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Анотація 
 

Навчальна дисципліна “Методологічні засади наукових досліджень в галузі 

державного управління” є однією з обов’язкових компонент освітньо-професійної 

програми (далі – ОПП) “Державне управління у сфері містобудівної діяльності” зі 

спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне 

управління та адміністрування” з підготовки здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем. 

Відповідна дисципліна має важливе значення для професійної підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за вказаною спеціальністю та ОПП. 

Освітня компонента “ Методологічні засади наукових досліджень в галузі державного 

управління ” пов’язана із такими компонентами зазначеної ОПП як: “Державне та 

муніципальне управління”, “Сучасні інструменти та технології модернізації публічного 

управління”. 

Опанування здобувачами вищої освіти матеріалу цієї дисципліни є важливою 

умовою формування у них інтегральної компетентності, передбаченої відповідним 

освітнім стандартом та ОПП, щодо здатності розв’язувати складні задачі і проблеми у 

сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог.  

Робоча програма дисципліни відповідає ОПП “Державне управління у сфері 

містобудівної діяльності” зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Згідно з навчальним планом, основними методами навчання є лекції, практичні 

заняття, виконання індивідуального завдання, яке має продемонструвати ступінь 

практичного опрацювання вивченого матеріалу. Кінцевою формою контролю знань з 

дисципліни є залік. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни – формування у здобувачів освіти компетентностей 

щодо методології наукових досліджень у сфері публічного управління та адміністрування. 

Завдання навчальної дисципліни: 

 надати здобувачам освіти систематизовані знання щодо методологічних засад 

наукових досліджень у сфері публічного управління та адміністрування;  

‒ досягнути належного рівня розуміння здобувачами освіти базового методичного 

інструментарію наукового дослідження, а саме: методів збору, обробки та аналізу 

інформації, методики організації і проведення наукового дослідження, методів та форм 

сучасного наукового пізнання, технології роботи з науковим текстом; 

‒ розвинути у здобувачів освіти здібності щодо наукового обґрунтування 

прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

Результати навчання з дисципліни “ Методологічні засади наукових досліджень в 

галузі державного управління ” полягатимуть у тому, що здобувач вищої освіти мусить: 

знати: 

 методологічні засади наукових досліджень у сфері публічного управління та 

адміністрування;  

‒ методичний інструментарій наукового дослідження: методи збору, обробки та 

аналізу інформації, методики організації і проведення наукового дослідження, методи та 

форми сучасного наукового пізнання, технології роботи з науковим текстом; 

‒ наукові підходи щодо прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері 

публічного управління та адміністрування; 
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уміти: 

- аналізувати, узагальнювати та систематизувати сучасні моделі, методи і форми 

державного та публічного управління соціальними процесами із застосуванням наукової 

методології; 

- ефективно використовувати наукові знання для комплексного вирішення 

проблем державного управління, розв’язання нагальних суперечностей в управлінських та 

інших суспільних відносинах. 

 

Компетентності студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни 

Код Зміст Результати навчання 

ІК Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у сфері 

публічного управління та 

адміністрування та/або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади 

вироблення й аналізу публічної політики, основ 

та технологій прийняття управлінських рішень.  

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного 

управління та адміністрування, враховуючи 

вимоги законодавства, виявляти правові колізії 

та проблеми, розробляти проєкти нормативно-

правових актів для їх усунення.  

ПРН04. Використовувати сучасні статистичні 

методи, моделі, цифрові технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення для 

розв’язання складних задач публічного 

управління та адміністрування.  

ПРН06. Здійснювати ефективне управління 

інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, 

змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, 

підходи та технології, міжнародний досвід при 

проєктуванні та реорганізації управлінських та 

загально-організаційних структур.  

ПРН12. 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. 

 

ЗК01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу  

 

ЗК04. Здатність удосконалювати й 

розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний 

рівні  

 

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність)  

 

СК07. Здатність самостійно готувати 

проєкти нормативно-правових 

актів, аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді, надавати 

експертну оцінку нормативно-

правовим актам на різних рівнях 

публічного управління та 

адміністрування  

СК09. Здатність здійснювати наукову та 

дослідницьку діяльність у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Теоретичні засади наукових досліджень в галузі державного та 

публічного управління 
 

Тема 1. Державне управління як наука (лекції – 2 год.; практичні заняття – 2 
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год.) 
1. Предмет науки “Державне управління”. 

