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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  4 

Галузь знань: 

28 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

 (шифр і назва) 

Вибіркова 

Загальна кількість 

годин - 120 

Спеціальність: 
281  «Публічне 
управління та 

адміністрування» 

Курс/рік 

підготовки 
Семестр 

Змістових модулів - 2 1 1 

 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять -    

4 год. 

самостійна робота 
студента – 8 год. 
 

 
Ступінь вищої освіти: 

«Магістр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 20 

Лабораторні 

заняття 
- 

Практичні 

заняття 
20 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
80 

Форма контролю:  

диференційований залік 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Мета курсу - надання студентам теоретичних знань і практичних 
навичок з питань суті та організації наукових досліджень, їх методики та 
правильного обрання об’єкта та предмета дослідження, критеріїв та системи 
оцінюваних показників, алгоритму виконання дипломної роботи магістра. 

Предмет курсу -   вивчити особливості  структурної  побудови при 
проведенні наукового дослідження, стильові особливості тексту, форми 
подання окремих видів текстового та ілюстративного матеріалу, умови 
використання різних методів дослідження, форм та методів обробки 
інформації, принципи написання магістерської роботи та їх оформлення  

Завдання курсу – засвоїти основні поняття та категорії курсу; навчити 
майбутніх фахівців творчому підходу до розв’язання різноманітних прикладних 
завдань, розвивати в них уміння оволодівати спеціальними знаннями, сприяти 
формуванню наукового економічного мислення. 

Об’єктом вивчення виступає процес наукового дослідження та 
особливості його організації 

Міждисциплінарні зв’язки. Тісний зв’язок з економічною теорією, яка 
вивчає і формулює економічні закони і категорії, які є методологічним 
підґрунтям для розвитку понятійного апарату економічної науки. Ґрунтується 
на багатьох прикладних дисциплінах (статистика, економіка підприємства, 
фінанси, економіко-математичне моделювання та ін.). 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати:  
- особливості  структурної  побудови проведення наукового дослідження; 
- стильові особливості тексту,  
- форми подання окремих видів текстового та ілюстративного матеріалу, 
- умови використання різних методів дослідження,  
- форми та методи обробки інформації,  
- особливості написання наукових статей, тез. 
- закони і правила логіки, які спрощують та полегшують аналіз 

досліджуваних явищ і фактів; 
- методи наукового пізнання, від яких значною мірою залежить 

результативність проведеного дослідження,  
-  основні прийоми обробки інформації та роботи з першоджерелами; 
-  конкретно-наукові методи наукового дослідження; 
- основні правила та прийоми роботи над рукописом та його 

оформленням; 
- методику визначення економічної ефективності виробництва продукції 

та послуг тощо. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. 
Теоретичні основи наукового дослідження, їх організація та 

методологія    
 

Тема 1. Основні поняття, які визначають суть наукових досліджень 
[1,2,3,7,17,18, 26, 27, 37]. 
 

Наука як особлива форма людської діяльності. Сфера діяльності науки. 
Система закономірностей, з якими пов’язано сучасний розвиток науки. 
Класифікація наукових знань. Визначення наукового пізнання. Сутність 
суб’єкта і об’єкта у пізнавальному процесі. Теоретичний і емпіричний рівні 
наукового пізнання. Теорія як найскладніша форма вираження наукових 
знань. Система простіших форм теоретичного відтворення дійсності: наукова 
ідея, гіпотеза, концепція, принцип, поняття, категорія. Типова логічна 
структура наукового дослідження. Об’єкт, предмет, та мета наукового 
дослідження. Інші етапи наукового дослідження. 

 
Тема 2. Організація наукових досліджень [3,13, 15,17, 21, 22]. 
 

Сутність науково – дослідницької діяльності. Класифікація наукових 
досліджень за основними  напрямами. Дві основні форми фіксації результатів 
наукових досліджень. Форми літературного викладу: реферат, стаття, 
монографія,  звіт та дисертація. Форми усного представлення: різні 
повідомлення  на колоквіумах, семінарах, симпозіумах, конференціях, 
конгресах. Організація академічних наукових досліджень. Наукові заклади 
академічного рівня: НАН України, галузеві академії міністерств, галузеві і 
промислові інститути. Організація наукових досліджень у вищих закладах 
освіти.  
 

Тема 3.  Загальні методи наукових досліджень [1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 18, 7, 26, 
31, 35, 37]. 
 
