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ВСТУП  

 

Вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових 

досліджень» передбачає набуття студентами 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. Метою вивчення навчальної дисципліни «Методологія та 

організація наукових досліджень» є оволодіння основами наукового пізнання та 

наукових досліджень, методами і прийомами самостійного розв’язання 

наукових задач. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Методологія та організація наукових досліджень» є формування у студентів 

знань з таких питань: 

 сутності понять і категорій наукових досліджень; 

 організації процесу наукового дослідження; 

 вибору об’єктів наукового дослідження; 

 застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження; 

 методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; 

 організації науково-дослідної роботи студентів; 

 визначення економічної ефективності наукових досліджень. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 організацію науки і підготовки наукових кадрів, структуру та 

класифікації науки; 

 методологію та процес наукових досліджень, оцінку їх ефективності; 

 основні поняття і визначення математичних методів та методів 

статистичної обробки наукових даних; 

 структуру дослідження: обґрунтування актуальності і визначення теми 

дослідження, його мети, завдання. 
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уміти: 

 зображати 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. 

Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів 

здатності самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального 

матеріалу та засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок 

виконання завдань. Вони надають студентам можливість заздалегідь готувати 

тези своїх виступів на практичних (семінарських) заняттях, виконувати 

завдання з проведення розрахунків, розв’язувати проблемні ситуації згідно з 

поданими до них рекомендаціями та здійснювати самоконтроль своїх знань. 

Структурними складовими методичних рекомендацій є: навчальна 

програма курсу «Методологія та організація наукових досліджень» та комплекс 

навчально-методичного забезпечення з кожної теми курсу; завдання для 

модульного контролю знань; практичні завдання для самостійного розв’язання, 

а також список навчальної літератури для вивчення проблемних питань курсу. 

Самостійне вивчення літератури з курсу передбачає опрацювання 

різноманітних джерел інформації за темою, що вивчається. Джерелами 

інформації є монографії, підручники, статті. Для зручності опрацювання 

необхідної інформації слід користуватися фондами бібліотеки КрНУ імені 

Михайла Остроградського (абонемент, читальна зала), іншими бібліотеками та 

мережею Інтернет. Слід зауважити: перелік рекомендованої літератури не може 

бути повним, оскільки він постійно поповнюється новими розробками та 

статистичною інформацією. Тому під час самостійного вивчення літератури 

необхідно слідкувати за новими надходженнями до бібліотечного фонду та 

новими публікаціями в періодиці. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Н
о

м
ер

 т
ем

и
 

Найменування теми 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість 

год.  

(лекц.) 

Кількість 

год. СРС 

Кількість 

год. 

(лекц.) 

Кількість 

год. СРС 

1 Концептуальні основи і 

специфіка наукового 

дослідження 

2 9 0,5 12 

2 Основні етапи та форми 

процесу наукового 

дослідження 

2 10 0,5 12 

3 Рівні та методи наукового 

дослідження 
3 10 1 12 

4 Організування науково-

дослідного процесу 
2 12 0,5 11 

5 Результати наукових 

досліджень та оцінювання їх 

ефективності 

2 12 0,5 11 

6 Принципи раціональної 

побудови наукового тексту 
2 12 0,5 12 

7 Організація науково-

дослідної роботи студентів 
3 12 0,5 12 

Усього годин за семестр 16 60 4 82 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Концептуальні основи і специфіка наукового дослідження 

Предмет, структура та зміст дисципліни «Методологія та організація 

наукових досліджень». Мета, завдання вивчення дисципліни, зв’язок з іншими 

дисциплінами. Наука і наукове дослідження. Сутність, мета. значення науки. 

Наука як результат і особливий вид пізнавальної діяльності. Сутність наукового 

дослідження. Критерії науковості дослідження. Мета та задачі наукового 

дослідження у підготовці магістрів з менеджменту. 

Суб’єкт, об’єкт та предмет наукового дослідження. Поняття про метод, 

методологію та рівні наукового дослідження. Об’єкти наукового дослідження 

та їх класифікація. Об’єкт та предмет наукового пізнання. Емпіричні, прості та 

складні об’єкти дослідження. Основні вимоги до класифікації об’єктів 

дослідження. Методи наукових досліджень. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення змісту науки та характеристику її складових. 

2. Розкрийте головну функцію науки в суспільстві. 

3. Визначте об’єкт і предмет науки. 

4. Наукознавство – його зміст, завдання і призначення у системі наук. 

5. Дайте характеристику науково-технічних революцій. 

6. Визначте розділи наукознавства і дайте їх загальну характеристику. 

7. Яка класифікація наук діє в Україні? 

8. У чому полягає мета і завдання курсу «Основи наукових досліджень»? 

Література: [3, c. 11–15; 4, c. 6–9; 12, c. 23–31; 14, с. 3–5; 19, с. 23–28]. 

 

Тема 2 Основні етапи та форми процесу наукового дослідження 

Процес наукового дослідження та його характеристика. Особливості 

економічних досліджень та досліджень у сфері менеджменту. Науково-

дослідний процес як сукупність організаційних, методичних і технічних 
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прийомів. Етапи науково-дослідного процесу. Алгоритмізація і постановка 

задач в науковому дослідженні. Особливості формулювання управлінської 

проблеми та проблеми досліджень. Розробка ієрархії питань дослідження. 

Вивчення стану та вибір об’єкта дослідження. Виявлення, формування і 

постановка наукової проблеми. Сутність, характер і шляхи вирішення наукової 

проблеми. Організаційно-методична підготовка дослідження: розробка 

програми дослідження, техніко-економічне обґрунтування, складання плану 

дослідження теми, методики дослідження і робочого плану. 

Виконання досліджень із застосуванням теоретичних і емпіричних 

методів. Види інформації у дослідженнях, первинна та вторинна інформація. 

Вибір критеріїв оцінки дослідження, збір інформації відповідно до програми і 

методики дослідження. Джерела інформації та їх використання у наукових 

дослідженнях. Методика роботи із літературними, документальними 

джерелами. Контент-аналіз. Використання персональних комп’ютерів, 

спеціальних пакетів прикладних комп’ютерних програм (ППКП) при 

проведенні наукових досліджень. Традиційні та нові джерела інформації, 

використання Інтернету у пошуку інформації. Сучасні техніки пошуку: дата-

майнінг, дата-фьюжн, ОLАР. 

