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ВСТУП 

 

Вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»  

передбачає набуття магістрами теоретичних знань і розвиток практичних навичок 

у проведенні наукових досліджень процесів, які включають основи наукознавства і 

методику наукових досліджень конкретної проблеми, організацію інтелектуальної 

праці, визначення напрямів досліджень та їх ефективність у раціональному 

господарюванні, постановку експерименту, узагальнення результатів наукових 

досліджень у наукових звітах, дисертаціях, монографіях і наукових рекомендаціях. 

Ознайомлення з методологією наукових досліджень, уміння застосовувати її 

у практичній діяльності, організовувати дослідницьку діяльність – на розв’язання 

цих задач і спрямоване вивчення навчальної дисципліни «Методологія та 

організація наукових досліджень». 

Предметом вивчення дисципліни є процес наукових досліджень конкретних 

проблем економіки і менеджменту на основі загальнонаукових та емпіричних 

методичних прийомів певної науки, що дає змогу досліджувати економічні та 

соціальні процеси з їх спорідненості, відмінності на історичному розвитку. 

Програма впорядкована відповідно до анотації освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів і базується на знаннях і вміннях базової освітньої 

підготовки. 

Метою вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових 

досліджень» є оволодіння методологією наукового пізнання та наукових 

досліджень, методами і прийомами самостійного розв’язання наукових задач. 

Завданням вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових 

досліджень» є теоретична підготовка студентів з питань: 

 сутності основних понять і категорій методології наукових досліджень; 

 еволюції науки як сфери людської діяльності та її змісту і функцій у 

суспільстві; 

 інформаційного забезпечення наукових досліджень і методики роботи 
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над літературними джерелами; 

 вибору напрямів дослідження з економіки та менеджменту; 

 наукової організації дослідного процесу; 

 форм упровадження результатів наукових досліджень і вибору критеріїв 

визначення їх ефективності, 

а також практична підготовка та формування вмінь: 

 вибору об'єктів і методів наукового дослідження; 

 вибору та обґрунтування конкретних напрямів досліджень; 

 організації процесу досліджень; 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

 організацію науки і підготовки наукових кадрів, структури та 

класифікації науки; 

 методологію та процес наукових досліджень, оцінювання їх 

ефективності; 

 основні поняття і визначення математичних методів і методів 

статистичної обробки наукових даних; 

 структуру дослідження: обґрунтування актуальності й визначення теми 

дослідження, його мети, завдання. 

вміти: 

 зображувати форми результатів наукового дослідження: повідомлення, 

доповіді, тези, статті, дипломні роботи, розділи до монографій, науково-методичні 

рекомендації, навчальні посібники, дисертації, монографії; 

 використовувати автоматизовані системи та програми обробки 

інформації у наукових дослідженнях; 

 складати звіт про науково-дослідну роботу; 

 розраховувати ефективність наукових досліджень. 

Теми контрольних робіт, вихідні дані для написання контрольної роботи та 

список рекомендованої літератури містяться у цих методичних вказівках. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Студенти спеціальностей 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійними 

програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності»; 281  «Публічне управління та 

адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний 

менеджмент», «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр», які 

навчаються без відриву від виробництва, за час вивчення дисципліни 

«Методологія та організація наукових досліджень» повинні виконати контрольну 

роботу згідно з темами навчального плану. Контрольна робота є важливим засобом 

самоконтролю студента, основою глибокого засвоєння навчального матеріалу, 

сприяє активній підготовці до іспиту. 

У процесі виконання контрольної роботи студент має не тільки вивчити 

рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми, але й 

провести якісне оброблення отриманого матеріалу: порівняти факти, явища, 

установити причинно-наслідкові зв'язки, виявити закономірності. Перелік джерел 

і літератури можливо доповнити за рахунок нових публікацій. 

Варіант контрольної роботи визначається студентами згідно з останньою 

цифрою номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер книжки закінчується 

«0», виконують контрольну роботу № 10, якщо остання цифра «2», виконують 

роботу за номером 2 і т.д. 

Під час виконання контрольної роботи студент має показати своє уміння 

самостійно працювати з науковою літературою, навчальними посібниками, 

довідниками та іншими науково-допоміжними матеріалами з вибраної теми. 

Використовуючи літературу, студент повинен стисло викласти зміст теми. При 

цьому важливо не тільки детально проаналізувати питання вибраної геми, але й 

показати своє бачення поставлених проблем та особисте ставлення до їхнього 

розв'язання. 
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Роботу має бути виконано із застосуванням комп'ютерної техніки, а 

підсумок подано на паперовому носії інформації (аркуш формату А4 - інтервал - 

1,5, шрифт - Times New Roman 14). Вимоги щодо оформлення: перша сторінка 

- титульна без номера (додаток А); другу сторінку відводять для плану; розділи 

згідно з планом; список використаної літератури. Приблизний обсяг роботи. - 15-

20 сторінок. Викладення змісту контрольної роботи має здійснюватися послідовно, 

відповідно до складеного плану. Істотне значення має оформлення роботи. Вона 

повинна бути написана чітко, без скорочень (крім загальноприйнятих). Залежно 

від якості роботи, повноти викладення питань, правильного оформлення викладач 

може оцінити роботу, як позитивну або, за наявності певних недоліків, призначити 

години для співбесіди зі студентом. 

