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ВСТУП

Навчальна  програма  дисципліни  „Методологія  і  організація  наукових
досліджень” складена відповідно до освітньої програми та навчального плану
підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 073
Менеджмент.

Предметом  вивчення навчальної  дисципліни є теоретико-методологічні
основи організації і проведення наукового дослідження.

Міждисциплінарні  зв’язки:  „Менеджмент”,  „Економіка  підприємства”,
„Стратегічний  менеджмент”,  „Управління  персоналом”,  "Менеджмент
організацій”, „Інтелектуальна власність”.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Організаційні аспекти науково-дослідної діяльності. 
2. Теоретико-методологічні засади  організації наукового дослідження.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою вивчення навчальної дисципліни „Методологія і організація
наукових досліджень” є   ознайомлення з методологією наукових досліджень,
формування  вміння  застосовувати  її  у  практичній  діяльності;  організовувати
наукову та  дослідницьку діяльність на підприємстві, організації, в установі. 

1.2.  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  „Методологія  і
організація наукових досліджень” є: 

 надати  студентам  теоретичні  знання  стосовно  закономірностей
процесу наукового пізнання і понятійно-термінологічного апарату науки; 
 надати  знання  стосовно  загальної  схеми  організації  наукового
дослідження; 
 надати  знання  стосовно  основних  методів  проведення  і  аналізу
результатів  наукового  дослідження,  у  тому  числі  інформаційного
забезпечення процесу наукового дослідження;
 закріпити  набуті  знання  і  вміння  щодо  вибору  методики
дослідження, узагальнення результатів обстежень, написання рефератів;
 сформувати  вміння  визначення  економічної  ефективності
наукових  досліджень,  оформлення  результатів  наукових  досліджень  та
впровадження їх у практику;
 надати знання щодо створення сприятливих умов дослідницької
діяльності  на  підприємстві  (організації),  в  тому  числі  для  створення
сприятливих умов творчої наукової діяльності персоналу.

1.3. За результатами вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
 основні поняття, засади та принципи науково-дослідної роботи; 



 види наукових досліджень та особливості їх проведень;
 методологію, методи та прийоми наукового дослідження ;
 сутність  теоретичних  та сучасних емпіричних  методів  наукових
досліджень;
 джерела  первинної  і  вторинної  інформації,  необхідної  для
наукової роботи;
 можливості та межі застосування математичних та статистичних
методів моделювання економічних процесів та процесів управління;
 методологічні  та  організаційні  особливості  проведення
економічних досліджень;
 способи координації комплексних наукових досліджень;
 методи оцінки ефективності результатів наукових досліджень;
 стандарти щодо оформлення наукової документації;
 етапи,  форми  апробації  та  захисту  результатів  наукових
досліджень.
вміти:
 виявляти  та  актуалізувати  економічні  та  управлінські  проблеми,
обґрунтовувати шляхи їх вирішення; 
 формулювати предмет та об’єкт дослідження;
 ставити завдання, обґрунтовувати методи їх розв’язання;
 формулювати робочі гіпотези та їх перевіряти;
 організовувати  збір  необхідної  для  дослідження  інформації  та
патентний пошук;
 використовувати  новітні  наукові  результати  при  проведенні
наукових досліджень;
 проводити  експериментальні  розрахунки  та  обґрунтовувати
результати досліджень;
 проводити експертизу результатів досліджень;
 оцінювати  ефективність  впровадження  результатів  наукової
роботи;
 визначати  області  ефективного  впровадження  результатів
наукових досліджень;
 відображати  наукові  результати  у  формах  статей,  тез,  звітів,
монографії тощо.
На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин /3 кредити ECTS.