Формування та обґрунтування наукових гіпотез як основа наукового 

дослідження. Види гіпотез. Роль гіпотези у методології наукових досліджень. 

Перевірка гіпотез. Кількісні та якісні методи досліджень. Монографічні 

дослідження. Статистичні дослідження. Опитування, спостереження, науковий 

експеримент, коригування попередніх висновків і результатів дослідження, 

оприлюднення проміжних висновків і пропозицій. Узагальнення, апробація та 

реалізація результатів дослідження. 

Узагальнення, апробація та реалізація результатів дослідження. Сутність 

систематизації результатів дослідження. Складові елементи систематизації 

результатів дослідження. Літературне викладання наукового дослідження: 

наукові та інформативні реферати; наукові статті; монографії; дисертації, та їх 

структура, зміст і порядок оформлення. Звіти про науково-дослідну роботу: їх 
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структура, розділи, зміст, та порядок оформлення й обговорення. Архітектоніка 

звіту НДР. Вимоги до складання звіту відповідно до міжнародних (ЕSOМАR) 

та державних стандартів. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке методологія та який її зв’язок з теорією? 

2. Які існують методологічні принципи в економічних науках? 

3. Чим метод відрізняється від методики і методології? 

4. Які емпіричні прийоми пізнання використовуються для обґрунтування 

управлінських рішень? 

5. Які з етапів раціональної технології прийняття рішень найчастіше не 

реалізуються на практиці? Чому? 

6. У яких випадках доцільно використовувати групове прийняття рішень, а 

в яких індивідуальне? 

Література: [4, с. 92–98; 12, с. 63–72; 14, с. 117–123]. 

 

Тема 3 Рівні та методи наукового дослідження 

Поняття про емпіричні та теоретичні рівні наукового дослідження. 

Методи вираження різних форм емпіричного знання. 

Типологія методів наукового пізнання: філософські, загальнонаукові, 

емпіричні та теоретичні. Методи теоретичного узагальнення емпіричного 

матеріалу. Загальнонаукові та загальнологічні методи наукового пізнання. 

Аналіз і синтез. Порівняння – абстрагування та узагальнення. Індукція, 

дедукція та аналогія. Моделювання і формалізація. Ситуаційний аналіз. 

Системний аналіз. Програмно-цільовий підхід. Комплексні дослідження. 

Аксіоматичний і гіпотетико-дедуктивний методи. Порівняльний і 

структурно-функціональний методи. Логіко-математичний та ймовірнісний 

методи. Історичний і логічний методи. Емпіричні методи дослідження у групі 

економічних наук. Методи перевірки результатів наукового дослідження. 

Питання для самоперевірки 

1. Типологія методів наукового пізнання. 
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2. Поняття про емпіричні та теоретичні рівні наукового дослідження. 

3. Емпіричні методи дослідження у групі економічних наук. 

4. Методи перевірки результатів наукового дослідження. 

5. Опишіть загальнонаукові методи пізнання? 

6. Які існують конкретно-наукові методи пізнання? 

7. Які, на вашу думку, методи найчастіше використовуються у наукових 

дослідженнях з менеджменту та економіки? 

8. Чи необхідні теоретичні прийоми пізнання в практичній діяльності? 

Література: [12, с. 113–127; 14, с. 76–82; 19, с. 92–114]. 

 

Тема 4 Організування науково-дослідного процесу 

Сутність науково-дослідного процесу. Складові елементи науково-

дослідного процесу. Основні фази науково-дослідного процесу: дослідна, 

технологічна, організаційна. Особливості праці учасників науково-дослідного 

процесу та їх зміст. Наукова організація праці в процесі досліджень. Критерії 

результативності й ефективності праці науковців та їх характеристика. 

Системний підхід до організації науково-дослідного процесу та оцінки 

ефективності його учасників. Пропозиція щодо участі у дослідженнях, тендери 

на дослідження. Кошторис на дослідницькі роботи. Технічне завдання на 

дослідження. Звітування з реалізації процесу дослідження, проміжні та 

остаточні звіти. Особливості організації та проведення досліджень в умовах 

підприємств, організацій та установ. Джерела фінансування НДР. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає сутність науково-дослідного процесу? 

2. Назвіть основні фази науково-дослідного процесу? 

3. Як отримати пропозицію щодо участі в дослідженнях і тендери на 

дослідження? 

4. Як відбувається звітування з реалізації процесу наукового дослідження? 

5. Охарактеризуйте розвиток науки в Україні? 

6. Окресліть напрями співпраці української та зарубіжної науки. 
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7. Що таке інтелектуальна власність та як вона охороняється в Україні? 

Література: [14, с. 106–117; 18, с. 138–149; 29, с. 135–143]. 

 

Тема 5 Результати наукових досліджень та оцінювання їх 

ефективності 

Наукова продукція та технологія її передавання у практичне 

використання. Складові елементи впровадження завершених наукових 

досліджень. Авторський нагляд за зданою в реалізацію науковою продукцією. 

Методика складання акта на здавання–приймання завершених наукових робіт. 

Захист інтелектуальної власності. Систематизація результатів дослідження. 

Види систематизації результатів дослідження та їх зміст. Викладення висновків 

та рекомендацій у формі реферату, наукової статті, тез доповіді, звіту про 

виконану науково-дослідну роботу, курсової, випускної магістерської роботи. 

Види рефератів: наукові, інформативні. Зміст рефератів, вимоги до рефератів. 

Наукова стаття. План-проспект статті. Архітектоніка статті. 

Впровадження результатів закінчених досліджень та розрахунок їх 

ефективності. Порядок впровадження результатів НДР у практику діяльності 

підприємств. Відповідальність за впровадження НДР. 

Ефективність наукових досліджень: економічна, науково-технічна, 

соціальна, екологічна. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте характеристику продукції науково-дослідних робіт. 

2. Які існують види впровадження наукової роботи? 

3. Що таке авторське право та як воно реалізується в Україні? 

4. Які існують критерії ефективності використання продукції ІТДР? 

5. Що включає загальнодержавна економічна ефективність у науці? 

6. Охарактеризуйте методику складання акту на здавання-приймання 

завершених наукових робіт. 

7. Який порядок упровадження результатів НДР у практику діяльності 

підприємств? 
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8. Яке співвідношення економічної та соціальної ефективності від НДР? 

