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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

заочна (дистанційна) 

«МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В 

МЕНЕДЖМЕНТІ» 

Курс 1 

Семестр 1,2 

Обсяг кредитів 5 

Обсяг годин, в тому числі: 150 

Аудиторні 6 

Модульний контроль - 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 144 

Форма семестрового контролю залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова  

3. Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою курсу «Методологія та 

організація  наукових досліджень в менеджменті» є  формування системи знань 

про науку, відомостей про стан сучасної науки, розуміння процесу наукової 

діяльності, оволодіння методологічними та методичними основами наукового 

дослідження, зокрема,  в сфері менеджменту. Оволодіння програмою курсу 

сприяє виконанню студентами завдань з інших дисциплін, які передбачають 

наукові дослідження, узагальнення теоретичного матеріалу і розробку 

практичних рекомендацій щодо застосування результатів наукового дослідження. 

Матеріал курсу допоможе при аналізі інформаційних джерел, підготовці курсових 

і дипломних робіт, статей, доповідей на науково-практичних конференціях. 

Завдання: 

 вивчення теорії та методологічних засад наукових досліджень; 

 формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо 

дослідницького процесу; 

 формування професійних здібностей, спрямованих на вирішення 

наукових проблем. 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Освітніми компетентностями дисципліни «Методологія та організація 

наукових досліджень в менеджменті»  є   наступні: 

Інструментальні компетентності - здатність до аналізу і синтезу, здатність 

до організації і планування, базові загальні знання, засвоєння основ базових знань 

з професії, усне і письмове спілкування рідною мовою, комп'ютерні навички, 

уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, прийняття рішень. 
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Міжособистісні компетентності - здатність до самокритики, робота в 

команді, міжособистісні навики та уміння, розуміння інших культур, етичні 

зобов'язання. 

Системні компетентності - здатність застосовувати знання на практиці, 

дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись 

до нових ситуацій, здатність породжувати нові ідеї, лідерські якості, здатність 

працювати самостійно, ініціативність, турбота про якість, бажання досягти 

успіху. 

Глобальні компетентності - знання особливостей та тенденцій сучасного 

цивілізаційного розвитку, розуміння процесів глобалізації, здатність системно 

мислити, творчо підходити до вирішення проблем, генерувати нові ідеї та 

вирішувати проблеми на інноваційній основі. 

 Соціально-трудова компетентність - володіння знаннями та досвідом у 

сфері громадянсько-суспільної діяльності, у соціально-трудовій сфері, уміння 

аналізувати ситуацію на ринку, діяти відповідно до особистої та суспільної 

вигоди, володіти етикою трудових і громадських взаємин.  Опанування 

мінімально необхідними для життя в сучасному суспільстві навички соціальної 

активності та функціональної грамотності. 

В результаті вивчення курсу здобувачі повинні: 

знати: 

 понятійно-категоріальний апарат методології і методів досліджень у 

менеджменті; 

 норми методології і методів досліджень у менеджменті; 

 основні етапи планування наукового дослідження у менеджменті; 

 основні нормативні документи, що регламентують методологію і методи 

досліджень у менеджменті; 

 нормативно-правові документи регулювання наукової діяльності; 

 нормами наукового товариства; 

 моральні норми індивідуальної та колективної наукової діяльності 

     уміти: 

 використовувати знання, вміння та навички для окреслення теоретичних і 

практичних завдань менеджменту й планувати, організовувати, 

реалізовувати, презентувати відповідні наукові дослідження; 

 розуміти особливості і структуру наукового знання, історичних етапів 

розвитку науки, новітніх тенденцій становлення наукової думки в світі;  

 застосовувати методи емпіричного і теоретичного дослідження в 

менеджменті; 

 організовувати та проводити дослідження, використовуючи сучасну 

методологію та інформаційні технології; 

 застосовувати одержані теоретичні знання щодо менеджменту для 

формулювання практичних адресних рекомендацій і пропозицій; 

 формувати уявлення про моральні цінності дослідника;  

 розвивати здатність висловлювати своє судження про роль і значущість 

моральних цінностей у процесі проведення наукового дослідження; 
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 формувати вміння аналізувати мотиви та вчинки наукових працівників; 

 виховувати самостійність, волю, моральність. 
 