 Поняття методології, методики та класифікація методів дослідження. 
Методологія у широкому і вузькому розумінні.  Загальна методологія і 
часткова методологія. Принципи наукової методології: універсального 
взаємозв’язку, діалектичного протиріччя, єдності якісного і кількісного, 
діалектичного заперечення та відбиття. Умовний поділ загальнонаукових 
методів, які  використовуються в теоретичних і емпіричних дослідженнях.  
Загально – наукові методи, що використовуються на теоретичному рівні 
дослідження (індукція, дедукція, системний підхід). Загальнонаукові методи, 
що використовуються як на теоретичному, так і на емпіричному рівнях 
дослідження: (формалізація, абстрагування, аналіз і синтез,  аналогія, 
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конкретизація, моделювання). Загальнонаукові методи емпіричного 
дослідження (спостереження, експеримент, порівняння, вимірювання).  
 
 

Змістовий модуль 2 
Конкретно-наукові методи та оформлення результатів наукових 

досліджень 
 
Тема 4. Методи соціально-економічної статистики [2,6,12,15]. 

Дві групи конкретно-наукових методів дослідження: соціально – 
економічної статистики та економіко-математичні методи. Методи 
соціально-економічної статистики:  методи і прийоми обробки даних і 
методи і прийоми аналізу. Методи і прийоми обробки даних: групування, 
деталізація, середні і відносні величини, динамічні ряди. Методи і прийоми 
аналізу: порівняння, балансові співставлення, сальдовий метод елімінування.   
 
Тема 5.  Методи соціально-економічного прогнозування [1,3,5,13] 

Методи соціально-економічного прогнозування: 1) методи експертних 
оцінок; 2) методи екстраполяції існуючих тенденцій; 3) методи моделювання; 
4) методи історичних аналогій; 5) сценарії майбутнього. 
 
 
Тема 6.  Оформлення результатів наукових досліджень [2,7,15]  

Структурні особливості наукових робіт. Композиція курсових та 
дипломних робіт. Стиль наукових робіт. Вимоги до реферату та анотації. 
Табличне оформлення цифрового матеріалу. Графічне оформлення наукової 
роботи. 

 
 

Тема 7.  Методика написання кваліфікаційної роботи магістра [2,7,15]  
Дипломна робота магістра як кваліфікаційне дослідження: загальна 

характеристика, послідовність виконання, підготовчий етап роботи, робота 
над текстом, заключний етап роботи, підготовка до захисту та захист 
дипломної роботи. Керівництво дипломною роботою та її рецензування.  
Вимоги до змісту та структури дисертації. Загальні вимоги до оформлення 
звіту з науково – дослідної роботи. Правила оформлення. Бібліографічна 
інформація. Бібліографічне посилання. Бібліографічний опис. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номе
р 

тижн
я 

Вид занять 
Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

Л П/С СРС балів 

Змістовий модуль 1. 
Теоретичні основи наукового дослідження, їх організація та 

методологія    

1-2 

Лекція 1 
Основні поняття, які визначають 
суть наукових досліджень 

4    

Практичне 
заняття 1 

Основні поняття, які визначають 
суть наукових досліджень 

 4  12 

Самостійна 
робота 1 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-
інформаційному порталі  

  15 2 

3 

Лекція 2 Організація наукових досліджень 2    
Практичне 
заняття 2 

Організація наукових досліджень  2  10 

Самостійна 
робота 2 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-
інформаційному порталі  

  10 2 

4-5 

Лекція 3 
Загальні методи наукових 
досліджень  

4    

Практичне 
заняття 3 

Загальні методи наукових 
досліджень 

 4  12 

Самостійна 
робота 3 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 

  15 2 

ПМК1 Підсумковий контроль за модуль 1 х х х   10 
 

Всього за змістовний модуль 1 
 

10 10 40   50 

Змістовий модуль 2 
Конкретно-наукові методи та оформлення результатів наукових 

досліджень 

6-8 

Лекція 4 
Методи соціально-економічної 
статистики  

4    

Практичне 
заняття 4 

Методи соціально-економічної 
статистики  

 4  10 

Самостійна 
робота 4 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-інформаційному 
порталі 

   
10 

 
4 

9-10 Лекція 5 
Методи соціально-економічного 
прогнозування 

2   
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Практичне 
заняття 5 

Методи соціально-економічного 
прогнозування 

 2  
6 

Самостійна 
робота 5 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-інформаційному 
порталі 