2. Об’єкт науки “Державне управління”. 

3. Сутність та особливості державно-управлінської науки. 

 

Список рекомендованої літератури до теми 1 

1. Галузь науки “Державне управління” в Україні : стан, проблеми та перспективи 

розвитку : нац. наук. доп. / Ковбасюк Ю. В. та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, 

К. О. Ващенка, Ю. П. Сурміна, О. М. Руденко. Київ, 2012. 184 с. 

2. Державне управління : підручник : у 2 т. / ред. кол. Ю. Ковбасюк та ін. Київ : 

Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 1. 564 c. 

3. Концептуальні засади розвитку галузі науки “Державне управління” :  наук. 

розробка / Ващенко К. О. та ін. ; за ред. К. О. Ващенка, Ю. П. Сурміна,  Л. І. Загайнової. 

Київ, 2013. 48 с. 

 

Тема 2. Інтегральний характер державно-управлінської теорії (лекції – 2 год.; 

практичні заняття – 2 год.) 
1. Передумови та напрями інтеграції знання в державному управлінні. 

2. Витоки інтегративності теорії державного управління. 

3. Гуманітарна обумовленість державного управління. 

4. Зв`язок державного управління із різними сферами гуманітарного знання. 

 

Список рекомендованої літератури до теми 2 

1. Бакуменко В. Д., Усаченко Л. М., Червякова О. В. Теоретичні засади державного 

управління : навч. посіб. Київ, 2013. 174 с. 

2. Державне управління : підручник : у 2 т. / ред. кол. Ю. Ковбасюк та ін. Київ : 

Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 1. 564 c. 

3. Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 1. Теорія державного управління 

/ наук.-ред. кол. : В. М. Князєв та ін. Київ : НАДУ, 2011. 748 с. 

 
Тема 3. Термінологічна система державного управління (лекції – 2 год.; 

практичні заняття – 2 год.) 
1. Визначення поняття терміну та термінологічної системи. 

2. Функції та дисфункції термінології в державному управлінні. 

3. Власні терміни державного управління. 

4. Визначення термінологічної системи державного управління та її розвиток. 

 
Список рекомендованої літератури до теми 3 

1. Державне управління : підручник : у 2 т. / ред. кол. Ю. Ковбасюк та ін. Київ : 

Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 1. 564 c. 

2. Енциклопедичний словник з державного управління / Сурмін Ю. П. та ін. ; за заг. 

ред. Ю. В. Ковбасюка та ін. К. : НАДУ, 2010. 820 с. 

3. Публічне управління : термінол. слов. / Куйбіда В. С. та ін. ; за ред. 

В. С. Куйбіди. Київ, 2018. 224 с. 

 

Тема 4. Прикладне значення державно-управлінської науки (лекції – 2 год.; 

практичні заняття – 2 год.) 
1. Визначення поняття практики державного управління. 

2. Завдання науки щодо вдосконалення практики державного управління. 

3. Засоби вдосконалення практики державного управління. 

4. Парадигма наукових досліджень у галузі науки державного управління. 
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5. Вплив суспільних трансформацій на державне управління. 

 

Список рекомендованої літератури до теми 4 

1. Державне управління : підручник : у 2 т. / ред. кол. Ю. Ковбасюк та ін. Київ : 

Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 1. 564 c. 

2. Методологія наукових досліджень з державного управління : хрестоматія / 

С. В. Загороднюк та ін. ; за ред. К. О. Ващенка. Київ, 2014. 180 с. 

3. Методологія публічного управління : навч. посіб.  / І. В. Шпекторенко.  Дніпро, 

2018. 120 с. 

 

Модуль 2 

Методологія наукових досліджень у сфері публічного управління та 

адміністрування 
 

Тема 5. Методологія галузі науки “Державне управління”  

1. Підходи до розуміння методології. 

2. Структурно-функціональна характеристика методології. 

3. Особливості методології державного управління. 

4. Перспективи розвитку методології державного управління. 

 

Список рекомендованої літератури до теми 5 

1. Державне управління : підручник : у 2 т. / ред. кол. Ю. Ковбасюк та ін. Київ : 

Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 1. 564 c. 

2. Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 2. Методологія державного 

управління / наук.-ред. кол. : Ю. П. Сурмін, П. І. Надолішній та ін. Київ : НАДУ, 2011. 

692 с.  

3. Модернізація галузі науки державного управління в умовах суспільних реформ 

в Україні : монографія / О. М. Петроє та ін. ; за ред. О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2020. 

552 с. 

4. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень у галузі державного 

управління : монографія / В. В. Корженко та ін. ; за ред. В. В. Корженка. Харків, 2012. 

545 с. 

 
Тема 6. Класична, системна та синергетична методологія державного 

управління  
1. Класична методологія державного управління. 

2. Поняття системної методології та характеристика її основних підходів. 

3. Синергетична методологія 

 

Список рекомендованої літератури до теми 6 

1. Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 2. Методологія державного 

управління / наук.-ред. кол. : Ю. П. Сурмін, П. І. Надолішній та ін. Київ : НАДУ, 2011. 

692 с.  

2. Сурмін Ю. П., Бакуменко В. Д., Краснейчук А. О. Методологія державного 

управління як галузі науки :  наук. розробка. Київ, 2010. 32 с. 

3. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень у галузі державного 

управління : монографія / В. В. Корженко та ін. ; за ред. В. В. Корженка. Харків, 2012. 

545 с. 

 

Тема 7. Методи наукових досліджень державного та публічного управління  

1. Поняття наукового методу, характеристика методів наукових досліджень. 
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2. Загальні наукові методи. 

3. Логічні методи пізнання. 

4. Методи емпіричних досліджень. 

 

Список рекомендованої літератури до теми 7 

1. Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 2. Методологія державного 

управління / наук.-ред. кол. : Ю. П. Сурмін, П. І. Надолішній та ін. Київ : НАДУ, 2011. 

692 с.  

2. Інституціоналізація публічного управління в Україні : наук.-аналіт. доп. / 

Білинська М. М. та ін. ; за ред. М. М. Білинської. Київ, 2019. 210 с 

3. Сурмін Ю. П., Бакуменко В. Д., Краснейчук А. О. Методологія державного 

управління як галузі науки :  наук. розробка. Київ, 2010. 32 с. 

4. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень у галузі державного 

управління : монографія / В. В. Корженко та ін. ; за ред. В. В. Корженка. Харків, 2012. 

545 с. 

 

Тема 8. Методологія практики державного управління  

1. Методологічні зміни практики державного управління в Україні. 

2. Етапи розвитку державного управління. 

3. Методологічні зміни державного управління в Україні в процесі реформ. 

 

Список рекомендованої літератури до теми 8 

1. Державне управління : підручник : у 2 т. / ред. кол. Ю. Ковбасюк та ін. Київ : 

Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 1. 564 c. 

2. Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 2. Методологія державного 

управління / наук.-ред. кол. : Ю. П. Сурмін, П. І. Надолішній та ін. Київ : НАДУ, 2011. 

692 с.  

3. Модернізація галузі науки державного управління в умовах суспільних реформ в 

Україні : монографія / О. М. Петроє та ін. ; за ред. О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2020. 552 с. 

 

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
 

Індивідуальне завдання (підсумкова контрольна робота) з дисципліни 

“Методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління ” полягає у 

підготовці здобувачем вищої освіти програми дослідження за обраною ним темою 

кваліфікаційної роботи. Відповідні вимоги містяться у розділі “Методи контролю та 

оцінювання знань студентів” цієї робочої програми навчальної дисципліни. 

Нижче наведено рекомендований перелік тем кваліфікаційних робіт на здобуття 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 “Публічне управління та 

адміністрування” (ОПП “Державне управління у сфері містобудівної діяльності”). 

1. Шляхи та засоби запобігання бюрократизму в системі державного управління 

України. 

2. Концептуальні засади формування державної політики у сфері публічної 

служби. 

3. Механізми публічного управління у сфері підвищення кваліфікації керівних 

кадрів органів влади.  

4. Заходи та механізми щодо подолання корупції у сфері публічного управління 

України. 

5. Форми участі громадян у громадському контролі за діяльністю органів 

державної влади України. 

6. Децентралізація та її вплив на систему публічного управління України.  
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7. Економічний механізм публічного управління в умовах надзвичайних ситуацій. 