  

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для заочної/дистанційної форми навчання 
 

№ 

 

Теми 

 

   Кількість годин, з них: 

лекції семінар 

ські 

заняття 

практ. 

Лаб. Зан. 

(ПЗ, ЛЗ) 

інд. 

конс. 

роб. 

(ІКС) 

сам. 

роб. 

студ. 

(СРС) 

Примітка 

  
                Змістовий модуль 1. 

    Сутність науки та її інституційні  

                  характеристики 

 
 

      

1  
 Структура науки як системи  

 

1    6 У, ПК 

 

2 

 
 Специфіка науково-дослідницької  

діяльності  
 

    6  

3  
 Наукове знання  

 

1    10  

4  
 Галузева структура сучасної науки  

 

    6  

5  
 Тенденції розвитку науки  

 

    8 СР 

  
Змістовий модуль 2. 

Процес наукового дослідження 
 

      

6  
Структура основні різновиди та етапи 

 наукового дослідження  
 

    10 У, ПК 

7  
Програма наукового 

дослідження у менеджменті 

 
 

    8  

8  

Науковий факт і його роль у дослідженні.  

Наукове описання об’єкту 

 

    6 СР 

9  
Наукове доведення і аргументація. Наукові 

 ідеї. Відкриття.  

 
 

    8  

10  
Узагальнення і 

теоретизування  
 

    10  

  
                Змістовий модуль 3. 

                   Методологія науки  
 

      

11  
Наукові підходи, які 

застосовуються в 

менеджменті 
 

    6 СР 
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                Змістовий модуль 4. 

         Методи наукових досліджень  
 

      

12  
Сутність та класифікація методів  

дослідження  
 

 2   10 У, ПК 

13  
Методи теоретичних 

досліджень  
 

    8 СР 

14  
Методи презентації результатів досліджень  

 

    10  

  
                   Змістовий модуль 5.  

Особистість вченого та наукова творчість  
 

      

15  
Навички наукової діяльності та їх розвиток  

 

1    10 У, ПК 

16  
Цінності, етика та соціальна відповідальність 

вченого  
 

    8 У, ПК, СР 

  
                Змістовий модуль 6. 

        Якість наукового дослідження  
 

      

17  
Вдосконалення управління науковим 

 знанням 
 

1    6 У, ПК 

18  
Активізація впровадження результатів 

 наукових досліджень у сфері менеджменту 
 

    8 СР 

 Всього годин: 150 4 2   144  

 

Форми контролю: усне опитування – У  

контрольні роботи – КР 

перевірка конспектів – ПК  

перевірка завдань для самостійної роботи – СР   

реферат  

 

6. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Сутність науки та її інституційні  

характеристики 

 

Тема 1. Структура науки як системи  
1. Наука як об'єкт наукової рефлексії. Характеристика філософії, соціології, 

психології науки та наукознавства 

2. Історичні умови виникнення науки. Характеристика основних етапів 

становлення та розвитку науки 

3. Сутність науково-технічної революції 

4. Наука як складна інституціональна система, яка поєднує соціальні групи 

людей, які професійно займаються науковими дослідженнями; соціальні 

організації, орієнтовані на виробництво знання; норми, правила, стандарти 
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діяльності наукових робітників; наукові дисципліни; міждисциплінарні 

поєднання вчених 

5. Структура науки як системи, яка поєднує соціальну, емпірико-теоретичну, 

методолого-інструментальну та інформаційно-комунікативну підсистеми 

6. Системні характеристики науки 

7. Соціальні функції науки 

8. Гносеологічні функції науки 

  Література [1, 4, 5, 15, 27, 44, 47, 64, 71] 