Усі цитати, фактичні і статистичні матеріали, що були використані в роботі 

мають бути відмічені посиланнями, наприклад: [3, с. 54] (3 – порядковий номер 

джерела відповідно до переліку літератури; 54 – номер сторінки джерела).  

Таблиці і рисунки необхідно нумерувати. Слово «таблиця» та її порядковий 

номер (без знака №) необхідно писати зліва над таблицею, а далі – її назва. Слово 

«рисунок», його порядковий номер і назву розміщують під ілюстрацією. 

Студент, який своєчасно не здав і не захистив контрольну роботу, до іспиту 

не допускається. Виконана робота надсилається або здається на кафедру 

менеджменту (кімн. 5306,  корпус № 5, б-р. Пушкіна, 3, м. Кременчук, 39600), не 

пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії. 

Захист контрольної роботи здійснюють за графіком, затвердженим 

деканатом. Під час захисту студент має показати знання положень, викладених у 

роботі. Роботу вважають зарахованою, якщо вона відповідає наступним 

вимогам: 

- правильно розкриває запропонований план; 

- виявляє знання джерел і літератури за темою; 

- вміщує достовірний матеріал; 

- відповідає правилам оформлення. 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Тема 1 Наука як сфера людської діяльності 

План 

1. Поняття про науку. 

2. Наукова комунікація. Наукова школа.  

3. Науково-дослідницька діяльність студентів.  

4. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів. 

Література: [ 5, с. 13-27; 11. с. 34-52; 12, с. 7-42; 32, с. 11-34]. 

 

Тема 2 Психологія і технологія наукової творчості 

План 

1. Організація творчої діяльності.  

2. Психологія наукової творчості.  

3. Робочий день науковця. 

4. Робоче місце науковця. Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності.  

5. Ділове спілкування і листування. 

Література: [ 1, с. 45-67; 4, с.125-139;32, с. 39-52]. 

 

Тема 3 Методологія наукових досліджень 

План 

1. Методологія дослідження. 

2. Фундаментальна і загальнонаукова методологія.  

3. Конкретнонаукова методологія. 

4. Методи і техніка дослідження.  

5. Використовування методів наукового пізнання. 

6. Застосування логічних законів і правил. 

Література: [ 1, с. 79-114; 12, с. 105-128; 14, с. 156-189; 32, с.54-90]. 
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Тема 4 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації 

План 

1. Підсистема інформації про об'єкт дослідження. 

2. Пошук вторинної документної інформації з теми. 

3. Аналіз наукової літератури з теми. 

4. Отримання та аналіз первинної інформації. 

Література: [ 2, с.12-35; 18, с.330-334; 32, с. 168-183 ]. 

 

Тема 5 Підготовка публікацій, рефератів, доповідей 

План 

1. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. 

2. Наукова стаття. 

3. Доповідь і тези наукової доповіді (повідомлення). 

4. Методика підготовки та оформлення публікації. 

5. Техніка написання реферату. 

Література: [ 5, с. 119-132; 23, с.107-108; 24, с.123-124; 32, с. 275-304]. 

 

Тема 6 Оформлення результатів досліджень у вигляді наукових робіт 

План 

1. Правила та загальні вимоги оформлення наукових робіт. 

2. Рецензування науково-дослідних робіт. 

3. Курсова, дипломна, магістерська роботи як наукове дослідження . 

Література: [16, с. 137-189; 17, с. 12-85; 22, с.22-50; 32, с. 127-148]. 

 

Тема 7 Курсова, дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційне 

дослідження 

План 

1. Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика. 

2. Послідовність виконання курсової (дипломної) роботи. 

3. Робота над текстом курсової (дипломної)роботи. 

4. Підготовка до захисту та захист курсової(дипломної) роботи. 

5. Керівництво курсовою (дипломною) роботою та її рецензування. 
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6. Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження. 

Література: [16, с. 137-189; 17, с. 12-85; 22, с.22-50; 32, с. 127-148]. 

 

Тема 8 Вимоги до змісту і структури дисертації 

План 

1. Загальні вимоги до дисертації. 

2. Структура дисертації. Актуальність дослідження, його мета і завдання. 

3. Об'єкт, предмет і методи дослідження. 

4. Наукова новизна і практичне значення одержаних результатів. 