8. Особливості взаємовідносин органів державної влади та політичних партій в 

сучасних умовах державотворення. 

9. Механізми вдосконалення організаційно-правових засад функціонування 

публічної служби в Україні. 

10. Аналітичний супровід діяльності органів публічної влади та шляхи його 

вдосконалення. 

11. Особливості статусу структурного підрозділу з питань управління персоналом в 

органі публічного управління. 

12. Механізми професійного розвитку публічних службовців в сучасних умовах 

державотворення. 

13. Соціально-психологічні аспекти ухвалення управлінських рішень в органах 

публічного управління. 

14. Становлення інституту публічної служби України в умовах глобальних 

викликів та загроз. 

15. Удосконалення підсистеми територіальної організації публічної влади на 

адміністративно-територіальному рівні (область, район, місто).  

16. Управління персоналом в органах публічного управління України. 

17. Цифрова партисипація та електронна демократія в діяльності органів публічної 

влади. 

18. Розвиток і сучасний стан механізмів державно-приватного партнерства в 

публічному управлінні. 

19. Реформування публічного управління у контексті забезпечення сталого 

розвитку України. 

20. Програмно-цільові інструменти публічного управління територіальним 

розвитком.   

21. Публічне управління у сфері попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру. 

22. Упровадження концепції сервісної держави в українську публічно-управлінську 

практику.  

23. PR-технології та комунікації в публічному управлінні. 

24. Стратегічні пріоритети реформування державного управління України у світлі 

європейської та євроатлантичної інтеграції. 

25. Імплементація перспективного зарубіжного досвіду у сфері державного 

управління (за вибором: будівництво та архітектура, освіта та наука, соціальний захист 

населення, забезпечення громадської безпеки тощо).  

26. Механізми та інструменти державного управління у різних сферах суспільного 

життя (за вибором: містобудівна діяльність, охорона здоров’я, освіта, соціальний захист 

населення, транспорт та інфраструктура, оборона та безпека, охорона навколишнього 

середовища тощо). 

27. Напрями модернізації системи державного управління України та її окремих 

складових в контексті євроінтеграції (за вибором6 органів публічної влади, окремих сфер 

державного управління та напрямів державної політики). 

28. Громадські об’єднання та їхня роль у існуючій системі публічного управління 

України. 

29. Президент України та напрями вдосконалення його конституційно-правового 

статусу (функцій, повноважень, меж відповідальності тощо). 
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30. Кабінет Міністрів України та його місце в системі органів державної влади 

України. 

31. Організаційно-правовий статус обласної та/або районної державної 

адміністрації (їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів). 

32. Центральні органи виконавчої влади та їхнє місце в системі суб’єктів 

державного управління України. 

33. Підходи до розвитку службової кар’єри публічних службовців. 

34. Стан правової та організаційної культури державних службовців і посадових 

осіб органів місцевого самоврядування. 

35. Проблеми та перспектив децентралізації в системі публічного управління 

України. 

36. Європейський досвід щодо кращих управлінських практик в публічному 

управлінні та адмініструванні (на прикладі однієї або кількох країн). 

37. Упровадження технологій цифрового врядування в практику діяльності органів 

державної влади та/або органів місцевого самоврядування. 

38. Напрями забезпечення відкритості та прозорості вітчизняної системи 

державного управління (або окремо взятого органу влади).  

39. Роль і завдання недержавних суб’єктів публічного управління у забезпеченні 

ефективного державного управління в Україні (фізичних осіб, громадських об’єднань, 

політичних партій, юридичних осіб публічного права тощо).  

40. Принципи здійснення адміністративних процедур органами публічної влади 

України. 

41. Концептуальні засади формування та реалізації державної політики України у 

певній сфері (за вибором). 

42. Організаційно-правові засади діяльності Міністерства розвитку громад та 

територій. 

43. Шляхи підвищення ефективності механізмів державного та/або публічного 

управління у сфері будівництва та архітектури (за вибором: правового, організаційного, 

комунікаційного, ресурсного тощо). 

44. Сучасні інструменти та технології публічного управління у вирішенні проблем 

містобудування на регіональному та/або місцевому рівні.  

45. Проблеми та перспективи впровадження інструментів цифрового врядування у 

сферу державного управління містобудівною діяльністю. 

46. Інституціональні засади розвитку державного та/або публічного  управління у 

сфері містобудівної діяльності. 