Література: [4, с. 38–42; 11, с. 122–129; 12, с. 144–156]. 

 

Тема 6 Принципи раціональної побудови наукового тексту 

Загальні вимоги до композиції наукового тексту. Об’єкт дослідження. 

Предмет дослідження Зміст основної частини дослідження. Оформлення 

висновку. Принципи рубрикації наукового тексту. Поняття «рубрикація 

тексту». Загальні вимоги до стилістики. Формально-логічний спосіб викладення 

тексту. Використання фразеологічних оборотів. Граматичні, синтаксичні, 

лексико-стилістичні особливості наукового тексту. 

Види літературного викладення результатів науково-дослідних робіт. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть загальні вимоги до композиції наукового тексту. 

2. Охарактеризуйте принципи рубрикації наукового тексту. 

3. Назвіть основні вимоги до стилістики. 

4. Розкрийте сутність та значення розгорнутого плану наукового 

дослідження, виділіть його основні елементи та вимоги до оформлення. 

5. Як необхідно складати графік наукового дослідження та дотримуватись 

раціонального режиму робочого дня? 

6. Розкрийте сутність та структуру інформаційного забезпечення наукових 

досліджень з економіки. 

7. Наведіть класифікацію економічної інформації. 

8. Охарактеризуйте структуру класифікаторів техніко-економічної 

інформації та визначте їх роль і сферу використання в менеджменті. 

Література: [2, с. 2–15; 13, с. 143–164; 28, с. 82–97]. 

 

Тема 7 Організація науково-дослідної роботи студентів 

Види та форми науково-дослідної роботи студентів. Класифікація 

наукових досліджень. Теоретичні, експериментальні дослідження. 

Фундаментальні і прикладні дослідження. Пошукові, описові, причинно-
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наслідкові та прогностичні дослідження. Кабінетні і польові дослідження. 

Дослідження, що проводяться спеціалізованими дослідницькими фірмами. 

Дослідження, які проводяться спільно. Науково-дослідна робота (НДР) 

студентів у навчальний та у позанавчальний час.  

Реферування літератури. Вимоги до написання курсової та випускної 

робіт. Обґрунтування теми, розроблення її змісту, проведення наукового 

дослідження, апробація результатів дослідження у практиці діяльності 

підприємств – об’єктів дослідження. Участь у розробленні держбюджетної та 

госпдоговірної тематики кафедри. Участь у конкурсах наукових робіт 

студентів, науково-практичних конференціях. Написання наукової доповіді, 

статті. Планування науково-дослідної роботи студентом. Складання 

індивідуального плану роботи студента. Розроблення календарного плану 

виконання випускної науково-кваліфікаційної роботи.  

Розроблення плану впровадження результатів наукових досліджень. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте характеристику основних видів наукової роботи студентів. 

2. Розкрийте особливості підготовки та написання теоретичного розділу 

наукової роботи з менеджменту. 

3. Як складається методика дослідження з менеджменту? 

4. Які існують напрями апробації та публікації основних результатів 

дослідження з менеджменту? 

5. Назвіть основні вимоги до оформлення рефератів, наукових статей, тез 

доповідей. 

6. Які ви знаєте бібліографічні джерела економічної інформації. Як 

провести пошук літературних джерел з окремих тем менеджменту? 

7. Як здійснювати систематизацію бібліографічних джерел і посилань на 

них? Які види Інтернет-ресурсів з менеджменту ви знаєте? 

Література: [18, с. 32–55; 22, с. 38–44; 23, с. 52–67]. 
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3 ТЕСТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

1. Змістом науки є: 

а) теорія як система знань; 

б) суспільна роль у практичному використанні рекомендацій для виробництва 

благ; 

в) задоволення потреб людей у пізнанні законів природи і суспільства; 

г) розвиток культури, гуманізація, виховання та формування нової людини; 

д) удосконалення виробництва і системи суспільних відносин; 

е) зв’язок між формами руху матерії або особливостями їх відображення у 

свідомості людей. 

 

2. Основними функціями науки є: 

а) теорія як система знань;  

б) суспільна роль у практичному використанні рекомендацій для виробництва 

благ; 

в) задоволення потреб людей у пізнанні законів природи і суспільства; 

г) розвиток культури, гуманізація, виховання та формування нової людини; 

д) удосконалення виробництва і системи суспільних відносин; 

е) зв’язок між формами руху матерії або особливостями їх відображення у 

свідомості людей; 

ж) пізнання об’єктивного світу. 

 

3. Предметом науки є: 

а) теорія як система знань; 

б) суспільна роль у практичному використанні рекомендацій для виробництва 

благ; 

в) задоволення потреб людей у пізнанні законів природи і суспільства; 

г) розвиток культури, гуманізація, виховання та формування нової людини; 

д) удосконалення виробництва і системи суспільних відносин; 
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е) зв’язок між формами руху матерії або особливостями їх відображення у 

свідомості людей; 

ж) пізнання об’єктивного світу. 

 

4. Головним завданням наукових досліджень у підготовці економістів, 

менеджерів і наукових кадрів є: 

а) вивчення методології наукових досліджень та застосування їх у 

підприємницькій діяльності; 

б) оволодіння прийомами та методами самостійного розв’язання наукових 

завдань на виробництві; 

в) упровадження досягнень науково-технічного прогресу у практику 

підприємницької діяльності; 

г) оволодіння науковим методом пізнання; 

д) виховання та навчання активних, всебічно розвинених фахівців з економіки 

та бізнесу. 

 

5. Основні види науково-дослідної роботи студентів та аспірантів – це: 

а) комплексно-цільові програми; 

б) практичні завдання; 

в) науковий пошук; 

г) курсові роботи; 

д) науковий семінар; 

е) дипломна робота; 

ж) звіт з науково-дослідної роботи. 

 

6. Основні форми науково-дослідної роботи студентів та аспірантів – це: 

а) комплексно-цільові програми; 

б) практичні завдання; 

в) науковий пошук; 

г) курсові роботи; 

д) науковий семінар; 

е) дипломна робота; 
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ж) звіт з науково-дослідної роботи. 

