
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 

«МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

Освітня програма Рівень вищої 
освіти 

Форма 
навчання 

Курс 
вивчення 

Семестр 
вивчення 

Кількість 
кредитів 

«Публічне 
управління та 

адміністрування». 

другий 
(магістерський) 

рівень 
Денна/заочна 2м 3 2.0/60 

 

 
Викладачі 
навчальної 
дисципліни 

Дудченко Валентина Віталіївна 
лектор/семінарист, проведення 
лекційних/практичних занять 

професор кафедри загальнотеоретичної 
юриспруденції, доктор юридичних наук, 

професор 
  

контактний телефон: 048-719-88-13 
контактна електронна адреса: 

theory_law@onua.edu.ua 
 

 

Короткий 
опис 
навчальної 
дисципліни 

Предметна сфера модулю поєднує методологічні та теоретичні аспекти 
здійснення наукових досліджень у сфері публічного управління та 
адміністрування. Зосередження на питаннях правового плюралізму, 
цивілізаційного контексту правового та державного розвитку, 
трансформації ключових характеристик сучасної держави допомагає 
виявити актуальні проблеми функціонування органів державної служби в 
сучасному суспільстві. Формування знань про структуру методології 
публічного управління та адміністрування, її змістовне наповнення, 
специфіку її практичного використання у поєднанні з вивченням мови 
сучасного правознавства та державознавства, виконання здобувачами 
вищої освіти магістерської роботи, має на меті здійснення професійної 
підготовки фахівця з галузі публічного управління та адміністрування. 

 

mailto:theory_law@onua.edu.ua


Мета 
навчальної 
дисципліни 

Сформувати цілісне уявлення про зміст та структуру методології наукового 
дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, а також 
про особливості сучасних методів державного управління та актуальні 
проблеми їх здійснення. 

 
Мова 
викладання Українська 

 
 

Навчальне 
навантаження  
(форма навчання) 

Лекції, 
год. 

Практичні заняття, 
год. 

Самостійна 
робота, год. 

Обсяг, 
кредити 
ЄКТС 

Денна форма 10 20 30 2,0/60 

Заочна форма 4 4 52 2,0/60 

 
 

Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 
досягнення 

ПРН 

РН04 
РН06 
РН12 

Розкривати зміст методологічної функції 
публічного управління та адміністрування 

лекції, практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації, 
наукові семінари 

обговоренн,  
усна 

презентація,  
доповідь,  

тестові 
завдання, 

екзамен 

РН01 
РН04 

Знати основи сучасної методології та 
організації публічної політики, основ та 
технологій прийняття управлінських рішень 

РН04 
РН06 

Використовувати основні категорії, методи, 
принципи, прийоми у наукових дослідженнях 

РН06 
РН12 

Знати та дотримуватись загальних правил 
академічної доброчесності під час здійснення 
наукових досліджень 

РН04 
РН11 

Уміти застосовувати загальнонаукову 
методологію, сучасні підходи та методики під 
час наукових досліджень процесів та явищ у 
сфері публічного управління та 
адміністрування 

РН02 
РН04 
РН12 

Уміти обирати тему наукового дослідження з 
огляду на її актуальність та значущість, 
розв’язувати практичні проблеми у сфері 
публічного управління та адміністрування за 
допомогою абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу 

РН08 
РН10 

Визначати мету, об’єкт, предмет та завдання у 
науковому дослідженні у сфері публічного 
управління та адміністрування, представляти 



виконану роботу з обґрунтуванням 
актуальності дослідження та захищати власну 
точку зору; 

 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 
програмног

о РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні 
результати навчання: 

РН01 
 

Знати теоретичні та практичні 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 проекти 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 

РН06 

Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 
проектами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 
технології, міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації 
управлінських та загально-організаційних структур 

РН08 

Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 
використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері 
публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 
відповідальності, правових та етичних норм 

РН10 Представляти органи публічного управління й інші організації публічної 
сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності 

РН11 

Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахування питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні 
законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 
економічні та екологічні наслідки варіантів рішень 

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 

 
Зміст навчання 

Тема за 
п/п 

Назва теми 
Посилання на ПРН 
модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год.  

