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Опис навчальної дисципліни  

Мета вивчення 

навчальної дисципліни  

Формування сучасних фахівців в галузі менеджменту, здатних вирішувати економічні і 

соціальні проблеми розвитку суспільства через застосування методології та процесу 

організації наукових досліджень конкретних проблем народного господарства в галузі 

управління на основі загальнонаукових та емпіричних методичних прийомів  

Тривалість  
1 семестр, разом 90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота  
54 год.)  

Форми та методи 

навчання  
Лекції та практичні заняття в аудиторії,  виїзні заняття, самостійна робота поза 

розкладом  

Система поточного та 

підсумкового контролю  

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота.   

Підсумковий контроль: ПМК (залік)  

Базові знання   
Наявність грунтовних знань із основ наукознавства, менеджменту, управління 

персоналом 

Мова викладання  Українська  
  

 

 

 

http://www.buhoblic.puet.edu.ua/forstdd.php


Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання  

Програмні результати навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач  

ПР4. Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї; 

ПР14. Встановлювати зв’язки між 

елементами системи управління 

організації; 

ПР15. Аргументувати власну точку зору 

в дискусії на основі етичних міркувань, 

соціально відповідально 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених 

цілей та міжнародних стандартів; 

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту;  

СК 11. Встановлювати критерії, за якими організація визначає подальші 

напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани 

  
Тематичний план навчальної дисципліни  

Назва теми  Види робіт  Завдання самостійної роботи у розрізі тем  

Модуль 1. Теорія та практика методології та організації наукових досліджень 

Тема 1. Методологія: 

сутність, зміст, поняття 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою.  

Тема 2. Діалектичні та 

логічні основи наукового 

пізнання 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Тема 3. Специфіка 

наукового пізнання 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Тема 4. Концептуальні 

основи наукового знання 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Тема 5. Зміст та структура 

процесу наукового 

дослідження 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Тема 6. Основні етапи та 

форми процесу наукового 

дослідження 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Тема 7. Рівні та методи 

наукового дослідження 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 

Тема 8. Оформлення 

результатів наукових 

досліджень та їх 

впровадження у практику 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Опрацювати питання для самостійної роботи. 

Виконати завдання за темою. Підготувати 

реферат за темою. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни  

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.   

  
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання  

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  
• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та 

тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 

лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.  
• Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням 

із провідним викладачем.  
• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  

  
Оцінювання  

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт  
Максимальна 

кількість балів  

Модуль 1 (теми 1-8): відвідування занять (10 бали); захист домашнього завдання (10 бали); 

обговорення матеріалу занять (10 бали); виконання навчальних завдань (15 бали); завдання 

самостійної роботи (15 балів); тестування (10 бали); поточна модульна робота (30 балів)  
100  

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  
Оцінка за 

шкалою ЄКТС  
Оцінка за національною шкалою  

74-81 С  Добре  
64-73 D  Задовільно  
60-63 Е  Задовільно достатньо  
35-59 FX  Незадовільно з можливістю повторного складання  

0-34 F  
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни  
90-100 А  Відмінно   
82-89 В  Дуже добре   

 

http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?eid=165973&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?eid=165926&displayformat=dictionary
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/47341/source:default
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?eid=165973&displayformat=dictionary
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/47341/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/54751/source:default
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?eid=165973&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?eid=165926&displayformat=dictionary
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3122/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3122/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/60457/source:default