 

7. Наукознавство – це: 

а) логічне узагальнення досвіду, суспільної практики, тобто система 

узагальнюючих у тій чи іншій галузі знань; 

б) вчення про загальні закономірності розвитку і функціонування науки як 

системи знань; 

в) система узагальненого знання, пояснення різнобічності подій, ситуацій, що 

відбуваються у природі чи суспільстві; 

г) це перерва поступовості, розрив формально-логічної послідовності розвитку, 

стрибок у історичному русі знань. 

 

8. Поняття теорії – це: 

а) логічне узагальнення досвіду, суспільної практики, тобто система 

узагальнюючих у тій чи іншій галузі знань; 

б) вчення про загальні закономірності розвитку і функціонування науки як 

системи знань; 

в)  система узагальненого знання, пояснення різнобічності подій, ситуацій, що 

відбуваються у природі чи суспільстві; 

г) це перерва поступовості, розрив формально-логічної послідовності розвитку, 

стрибок у історичному русі знань. 

 

9. Теорія науки – це: 

а) логічне узагальнення досвіду, суспільної практики, тобто система 

узагальнюючих у тій чи іншій галузі знань; 

б) вчення про загальні закономірності розвитку і функціонування науки як 

системи знань; 

в) система узагальненого знання, пояснення різнобічності подій, ситуацій, що 

відбуваються у природі чи суспільстві; 

г) це перерва поступовості, розрив формально-логічної послідовності розвитку, 

стрибок в історичному русі знань. 
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10. Революція в науці – це: 

а) логічне узагальнення досвіду, суспільної практики, тобто система 

узагальнюючих у тій чи іншій галузі знань; 

б) вчення про загальні закономірності розвитку і функціонування науки як 

системи знань; 

в) система узагальненого знання, пояснення різнобічності подій, ситуацій, що 

відбуваються у природі чи суспільстві; 

г) це перерва поступовості, розрив формально-логічної послідовності розвитку, 

стрибок в історичному русі знань. 

 

11. Історія науки – це: 

а) дослідження взаємодії науки і виробництва, створення передумов для 

узагальнення практичного досвіду, його теоретичного осмислення і впливу на 

виробництво; 

б) вивчення, яким чином впливають матеріально-виробнича діяльність, 

соціально-економічний лад та ідеологія на функції науки в суспільстві; 

в) накопичення наукових знань, які характеризують розвиток в історичному 

аспекті як окремих наук, так і наукознавства в цілому. 

 

12. Соціологія науки – це: 

а) дослідження взаємодії науки і виробництва, створення передумов для 

узагальнення практичного досвіду, його теоретичного осмислення і впливу на 

виробництво; 

б) вивчення, яким чином впливають матеріально-виробнича діяльність, 

соціально-економічний лад та ідеологія на функції науки в суспільстві; 

в) накопичення наукових знань, які характеризують розвиток у історичному 

аспекті як окремих наук, так і наукознавства в цілому. 

 

13. Економіка науки – це: 

а) дослідження взаємодії науки і виробництва, створення передумов для 

узагальнення практичного досвіду, його теоретичного осмислення і впливу на 

виробництво; 
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б) вивчення, яким чином впливають матеріально-виробнича діяльність, 

соціально-економічний лад та ідеологія на функції науки в суспільстві; 

в) накопичення наукових знань, які характеризують розвиток в історичному 

аспекті як окремих наук, так і наукознавства в цілому. 

 

14. Методологія науки – це: 

а) розробка міжнародних і національних систем понять і термінології, 

стильових особливостей викладення результатів наукових досліджень; 

б) розробка міжнародної і національної системи наук; 

в) дослідження систем у науці, складання різних видів наукової діяльності; 

г) розробка систем наукової організації праці учених, дослідження 

психологічних, етичних і естетичних факторів наукової діяльності. 

 

15. Мова науки – це: 

а) розробка міжнародних і національних систем понять і термінології, 

стильових особливостей викладення результатів наукових досліджень; 

б) розробка міжнародної і національної системи наук; 

в) дослідження систем у науці, складання різних видів наукової діяльності; 

г) розробка систем наукової організації праці учених, дослідження 

психологічних, етичних і естетичних факторів наукової діяльності. 

 

16. Класифікація науки – це: 

а) розробка міжнародних і національних систем понять і термінології, 

стильових особливостей викладення результатів наукових досліджень; 

б) розробка міжнародної і національної системи наук; 

в) дослідження систем у науці, складання різних видів наукової діяльності; 

г) розробка систем наукової організації праці вчених, дослідження 

психологічних, етичних і естетичних факторів наукової діяльності. 

 

17. Наукова організація праці – це: 

а) розробка міжнародних і національних систем понять і термінології, 

стильових особливостей викладення результатів наукових досліджень; 



 21 

б) розробка міжнародної і національної системи наук; 

в) дослідження систем у науці, складання різних видів наукової діяльності; 

г) розробка систем наукової організації праці вчених, дослідження 

психологічних, етичних і естетичних факторів наукової діяльності. 

 

18. Основні етапи розвитку науки – це: 

а) розробка принципів; 

б) збирання фактів та їх первинне групування; 

в) інтеграція законів і фактів; 

г) кількісний аналіз фактів і поєднання якісних і кількісних методів пізнання; 

д) розробка специфічних категорій. 

 

19. Опис – це: 

а) розкриття найбільш типових ознак предмета; 

б) викладення ознак предмета, явища, події; 

в) розкриття не всього змісту поняття, а лише частини його з певною метою; 

г) пояснення одного поняття іншим, більш зрозумілим. 

 

20. Характеристика – це: 

а) розкриття найбільш типових ознак предмета; 

б) викладення ознак предмета, явища, події; 

в) розкриття не всього змісту поняття, а лише частини його з певною метою; 

г) пояснення одного поняття іншим, більш зрозумілим. 

 

21. Програма досліджень – це: 

а) технологія розв’язання проблеми, що передбачає не тільки послідовність і 

паралельність різних операцій, але і можливості їхньої невдачі, пошук нових 

шляхів рішення проблеми, корегування змістовної взаємодії проблем; 

б) комплекс показників, що відбивають зв’язок і послідовність ключових 

заходів, що ведуть до повної реалізації програми і розв’язання проблеми; 

в) комплекс положень, що визначають цілі й задачі дослідження, предмет і 

умови його проведення, використовувані ресурси, передбачуваний результат. 
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22. Предметом дослідження є: 

а) проблема; 

б) система управління; 

в) мета. 

