
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» 

 

для студентів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» 

спеціальність 073 – «Менеджмент»  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»,  

ОПП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

галузі знань 28  «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність 281  «Публічне управління та адміністрування»  

ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування» 

ОС «Магістр» 

 

 

 

Варіант 1 

 
1. Описати класифікацію методів наукового дослідження. 

2. Визначити мету і задачі науково-дослідної роботи. 

3. Дати оцінку загальнонауковим методам теоретичних і емпіричних 

досліджень. 
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Варіант 2 

 

1. Дати характеристику видам наукових досліджень в умовах розбудови 

ринкових відносин ринкових відносин.  ринкових відносин 

2. Визначити основні вимоги до теми наукового дослідження. 

3. Проаналізувати принципи раціональної побудови наукового тексту. 
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Варіант 3 

 
1. Визначити місце творчості в процесі дослідження. 

2. Обґрунтувати вибір теми наукового дослідження. 

3. Описати види літературного викладення результатів науково-

дослідних робіт. 
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Варіант 4 

 
1. Охарактеризувати класифікацію наукових досліджень. 

2. Дати оцінку теоретичним дослідженням в економіці. 

3. Визначити загальні вимоги до стилістики. 
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Варіант 5 

 
1. Надати характеристику наукових досліджень. 

2. Визначити особливості наукових досліджень в менеджменті. 

3. Описати принципи рубрикації наукового тексту. 
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Варіант 6 

 
1. Визначити критерії результативності й ефективності праці науковців 

та їх характеристику. 

2. Описати кошторис на дослідницькі роботи. 

3. Охарактеризувати механізм захисту інтелектуальної власності. 
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Варіант 7 

 
1. Дати оцінку особливостям економічних досліджень та досліджень у 

сфері менеджменту. 
2. Охарактеризувати емпіричні, прості та складні об'єкти дослідження. 

3. Описати особливості праці учасників науково-дослідного процесу та 

їх зміст. 
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Варіант 8 

 
1. Охарактеризувати  емпіричні та теоретичні рівні наукового 

дослідження.  
2. Дати оцінку архітектоніці звіту НДР. 

3. Описати мету та задачі наукового дослідження у підготовці магістрів з 

менеджменту. 
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Варіант 9 

 
1. Охарактеризувати поняття про метод, методологію та рівні наукового 

дослідження.  

2. Визначити алгоритмізацію і постановку задач в науковому 

дослідженні. 

3. Дати оцінку методам перевірки результатів наукового дослідження. 
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Варіант 10 

 
1. Охарактеризувати програмно-цільовий підхід до комплексних 

досліджень. 

2. Навести вимоги до складання звіту відповідно до міжнародних 

(ЕSOМАR) та державних стандартів. 

3. Навести критерії науковості дослідження. 
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Варіант 11 

 
1. Описати зміст рефератів, вимоги до рефератів. 

2. Назвати основні фази науково-дослідного процесу. 

3. Дати характеристику емпіричних методів дослідження у групі 

економічних наук. 
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Варіант 12 

 
1. Описати ситуаційний аналіз. 

2. Визначити сутність науково-дослідного процесу.  

3. Охарактеризувати наукову продукцію та технологію її передавання у 

практичне використання. 
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Варіант 13 

 
1. Проаналізувати систематизацію результатів дослідження. 

2. Дати оцінку ефективності наукових досліджень. 

3. Охарактеризувати види літературного викладення результатів 

науково-дослідних робіт. 
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1. Охарактеризувати наукову продукцію та технологію її передавання у 

практичне використання. 

2. Описати ситуаційний аналіз. 

3. Визначити сутність науково-дослідного процесу. 
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1. Назвати суб'єкт, об'єкт та предмет наукового дослідження. 

2. Проаналізувати методику роботи із літературними, документальними 

джерелами. 

3. Охарактеризувати типологію методів наукового пізнання. 
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Варіант 16 

 
1. Описати методологію економічної науки. 

2. Визначити загальні вимоги до композиції наукового тексту. 

3. Надати характеристики монографії, звіту з науково-дослідної роботи, 

дисертації.  
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Варіант 17 

 
1. Визначити менеджмент як науку. 

2. Описати джерела інформації для наукових досліджень. 

3. Дати характеристику реферату, наукової доповіді і статті. 
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Варіант 18 

 
1. Описати рівні методології наукового дослідження. 

2. Проаналізувати методи роботи з літературними джерелами. 

3. Назвати види оглядової інформації при роботі з різними джерелами. 
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1. Охарактеризувати моделювання в теоретичних дослідженнях. 

2. Описати процес підбору літератури. 

3. Дати характеристику групам джерел інформації для економічних 

досліджень. 
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1. Охарактеризувати методи емпіричного (практичного) дослідження. 

2. Обґрунтувати вибір теми, формулювання мети і задач науково-

дослідної роботи. 

3. Назвати чотири головних підходи в методології економіки. 
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1. Навести класифікацію методів наукового дослідження. 

2. Визначити мету і задачі науково-дослідної роботи. 

3. Охарактеризувати загальнонаукові методи теоретичних і емпіричних 

досліджень. 
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1. Охарактеризувати монографічні дослідження. 

2. Описати використання персональних комп'ютерів, спеціальних 

пакетів прикладних комп'ютерних програм (ППКП) при проведенні 

наукових досліджень. 

3. Дати оцінку методам, методології та рівням наукового дослідження. 
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1. Охарактеризувати узагальнення, апробацію та реалізацію результатів 

дослідження. 
2. Обґрунтувати вибір теми наукового дослідження. 

3. Назвати види літературного викладення результатів науково-

дослідних робіт. 
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Варіант 24 

 
1. Обґрунтувати особливості організації та проведення досліджень в 

умовах підприємств, організацій та установ. 

2. Описати порівняння, абстрагування та узагальнення. 

3. Назвати складові елементи систематизації результатів дослідження. 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту 

протокол № 1 від "31" серпня 2018 р. 

 

Завідувач кафедри __________ проф., д.е.н. М. М. Хоменко 

 



 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» 

 

для студентів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» 

спеціальність 073 – «Менеджмент»  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»,  

ОПП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

галузі знань 28  «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність 281  «Публічне управління та адміністрування»  

ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування» 

ОС «Магістр» 

 

 

Варіант 25 

 
1. Дати оцінку план-проспект та архітектоніці статті. 

2. Описати принципи рубрикації наукового тексту. 

3. Охарактеризувати системний підхід до організації науково-дослідного 

процесу та оцінки ефективності його учасників. 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту 

протокол № 1 від "31" серпня 2018 р. 

 

Завідувач кафедри __________ проф., д.е.н. М. М. Хоменко 

 