5. Апробація результатів дисертації. Список використаних джерел. 

Література: [6, с.6-48; 7, с.14-35; 9, с.206-210; 25, с. 2-19; 31, с.67-158]. 

 

Тема 9 Оформлення дисертаційної праці і порядок захисту дисертації 

План 

1. Мова і стиль дисертаційної праці. Загальні вимоги до оформлення 

дисертації. 

3. Попередня експертиза дисертації (передзахист). 

4. Друкування і розсилання автореферату.  

5. Підготовка здобувача до захисту дисертації. 

6. Процедура прилюдного захисту дисертації. 

7. Оформлення документів атестаційної справи. 

Література: [6, с.52-68; 7, с.44-65; 9, с.206-210; 25, с. 20-38; 32, с.209-275]. 

 

Тема 10 Ефективність наукової діяльності 

План 

1. Наукова продукція та технологія її передавання у практичне 

використання. 

2. Впровадження результатів наукових досліджень. 

3. Види ефективності наукових досліджень: економічна, науково-технічна, 

соціальна, екологічна. 

4. Розрахунок ефективності наукових досліджень. 

Література: [3, с. 90-92; 4, с. 218-246; 11, с. 389-402; 13, с. 216-220]. 
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3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

ЗАВДАННЯ 1  

Тема «Джерела інформації, використовувані в економічних дослідженнях» 

Аналітично-розрахункова задача  

І Вихідні дані 

Державне колективне підприємство (ДКП) "Гастроном" має у своєму складі 

шість магазинів, склад, торговельний відділ, відділ планування, відділ кадрів, 

господарський відділ, бухгалтерію. 

На 9-ту год. було призначено виробничу нараду у директора підприємства, 

куди були запрошені начальники відділів, провідні спеціалісти підприємства, 

завідувачі магазинів - кількістю 15 чоловік. 

У визначений час не з'явились три особи (завідувачі магазинів) - було 

витрачено час на додаткові запрошення відсутніх телефоном. Нараду почато із 20-

хвилинним запізненням. Основним питанням, що розглядалося, був аналіз причин 

невиконання підприємством планових показників. Порядок денний було доведено 

до учасників за день до наради. 

Нарада почалась із 20-хвилинної доповіді директора підприємства. Також 

виступали головний бухгалтер, начальник торговельного відділу, відділу 

планування (по 5 хвилин), усі завідувачі магазинів (по 3 хвилини). 

Наводилась відома всім працівникам інформація про складність сучасного 

періоду, визначалися причини відхилення від досягнення поставлених цілей та 

винуватці. 

У своїх поясненнях спеціалісти апарату управління та завідувачі магазинів 

відводили від себе критику, наводили приклади недбайливого ставлення до роботи 

підлеглих та інших працівників підприємства. 

Нараду було закінчено через 2,5 години (замість одної, як планувалося). 

Конкретних заходів щодо проблеми, яка розглядалася, не визначено. 

Підсумків наради підбито не було. 
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II Завдання 

1. Визначити кошторис наради (плановий та фактичний). 

2.Надати характеристику якості наради, яку було проведено, діям керівника 

підприємства, визначити недоліки проведеної наради. 

3. Складіть правильну технологічну схему підготовки та проведення наради 

відповідно до проблеми, що визначена, та прийміть рішення щодо визначення кола 

питань, що підлягають обговоренню, визначення кола учасників наради, технології 

проведення, контролю за виробленням рішення і доведенням його до виконавців, а 

також закриття наради. 

III Інформаційне забезпечення задачі 

 

Таблиця 1 - Витяг із штатного розкладу у ДКП «Гастроном» 

 

№ 

пор. 

Посада Кількість 

одиниць 

Місячна заробітна 

плата, грн +N 

Місячний фонд 

зарплати, грн +N 

1. Директор 1 4480 4480 

2. Секретар 1 4170 4170 

3. Юрисконсульт 0.5 4250 2125 

4. Головний бухгалтер 1 5400 5400 

5. Заступник гол. бухгалтера 1 4320 4320 

6. Бухгалтер 3 4280 12840 

7. Начальник торговельного 

відділу 

1 4380 4380 

8. Провідний товарознавець 1 4340 4340 

9. Товарознавець 2 4300 8600 

10. Начальник відділу 

планування 

1 4350 4350 

11. Головний економіст 1 5320 5370 

12. Економіст 1 4280 4280 
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13. Економіст із заробітної 

плати 

1 4250 4250 

14. Начальник ВК 1 4320 4320 

15. Інспектор ВК 1 4250 4250 

16. Начальник господарського 

відділу 

1 4350 4350 

17. Завгосп 1 4220 4220 

18. Електрик 1 4260 4260 

19. Слюсар-сантехнік 1 4260 4260 

20. Вантажник 8 4180 33440 

21. Прибиральниця 6 3150 18900 

22. Завідувач магазину 6 4300 25800 

23. Завідувач складу 1 4260 4260 

 де N – останній номер залікової книжки студента 

 

Додаткова інформація до задачі "Виробнича нарада" 

 

1. Кількість відпрацьованих робочих днів (Рд) за місяць - 26. 