 

23. Організація дослідження – це: 

а) варіант раціональної побудови процесу дослідження; 

б) система регламентів, нормативів, інструкцій, що визначають порядок його 

проведення; 

в) об’єктивні етапи виконання роботи. 

 

24. Аспектний підхід до дослідження являє собою: 

а) попередню розробку концепції дослідження; 

б) максимально можливий облік усіх аспектів проблем у їхньому взаємозв’язку 

і цілісності; 

в) вибір однієї грані проблеми за принципом актуальності або обліку ресурсів. 

 

25. Енциклопедист як тип творчої індивідуальності: 

а) прораховує всі можливі варіанти розвитку подій; 

б) швидко знаходить аналоги проблемі; 

в) схильний доводити результати досліджень до кінцевої, практичної стадії; 

г) працює індивідуально і самостійно. 

 

26. Найбільш ефективний спосіб запам’ятовування інформації: 

а) вільний; 

б) випадковий; 

в) механічний; 

г) логічно-змістовний. 

 

27. Дослідження як вид діяльності людини, полягає в: 

а) розпізнанні проблем і ситуацій; 

б) установленні місця проблем і ситуацій у системі накопичених знань; 
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в) находженні засобів та можливостей використання нових уявлень чи знань 

про проблему в практиці її вирішення; 

г) ефективній реалізації нових знань про проблему на практиці. 

 

28. Основні характеристики дослідження: 

а) методологія дослідження; 

б) тип дослідження; 

в) ресурси дослідження; 

г) ефективність дослідження. 

 

29. Побудова проблеми представлена операціями: 

а) стратифікації, композиції, локалізації, варіантифікації; 

б) кондифікації, інвентаризації, когніфікації, уподібнення, кваліфікації; 

в) експозиції, актуалізації, компроментації, демонстрації; 

г) контрадикції, фінітизації; 

д) експлікації, інтимізації. 

 

30. Інтегральний інтелект – це: 

а) комплекс відносин між людьми; 

б) соціально-психологічна атмосфера роботи; 

в) визначена гармонія людських якостей; 

г) особливий вид мети об’єднання; 

д) група людей. 

 

31. Пояснення – це: 

а) розкриття найбільш типових ознак предмета; 

б) викладення ознак предмета, явища, події; 

в) розкриття не всього змісту поняття, а лише частини його з певною метою; 

г) пояснення одного поняття іншим, більш зрозумілим. 

 

32. Порівняння – це: 

а) розкриття найбільш типових ознак предмета; 
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б) викладення ознак предмета, явища, події; 

в) розкриття не всього змісту поняття, а лише частини його з певною метою; 

г) пояснення одного поняття іншим, більш зрозумілим. 

 

33. Доказ – це: 

а) твердження, яке підлягає доведенню; 

б) положення, яке використовується для доведення тези; 

в) процес мислення, результатом якого є послідовність тверджень, розміщених 

у певному логічному порядку. 

 

34. Аргумент – це: 

а) твердження, яке підлягає доведенню; 

б) положення, яке використовується для доведення тези; 

в) процес мислення, результатом якого є послідовність тверджень, розміщених 

у певному логічному порядку. 

 

35. Теза – це: 

а) твердження, яке підлягає доведенню; 

б) положення, яке використовується для доведення тези; 

в) процес мислення, результатом якого є послідовність тверджень, розміщених 

у певному логічному порядку. 
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4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ 

 

Загальні положення 

Студент має вибрати тему реферату за порядковим номером у журналі 

групи. Теми надані нижче. 

Цілі реферату 

Цілями реферату є формування: 

– понятійно-аналітичного рівня знань; 

– загальнокультурного рівня студентів; 

– уміння самостійно аналізувати різноманітні суспільно-політичні та 

культурні явища сучасності, висловлювати своє ставлення до них; 

– методів ведення обґрунтованої полеміки; 

– умінь самостійно аналізувати, систематизувати, класифікувати та 

узагальнювати суттєву наукову інформацію; 

– техніки публічного оприлюднення (доповіді) результатів аналітичних 

оглядів джерел інформації. 

Організація виконання реферату 

Реферат виконується студентом самостійно, але з консультаціями 

викладача. 

Захист реферату здійснюється в процесі презентації його основних 

положень на семінарі або при співбесіді з викладачем. 

Відповідальність за організацію підготовки рефератів несе кафедра, що 

зобов’язана створити відповідні умови для їх виконання та захисту, методичне 

та інформаційне забезпечення. 

Студент при виконанні реферату повинен: 

– обрати й узгодити з викладачем тему; 

– отримати завдання; 

– самостійно підготувати реферат, спираючись на методичне та 

інформаційне забезпечення; 

– відвідувати консультації; 
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– сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки 

керівника; 

– подати реферат на перевірку керівнику; 

- презентувати основні положення реферату на семінарі. 

Структура реферату 

Вступна частина: 

– титульна сторінка; 

– зміст;  

– вступ.  

Основна частина: 

– розділи реферату; 

– висновки; 

– перелік посилань.  

Додатки 

Вимоги до складових реферату 

Титульна сторінка виконується відповідно до зразка, що поданий у 

додатку А. 

Зміст розташовують з нової сторінки. До змісту включають: послідовно 

перелічені назви всіх розділів та підрозділів, перелік посилань, додатки тощо і 

номери сторінок, які містять початок матеріалу. Зміст складають, якщо 

методичні рекомендації містять не менше ніж два розділи, або один розділ і 

додаток. 

Вступ розташовують з нової сторінки. Вступ містить обґрунтування 

практичної і теоретичної актуальності проблеми, призначеної для вивчення. У 

вступі необхідно сформулювати основне питання дослідження та цілі й 

завдання, які випливають з нього. Також доцільно подати термінологічні 

особливості реферату. 

Основні розділи. У рекомендаціях щодо підготовки та написання 

розділів визначають етапи роботи над рефератом і викладають зміст та обсяг 

кожного етапу: 
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– пошук джерел інформації на обрану тему; 

– складання плану реферату; 

– опрацювання джерел інформації; 

– написання реферату. 

Пошук джерел інформації. Пошук матеріалу варто починати із 

загального ознайомлення з темою шляхом перегляду відповідного розділу 

підручника. Далі необхідно уважно проглянути рекомендовані джерела. З 

використанням предметних і алфавітних каталогів бібліотек, бібліографічних 

довідників та електронних ресурсів підібрати додаткову інформацію щодо 

проблематики реферату. До реферування варто залучати першоджерела. 

