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Обсяг навчальної дисципліни (модуля) 

Кількість кредитів 3 / 90 год., із них: 

Лекції (год.) – 14 
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Практичні заняття (год.) – 16  

ПМК (год.) – 2  

Самостійна робота (год.) – 58 

Форма підсумкового контролю успішності навчання - екзамен 
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Дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень» спрямована 

на формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес у 

соціальних науках, ознайомлення здобувачів освіти з основними сучасними 

методологічними концепціями, основами методології наукового пізнання та 

методикою наукових досліджень у соціальних науках. Опанування дисципліною 

сприяє усвідомленню цілей соціального міждисциплінарного наукового 

дослідження, усвідомленню особистісних та пізнавальних навичок, необхідних 

для реалізації власного дослідницького потенціалу; ознайомленню з 

особливостями їх відпрацювання у процесі професійного навчання, формуванню 

наукової та методологічної культури; відпрацюванню практичних вмінь, 

спрямованих на виконання кваліфікаційних досліджень та наукових робіт (тези, 

статті, дисертації) як підсумку соціального дослідження. 

Аналізуються методи, методика та методологія науки як технології 

застосування міждисциплінарного підходу у соціології, визначається специфіка 

організації науково-дослідницької роботи соціолога у її порівнянні з 

дослідженнями в галузі гуманітарних та економічних наук. Розкривається роль 

інтелектуальної власності як складової інтелектуального капіталу, формується 

повага до авторського права та вміння захищати авторське право при проведенні 

власної наукової діяльності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є проведення самостійних 

наукових досліджень у межах написання магістерської роботи. 

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів з основними 

теоретичними принципами та практичними прийомами здійснення наукової 

діяльності. Наукові дослідження, їх результати є невід’ємними складниками 

структури сучасного життя людського суспільства, носіями та показниками рівня 

цивілізації та культури. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є 

- ознайомити здобувачів освіти  із місцем та роллю науки у сучасному суспільстві; 

- розглянути особливості розвитку наукових знань; 

- розкрити особливості наукового пояснення соціальної реальності; 
- сприяти збагаченню професійних знань здобувачів освіти у застосування 

наукових  методів. 

Навчальний контент 
№з/п Теми Результати навчання 

1. Тема 1. Методологія: сутність, зміст, Знати : 

- на понятійному рівні – сутність, структуру, 

функції сучасної науки, її місце в житті 

суспільства та роль у навчальному процесі; 

- на фундаментальному рівні – процеси 

розвитку наукових знань; 

- на практичному рівні – можливості 

застосування різноманітних наукових методів 

та методик досліджень. 

Вміти : 

- на відтворювальному рівні – розуміти та 

використовувати основні досягнення сучасної 

науки у сфері менеджменту; 

 поняття. 

2. Тема 2. Проблеми наукового пізнання. 

3. Тема 3. Логічні основи наукового 
 пізнання. 

4. Тема 4. Специфіка наукового пізнання. 

5. Тема 5. Концептуальні основи 
 наукового пізнання. 

6. Тема 6. Зміст та структура процесу 
 наукового дослідження. 

7. Тема 7. Основні етапи та форми 
 процесу наукового дослідження. 

8. Тема 8. Рівні та методи наукового 
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 дослідження. - на евристичному рівні – аналізувати 

9. Тема 9. Організація науково-дослідної особливості сфери управління з 
 роботи магістрів. Оформлення використанням методології та методів 
 результатів наукових досліджень та їх наукових досліджень. 
 впровадження у практику  

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Курс лекцій.  

3. Методичні рекомендації до практичних занять із курсу. 

4.Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів освіти. 

5.Завдання для контрольних (модульних) робіт та питання на іспит. 

 

Компетентності та результати навчання згідно ОПП, формуванню яких 

сприяє дисципліна 

Інтегральна компетентність (ІК): 
ІК Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог. 

Загальні компетентності: 
ЗК 01 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 02 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 03 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК 06 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 07 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні компетентності: 
СК 01 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності  до визначених цілей та міжнародних 
стандартів. 

СК 03 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 
самоменеджменту. 

СК 09 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 
управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

Програмні результати навчання: 
ПРН 01 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. 

ПРН 02 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. 

ПРН 07 Організовувати та здійснювати ефективні   комунікації всередині колективу, з 
представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 

ПРН 09 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 

ПРН 11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу. 

ПРН 13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 
кадрове забезпечення організації (підрозділу). 
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Політика оцінювання 

Політика оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється з дотриманням 

принципів доброчесності та студентоцентрованого підходу. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи слід здавати у 

зазначені терміни. За порушення термінів здачі завдань знижується бал. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу навчального відділу за наявності 

поважних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 1 

бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття. 

 

Міждисциплінарні зв’язки 

Пререквізити: базові знання з дисциплін: «Економічна теорія», 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Статистика», 

«Економічний аналіз», «Менеджмент», «Маркетинг», що необхідні для 

опанування компетентностями. 

Постреквізити: знання, отримані під час вивчення навчальної 

дисципліни, будуть використовуватись при опануванні: «Корпоративне 

управління», «Управління якістю та змінами», «Управління проектами», 

«Міжнародний менеджмент», «Креативний менеджмент», а також при 

проходженні   переддипломної практики. 
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