 
 

Тема 2. Специфіка науково-дослідницької діяльності  
1. Поняття наукової діяльності 

2. Специфіка науки у порівнянні з предметно-практичною діяльністю, 

міфологією, релігією, мистецтвом, ідеологією, технікою 

3. Основні види наукових досліджень 

Література [1, 8, 15, 22, 25, 35, 44, 47, 52, 54, 58, 64]  

 

Тема 3. Наукове знання  
1. Поняття наукового знання як сукупності ідей людини з теоретичного 

оволодіння предметом 

2. Класифікація наукового знання 

3. Характеристика основних видів знання 

4. Функції знання 

5. Дисфункціональність науки 

6. Підходи до моделювання знання 

Література [3, 6, 7, 8, 15, 18-20, 25, 32, 38, 40, 44, 47, 52-54, 59, 64, 66, 71]  

 

Тема 4. Галузева структура сучасної науки  
1. Історична ґенеза класифікації наук: стародавні філософи, Ф.Бекон, Г. Спенсер, 

Ф.Енгельс 

2. Сучасні класифікації наук: класифікація наук ЮНЕСКО, країнах ЄС, Україні 

3. Галузева структура науки та проблеми міжгалузевих досліджень 

4. Світові тенденції розвитку галузевої структури науки 

Література [1, 14, 18, 19, 25, 44, 47, 48, 52, 56, 64, 66, 67]  

 

Тема 5. Тенденції розвитку науки  
1. Основні концепції зародження науки 

2. Історичні етапи становлення та розвитку науки  

3. Науково-технічна революція 

4. Процес інституціоналізації науки 

5. Основні тенденції розвитку сучасної науки 

6. Основні проблеми пострадянської науки в Україні та шляхи їх розв'язання 
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Література [1, 5, 10, 15, 18-20, 27, 32, 44, 47, 48, 56, 64, 66, 67, 68]  

 

Змістовий модуль 2. Процес наукового дослідження 

 

Тема 6. Структура, основні різновиди та етапи наукового дослідження  
1. Загальна структура наукового дослідження 

2. Суб'єкт, об'єкт та предметне поле дослідження 

3. Проблема та актуалізація предметності 

4. Соціальні та гносеологічні умови наукового дослідження 

5. Роль методології та методів в науковому дослідженні 

6. Типологія наукових досліджень та елементів структури наукового дослідження 

7. Характеристика основних етапів наукового дослідження 

Література [3, 4, 6, 7, 11, 17-19, 30, 31, 34, 40, 42, 44, 47, 52, 55, 63, 72, 73] 

 
 

Тема 7. Програма наукового дослідження у менеджменті 
1. Поняття та структура програми наукового дослідження 

2. Актуальність наукового дослідження 

3. Формулювання проблеми дослідження 

4. Цілі та завдання дослідження 

5. Об’єкт і предмет дослідження 

6. Емпірична база дослідження 

7. Гіпотези в дослідженні і їх перевірка 

8. Висновки і рекомендації за наслідками досліджень 

Література [6, 7, 18, 19, 30, 34, 40, 42, 44, 47, 52, 55, 63, 72, 73]  

 

Тема 8. Науковий факт і його роль у дослідженні. Наукове описання 

об’єкту 
1. Поняття наукового факту. Факт дійсності та факт науки 

2. Характеристики наукового факту 

3. Складові структури факту: матеріально-предметна, перцептивна, лінгвістична, 

гносеологічна. Факти в класичній та посткласичній науці 

4. Класифікація фактів 

5. Сутність наукового опису об'єкта 

6. Основні проблеми опису 

Література [26, 27, 40, 42, 44, 47, 63, 72, 73]  

 

Тема 9. Наукове доведення і аргументація. Наукові ідеї. Відкриття 
1. Сутність доведення як міркування, яке встановлює істину твердження шляхом 