  10 
2 

 Лекція 6 
Оформлення результатів наукових 
досліджень 

2   
 

 
Практичне 
заняття 6 

Оформлення результатів наукових 
досліджень 

 2  
7 

 
Самостійна 

робота 6 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-інформаційному 
порталі 

  10 
2 

 Лекція 7 
Методика написання кваліфікаційної 
роботи магістра 

2   
 

 
Практичне 
заняття 7 

Методика написання кваліфікаційної 
роботи магістра 

 2  
 
7 

 
Самостійна 

робота 7 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-інформаційному 
порталі 

  10 
 
2 

ПМК 2 х х х 10 

Всього за змістовний модуль 2 10 10 40 50 

Разом 20 20 80 100 

  
 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 

1. Надайте характеристику різних визначень поняття «наука». 
2. Як класифікуються наукові знання?  
3. Відтворіть шлях створення наукової теорії. 
4. З якою системою закономірностей пов’язане становлення і розвиток 

сучасної науки? 
5. Дайте визначення поняттям: «теорія», «наукова ідея», «принцип», 

«категорія», «гіпотеза», «наукова концепція», «постулат», «аксіома». 
6. Класифікація наукових досліджень. 
7. Назвіть п’ять послідовних етапів процесу наукового дослідження. 
8. Особливості проведення наукових досліджень економічного та 

управлінського характеру. 
9. Розкрийте основні принципи організації науково-дослідницької діяльності. 
10.  Охарактеризуйте основні види літературного викладу результатів наукових 

досліджень. 
11.  Охарактеризуйте основні форми усного представлення результатів 

наукового дослідження. 
12.  Охарактеризуйте загальну організацію академічних досліджень в Україні. 
13.  Особливості організації наукових досліджень у вищих закладах освіти 

України. 
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14.  В яких формах організовується науково-дослідна робота студентів?  
15.  Хто  належать до наукових і науково-педагогічних  працівників? 
16.  Наукові ступені та наукові звання в Україні. 
17.  Охарактеризуйте систему підготовки науково – педагогічних   

працівників в Україні. 
18. В чому полягає суть  методології  наукових   досліджень? 
19. Охарактеризуйте загальну схему методики досліджень. 
20. Охарактеризуйте три великі групи методів наукового пізнання. 
21. Основні групи загальних  методів. Методи, що використовуються на 

теоретичному рівні дослідження  
22. Загальнонаукові методи, що використовуються як на теоретичному, так 

і на емпіричному рівнях дослідження. 
23. Загальнонаукові методи емпіричного дослідження.  
24. Наведіть класифікацію та дайте повну характеристику первинних 

інформаційних документів. 
25.  Наведіть класифікацію та дайте повну характеристику вторинних 

інформаційних документів. 
26.   Що таке економічна інформація та які вимоги до неї висуваються? 
27.  Охарактеризуйте зміст фактографічної економічної інформації. 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 
1. Методи соціально-економічної статистики (методи і прийоми обробки 

даних). 
2. Методи соціально-економічної статистики (методи і прийоми аналізу). 
3. Методи соціально-економічного прогнозування. 
4.  Назвіть базові закони логіки. 
5.  Розкрийте сутність та основні правила аргументації. 
6.  Чим відрізняються конкретно-наукові методи досліджень від 

загальнонаукових? 
7.  Охарактеризуйте методи спостереження та збору даних. 
8.  Розкрийте сутність вибіркового спостереження та методи формування 

вибіркової сукупності. 
9.   Для чого застосовують методи групування? 
10.  Охарактеризуйте методичні підходи до визначення показників варіації. 
11.  Дайте загальну характеристику економіко – математичних методів та 

покажіть умови їх використання. 
12.  Назвіть спеціальні методи економічного аналізу. 
13.  Розкрийте сутність методу порівняння та основні види 

порівнянь. 
14.  В чому сутність метода кореляційного аналізу? 
15.  Охарактеризуйте методи розрахунку відносних і середніх величин. 
16. У чому полягає сутність та основне призначення балансового методу? 



11 
 

 

17.  Які методи використовуються для визначення тенденцій та показників 
динаміки? 

18.  Назвіть найбільш поширені методи  прогнозування. 
19.  Розкрийте основні структурні особливості дипломної роботи магістра. 
20.  В чому полягають особливості стилю наукових робіт? 
21.  Обґрунтуйте та охарактеризуйте основні форми викладу наукового 

матеріалу. 
22.  Які вимоги висуваються до оформлення табличного матеріалу? 
23.  Наведіть класифікацію та дайте загальні характеристику статистичних 

графіків. 
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