна 
освіта 

      Здобувачі мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
       Також здобувачі можуть самостійно на 

платформах Prometheus (актуальними будуть курси: 

«Управління персоналом на державній службі», 

«Децентралізація в Україні – теорія та практика», 

«Взаємодія органів державної влади з громадськістю», 

«Основи державної політики»,«Антикорупційні 

програми органів влади», «Ефективний бюджетний 

процес в органах місцевого самоврядування», «Публічні 

закупівлі»). Також рекомендовано відвідування семінарів 

ресурсу «Clarivate Analytics українською», актуальна 

інформація щодо проведення яких є за посиланням 

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin. 

При цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного онлайн-курсу 
чи його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої програми та 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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перевірялись в підсумковому оцінюванні.  
 

ДОДАТКОВО 
 

Правила 
отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну* 

     Щосеместрово здобувачі заохочуються пройти  
онлайн-опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування здобувачів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування здобувачів надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення*  
     За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно з врахуванням наукових 
досягнень у галузі публічного управління, нормативних 
вимог до апробації та оформлення результатів 
наукових  досліджень. 
      
   Здобувачі також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно обговорення та додаткового розгляду 
окремих питань наукових досліджень, відвідування 
семінарів, тренінгів у рамках неформальної освіти.    

Навчання осіб з 
інвалідністю 

       Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб 
з інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

     До викладання курсу залучаються представник 
патентного відділу НУВГП, завідувач відділу підготовки 
здобувачів наукових ступенів НУВГП, завідувач 
(представник) сектору наукової роботи студентів 
НУВГП, завідувач (представник) науково-дослідної 
частини НУВГП.    

Інтернаціоналіза
ція 

 Наукове видання : 
Public  Management An International Journal of Research 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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and Theory. URL: https://www.tandfonline.com/toc/rpxm 19/ 
current 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій: 4 год. Прак.: 4 год. Самостійна робота: 82 год. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН01 

Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

 Виконання  частин конкретного наукового дослідження в 
сфері публічного управління, що передбачає застосування 
комплексу методів у такому поєднанні, що дає змогу 
отримати різнобічні відомості, що характеризують стан та 
напрями удосконалення забезпечення прийняття 
управлінських рішень та вироблення і аналізу публічної 
політики. 

Методи та технології навчання  Лекція, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження 

Засоби навчання  Мультимедіа-проекційна апаратура. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 02 

Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги 
законодавства, виявляти правові колізії та проблеми 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опанувати основ законодавча-нормативного забезпечення 
та теорії публічних організацій. Аналіз проблематики та 
змін нормативного регулювання з питань місцевого 
самоврядування, виявлення раніше не вирішених питань 
законодавчого, нормативного  регулювання. 
Формулювання проблеми, мети, предмету, об’єкту та 

завдань дослідження. Визначити мету, завдання, предмет 
та об’єкт наукового дослідження за професійним 
спрямуванням. Розробити методику дослідження за 
визначеною темою, обрати  методи  і  прийоми наукового 
дослідження. Забезпечити інформаційне забезпечення 
наукового дослідження  сфери публічного управління. 

Методи та технології навчання Ідентифікація ризиків та оцінкам ризиків, анкетування 

Засоби навчання Обговорення, ситуаційні дослідження 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 04 

Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, для розв’язання складних 
задач публічного управління та адміністрування 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

 

Методи та технології навчання Обговорення, ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздаткові друковані 
матеріали 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 06 

Здійснювати ефективне управління інноваціями. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Аналіз інновацій сфери публічного управління  в Україні та 
за кордоном, відбір найбільш доречних до досліджуваної 
проблеми. Розробка схеми дій для формування системи 
управління інноваціями  публічної організації ( органу 
місцевого самоврядування). 