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Організаційні аспекти науково-дослідної діяльності

Тема 1. Наука як система знань і наукова діяльність
Місце дисципліни в системі підготовки фахівця. Поняття науки. Система

наукових  знань.  Форми  наукової  діяльності.  Науковий  результат  і  науковий
продукт.  Суспільне  планетарне  значення  науки.  Мета  та  функції  науки.
Еволюція наукових знань. Процеси фундаменталізації науки. Система наукових
знань.  Мета,  об’єкт,  предмет  наукового  дослідження.  Пізнавальні  завдання  у
науковому  дослідженні:  теоретичні,  емпіричні,  логічні.  Абсолютність  і
відносність наукових знань. Проблеми наукового пізнання в історії філософії

Тема 2. Наукові та науково-педагогічні кадри
Вимоги до науково-педагогічних кадрів. Класифікація наукових та науково-

педагогічних  кадрів  науково-дослідних  інститутів,  університетів,  проектних
інститутів.  Вчені  та  наукові  співробітники.  Наукові  ступені,  наукові  звання,
наукові  посади.  Вчені  ступені:  магістр,  кандидат  наук,  доктор  наук.  Вчені
звання:  старший  науковий  співробітник,  доцент,  професор.  Вищі  академічні
звання: Член-кореспондент, Академік. Кодекс честі вченого. Форми підготовки
науково-педагогічних  та  наукових  кадрів.  Класифікація  наукових  закладів
України та провідних країн. Форми фінансування науково-дослідної діяльності.
Гранти.

Змістовий модуль 2
Теоретико-методологічні засади  організації наукового дослідження

Тема 2. Види наукових досліджень
Поняття,  особливості,  цілі  та  завдання  наукової  діяльності.  Поняття  та

вимоги до наукового дослідження.  Види наукових досліджень:  теоретичні  та
експериментальні,  фундаментальні  і  прикладні;  науково-дослідні,  пошукові,
дослідно-конструкторські.  Етапи  життєвого  циклу  наукових  досліджень.
Циклічний  характер  розвитку  наукових  досліджень  та  науки.  Науковий
напрямок.  Критерії  вибору теми дослідження:  актуальність,  наукова новизна,
практична значущість, перспективність, ефективність, відповідність тематичній
спрямованості  наукової  роботи  установи.  Обґрунтування  теми,  її
структуризація. Структурно-логічна схема методики та програми дослідження. 

Технологія роботи з науковою літературою. Етапи роботи з літературою в
процесі  наукового  дослідження.  Складання  бібліографії.  Опрацювання
літературних джерел. 



Тема 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень
Класифікація наукової інформації. Носії наукової інформації. Професійно-

інформаційна  комунікація.  Функції  інформаційного  забезпечення  наукових
досліджень і робіт. Джерела науково-технічної інформації, режими доступу до
неї. Закони України щодо науково-технічної інформації. Інформаційні ресурси.
Інформаційні  фонди.  Структура  національної  системи  науково-технічної
інформації.  Її  функції.  Інформаційний  простір  та  інформаційний  ринок.
Пошукові  системи Інтернету. Достовірність  інформації.  Первинна і  вторинна
інформація. Інформаційний і патентний пошук. Захист інформації. Види видань
науково-методичної літератури.

Тема 4. Наукове дослідження та технологія дослідницької роботи
Предмет  дослідження.  Три  рівня  наукової  методології.  Загальна

характеристика процесів наукового дослідження. Етапи наукового дослідження
та їх характеристика. 

Вибір  теми  дослідження.  Формулювання  проблеми,  мети  та  завдань
наукового дослідження. 

Формулювання наукової гіпотези. Гіпотеза як форма розвитку знань. Стадії
процесу  розвитку  гіпотез.  Визначення  методики  та  робочого  плану
дослідження. 

Методи  наукових  досліджень  на  теоретичному  та  емпіричному  рівнях.
Взаємозв’язок предмета і методу наукового дослідження. Класифікація методів
наукових  досліджень  і  їх  поділ  на  загальні,  загальнонаукові  та  спеціальні,
часткові і спеціальні, теоретичні і емпіричні. Загальні методи. 