Деякі електронні каталоги інформаційних ресурсів: 

– Національна бібліотека України імені Вернадського – 

http://www.nbuv.gov.ua/; 

– Наукова бібліотека НаУКМА – http://www.library.ukma.kiev.ua/; 

– Психологічна бібліотека – http://psylib.kiev.ua/; 

– Каталог безкоштовних бібліотек мережі – http://allbest.ru/libraries.htm; 

– Національна парламентська бібліотека України  – http://nplu.kiev.ua/; 

– Енциклопедія – http://www.e-atlas.com.ua/; 

– Електронна бібліотека – http://www.geocities.com/ukrexlibris/; 

– Українська історична бібліотека – http://www.ukrhistory.narod.ru/; 

– Форекс – Київська електронна бібліотека – http://forex-kiev.narod.ru/; 

– Библиографическая справка – http://ukrlib.chat.ru/; 

– Электронная научная библиотека – http://www.monev.ukxbiz.net/; 

– Бібліотека "Світ книг" – http://bookworld.com,ua/; 

Складання плану реферату. На основі одержаних уявлень про стан 

питання складається попередній план реферату, який бажано узгодити з 

викладачем та остаточно визначити джерела інформації для реферування. План 

реферату уточнюється протягом усього терміну роботи над рефератом. 

Остаточний варіант трансформується у зміст реферату. 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.ukma.kiev.ua/
http://psylib.kiev.ua/
http://allbest.ru/libraries.htm
http://nplu.ki/
http://www.e-atlas.com.ua/
http://www.geocities.com/ukrexlibris/
http://www.ukrhistory.narod.ru/
http://forex-kiev.narod.ru/
http://ukrlib.chat.ru/
http://www.monev.ukxbiz.net/
http://bookworld.com,ua/
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Опрацювання джерел інформації. Зміст реферату повинен відповідати 

вибраній темі (тим аспектам проблеми, що міститься у назві теми). 

Відібрана література уважно вивчається з обов’язковим цитуванням 

ключових моментів і принципових положень. Тези джерел доцільно виписувати 

окремо з кожного питання плану реферату. Важливо також визначити 

методики, які використовують автори джерел для розв’язання проблеми. 

Особливу увагу необхідно приділити об’єктивності оцінки аналізованих точок 

зору. На цьому етапі виділяють довідково-інформаційний апарат, подаючи 

бібліографічний опис джерела. 

Ефективним видом записів є конспектування – стислий виклад змісту 

прочитаного, що забезпечує повноту відображення змісту джерел інформації.  

Способи конспектування: 

– текстуальний, що являє собою виклад змісту словами автора, тобто 

дослівне виписування цитат з досліджуваного тексту; 

– вільний, що є коротким викладом прочитаного своїми словами; 

– комбінований, складання якого вимагає вдумливого читання, творчого 

підходу до викладу змісту прочитаного, щоб вибрати необхідні цитати, а решту 

тексту викласти своїми словами, висловлюючи його зміст у короткій формі. 

При роботі з джерелом інформації можуть виникнути власні думки, 

узагальнення, доповнення, запитання, які необхідно включати в конспект з 

відповідною позначкою. 

Написання реферату. Розділи реферату повинні бути об’єднані 

загальною метою, органічно пов’язані між собою. При написанні тексту 

доцільно опрацювати специфічні терміни, використовуючи спеціальні 

словники. У тексті реферату необхідно вживати терміни, властиві даній науці, 

уникаючи незвичних понять і символів, складних граматичних зворотів. 

Основна вимога до тексту – структурованість, лаконізм і логічна 

послідовність викладення матеріалу, ясність та чіткість мови, відсутність 

складних зворотів і граматичних помилок.  
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Доцільно включати до реферату схеми й таблиці, якщо вони допомагають 

розкрити основний зміст проблеми та скорочують обсяг реферату. 

Висновки. У висновках подаються підсумки щодо розв’язання завдань, 

сформульованих у вступі. Тобто подається самооцінка ступеня досягнення 

мети. Висновки мають відповідати поставленим завданням. 

Перелік посилань (перелік джерел, на які є посилання в основній 

частині), наводять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань 

подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті реферату. 

Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні 

посилання). За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, 

наводять в окремому переліку посилань у кінці додатку. 

Додатки. У додатках подають матеріал, який є необхідним для повноти 

реферату і не може бути розміщений в основній частині через великий обсяг 

(додаткові ілюстрації або таблиці, додатковий перелік джерел, що може 

викликати інтерес). 

Список літератури 

Подається перелік джерел інформації, що рекомендовані для підготовки 

реферату. 

Оцінювання реферату 

Вимоги до реферату, які мають забезпечити максимальну оцінку: 

– відповідність змісту реферату вибраній темі;  

– творчий підхід до суті проблеми; 

– залучення до аналізу першоджерел; 

– якість джерельної бази; 

– структурованість матеріалу, лаконізм і логічна послідовність викладу 

матеріалу, ясність і чіткість мови, відсутність складних зворотів та граматичних 

помилок; 

– повнота відображення змісту джерел інформації; 

– відповідність висновків автора завданню реферату; 

– об’єктивність в оцінці аналізованих точок зору;  

– якість оформлення; 
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– самостійність виконання (діагностується при захисті реферату).  

Якість виконання реферату оцінюється коефіцієнтом засвоєння: Кз – 

відношення правильно виконаних вимог до загального. Оцінка досягнення мети 

реферату – експертна. 

Оцінювання рівня реферату здійснюється за допомогою коефіцієнта 

засвоєння: 

Кз = N / P, 

де N – правильно виконані істотні операції рішення (відповіді); Р – 

загальна кількість визначених істотних операцій еталону рішення (відповіді). 

Критеріями визначення оцінок є: 

«Відмінно» – Кз > 0,9; 

«Добре» – Кз = 0,8–0,9; 

«Задовільно» – Кз = 0,7–0,8; 

«Незадовільно» – Кз < 0,7. 

 

Теми рефератів 

 

1. Методи дослідження систем управління: різноманітність, критерії 

вибору, проблеми використання. 

2. Інтуїція і логіка: роль у дослідженні управління організації. 

3. Формування і використання інтегрального інтелекту в дослідженні 

управління організації. 

4. Роль та значення діагностики в дослідженні систем управління. 