47. Удосконалення організаційно-правових засад функціонування органів 

місцевого самоврядування як суб’єктів містобудування. 

48. Інноваційні управлінські підходи щодо забезпечення реалізації державної 

політики у сфері містобудування, просторового планування територій та архітектури.  

49. Механізми забезпечення ефективної участі інститутів громадянського 

суспільства у вирішенні управлінських завдань в галузі містобудування. 

50. Органи виконавчої влади як суб’єкти державного управління у сфері 

містобудівної діяльності. 

 

ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Предмет науки “Державне управління”. 

2. Об’єкт науки “Державне управління”. 
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3. Сутність та особливості державно-управлінської науки.  

4. Передумови та напрями інтеграції знання в державному управлінні. 

5. Передумови та напрями інтеграції знання в державному управлінні. 

6. Витоки інтегративності теорії державного управління. 

7. Гуманітарна обумовленість державного управління. 

8. Зв`язок державного управління із різними сферами гуманітарного знання. 

9. Визначення поняття терміну та термінологічної системи. 

10. Функції та дисфункції термінології в державному управлінні. 

11. Власні терміни державного управління. 

12. Визначення термінологічної системи державного управління та її розвиток. 

13. Визначення поняття практики державного управління. 

14. Завдання науки щодо вдосконалення практики державного управління. 

15. Засоби вдосконалення практики державного управління. 

16. Парадигма наукових досліджень у галузі науки державного управління. 

17. Вплив суспільних трансформацій на державне управління. 

18. Підходи до розуміння методології. 

19. Структурно-функціональна характеристика методології. 

20. Особливості методології державного управління. 

21. Перспективи розвитку методології державного управління. 

22. Класична методологія державного управління. 

23. Поняття системної методології та характеристика її основних підходів. 

24. Синергетична методологія 

25. Поняття наукового методу, характеристика методів наукових досліджень. 

26. Загальні наукові методи. 

27. Логічні методи пізнання. 

28. Методи емпіричних досліджень. 

29. Методологічні зміни практики державного управління в Україні. 

30. Етапи розвитку державного управління. 

31. Методологічні зміни державного управління в Україні в процесі реформ. 

 

  Методи контролю та оцінювання знань студентів 
 

Система оцінювання знань студентів включає поточний, модульний та підсумковий 

контроль знань. 

Поточний і модульний контроль здійснюються під час проведення практичних 

занять, захисту індивідуальних завдань.   

Підсумкова контрольна робота з дисципліни “Методологічні засади наукових 

досліджень в галузі державного управління” полягає у самостійному виконанні студентом 

письмового індивідуального завдання з розробки програми власного дослідження за 

обраною темою кваліфікаційної роботи. 

Відповідне індивідуальне завдання повинно включати: 

 титульний аркуш індивідуального завдання; 

 орієнтовний зміст кваліфікаційної магістерської роботи (три розділи, 

кожен з яких має включати 3-4 підрозділи, але неменше 2 підрозділів); 

 актуальність теми роботи і доцільність її виконання (її треба розкривати 

коротко та змістовно, кількома реченнями (3–4); 

  стислий огляд основних (базових) літературних джерел за темою 

дослідження (не менше 15 позицій, з яких не менше 10 опубліковані не пізніше ніж п’ять 

років тому, а також 3-4 позиції іншомовних джерел з теми дослідження); 

 мету і завдання дослідження (визначаються на основі аналізу літературних 

джерел і постановки актуальності теми).  

 об`єкт дослідження (довідково: це процес або явище, що породжує проблемну 
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ситуацію й обраний для вивчення); 

 предмет дослідження (конкретизує проблемну ситуацію в межах об`єкта 

дослідження і підлягає безпосередньому вивченню в роботі. Об`єкт і предмет дослідження 

співвідносяться між собою як загальне і часткове); 

 методи дослідження (визначаються виходячи з теми конкретної магістерської 

роботи; описуються коротко та змістовно; необхідно розкрити, що саме досліджувалось 

тим чи іншим методом); 

 короткий опис змісту першого, другого і третього розділів кваліфікаційної 

магістерської роботи (слід стисло висвітлити основні питання та напрями досліджень, які 

студент планує розкрити у кожному конкретному підрозділі роботи); 

  список використаних джерел (оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 та 

подається наприкінці індивідуального завдання. Цей список має містити оформлені згідно 

з встановленими вимогами посилання на основні (базові) літературні джерела за темою 

дослідження). 