2. Тривалість робочого дня (Пр) - 8 год. 

3. Середньомісячна заробітна плата одного спеціаліста (Зс) - 4600 грн. +N 

4. Кількість спеціалістів, що брали участь у нараді (Ку) - 30 чол.+ N 

5. Кількість годин (Кг), витрачених спеціалістами на проведення наради - 2,5 год. 

6. Оренда приміщення (Оп) для проведення виробничої наради - 4350 грн. + N за 1 

год. 

 

IV Алгоритм розв'язання задачі 

1 .Складаємо кошторис проведення виробничої наради. 

1.1 Визначаємо загальний фонд робочого часу спеціаліста за місяць за формулою: 

Зф = Рд х Пр,                     (1) 
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де Рд - кількість відпрацьованих робочих днів за місяць (днів); 

  Пр - тривалість робочого дня, год. 

1.2  Визначається заробітна плата одного спеціаліста за день за формулою: 

 

Зп 
=
 Зс : Пр,                          (2) 

 

де Зс - середньомісячна зарплата, грн; 

Пр - тривалість робочого дня, год. 

1.3 Визначається заробітна плата одного спеціаліста за годину за формулою: 

 

Зп1 = Зп : Пр                         (3) 

де Зп - зарплата одного спеціаліста за годину, грн; 

Пр - тривалість робочого дня, год. 

1.4 Визначаємо суму заробітної плати всіх учасників наради за 1 год за 

формулою: 

 

12 nyn ЗKI   ,                          (4) 

 

де Ку — кількість учасників наради, чол.; 

Зп1 - заробітна плата одного учасника наради за годину, грн. 

 

1.5 Визначається загальна сума заробітної плати всіх учасників наради за 

період її проведення за формулою: 

rynn KKЗЗ  1                        (5) 

де Зп1 — сума зарплати одного учасника наради за 1 год, грн; 

Ку - кількість учасників наради, чол.; 

Кг - кількість годин, витрачених на проведення наради, год. 

1.6 Визначаємо загальну суму витрачених коштів на проведену виробничу 

нараду за формулою: 

Зсв = Зпв + Оп ,                          (6) 

 

де Зпв - загальна сума заробітної плати всіх учасників наради, грн; 
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Оп - вартість оренди приміщення для проведення наради, грн. 

2. Під час оцінювання якості проведеної виробничої наради доцільно 

проаналізувати загальні відомості про мету, завдання, перелік проблем, що 

потребували розв’язання, критерії корисності розв’язання проблем, конкретні 

шляхи та механізм усунення причин проблем, визначені строки та відповідні 

особи, які забезпечують реалізацію вжитих заходів. 

3 Технологічна схема проведення виробничих нарад: 

3.1 Визначається мета наради, дата, місце проведення та перелік питань, які будуть 

обговорюватись. 

3.2 Призначаються відповідальні працівники за збір і підготовку інформації. 

3.3 Визначаються учасники наради та їх оповіщення. 

3.4 Здійснюється реєстрація учасників наради. 

3.5 Відкривається нарада, оголошуються порядок дений та регламент її 

проведення. 

3.6 Обговорюються питання за порядком денним. 

3.7 Формується рішення і доводиться до учасників наради. 

3.8 Оголошується про закриття наради. 

4 Складається протокол виробничої наради. 

4.1 Дата і місце проведення. 

4.2 Кількість учасників і порядок денний. 

4.3 Зміст виступів, пропозиції учасників наради, підписи посадових осіб, які вели 

протокол наради. 
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ЗАВДАННЯ 2  

Тема «Особливості наукових досліджень в економіці» 

Аналітично-розрахункова задача 

І Вихідні дані 

Ви - менеджер з персоналу організації. 

Чотири роки тому державне об'єднання «Колос» було перетворено на 

акціонерне товариство відкритого типу АТ «Колос». Основна діяльність 

організації має виражений сезонний характер. Мережа - три філії, розосереджених 

по місту, склад в окремому приміщенні. Основне виробництво - будівля 70-х 

років, філії в основному розташовані на перших поверхах житлових будівель. 

З метою розробки плану соціального розвитку підприємства на наступний рік 

ви повинні скласти план заходів щодо зниження плинності кадрів, детально 

проаналізувавши її причини. 

На основі статистичних форм звітності, особистих карток працівників 

підприємства у відділі кадрів є така інформація (табл. 1) — таблиця з вихідними 

даними. 