використання інших істинних тверджень 

2. Структура наукового доведення 

3. Поняття "аргумент", "теза", "довід", "демонстрація"  
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4. Сутність наукової ідеї та її функції 

5. Генерування нових ідей 

6. Фактори що сприяють появі нових ідей або гальмують їх появу 

7. Поняття наукового відкриття 

8. Типологія наукових відкриттів 

9. Особливості процесу пізнання, що веде до відкриття 

Література [5, 8-10, 18, 19, 32, 35, 44, 45, 47, 63, 72, 73]  

 

Тема 10. Узагальнення і теоретизування  
1. Поняття узагальнення 

2. Аналітичні та синтетичні узагальнення 

3. Поняття теорії, її структура: синтезуючий принцип, понятійний апарат, 

закономірності 

4. Функції теорії 

5. Класифікація теорій. Поняття концепції 

6. Теоретизування та її структура 

Література [18, 19, 38, 44, 45, 47, 59, 71]  

 

Змістовий модуль 3. Методологія науки 

 

Тема 11. Наукові підходи, які застосовуються у менеджменті  
1. Підхід як методологічний комплекс парадигмальних, синтагматичних та 

прагматичних структур та механізмів 

2. Характеристика основних наукових підходів 

Література [3, 5, 14, 16, 18, 19, 27, 29, 37, 40, 43-45, 47, 48, 63, 71-73]  

 

Змістовий модуль 4. Методи наукових досліджень 

 

Тема 12. Сутність та класифікація методів дослідження  
1. Поняття методу наукового дослідження 

2. Ознаки наукового методу 

3. Класифікація методів дослідження 

4. Обґрунтування методів досліджень 

5. Формування та засвоєння нових методів наукових досліджень 

 Література [ 2-4, 11, 16-18, 21, 22, 29, 37, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 53-55, 63, 

67, 72, 73]  

 

Тема 13. Методи теоретичних досліджень  
1. Аналіз і синтез. Структура методу аналізу 

2. Єдність аналізу та синтезу в науковому дослідженні 

3. Діалектична і формальна логіка 

4. Індукція і дедукція 
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5. Якісний і кількісний аналіз 

6. Моделювання 

Література [14, 18, 19, 38, 40, 42-45, 47, 53, 59, 63, 72, 73]  

 

Тема 14. Методи презентації результатів досліджень  
1. Форми наукової комунікації 

2. Наукові семінари та конференції 

3. Технології презентації текстів 

4. Виступ і доповідь на наукової конференції 

5. Наукова дискусія та її специфіка 

6. Публічний захист дисертації 

Література [ 33, 35, 44, 45, 47, 49, 63, 74]  

 

Змістовий модуль 5. Особистість вченого та наукова творчість 

 

Тема 15. Навички наукової діяльності та їх розвиток  
1. Професійні якості вченого 

2. Напрямки розвитку спроможності до інтелектуальної діяльності 

3. Володіння науковим інструментарієм 

4. Спроможність до навчання та самонавчання 

5. Розвиток аналізаторів дослідника 

6. Наукова організація дослідницької діяльності 

7. Планування щоденної роботи 

Література [1, 14, 15, 27, 33, 35, 44, 45, 47, 57, 62, 65]  

 

Тема 16. Цінності, етика та соціальна відповідальність вченого  
1. Поняття цінностей та їх функції 

2. Класифікація цінностей 

3. Характеристика наукових цінностей 

4. Зміни ціннісній системи науки 

5. Етика науки. Полярні імперативи Р. Мертона 

6. Принципи етики вченого 

7. Соціальна відповідальність вченого 

Література [1, 3, 5, 27, 33, 35, 44, 45, 47, 49, 52, 60, 70]  

 

Змістовий модуль 6. Якість наукового дослідження 

 

Тема 17. Вдосконалення управління науковим знанням  
1. Поняття суспільство, знання 

2. Управління науковим знанням 

3. Основні школи управління знанням 



11 

 