Методи теоретичного рівня досліджень. Вимоги до нових теорій. 
Методи емпіричного рівня досліджень. Фактичний матеріал і його збір для

дослідження. Експеримент як частина наукового дослідження. Дослідницький
експеримент.  Класифікація  експериментів.  Основні  етапи  постановки  й
проведення  експерименту.  Теорія  планування  експерименту.  Обробка
результатів  експериментів.  Моделювання  як  спосіб  пізнання.  Види  моделей.
Стадії  моделювання.  Засоби  моделювання.  Моделювання  і  його  роль  у
дослідженні. Основні правила висування та перевірки гіпотез. 

Результати наукового дослідження: види та вимоги. 
Представлення результатів наукового дослідження.  Форми представлення

результатів  наукового  дослідження.  Наукова  публікація:  поняття,  функції,
основні  види.  Наукова  монографія,  наукова  стаття,  наукова  доповідь,  тези
доповіді. Вимоги до наукової статті. Правила побудови наукової доповіді.

Тема 5. Упровадження та використання результатів наукових досліджень. 
Впровадження  результатів  закінчених  досліджень  та  розрахунок  їх

ефективності.  Продукція  наукових  досліджень:  теоретичні  і  науково-
методологічні  положення,  методики,  рекомендації.  Кінцеві  результати  НДР,



місце  і  форми  їх  застосування.  Порядок  впровадження  результатів  НДР  у
практику діяльності підприємств. Відповідальність за впровадження НДР.

Здавання замовнику НДР. Акти здавання-приймання готової продукції НДР,
їх  зміст.  Впровадження  завершених  досліджень:  дослідне  випробовування
розроблених методик, рекомендацій, інструкцій, положень.

Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії.  Економічна,
науково-технічна,  соціальна  ефективність.  Розрахунок  економічної
ефективності наукових досліджень.

Тема 6. Особливості наукових досліджень в менеджменті
Актуалізація  задач  сучасного  менеджменту.  Наукове  передбачення  та

прогнозування в області менеджменту. Структурно-логічні схеми економічних
досліджень  за   ієрархічним  рівнем,  масштабом.  Джерела  економічної
інформації.  Старіння  економічної  інформації.  Проблеми  моделювання
економічних  процесів  та  впровадження  у  практику  наукових  результатів.
Області прояву ефективності результатів наукових досліджень, методи оцінки
їх ефективності та можливих наслідків впровадження. Організація комплексних
наукових  робіт.  Методи  та  інструменти  координації  їх  виконання.
Організаційно-економічні  форми  та  механізми  регулювання  наукових
досліджень. Основні форми наукової діяльності студентів.
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України. – 2002. – № 20. – Ст. 134. 

12. Про інформацію : Закон України від 2.10.92 // Відомості Верхов-ної
Ради України. –1992. – № 48. – Ст. 650. 

13. Про  науково-технічну  інформацію  :  Закон  України  //  Відомості
Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – Ст. 345. 

14. Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність  :  Закон  України  //
Урядовий кур’єр. –1998. – № 52. 

15. Про Положення про порядок надання грантів Президента України
для  підтримки  наукових  досліджень  молодих  учених  :  Указ  Президен-та
України від 24 грудня 2002 р. № 1210/2002 // ВВРУ. – 2002. – № 49. 

16. Про  пріоритетні  напрями  розвитку  науки  і  техніки  :  Закон
України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 253. 

17. Романчиков  В.І.  Основи  наукових  досліджень.  Навчальний
посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

18. Стеченко  Д.М.,  Чмир  О.С.  Методологія  наукових  досліджень:
Підручник.– 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 317 с. 

19. Філіпенко  А.С.  Основи  наукових  досліджень.  Конспект  лекцій:
Посібник. - К.: Академвидав, 2004. – 208 с. (Альма-матер).

20. Шейко В.М.,  Кушнаренко  Н.М. Організація  та методика науково-
дослідницької діяльності: Підручник.– К.: Знання, 2006.-307 с. 



4. Форма підсумкового контролю результатів навчання

Формою підсумкового контролю є іспит.

5. Засоби діагностики результатів навчання
Основними засобами діагностики результатів навчання є:
 відповіді на теоретичні питання;
 тести;
 ситуаційні завдання.
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