З бесід з працівниками, з тими, хто звільнився, відомо, що в деяких 

підрозділах апарату управління склався несприятливий соціально-психологічний 

клімат; у деяких складах, за неофіційною інформацією, існують проблеми зі 

збереженістю матеріальних цінностей; за останні три роки підприємство не 

направило жодного працівника на навчання до заочного відділення університету 

або технікуму. Почастішали випадки, коли висококваліфіковані спеціалісти 

(юрист, лінійні керівники, висококваліфіковані робітники) переходять до 

конкурентів. 

Зараз в акціонерному товаристві посади заступника головного бухгалтера та 

юриста є вакантними. З досвіду минулого року ви передбачаєте також певні 

ускладнення з персоналом у літній сезон, особливо у липні-серпні. 

II Завдання до ситуації 

Охарактеризуйте якісний склад колективу підприємства, розрахувавши його 
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структуру. 

Розрахуйте показники плинності кадрів. 

Проаналізуйте плинність кадрів у цілому та за окремими категоріями 

працюючих. 

На основі аналізу розробіть заходи щодо зниження плинності кадрів і 

оформіть відповідний документ як пропозиції до плану соціального розвитку 

підприємства. Складіть гарантійного листа до редакції газети з оголошенням 

конкурсу на вакантні посади. 

У доповідній на ім'я голови правління сформулюйте пропозиції щодо 

подолання труднощів, які очікуються з кадровою забезпеченістю влітку. 

III Інформаційне забезпечення задачі 

Таблиця 2 - Стан і плинність кадрів на підприємстві 
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Молодь до  
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спец.осв. 
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де N – останній номер залікової книжки студента 

IV Алгоритм розв'язання задачі 

1. Розрахуйте структуру колективу ( обліковий  склад - 100%,  кожна  категорія 

- х %). 

1. З кожної категорії працівників розрахуйте необхідну та надлишкову 

плинність 

ВН-ВН1+ВН2, 

де Вн - необхідна плинність; 

Вн1 - вибуло у зв'язку з переводом до інших організацій; 

Вн2 - вибуло у зв'язку з призовом до армії, переходом на навчання, виходом на 

пенсію. 

Вп=Вп1+Вп2+Вп3 , 

 

де Вп - надлишкова плинність; 

Вп1 - вибуття за власним бажанням; 

Вп2 - звільнено за нестачі, розкрадання, порушення правил. 

2. З кожної категорії працівників розрахуйте коефіцієнт плинності. 

Кп=Вп/Зп , 

 

де Вп - надлишкова плинність; 

Зп - загальна чисельність працівників. 

4. З кожної категорії працівників розрахуйте коефіцієнт закріплення кадрів Кз 

Кз = П / Ву, 

де П - кількість прийнятих робітників; 

Ву – кількість тих, хто вибув з різних причин. 

5. Розрахуйте динаміку коефіцієнта плинності (± від минулого року) та 

результати розрахунків зведіть до таблиці. 

6. Опишіть результати аналізу в формі пропозицій, обґрунтуйте пропозиції 

(залежно від значення показників плинності у кожній з категорій). 
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Керівникові підприємства 

(Посада, Прізвище, І., П.) 

менеджера персоналу 

Прізвище І.П. 
 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до плану соціального розвитку колективу 

(назва підприємства) на 200__ р. 

//Текст// 
 

Якісний склад колективу характеризується таким чином: на 01.01.20__ у 

підприємстві працює ... осіб, з них ... % — жінки, майже ..% — молодь до 30 

років. Вишу освіту мають ...%. Частка керівників - ...%, кваліфікованих робітників 

- ...%. Коефіцієнт плинності за минулий рік склав у цілому по підприємству ...... 

але серед ... він значно вищий (...), дуже високий серед ...(...), високий серед (...). 

За рік кількість тих, хто вибув ... кількість прийнятих, коефіцієнт закріплення 

(менше/ більш) 1. Основною причиною плинності кадрів залишається 

(......недосконала система стимулювання, відсутність перспектив посадового 

зростання (спеціалісти), перспектив здобуття освіти (молодь), проблеми зі 

збереженістю матеріальних цінностей (працівники з матеріальною 

відповідальністю), незадовільні умови праці (допоміжні працівники) тощо. У 

деяких підрозділах погіршився психологічний клімат, мають місце тривалі 

конфлікти. Не поодинокі випадки, коли висококваліфіковані спеціалісти 

переходять до конкурентів. 3 метою зниження плинності кадрів, посилення 

стабільності колективу пропонуються такі заходи: 

 

 

- направити на навчання ... ..переглянути систему преміювання та 

персональних посадових надбавок;  

- сформувати резерв на заміщення керівних посад, розробити індивідуальні 

плани кар'єри спеціалістів і керівників;  

- відремонтувати кімнату для переодягання вантажників, будівельників і 

водіїв;  

- прискорити ремонт душових для персоналу;  

- встановити підйомник біля ...;  

- більш гнучко планувати графік відпусток;  

- провести кілька лекцій з основ трудового законодавства для працівників 

масових професій;  

- посилити відповідальність безпосередніх керівників підрозділів за 

дотриманням правил внутрішнього розпорядку. 