Більш докладні методичні поради та рекомендації до визначення наведених вище 

складових частин індивідуального завдання з дисципліни “Методологічні засади наукових 

досліджень в галузі державного управління” містяться у Методичних вказівках щодо 

написання, оформлення і захисту кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності 

281 “Публічне управління та адміністрування”, затверджених на засіданні кафедри 

політичних наук і права КНУБА (протокол № 12 від 20 червня 2022 року).  

Технічні вимоги до індивідуального завдання: рекомендований обсяг роботи – до 

10 стор. Текст набирається в редакторі MS Word, розширення *.doc; *.rtf;  шрифт – Times 

New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля (верхнє та нижнє – 20 мм., 

ліворуч – 30 мм., праворуч – 15 мм.), абзацний відступ 1,25 см. Робота повинна бути 

представлена у скорозшивачі або у переплетеній твердій обкладинці. 

Індивідуальне завдання має містити титульний аркуш (зразок оформлення 

додається), де слід обов`язково зазначити: повну назву вищого начального закладу, 

інституту та кафедри (вгорі сторінки на окремих рядках, вирівнювання по центру); тему 

індивідуального завдання (великими літерами, вирівнювання – по центру сторінки); 

прізвище, ім`я та по-батькові студента, який виконав завдання, та номер навчальної групи 

(вирівнювання – по центру сторінки); далі нижче через декілька прогалин наводиться: 

П.І.Б., посада та науковий ступінь викладача, який викладає дисципліну (вирівнювання – 

по правому краю сторінки); внизу сторінки потрібно вказати: “м. Київ – ______ рік”. 

Індивідуальне завдання має містити зміст з нумерацією сторінок, список 

використаних джерел.  

Список використаних джерел подається в алфавітному порядку після тексту та 

оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання”. 

Текст індивідуального завдання подається викладачу не пізніше, ніж за 2 тижні до 

закінчення навчального семестру. Заняття із захисту індивідуальних завдань призначаються 

не пізніше, ніж за 1 тиждень до закінчення навчального семестру. Викладач має право 

вимагати від студента доопрацювання індивідуального завдання, якщо воно не відповідає 

встановленим вимогам. 

Підсумковий контроль здійснюється шляхом заліку з урахуванням підсумків 

поточного та модульного контроля. 

Вивчення курсу “Методологічні засади наукових досліджень в галузі державного 

управління” здійснюється за модульно-рейтинговою системою.  
Рейтингова оцінка з дисципліни – це сума оцінок (балів) усіх видів навчання 

студентів, які передбачаються навчальною програмою. До них відносяться: 
 відвідування лекцій  і наявність та якість конспектів лекцій; 
 відвідування семінарів та участь в них (виступи з доповідями, доповнення  

доповідачів, вміння формулювати і ставити питання, вести дискусії); 
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 контрольні (модульні) роботи, що виконуються студентами під час самостійної 
роботи; 

 написання та захист індивідуального дослідницького завдання.  
Модульний контроль проводиться після завершення практичних занять і 

здійснюється за навчальними матеріалом, що розглядався в курсі. Формою модульного 
контролю є письмові контрольні роботи у формі індивідуальних завдань або тестування та 
усне опитування студентів.  

До модульного контролю допускаються студенти, які виконали усі види 
навчальних робіт, передбачених навчальною програмою.  

Студенти, які не пройшли модульний контроль, не допускаються до підсумкового 
контролю (заліку).  

За дозволом деканату та за згодою кафедри окремі студенти (при наявності 
необхідної мотивації) можуть в додатковий час спробувати підвищити свій рейтинг 
модульного контролю.  

При оцінюванні знань студентів використовується чотирибальна шкала 
оцінювання (5, 4, 3, 2), яка водночас приводиться у відповідність до європейської шкали 
оцінювання ECTS за таблицею:  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

 

 

для екзамену для заліку  

 

 

 

90 – 100 А відмінно зараховано  

82-89 В добре  

74-81 С  

 

64-73 D задовільно  

60-63 Е  

 

35-59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

 

 

 

 

 

 

 

0-34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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Студенту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, 

призначається додаткова залікова сесія. В цьому разі він повинен виконати додаткові 
завдання, визначені викладачем.  