5. Проблеми узгодження теорії і практики управління. 

6. Дослідження як функція сучасного менеджменту. 

7. Моделювання соціально-економічних процесів: границі можливого та 

фактори ефективності. 

8. Використання соціологічних досліджень в управлінні.  

9. Використання статистичних та економіко-математичних методів і 

елементів інформатики в дослідженні проблем управління. 

10.  Експериментування в дослідженні соціально-економічних проблем 

організації. 
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11.  Методи прогнозування та планування управлінських рішень. 

12.  SWOT-аналіз у дослідженні управління організацій. 

13.  Проблеми соціально-економічних систем (організацій) та вибір 

підходів до їх дослідження. 

14.  Призначення та проектування інформаційного забезпечення систем 

управління організації. 

15.  Консультування як  форма організації дослідження систем 

управління. 

16.  Система «Менеджмент – Навчання» як ефективний засіб формування 

менеджерів дослідницького типу в організаціях. 

17.  Формування принципів оцінювання та системи показників у 

дослідженні управління. 

18.  Використання експертних оцінок у дослідженні управління. 

19.  Дослідницький потенціал організації та фактори ефективності 

дослідницького процесу. 

20.  Організація досліджень у практиці управління організацій. 

21.  Місце і роль планування в дослідженні управління організацій. 

22.  Використання діалектичних принципів у дослідженні управління. 

23.  Функціонування системи пошуку та розпізнавання суперечностей у 

процесі дослідження управління.  

24.  Передумови необхідності креативного мислення менеджера в 

дослідницькій діяльності. 

25.  Бар’єри впровадження результатів дослідження на практиці та шляхи 

їх подолання. 

26.  Рух інформаційних потоків у процесі дослідження систем управління. 

27.  Використання комп’ютерних технологій у дослідницькій діяльності. 

28.  Сучасні напрями наукового пошуку у сфері економіки України. 

29.  Проблеми захисту інтелектуальної власності та авторських прав у 

наукових дослідженнях. 

30.  Формування стратегії дослідницького мислення. 
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5 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Поняття науки, її класифікація та значення на сучасному етапі 

розвитку людства. Основні закономірності та проблеми у розвитку науки. 

2. Поняття «дослідження». Класифікація досліджень. 

3. Комплекс основних характеристик дослідження (методологія 

дослідження; організація дослідження; ресурси дослідження; об’єкт і предмет 

дослідження; результат дослідження; ефективність дослідження). 

4. Дослідження як функція управління. 

5. Сутність поняття «методологія дослідження».  

6. Методологічний апарат дослідження.  

7. Сутність поняття «метод дослідження». 

8. Емпіричні методи дослідження: методи спостережень (прямих і 

непрямих) та методи експериментів (реальних, модельних і розумових).  

9. Розумово-логічні методи дослідження: методи дедукції та індукції.  

10.  Основні закони формальної логіки: тотожності, суперечності, 

виключення третього і закон достатньої підстави.  

11.  Сутність методу конструювання визначень.  

12.  Сутність методів класифікації, узагальнення і типології. 

13.  Методи морфологічного аналізу як поєднання методів класифікації і 

узагальнення.  

14.  Методи доведення (елементи та форми доведення, прийоми та 

способи доведення).  

15.  Суть методів моделювання.  

16.  Полеміка як метод дослідження.   

17.  Поняття «програма дослідження».  

18.  Основні складові програми дослідження: обґрунтування актуальності 

теми, розгорнута характеристика цілей і задач дослідження; викладення 

гіпотези, мотивування вибору методів та об’єктів дослідження, забезпечення 

дослідження ресурсами, передбачуваний результат і ефективність дослідження.  
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19.  План дослідження як інструмент реалізації програми і розв’язання 

проблеми. Основні принципи планування дослідження. 

20.  Види планів дослідження: індивідуальний, робочий, план-проспект.  

21.  Сутність поняття «організація дослідження».  

22.  Технологічні схеми проведення дослідження: лінійна, циклічна, 

паралельна, технологія раціонального розгалуження дослідження, адаптивного 

типу, послідовних змін якості діяльності, випадкового пошуку, технологія 

критеріального коригування (алгоритм дослідження).  

23.  Консультування як форма організації дослідження систем управління. 

24.  Інтегральний дослідницький інтелект: типи творчих особистостей та 

принципи його формування. 

25.  Організаційно-технологічні принципи ефективної побудови 

дослідницької діяльності.  

26.  Поняття «інформація» та її основні властивості. 

27.  Носії наукової інформації. Державна служба науково-технічної 

інформації (НТІ): національний інститут НТІ, інформаційні центри, відділи НТІ 

в науково-дослідних інститутах, конструкторські бюро. Довідково-

інформаційні фонди. 

28.  Види інформаційного пошуку: ручний, механічний, автоматизований. 

Автоматизовані інформаційно-пошукові системи, бази і банки даних: 

інформаційно-пошукова система «IRBIS», мережа Internet, електронна пошта, 

компакт-диски (CD-ROM). Кодування інформації. 

29.  Правила відбору літератури за темою, ознайомлення з її змістом, 

підбір і використання нормативних актів. 

30.  Способи запам’ятовування інформації: механічний, логічно-

змістовний, вільний, випадковий, повторення. 

31.  Порядок складання виписок, конспектів, анотацій, інформаційних 

карток, використання ксерокопій.  

32.  Оцінка ступеня вивченості і наукової розробки досліджуваного 

питання. Визначення невирішених, дискусійних проблем. 
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33.  Виявлення різних точок зору, суперечливих поглядів. Критична 

оцінка їх аргументації. Формування власної точки зору.   

34.  Умови зберігання накопиченої наукової інформації. 

35.  Поняття «економічна інформація» та «дані». 

36.  Етапи організації роботи з фактичною інформацією: встановлення 

потреби в інформації, отримання, нагромадження інформації, обробка 

інформації, подання інформації. 

37.  Класифікація джерел фактичної інформації про об’єкти дослідження 

та їх характеристика. 

38. Консультування як форма організації дослідження систем управління.  

39. Система «Менеджмент–Навчання» як ефективний засіб формування 

менеджерів дослідницького типу в організаціях.  

40. Формування принципів оцінювання та системи показників у 

дослідженні управління. 