До роботи у цьому напрямі слід ширше залучати керівників профспілкової 

організації підприємства. 

00.00.00.                                                               Підпис 
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Розв’язання  до задачі  

СТАН І ПЛИННІСТЬ КАДРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
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ЗП П ВУ ВН1 ВН2 ВП1 ВП2 ВП3 Вн Вп Кпл Кз  

 
Обліковий 

склад 

667 57 63 11 16 27 2 9 27 

 

38 

 

0,054 

 

0,905 

 

100 

 

Жінки 612 49 54 10 13 26   23 26 0,051 0,907 91,8 

Молодь до  

30-ти р. 

386 43 38 4 9 20 - 5 13 18 0,065 1,132 57,9 

3 вищою 

освітою 

79 10 14 7 4 3 - - 11 3 0,038 0,714 11,8 

Із серед, 

спец.осв. 

187 19 20 4 5 8 - - 9 8 0,059 0,950 28,0 

Із серед, 

загальною 

363 26 27 - 7 16 - 5 7 21 0,058 0,963 54,4 

3 матеріал, 

відповідальн. 

192 12 10 1 1 4 2 2 2 

 

8 

 

0,049 

 

1,200 

 

28,8 

 

Керівники 67 4 5 3 1 1 - - 4 1 0,015 0,800 10,0 

Спеціалісти 64 9 10 3 1 6 - - 4 6 0,094 0,900 9,6 

Кваліфіков. 

робітники 

388 39 34 5 10 15 - 4 15 

 

19 

 

0,045 

 

1,147 

 

58,2 

Допоміжні 

працівники 

148 5 14 - 4 5 - 5 4 

 

10 

 

0,068 

 

0,357 

 

22,2 

 

 

ЗАВДАННЯ 3  

Тема «Оформлення автореферату до магістерської роботи» 

Кожний студент повинен оформити автореферат згідно з тематикою 

магістерської роботи. Зразок оформлення автореферату до магістерської роботи 

наведено в Додатку Б. 
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4 ПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 

 

1. Наука і наукові дослідження. 

2. Класифікація наукових досліджень. 

3. Місце творчості в процесі дослідження. 

4. Основи наукових досліджень в умовах розбудови ринкових відносин. 

5. Класифікація методів наукового дослідження. 

6. Методи емпіричного (практичного) дослідження. 

7. Моделювання в теоретичних дослідженнях. 

8. Методологія наукового дослідження. 

9. Економіка як наука. 

10.  Методологія економічної науки. 

11.  Особливості наукових досліджень в економіці. 

12.  Теоретичні дослідження в економіці. 

13.  Тема наукового дослідження. 

14.  Основні вимоги до теми наукового дослідження. 

15.  Мета і задачі науково-дослідної роботи. 

16.  Вибір теми, формулювання мети і задач науково-дослідної роботи. 

17.  Підбір літератури. 

18.  Методи роботи з літературними джерелами. 

19.  Джерела інформації для наукових досліджень. 

20.  Загальні вимоги до композиції наукового тексту. 

21.  Принципи рубрикації наукового тексту. 

22.  Загальні вимоги до стилістики. 

23.  Види літературного викладення результатів науково-дослідних робіт. 

24.  Принципи раціональної побудови наукового тексту. 

25.  Загальнонаукові методи теоретичних і емпіричних досліджень. 

26.  Чотири головних підходи в методології економіки. 

27.  Групи джерел інформації для економічних досліджень. 

28.  Види оглядової інформації при роботі з різними джерелами. 

29.  Характеристики реферату, наукової доповіді та статті. 

30. Характеристики монографії, звіту з науково-дослідної роботи, дисертації. 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

№ Вид робіт Максимальна 

кількість балів за 

семестр за умови 

100% виконання 

окремого виду робіт 

1 Лекції 8 

1.1 Відвідування, робота на лекції 6 

1.2 Конспект 2 

2 Поточний та підсумковий контроль  60 

2.1 Написання тестових робіт з поточного контролю 18 

2.2 Самостійні роботи, опитування, реферати 26 

2.3 Публікація наукової статті 5 

2.4 Публікація тез доповідей 1 

2.5 Виконання контрольної роботи 10 

3 Робота студентів на практичних заняттях 12 

3.1 Відвідування, наявність конспекту практичних 

занять 

3 

3.2 Підготовка до заняття (виконання завдань) 3 

3.3 Активність студента на практичних заняттях 6 

4 Диференційований залік 20 

 

Підсумки складання екзамену 

 

Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 
Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ECTS 

Екзамен Залік 

Відмінно 

зараховано 

90–100 
А                     

відмінно 

Добре 
82–89 В          дуже добре 

74–81 С             добре 

Задовільно 

64–73 
D                 

задовільно 

60–63 
Е                  

достатньо 

незадовільно не зараховано 
35–59 FX  незадовільно  

1–34 F  неприйнятно  
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с. 77-79. 
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Додаток Б 

Зразок оформлення автореферату до магістерської роботи 

АНОТАЦІЯ 

УДК  342 (477) 

КОВАЛЬ В.А. 

