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Силабус навчальної дисципліни 

«МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна самостійного вибору вищого навчального закладу 

(обов`язкова) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Студенти отримають базові знання щодо системи загальних принципів і 

підходів наукового пізнання, методів, технології пізнання, що пов'язані з 

науковою та практичною професійною діяльністю в галузі публічне управління 

та адміністрування. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на ознайомлення студентів з методологією наукового 

дослідження, методами їх проведення з урахуванням особливостей за 

напрямком підготовки, навчити оформлювати результати дослідження, 

підготовка та залучення студентів до здійснення науково-дослідницької 

діяльності, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, 

надання їм певних знань щодо методології, методики й інструментарію 

дослідження та підготовки ними публікацій, кваліфікаційних робіт.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Студенти зможуть аналізувати наукову проблему і знаходити алгоритми її 

розв’язку; формулювати гіпотезу, евристично оцінювати, виводити з неї 

емпірично перевіювані наслідки, співставляти з даними досліду і практики; 

володіти методами та прийомами наукових досліджень; володіти формами та 

принципами організації науково-дослідної роботи; застосовувати набуті знання 

для подальшої наукової діяльності, вивчення інших дисциплін. А також мати 

уявлення про те, що пошук істини в науці має організований і цілеспрямований 

характер специфічного дослідження; що наукове відкриття - це результат 

творчого пошуку, в якому використовуються інтуїтивні і логічні, емпіричні і 

теоретичні, дедуктивні і не дедуктивні роздуми, евристичні і алгоритмічні 

методи і засоби дослідження; методи аналізу і побудови теорій, яким належить 

центральна роль в сучасному науковому пізнанні; поняття та порядок 

здійснення наукового дослідження; порядок вибору і формулювання проблеми і 

теми наукового дослідження; поняття науки і наукової діяльності; вміння 

віднайти інформацію та відбір матеріалу;  формулювання плану наукового 

дослідження.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання дозволяють приймати участь у реалізації дослідницько-

інноваційних проектів; використовувати методології наукової, педагогічної та 

управлінської діяльності; готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді інші 

службові документи щодо діяльності установи, організації, функціонування 

галузі, території на підставі статистичного аналізу показників розвитку за 

загальною методологією аналізу політики та згідно конкретних вимог чинних 

нормативно-правових актів; проводити дослідження у сфері публічного 

управління та адміністрування застосовуючи сучасні методи наукового 

пізнання та презентувати для широкого загалу результати діяльності органів 

публічного управління й організацій. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття наукового дослідження та вимоги до нього. 

Поняття методології наукових досліджень та її види. Емпіричні  методи 



наукового дослідження. Теоретичні методи наукового дослідження. Зміст та 

складові науково-дослідного процесу. Форми відображення результатів 

наукових досліджень. 

Види занять:  лекції, семінарські  

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Економічний та фінансовий аналіз, економіка, фінанси, статистика 

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

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

Важинський, Т І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 

с. (https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/Articles/gornostal/vajinskii%20posibnyk.pdf) 

2. Методологія та організаціянауковихдосліджень :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 "Київськийуніверситет", 2018. – 607 с. 

(http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf) 

3. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Зацерковний, І. В. 

Тішаєв, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Контрольна робота, іспит 

Кафедра Публічного управління та підприємництва (601) 

Факультет Програмної інженерії та бізнесу (№6) 

Викладач(і) ПІБ: ХЛІВНА ІРИНА ВІКТОРІВНА 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор економічних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: (057) 788-46-01 

E-mail: hlivnairina@gmail.com 

Робоче місце: 402 ім. 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник, 

д.е.н. професор         Хлівна І.В. 
 

Завідувач кафедри, 

д.н. з держ. упр., професор       Ковальчук В.Г. 
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