4. Проблеми управління знанням 

Література [8-10, 25, 44, 45, 47, 61, 66]  

 

Тема 18. Активізація впровадження результатів наукових досліджень у 

сфері менеджменту 
1. Основні напрямки впровадження результатів наукових досліджень 

2. Засоби підвищення ефективності впровадження досягнень науки 

Література [1, 4, 8-10, 15, 25, 31, 44, 45, 47, 54, 61, 66, 70]  

 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності 

студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль  5 Модуль  6 

к
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к
іс
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 о

д
и
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и

ц
ь
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и
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и

ц
ь
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іс
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іс
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н
и

ц
ь
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іл

ь
к
іс
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д
и

н
и

ц
ь
 

м
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м
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ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс
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д
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н
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ц
ь
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ь
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іс
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іс
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м
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к
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іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь
 

Відвідування 

лекцій 

1 1 1       1 1   

Відвідування 

семінарських 

занять 

1       1 1     

Відвідування 

практичних 

занять 

- - - - - - - - - - - - - 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10       1 10     

Робота на 

практичному 

занятті 

- - - - - - - - - - - - - 

Лабораторна 

робота (в тому 

числі допуск, 

виконання, 

захист) 

- - - - - - - - - - - - - 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання 

модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ      30             

Разом   31  30  30  41  31  30 

Максимальна кількість балів: 223     

223:100=2,23. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,23 = загальна 

кількість балів 
-     
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Критерії оцінювання індивідуальних завдань (рефератів, розрахунково- 

графічних робіт, контрольних домашніх завдань тощо) 
№ з/п Критерії оцінювання роботи Максималь

на оцінка 

(у балах) 

1. Формулювання мети і завдань роботи 3 

2. Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу 5 

3. Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних інформаційних 

джерел (наукових видань, навчальної  літератури, періодичних 

видань, матеріалів мережі Internet), критична та незалежна оцінка 

різноманітних точок зору, позицій, аргументів 

12 

4. Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності окремих 

організацій, конкретних проблемних ситуацій 

4 

5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 

пропозиції щодо розв’язання поставлених завдань, творчий підхід 

до виконання ІНДЗ 

4 

6. Якість оформлення роботи 2 

 

Критерії оцінки правильності виконання письмових модульних 

контрольних завдань (чи усної відповіді на теоретичні питання) 
No 

з\п 

Критерії оцінки знань студента виявлених під час проведення 

модульного контролю 

кількість 

балів 

1. студент в процесі усної (письмової) відповіді дає правильні відповіді 

на всі поставлені запитання, виявляє високий рівень знань 

теоретичного та нормативного матеріалу. Викладає свою відповідь 

системно та логічно, упевнено і правильно аргументує власну 

позицію, робить висновки, тощо; або відповідає на тестові завдання з 

використанням комп’ютерної техніки на відповідну кількість 

25 балів 

2. студент має належний рівень знань теоретичного та нормативного 

матеріалу, на поставлені запитання відповіді дає, переважно, 

правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях правових 

категорій, не завжди належно (коректно) аргументує відповідь або 

правильно відповідає лише на половину поставлених запитань, 

тощо; або відповідає на тестові завдання з використанням 

комп’ютерної техніки на відповідну кількість балів 

15 балів 

3. студент має задовільний рівень знань теоретичного та нормативного 

матеріалу, на поставлені запитання відповідає, але не на всі, 

допускає певні неточності у визначеннях базових категорій, не 

завжди належно (коректно) аргументує або правильно дає відповідь 

на 1/3 (одну третину) поставлених запитань тощо. Або відповідає на 

тестові завдання з використанням комп’ютерної техніки на 

відповідну кількість балів 

10 балів 

4. студент дає неправильні відповіді на поставлені запитання, виявляє 

неналежний рівень знань теоретичного та нормативного матеріалу, 

неспроможний послідовно і правильно аргументувати свою 

відповідь або взагалі не в змозі відповісти на поставлені запитання, 

тощо. 