«Взаємодія органів місцевого самоврядування з підприємствами житлово-

комунального господарства в напрямі забезпечення якості послуг»: Дисертація на 

здобуття ступеню магістра зі спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування». – 

Кременчук, 2017. – 215 с., 75 іл., 37 табл., 10 формул, 7 додатків, 19 джерел. 

Метою магістерської роботи є розробка заходів щодо дослідження та 

удосконалення управлінських аспектів взаємодії органів місцевого 

самоврядування з підприємствами житлово-комунального господарства в напрямі 

забезпечення якості послуг. 

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання: 

визначено основні напрямки удосконалення управління комунальним  

підприємством з метою підвищення рівня конкурентоспроможності та 

беззбитковості; розглянуто зміст і особливості організаційно-економічного 

механізму діяльності галузі ЖКГ, Управління ЖКГ м. Кременчука, підприємств 

комунальної сфери (на прикладі Кременчуцького КАТП-1628), напрямки його 

удосконалення; сформовано основні напрями оптимізації діяльності Управління 

житлово-комунального господарства виконкому Кременчуцької міської ради; 

проведено розрахунок економічної ефективності від впровадження заходів. 

 Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в 

результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано 

впровадження запропонованих проектних заходів. За результатами досліджень в 

Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Кременчуцької міської ради плануються до реалізації запропоновані заходи.  

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, органи місцевого 

самоврядування, ефективність, якість послуг, апарат управління. 
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Тема:  

Взаємодія органів місцевого самоврядування з підприємствами житлово-

комунального господарства в напрямі забезпечення якості послуг 

Актуальність роботи: 

В умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні постає 

необхідність в удосконаленні організаційно-економічного механізму житлово-

комунальними підприємствами, зокрема адаптації їхнього технологічного, 

організаційного, економічного, фінансового і соціального статусу до сучасних 

умов господарювання. Науково-теоретичними джерелами магістерської роботи, 

крім нормативної бази, стали праці відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, 

які присвятили темі ЖКГ свої погляди; зокрема, проблеми теорії і практики 

вдосконалення управління ЖКГ досліджували Веліхов Л.А., Воронін О.Г., Качала 

Т.М., Полуянов В.П., Чернишов Л.М., Тахі-Заде Ф.Г. та інші. 

Теоретико-методологічна важливість зазначених проблем, необхідність їх 

вирішення щодо забезпечення ефективної роботи підприємств житлово-

комунального господарства зумовили вибір теми магістерської роботи та 

окреслили коло питань, які в ній досліджуються. 

Мета роботи: 

Розробка заходів щодо дослідження та удосконалення управлінських 

аспектів взаємодії органів місцевого самоврядування з підприємствами житлово-

комунального господарства в напрямі забезпечення якості послуг. 

Ідея роботи: 

Основна ідея роботи полягає в оптимізації діяльності Управління житлово-

комунального господарства виконкому Кременчуцької міської ради та пропозицій 

проектних заходів, які підвищать конкурентноздатність персоналу і ефективність 

його діяльності в умовах розвитку ринкових відносин. 

Структура й обсяг роботи: 

Обсяг роботи складає 215 стор. машинописного тексту, що містить вступ, 

шість розділів і висновки по роботі, список літературних джерел з 19 найменувань, 7 

додатків. 
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У роботі: 

- визначено основні напрямки удосконалення управління комунальним  

підприємством, з метою конкурентоспроможності та беззбитковості; 

- розглянуто сутність, структуру, зміст і особливості організаційно-

економічного механізму діяльності галузі ЖКГ, виконкому Кременчуцької міської 

ради, Управління ЖКГ м. Кременчука, підприємств комунальної сфери (на прикладі 

Кременчуцького КАТП-1628), напрямки його удосконалення; 

- запропоновано механізм реорганізації виконкому Кременчуцької міської 

ради, Управління ЖКГ м. Кременчука шляхом удосконалення організаційної 

структури управління; 

- проаналізовано основні фінансові джерела утримання комунального 

підприємства, вказано на необхідність посилення ролі бюджетного фінансування та 

залучення інвесторів. 

- зроблено розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів. 