Студент має право на опротестування результатів контроля (апеляцію). Правила 
подання та розгляду апеляції визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені 
на сайті КНУБА та зміст яких доводиться до студентів на початку вивчення дисципліни. 

Консультації з дисципліни проводяться викладачем щотижнево у понеділок о 15:20 

в ауд. 431. центрального корпусу КНУБА.  

 

Розподіл балів для дисципліни  
 

Поточне оцінювання Інд. завд. 

(контр. 

робота) 

Сума 

балів 
Модуль 1 Модуль 2 

Тема 1 Тема 2 
Тема 

3 
Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 

8 8 8 8 8 11 11 8 30 100 

 

Політика щодо академічної доброчесності 
1. Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у письмовій 

формі, заборонені (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів 

списування з боку студента він отримує інше завдання. У разі повторного виявлення 

призначається додаткове заняття для проходження тестування.  
2. Тексти індивідуальних завдань перевіряються на плагіат. Для цілей захисту 

індивідуального завдання оригінальність тексту має складати не менше 70%. Виключення 

становлять випадки зарахування публікацій студентів у матеріалах наукових конференціях 

та інших наукових збірниках, які вже пройшли перевірку на плагіат. 
 

Політика щодо відвідування 
1. Студент, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має 

продемонструвати викладачу та надати до деканату ФУПП документ, який засвідчує ці 

причини. 

2. Студент, який пропустив лекційне заняття, повинен законспектувати зміст цього 

заняття та продемонструвати конспект викладачу до складання заліку. 

3. Студент, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати джерела, 

які були визначені викладачем як обов’язкові для конспектування, та продемонструвати 

конспект викладачу до складання заліку. 

4. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання може 

відбуватись у дистанційній формі за погодженням із керівником курсу. 

 

Методичне забезпечення дисципліни 
1. Державне управління : підручник : у 2 т. / ред. кол. Ю. Ковбасюк та ін. Київ : 

Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 1. 564 c. URL: 

https://org2.knuba.edu.ua/user/index.php?id=3132 (дата звернення: 01.06.2021) 

2. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень у галузі державного 

управління : монографія / В. В. Корженко та ін. ; за ред. В. В. Корженка. Харків, 2012. 

545 с. URL: https://org2.knuba.edu.ua/user/index.php?id=3132 (дата звернення: 01.06.2021) 

3. Методологія наукових досліджень з державного управління : хрестоматія / 

С. В. Загороднюк та ін. ; за ред. К. О. Ващенка. Київ, 2014. 180 с. URL: 
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https://org2.knuba.edu.ua/user/index.php?id=3132 (дата звернення: 01.06.2021) 

4. Методологія публічного управління : навч. посіб.  / І. В. Шпекторенко.  Дніпро, 

2018. 120 с. URL: https://org2.knuba.edu.ua/user/index.php?id=3132 (дата звернення: 

01.06.2021) 

 

Додаткова література  
1. Бакуменко В. Д., Усаченко Л. М., Червякова О. В. Теоретичні засади 

державного управління : навч. посіб. Київ, 2013. 174 с. 

2. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень : проблеми теорії, 

методологiї, практики : монографія. Київ : Вид-во УАДУ, 2000. 328 с. 

3. Валевський О. Л. Держава і реформи в Україні : аналіз державної політики в 

умовах трансформації суспільства : Монографія. Київ : НАДУ. 2007. 217 с.  

4. Галузь науки “Державне управління” в Україні : стан, проблеми та перспективи 

розвитку : нац. наук. доп. / Ковбасюк Ю. В. та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, 

К. О. Ващенка, Ю. П. Сурміна, О. М. Руденко. Київ, 2012. 184 с. 

5. Грицяк І. А. Європейське управління : теоретико-методологічні засади : 

монографія. Київ : К.І.С., 2006. 398 с. 

6. Державне управління : європейські стандарти, досвід та адміністративне право : 

моногарфія / В. Б. Авер’янов  та ін. ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. Київ, 2007. 288 с. 

7. Державне управління : основи теорії, історія і практика : навч. посібник / 

Бакуменко В. Д. та ін. ; за ред. П. І. Надолішнього. Одеса, 2009. 394 с.  