Методи та технології навчання Презентації,виступи, обговорення 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура  

https://www.tandfonline.com/toc/rpxm%2019/
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 12 

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 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Розкрити шляхи потенційних варіантів пошуку 

проблематики – через законотворчу діяльність, через 

ознайомлення з питаннями та проблемами практики; через 

узагальнений досвід професійних громадських організацій, 

через вивчення генезису конкретної проблематики в науці, 

тощо. Інформаційний пошук та аналіз результатів, 

отриманих іншими науковцями. Надати варіанти 

професійних суджень щодо обґрунтування актуальності 

проведення наукового дослідження за вибраною темою та 

сформулювати завдання. Підготувати статтю, оформити 

тези доповіді на науково-практичну конференцію, зробити 

презентацію наукової доповіді. Опис суті проблеми, що 

досліджується через характеристику актуальності теми 

магістерської кваліфікаційної роботи. Визначення рівня і 

повноти розкриття досліджуваних питань за темою 

магістерської кваліфікаційної роботи у публікаціях 

вітчизняних та зарубіжних учених та практиків. Змістовне 

наповнення підрозділу магістерської роботи «Вступ». Опис 

об’єкту і предмету дослідження. Перелік завдань, 

сформульованих відповідно до поставленої мети 

магістерської роботи з урахуванням необхідності їх 

вирішення та надання конкретних пропозицій 

(рекомендацій) щодо практичної реалізації отриманих 

результатів. 

Методи та технології навчання Презентації,виступи, обговорення 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура  
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання -60 балів 
 

 
За модульний  контроль знань -  40 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань,  40 

Усього за дисципліну 100 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Основи методології і  методики наукових досліджень в 
публічному управлінні 

Результати 
навчання 

 
РН 01,02 

Кількість 
годин: 

лекції – 1 
практ. – 1 
 сам. 
робота - 
11 

Література: 
1. Швець Ф.Д. Методологія та організація 
наукових досліджень. Навчальний посібник. 
Рівне : НУВГП, 2016. 151 с. 
2.Методологія та організація наукових 
досліджень: навч. посіб. / І. С. Добронравова, 
О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. 
С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2).  
К.: ВПЦ "Київський університет", 2018.  607 с. 

Посилання 
https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=930 

Опис теми Поняття науки та наукового дослідження. Предмет науки. Основні функції науки. 
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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. Організація наукових досліджень в публічному управлінні 
Результати 
навчання 

 
РН 01,02,04 

Кількість  
годин: 

лекції – 1 
практ. – 1 
 сам. 
робота -
12 

Література: 
1.Закон України « Про наукову та науково-
технічну діяльність». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text 
2.Закон України «Про пріоритетні напрямки 
розвитку науки і техніки». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-
14#Text 
3.Швець Ф.Д. Методологія та організація 
наукових досліджень. Навчальний посібник. 
Рівне : НУВГП, 2016. 151 с. 
4.Методологія та організація наукових 
досліджень: навч. посіб. / І. С. Добронравова, 
О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. 
С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2).  
К.: ВПЦ "Київський університет", 2018.  607 с. 

 
https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=930 

Опис теми Характер проблемних питань в наукових дослідженнях з публічного управління. 
Порядок визначення проблемних питань публічного управління за темою наукової 
роботи. Постановка завдань наукового дослідження. Напрями наукових завдань та 
можливі підходи до їх вирішення. Етапи наукового дослідження. Поняття про 
емпіричні та теоретичні рівні наукового дослідження. Методичні засади формування 
конструктивної складової наукового дослідження. Структура і зміст елементів 
наукової новизни. Підготовка наукових кадрів за спец. 281 «Публічне управління та 
адміністрування». 

Тема 3. Загально-теоретичні основи наукового пізнання та  формування  
теоретичних положень наукової роботи  

Результати 
навчання 

 
РН 01,04,06 

Кількість 
годин: 

лекції – 0 
практ. – 0 
 сам. робота -
12 

Література:  
1. Методологія та організація наукових 
досліджень: навч. посіб. / І. С. 
Добронравова, О. В. Руденко, Л. І. 
Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. 
Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2).  К. 
: ВПЦ "Київський університет", 2018.  607 с. 
2.Антонюк О.Р. Методологія та організація  
процесу виконання аудиторських послуг: 
монографія. Рівне: Вид-ць Зень О., 2018.440 
с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour
se/view.php?id=930 

Опис теми Визначення сутності теоретичної складової наукової роботи, мета теоретичної 
складової наукового дослідження, встановлення її меж, порядок обробки 
теоретичної та практичної інформації різних джерел походження, поняття 
«компіляція», «плагіат», умови наведення та припустимі норми запозиченого тексту 
у науковому дослідженні. Особливості опрацювання теоретичних положень. 