0 балів 
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Максимальна кількість балів за усну відповідь - 25 балів 

Якщо письмова робота відбувається у тестовій формі, студентам пропонуються 

тестові завдання у кількості 25 запитань. 

Види тестових завдань: 

- із вибором однієї правильної відповіді; 

- на встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

- завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

- завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

1. Актуальність наукових досліджень в менедменті 

2. Закони науки, як істинні знання 

3. Відносне знання та його місце в дослідженнях 

4. Наукові ідеї в природничих науках 

5. Етапи пізнання об’єктивної дійсності 

6. Аксіоми, на яких базується наука 

7. Абстрагування та узагальнення в менеджменті 

8. Індукція та дедукція в менеджменті  

9. Значення гіпотез в розвитку науки 

10. Діалектична і формальна логіка 

11. Етапи науково-технічних досліджень 

12. Основні методи проведення наукових досліджень в менеджменті 

13. Практика та перевірка теоретичних висновків 

14. Оформлення результатів науково-дослідних розробок 

15. Евристичні прийоми і методи активізації творчої праці  

16. Законодавство в сфері науки 

17. Використання економіко-математичних методів дослідження в 

менеджменті  

18. Впровадження науково-дослідних результатів в менеджменті 

19. Розрахунок ефективності науково-дослідних розробок 

20. Обмеженість можливостей реалізації наукових результатів у 

виробництво 

21. Огляд наукового потенціалу України, області 

22. Тенденції розвитку науки в приватному секторі економіки України 

23. Проблеми вузівської науки України 

24. Розвиток науково-технічної творчості в Україні (регіоні) 

25. Динаміка наукової діяльності. Виникнення і розвиток наукових ідей 
 

7.3.  Індивідуально-консультативна робота 
Індивідуально-консультативна робота здійснюється у час, відповідно 

затвердженому кафедрою  графіку. Ця діяльність спрямована на подальший 
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розвиток у студентів творчого опанування знаннями з дисципліни і набуття  ними 

навичок наукових досліджень.   

Індивідуально-консультативна робота містить кілька напрямків: 

 Надання консультаційної допомоги студентам з пояснення незрозумілого 

матеріалу з дисципліни; 

 Надання консультаційної допомоги студентам у виконанні курсових і 

дипломних робіт, де використовується методичний інструментарій 

дисципліни. 

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Залік 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю 
 

1. Сутність науки та її інституційні характеристики  

2.Системні характеристики науки, її структура як системи 

3.Характеристика проблем основних складових науки 

4.Соціальні функції науки  

5.Основні етапи становлення та розвитку науки 

6.Поняття та особливості дослідницької діяльності як складного виду 

інтелектуальної діяльності 

7.Специфіка науки у порівнянні з предметно-практичною діяльністю, 

міфологією, релігією, мистецтвом, ідеологією, технікою  

8.Основні види наукових досліджень: фундаментальні, прикладні та 

розробки 

9.Поняття та структура програми наукового дослідження 

10. Формулювання проблеми дослідження 

11. Цілі та завдання дослідження 

12. Об’єкт і предмет дослідження 

13. Емпірична база дослідження 

14. Гіпотези в дослідженні і їх перевірка 

15. Обґрунтування методів отримання та аналізу інформації 

16. Висновки і рекомендації за наслідками досліджень 

17. Наукове знання 

18. Галузева структура сучасної науки 

19. Тенденції розвитку сучасної науки 

20. Процес наукового дослідження 

21. Структура основні різновиди та етапи наукового дослідження 

22. Науковий факт і його роль у дослідженні 

23. Наукове доведення і аргументація 

24. Наукові ідеї та відкриття 
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25. Узагальнення і теоретизування 