Тема 1. Дотримання академічної 
доброчесності при проведенні 

наукових досліджень 
3, 4 

2/2/4 (денна ф/н) 
2/2/6 (заочна ф/н) 



Тема 2. Етапи проведення наукового 
дослідження 

6, 7 -/2/2 (денна ф/н) 
-/-/4 (заочна ф/н) 

Тема 3. Планування та організація 
дослідницького процесу 

5, 6, 7 2/4/4 (денна ф/н) 
-/-/6 (заочна ф/н) 

Тема 4. Специфіка здійснення наукових 
досліджень в сфері публічного 
управління та адміністрування 

1, 2, 3 2/2/4 (денна ф/н) 
-/-/6 (заочна ф/н) 

Тема 5. Методологія наукового 
дослідження в сфері публічного 
управління та адміністрування 

1, 2, 3 2/4/4 (денна ф/н) 
2/2/6 (заочна ф/н) 

Тема 6. Впровадження результатів 
наукових досліджень, їх види та 

ефективність 

4, 6, 7 2/2/2 (денна ф/н) 
-/-/6 (заочна ф/н) 

Тема 7. Інформаційне забезпечення 
проведення наукового 

дослідження 

4, 7 -/2/2 (денна ф/н) 
-/-/4 (заочна ф/н) 

Тема 8. Організація наукової діяльності в 
Україні 

3, 4 -/2/4 (денна ф/н) 
-/-/4 (заочна ф/н) 

 

Список основної 
літератури 

1. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень. 
[текст] : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу – К. : «Центр учбової 
літератури», 2014. – 142 с. 
2. В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ 
ім. М. Гоголя, 2017. – 236 с 
3. Демківський А. В. Основи методології наукових досліджень. -
К.: Акад. муніцип. упр., 2012. 
4. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових 
досліджень: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 176 с. 
5. Кравченко С. О., Євмєшкіна О. Л. Методологія наукових 
досліджень : навч. посіб. Київ : УкрСІЧ, 2018. 150 с. 
6. 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. Київ : НАДУ, 
2014. 180 с. 
7. Особливості публічного управління та адміністрування : 
Навчальний посібник / Бакуменко В. Д., Бондар І.С., Горник В. Г., 
Шпачук В. В. – К. : КНУКіМ, 2016. – 167 с. 
8. Петровський П. М. Методологія наукового дослідження в галузі 
державного управління : навч. посіб. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. 238 
с. 
9. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: 
Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 317 с. 
10. Сурмін Ю. П. Методологія галузі науки “Державне управління” 
: монографія. Київ : НАДУ, 2012. 372 с. 
 

 
Дотримання вимог 
академічної 
доброчесності 

Усі письмові роботи здобувачів вищої освіти з предмету 
перевіряються на наявність плагіату та допускаються до захисту із 
коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. Списування 
під час самостійних робіт та  екзамену заборонені (в т .ч. 
використання мобільних девайсів ). Дозволяється використання 
нормативних актів при виконанні кейсів та ситуаційних завдань. 



Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ 
«ОЮА» визначено у Положенні про дотримання академічної 
доброчесності в НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-
education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-
dobrochesnosti -v-nu-oyua  

 
 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 80 
• Лекції 10 
• практичні заняття 50 
• індивідуальні завдання 10 
• тестові завдання 10 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 20 
• письмова компонента - 
• усна компонента 20 

Разом за дисципліну 100 
 
 

Шкала 
оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 
A 

 
90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

 
C 

 
75-81 Добре 

 
D 

 
67-74 Задовільно 

 
E 

 
60-66 

Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 
складання 

 
F 

 
1-34 

Незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом 

 
Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

 
Види навантаження 

Середня кількість год. 
на кожен вид (денна 
форма) 

Кількість кредитів/год 2,0 / 60 
Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  30 
• лекційні заняття, год. 10 
• практичні заняття, год. 20 
• лабораторні заняття, год - 
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 30 



• контрольні роботи, к-сть/год. - 
• індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 4 
• підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, 

год. 26 

Екзамен + 
Залік - 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

 
Види навантаження 

Середня кількість год. 
на кожен вид (заочна 
форма) 

Кількість кредитів/год 2,0 / 60 
Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  8 
• лекційні заняття, год. 4 
• практичні заняття, год. 4 
• лабораторні заняття, год - 
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 52 
• контрольні роботи, к-сть/год. - 
• індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 10 
• підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, 

год. 42 

Екзамен + 
Залік - 

 