 

Модуль 2 

1. Використання експертних оцінок спеціалізованими організаціями; 

інформація про фірми, що надається міжнародними організаціями системи 

ООН.   

2. Співвідношення понять факту й інформації.  Принципи відбору фактів.  

3. Передумови забезпечення ефективності інформації. Показники якості 

інформації.  

4. Порядок обробки накопиченого матеріалу: упорядкування, розчищення 

матеріалу, систематизація виписок, відсікання надмірної інформації, розробка 

таблиць; обдумування та розробка системи викладення дослідження, 

формування висновків, положень; перевірка висновків та узагальнень; 

виявлення невирішених питань.  

5. Прийоми узагальнення матеріалу: групування даних, порівняння, 

аналогії, узагальнюючі  економічні показники, середні величини, відносні 

величини.  
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6. Характеристика основних видів теоретичного узагальнення: висновки, 

формулювання понять, визначення наукових категорій, виявлення тенденцій, 

законів, створення теорії. 

7. Види проектних рішень (технічні, організаційні, структурні, 

інформаційні, методичні, науково-дослідницькі) та форми їх подання. 

8. Основні методичні підходи до визначення ефекту від розробки і 

реалізації проектних рішень: системний, комплексний. 

9. Класифікація видів дипломних рекомендацій. 

10.  Види ефекту та оцінок проектних рекомендацій. 

11.  Орієнтовний зв’язок видів проектних рішень з видами ефекту. 

12.  Обґрунтування вибору методу оцінювання та системи показників 

оцінювання ефекту від проектних рішень.  

13.  Види наукової продукції та їх зміст: огляд, реферат, науковий звіт, 

доповідь на наукову тему, тези доповіді, стаття, рецензія, монографія, брошура, 

навчальний посібник, дисертація, курсова робота, дипломна робота.  

14.  Загальні вимоги, що висуваються до рукописів наукової роботи.  

15. Державний стандарт України ДСТУ 3008 – 95 «Документація. Звіти у 

сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».  

16.  Композиційна структура та загальні правила оформлення курсових і 

дипломних робіт.  

17.  Вимоги щодо подання текстового матеріалу.  

18.  Правила подання  формул та ілюстрацій: таблиць, графіків, схем.  

19.  Правила оформлення бібліографічного списку використаної 

літератури, додатків.  

20.  Спеціальні функціональні синтаксичні засоби як найважливіший 

засіб вираження логічних зв’язків. 

21.  Термінологія та фразеологія наукової прози. Особливості наукової 

мови, що впливають на мовностилістичне оформлення дослідження.  

22.  Якості, що визначають культуру наукової мови: смислова точність, 

ясність, стислість.  
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23.  Правила етики цитування і використання матеріалів.  

24.  Характеристика понять: «ефективність дослідження», 

«дослідницький потенціал», «ефективність мислення». 

25.  Фактори дослідницького потенціалу управління: методологічної 

готовності, наявності і структури ресурсів, організаційних можливостей.   

26.  Основні принципи забезпечення ефективності досліджень.  

27.  Принципи і класифікація оцінок дослідження.  

28.  Поняття показника і критерію ефективності. Вимоги до показників.  

29.  Формування системи показників для дослідження управління.  

30.  Критерії ефективності фундаментальних та прикладних економічних 

досліджень.  

31.  Критерії  ефективності діяльності дослідника та групи дослідників.  

32.  Критерії ефективності використання консультаційних послуг. 

33.  Види економічної ефективності наукових досліджень: попередня, 

очікувана, фактична.  

34.  Методика розрахунку ефективності науково-дослідних робіт.  

35.  Етапи впровадження наукових досліджень у практику.  

36.  Роль працівників організації в процесі упровадження нових ідей.  

37.  Переваги великих і малих фірм при впровадженні досліджень. 

38.  Взаємодоповнюваність та злиття компаній як засіб подолання 

бар’єрів реалізації досліджень.  

39.  Захист інтелектуальної власності в Україні. 

40.  Формування стратегії дослідницького мислення та реалізації творчого 

дослідницького потенціалу. 

 

6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Система контролю знань студентів з навчальної дисципліни включає в 

себе поточний і підсумковий контроль. Зазначені форми контролю тісно 

взаємопов’язані й організовуються так, щоб стимулювати ефективну аудиторну 
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та самостійну роботу студентів протягом семестру та забезпечити об’єктивне 

оцінювання їх знань. Контроль рівня завдань із самостійної роботи передбачає:  

1. Оцінювання якості виконання завдань для самостійного опрацювання – 

максимальна оцінка – 10 балів. 

2. Оцінювання якості виконання наукової роботи студента (у разі 

наявності участі у проведенні наукових конференцій, публікації тез тощо), 

максимальна оцінка – 10 балів. 

Контроль рівня виконання завдань для самостійного опрацювання 

проводиться за таблицею 1.  

Таблиця 1 – Критерії оцінювання завдань для самостійного опрацювання 
 

10 балів 

Студент підготував звіт з виконаного завдання за всіма вимогами до 

змісту та оформлення, виступив з доповіддю та зробив презентацію 

свого виступу в аудиторії 

5 балів 

Студент підготував звіт з виконаного завдання за всіма вимогами до 

змісту та оформлення, але не підготував доповідь і не виступав в 

аудиторії 

1 бал 

Студент підготував звіт з виконаного завдання, але не дотримався 

вимог до змісту та оформлення, не підготував доповідь і не виступав 

в аудиторії 

0 балів 
Студент не виконав індивідуального завдання або подана робота 

була виконана не самостійно 

 

Студент також має змогу отримати додатково бали (табл. 2) за активну 

участь у студентській науковій роботі (участь у конференціях, наукових 

семінарах, виступи з доповідями на засіданнях студентського гуртка, співпраця 

з бізнес-організаціями для підготовки доповідей і кейсів, орієнтованих на 

обговорення під час практичних занять з навчальної дисципліни). 

Таблиця 2 – Критерії оцінювання участі студентів у наукових 

конференціях і тематичних семінарах 
 

10 балів 
Студент брав участь у науковій конференції (семінарі), виступив з 

доповіддю та зробив презентацію свого виступу 

5 балів 
Студент був присутній на науковій конференції та підготував 

тематичну доповідь, але не виступив 

0 балів 
Студент не був присутній на конференції та не підготував  

тематичну доповідь 

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за самостійну 

роботу за семестр, дорівнює 20. 
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