8. Державне управління : теорія і практика : монографія / Авер’янов В. Б. та ін. 

Київ, 1998. 431 с. 

9. Державне управління : філософські, світоглядні та методологічні проблеми : 

моногр. / Князєв В. М. та ін. Київ, 2003. 320 с. 

10. Енциклопедичний словник з державного управління / Сурмін Ю. П. та ін. ; за 

заг. ред. Ю. В. Ковбасюка та ін. К. : НАДУ, 2010. 820 с. 

11. Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 1. Теорія державного 

управління / наук.-ред. кол. : В. М. Князєв та ін. Київ : НАДУ, 2011. 748 с. 

12. Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 2. Методологія державного 

управління / наук.-ред. кол. : Ю. П. Сурмін, П. І. Надолішній та ін. Київ : НАДУ, 2011. 

692 с.  

13. Євтушенко О. Н., Андріяш В. І. Державне управління (Основи теорії 

державного управління) : навч. посіб. у 3 ч. / О. Н. Євтушенко, В. І. Андріяш. Миколаїв : 

Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. Ч. 1. Основи теорії державного управління. 2013. 

268 с. 

14. Інституціоналізація публічного управління в Україні : наук.-аналіт. доп. / 

Білинська М. М. та ін. ; за ред. М. М. Білинської. Київ, 2019. 210 с. 

15. Конверський А. Є. Логіка : підручник. Київ : ВПЦ “Київський університет”, 

2017. 391 с. 

16. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховн. Ради України 28 червн. 

1996 р. Голос України. 1996. 13 липн. 

17. Концептуальні засади розвитку галузі науки “Державне управління” :  наук. 

розробка / Ващенко К. О. та ін. ; за ред. К. О. Ващенка, Ю. П. Сурміна,  Л. І. Загайнової. 

Київ, 2013. 48 с. 

18. Модернізація галузі науки державного управління в умовах суспільних реформ 

в Україні : монографія / О. М. Петроє та ін. ; за ред. О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2020. 

552 с. 

19. Наука державного управління : досягнення, завдання, перспективи : зб. 

матеріалів доп. учасн. Всеукр. конф. до 15-річчя галі науки “Державне управління” й 10-

річчя Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування 

Національної академії державного управління при Президентові України / НАДУ. Київ, 
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2012. 216 с. 

20. Науково-методологічні засади розвитку галузі науки “Державне управління” : 

наук. розробка / В. Д. Бакуменко та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Сурміна, Л. І. Загайнової. Київ, 

2010. 60 с. 

21. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента 

України від 30 вересн. 2019 р. № 722/2019. Офіц. вісн. України. 2019. № 79. Ст. 2712. 

22. Публічне управління : термінол. слов. / Куйбіда В. С. та ін. ; за ред. 

В. С. Куйбіди. Київ, 2018. 224 с. 

23. Стратегія реформування державного управління України на 2022-2025 роки : 

схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 липн. 2021 р. № 831-р. Офіц. 

вісн. України. 2021. № 61. Ст. 3842. 

24. Сурмін Ю. П., Бакуменко В. Д., Краснейчук А. О. Методологія державного 

управління як галузі науки :  наук. розробка. Київ, 2010. 32 с. 

25. Щедровицкий Г. П.. Проблемы методологии системного исследования. 

Москва : Знание, 1964. 48 с. 
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2. Науково-аналітичний щоквартальний збірник “Стратегічні пріоритети”. URL: 
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3. Національне агентство України з питань державної служби. URL: 

https://nads.gov.ua/. (дата звернення 01.06.2021). 

4. Освітній сайт Київського національного університету будівництва і 

архітектури. Сторінка кафедри політичних наук і права. Дисципліна “Методика та 

методологія наукових та прикладаних досліджень у сфері публічого управління та 

адміністрування ”. URL: https://org2.knuba.edu.ua/user/index.php?id=3132 (дата звернення 

01.06.2021). 

5. Офіційне Інтернет-представництво Президента України. URL: 

https://www.president.gov.ua/. (дата звернення 01.06.2021). 

6. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: www.rada.gov.ua. (дата звернення 

01.06.2021). 

7. Урядовий портал. (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України). URL: 

https://www.kmu.gov.ua/. (дата звернення 01.06.2021). 

8. Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу / 
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