Апробація результатів: 

Основні положення і результати досліджень представлені у формі доповіді: 

1. Всеукраїнська наукова практична конференція «Актуальні питання 

забезпечення стійкого розвитку національного господарства». 25-26 листопада 

2016 р. – Кременчук, Пресс-Лайн. 

Публікації: 

У ході проведення досліджень, написані й опубліковані тези: 

1. Дорожкіна Г.М., Коваль В.А. Соціально-орієнтоване регулювання 

зовнішньоекономічних відносин  // Всеукраїнська наукова практична конференція 

«Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 

25-26 листопада 2016 р. – Кременчук: Пресс-Лайн. – 2016. –       С. 91-92. 

Практичне значення отриманих результатів складається: у розробці 

рекомендацій і обґрунтуванні запропонованих проектних заходів, які підвищать 

ефективність діяльності в Управлінні житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та створять сприятливі умови 

для функціонування і розвитку господарської діяльності.  
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ВИСНОВКИ 

 

В процесі виконання магістерської роботи було здійснено розробку заходів 

щодо дослідження та удосконалення управлінських аспектів взаємодії органів 

місцевого самоврядування з підприємствами житлово-комунального господарства 

в напрямі забезпечення якості послуг. Актуальність теми дослідження обумовлена 

процесами економічних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку 

регіону, формуванням сфери комунальних послуг. 

Отже, відповідно до поставленої мети вирішено наступні завдання: 

‒  визначено основні напрямки удосконалення управління комунальним  

підприємством з метою конкурентоспроможності та беззбитковості; 

‒  розглянуто сутність, структуру, зміст і особливості організаційно-

економічного механізму діяльності галузі ЖКГ, виконкому Кременчуцької міської 

ради, Управління ЖКГ м. Кременчука, підприємств комунальної сфери (на 

прикладі Кременчуцького КАТП-1628), напрямки його удосконалення; 

‒  запропоновано механізм реорганізації виконкому Кременчуцької міської 

ради, Управління ЖКГ м. Кременчука та Кременчуцького КАТП-1628 шляхом 

удосконалення організаційної структури управління; 

‒  проаналізовано основні фінансові джерела утримання комунального 

підприємства, вказано на необхідність посилення ролі бюджетного фінансування 

та залучення інвесторів.  

‒  досліджено: повноваження Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, результати 

господарської діяльності у сфері ЖКГ, аналіз системи нормативно-правових актів у 

вітчизняній практиці реформування сфери ЖКГ. 

Вирішення проблеми вдосконалення системи управління підприємствами й 

організаціями ЖКГ усіх форм власності вимагає використання існуючих та 

потенційних можливостей розвитку й резервів підвищення ефективності їхньої 

діяльності, включаючи: 

‒ удосконалення економічних та організаційних механізмів зменшення 

вартості виробництва; 
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‒ стимулювання комунальних підприємств до підвищення ефективності 

виробництва та експлуатації, реалізацію заходів, спрямованих на зменшення 

технологічних витрат та скорочення втрат тепла, питної води, інших енергоносіїв 

при виробництві та транспортуванні послуг, що надаються ними; 

‒ проведення ефективної енергозберігаючої політики; 

‒ посилення виконавчої дисципліни серед співробітників підприємства, а 

також активізацію претензійно-позовної роботи зі споживачами послуг щодо 

стягнення дебіторської заборгованості; 

‒ удосконалення методологічних основ механізму тарифоутворення у сфері 

комунальних послуг із метою уникнення внутрішньої суперечливості багатьох 

існуючих відповідних нормативно-правових актів та приведення їх у відповідність 

з сучасними економічними реаліями; 

‒ удосконалення системи тарифів на послуги, що надаються 

підприємствами ЖКГ, шляхом урахування в тарифі всіх технологічних ланок при 

наданні послуг споживачеві; 

‒ створення механізмів зниження політизованості процесу встановлення 

тарифів на комунальні послуги. 

Житлово-комунальне господарство завжди було і є проблемною сферою. 

Існує тенденція щорічного зростання  тарифів на послуги, великий ступінь зносу 

основних засобів комунальних підприємств, недостатній рівень фінансування, 

велика ресурсомісткість та значна доля монополізації. Наявність цих слабких 

аспектів потребують негайного вирішення, в якому необхідно брати участь як 

комунальним підприємствам, так і міським органам влади. По-перше, слід 

скоротити долю монополізації та дати змогу комунальним підприємствам 

набувати статусу приватних, що підвищить рівень конкуренції на цьому ринку  та 

буде стимулювати надання послуг більш високої  якості за меншою ціною. По-

друге, державні органи влади повинні створювати  сприятливе нормативно-

правове поле для розвитку державно-приватного партнерства. По-третє, 

підприємства комунальної сфери мають впроваджувати інноваційні  енергоощадні 

заходи, а також підвищувати ефективність основних засобів, що знаходяться на 

балансі.
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