26. Методологія як інтегральна система знань регулятивно-діяльної 

природи 

27. Структура наукової методології 

28. Характеристика основних різновидів методології 

29. Тенденції методологічного розвитку науки 

30. Принципи наукового дослідження та їхня роль у пізнавальному процесі 

31. Характеристика основних принципів пізнання 

32. Характеристика основних наукових підходів 

33. Методи наукового дослідження 

34. Методологічна роль теорій  

35. Ідеал об’єктивності науки 

36. Парадигми та їхня роль у пізнанні 

37. Наукові підходи 

38. Сутність та класифікація методів дослідження 

39. Методи емпіричних досліджень 

40. Методи теоретичних досліджень 

41. Методи аналізу наукової інформації 

42. Методи презентації результатів досліджень 

43. Специфіка методу емпіричного дослідження 

44. Спостереження і його можливості 

45. Вимірювання в науковому дослідженні 

46. Метод класифікацій 

47. Вибірковий метод 

48. Опитувальні методи 

49. Тестування як метод дослідження 

50. Метод фокус-груп 

51. Метод експертних оцінок  

52. Експериментальній метод 

53. Метод аналізу документів 

54. Аналіз і синтез 

55. Структура методу аналізу 

56. Єдність аналізу та синтезу в науковому дослідженні 

57. Специфіка аналітики в державному управлінні 

58. Діалектична і формальна логіка 

59. Індукція і дедукція 

60. Якісний і кількісний аналіз 

61. Моделювання 

62. Узагальнення і теоретизування 

63. Наукова інформація та її характеристики 
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64. Робота над літературними джерелами 

65. Аналіз і обробка первинної інформації 

66. Інтерпретація наукових даних 

67. Математичне забезпечення наукового дослідження 

68. Використання Інтернет-ресурсів 

69. Форми наукової комунікації 

70. Наукові семінари та конференції 

71. Технології презентації текстів 

72. Виступ та доповідь на наукової конференції 

73. Наукова дискусія та її специфіка 

74. Публічний захист дисертації 

75. Характеристика особистості вченого 

76. Внутрішня та зовнішня структура вченого 

77. Статуси та ролі, що виконують вчені 

78. Типологія вчених, характеристика основних типів вчених 

79. Професійні компетенції вчених 

80. Наукові співтовариства як сфера реалізації вченого 

81. Наукові школи, їх ознаки, типи та функції 

82. Навички наукової діяльності та їх розвиток 

83. Цінності, етика та соціальна відповідальність вченого 

84. Технології наукової творчості 

85. Поняття якості наукового дослідження 

86. Основні напрямки удосконалення наукових досліджень 

87. Правові та етичні засади регуляції наукових досліджень 

88. Наукова новизна. Плагіат і його ознаки 

89. Вдосконалення управління науковим знанням 

90. Активізація впровадження результатів наукових досліджень 

 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

 
 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцін

ка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

О
ц

ін
к

а
 

Пояснення 

90 – 

100 

Відмінно 

(“зараховано”) 
А 

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні 

практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані 

в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією 

незначною помилкою. 
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82 – 89 

Добре 

(“зараховано”) 

B 

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  

необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в 

основному  сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені 

програмою навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них 

оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома-

трьома незначними помилками. 

75 – 81 C 

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, 

всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, 

виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено 

мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з 

помилками, робота з декількома незначними помилками або з 

однією–двома значними помилками. 

68 –74 

Задовільно 

(“зараховано”) 

D 

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але 

прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, 

більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  

виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, робота з 

трьома значними помилками. 

60 – 67 E 

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі 

практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених 

програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість 

виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до 

мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

35–59 

Незадовільно 

(„незараховано”) 

FX 

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний 

частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, 

більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не 

виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, 

близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над 

матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання 

навчальних завдань (з можливістю повторного складання), 

робота, що потребує доробки 

1–34 F 

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, 

необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  

навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  

робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення 

якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної 

переробки 
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