Тема 4. Аналітичний та статистичний інструментарій досліджень в 
публічному управлінні 

Результати 
навчання 

 
РН  01,12 

 

Кількість 
годин: 

 
лекції – 1 
практ. – 1 
 сам. 
робота -12 

Література: 
1. Економічні дослідження (методологія, 
інструментарій, організація, апробація): навч. 
посібник / В. В. Геєць, А. А. Мазаракі, О. П. 
Корольчук та ін. ; за ред. А. А. Мазаракі. К.: 
КНТЕУ, 2010. 280 с.  

https://exam.nuwm.edu.ua/cour
se/view.php?id=930 

Опис теми Сучасний аналітичного інструментарію досліджень публічного управління та 

опрацювання базових організаційних основ аналітичної складової наукових 

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text
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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 5. Оформлення результатів наукових досліджень 
Результати 
навчання 

 
РН 12 

Кількість 
годин: 
лекції – 1 
практ. – 1 
 сам. 
робота -
12 

Література: 
1.Кушнаренко Н. М. Наукова обробка 
документів: підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. 
Удалова. 3-тє вид., стер. К.: Знання, 2006.  
331с.  
2.Швець Ф.Д. Методологія та організація 
наукових досліджень. Навчальний посібник. 
Рівне: НУВГП, 2016. 151 с. 
3.Методологія та організація наукових 
досліджень: навч. посіб. / І. С. Добронравова, 
О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін.; за ред. І. 
С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2).  К. 
: ВПЦ "Київський університет", 2018.  607 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour
se/view.php?id=930 

Опис теми 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. 

Тема 6. Впровадження результатів наукових досліджень  в публічному 
управлінні 

Результати 
навчання 

 
РН 06,12 

Кількість 
годин: 

лекції – 0 
практ. – 2 

 сам. 
робота -

12 

Література: 
 

1.Швець Ф.Д. Методологія та організація 
наукових досліджень. Навчальний посібник. 
Рівне: НУВГП, 2016. 151 с. 
2.Методологія та організація наукових 
досліджень: навч. посіб. / І. С. Добронравова, 
О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. 
С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2).  
К.: ВПЦ "Київський університет", 2018.  607 с. 

  
https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=930 

Опис теми 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.   

Тема 7. Організація виконання наукових проектів  та  наукових заходів 

Результати 
навчання 

 
РН 04,06,12 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 2 

 сам. 
робота -

11 

Література: 
 

1. Сазонець, І. Л.,Антонюк, О. Р.,Валюх, А. 
М.,Якимчук, А. Ю., Антонова, С. Є., Дробко, Е. 
В.,Корбутяк, В. І.,Фесянов, П. О. (2019) 
Методичні вказівки до підготовки, написання та 
процесу захисту кваліфікаційної магістерської 
роботи для здобувачів вищої освіти другого 

  
https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=930 
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(магістерського) рівня за спеціальністю 281 
«Публічне управління та адміністрування» за 
освітньою програмою «Державна служба» 
денної та заочної форм навчання. [Методичне 

забезпечення]. http://ep3.nuwm.edu.ua/15693/ 
2.Методологія та організація наукових 
досліджень: навч. посіб. / І. С. Добронравова, 
О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. 
С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2).  
К.: ВПЦ "Київський університет", 2018.  607 с. 

Опис теми Організація виконання  кваліфікаційної магістерської роботи. Участь у розробці 
держбюджетної та госпдоговірної тематики кафедри державного управління, 
документознавства та інформаційної діяльності. Участь у конкурсах наукових робіт 
магістрантів, наукових заходах. Планування науково-дослідної роботи магістрантом. 
Етапи організації конференції, круглого столу, наукового вебінару, семінару. 

 

          

Лектор, д.е.н., доцент                О.Р. Антонюк 


