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1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Наукові дослідження в 
менеджменті організацій» є формування формування розуміння сучасних 
напрямів здійснення наукових досліджень; опанування методології, методів та 
логіки наукових досліджень; набуття навичок наукової організації досліджень; 
формування навичок та прийомів щодо пошуку інформаційних джерел та роботи 
з ними; набуття вмінь узагальнення результатів дослідження; опанування вимог 
та стандартів щодо оформлення результатів наукового дослідження. 

2. Міждисциплінарні зв'язки 

Вивчення дисципліни «Наукові дослідження в менеджменті організацій» 
безпосередньо спирається на дисципліни «Теорія організації», «Менеджмент», 
«Операційний менеджмент», «Самоменеджмент», «Управління інноваціями», 
«Стратегічне управління», «Менеджмент організацій», «Організаційна культура». 

3. Результати навчання 

Програмний результат 
навчання 

Методи 
навчання 

Форми 
оцінювання 

Результати навчання за 
дисципліною (знати, вміти, 
мати навички, аналізувати 

тощо) 

ПРН1. Критично 
осмислювати, вибирати та 
використовувати 
необхідний науковий, 
методичний і аналітичний 
інструментарій для 
управління в 
непередбачуваних умовах 

Словесні, 
наочні, 

практичні 
(пояснювально-
ілюстративний); 

аудиторні та 
дистанційні; 
розв'язання 

ситуацій; 
самостійна 

робота 

Опитування 
в усній та 
письмовій 
формах; 

тестування у 
віртуально-

му 
освітньому 
середовищі 

на 
платформі 
MOODLE; 

обговорення 
результатів 
самостійної 

роботи 

ПРН 1.1 Мати навички 
критичного осмислення 
наукового, методичного і 
аналітичного інструментарію. 
ПРН 1.2 Вміти вибирати 
науковий, методичний і 
аналітичний інструментарій 
для управління в 
непередбачуваних умовах. 

ПРН 3. Проектувати 
ефективні системи 
управління організаціями 

Словесні, 
наочні, 

практичні 
(пояснювально-
ілюстративний); 

аудиторні та 
дистанційні; 
розв'язання 

ситуацій; 
самостійна 

робота 

Опитування 
в усній та 
письмовій 
формах; 

тестування у 
віртуально-

му 
освітньому 
середовищі 

на 
платформі 
MOODLE; 

обговорення 
результатів 
самостійної 

роботи 

ПРН 3.1 Аналізувати системи 
управління організаціями. 
ПРН 3.2 Вміти визначати 
критерії ефективності системи 
управління організаціями. 
ПРН 3.3 Мати навички 
проектування ефективної 
системи управління 
організаціями. 

ПРН 6. Мати навички 
прийняття, обґрунтування 
та забезпечення реалізації 
управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, 

Словесні, 
наочні, 

практичні 
(пояснювально-
ілюстративний); 

аудиторні та 
дистанційні; 
розв'язання 

ситуацій; 
самостійна 

робота 

Опитування 
в усній та 
письмовій 
формах; 

тестування у 
віртуально-

му 
освітньому 
середовищі 

на 
платформі 
MOODLE; 

обговорення 
результатів 
самостійної 

роботи ПРН 6.1 Вміти приймати та 
обґрунтовувати управлінські 
рішення. 
ПРН 6.2. Аналізувати прийняті 
управлінські рішення 

З 



враховуючи вимоги 
чинного законодавства, 
етичні міркування та 
соціальну відповідальність 

враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні 
міркування та соціальну 
відповідальність. 
ПРН 6.3. Вміти реалізовувати 
управлінські рішення в 
непередбачуваних умовах. 

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

ПРН 13.1 Аналізувати 
інформаційне, методичне, 
матеріальне, фінансове, 
кадрове забезпечення 
організації (підрозділу); 
ПРН 13.2. Планувати 
інформаційне, методичне, 
матеріальне, фінансове, 
кадрове забезпечення 
організації (підрозділу) на 
основі результатів аналізу. 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 «Наукові дослідження в менеджменті організацій» 

Змістовий модуль 1 Методологічні основи наукових досліджень в 
менеджменті організацій 

Розглядається діяльність людини: пізнавальна (гносеологічна), аксіологічна, 
праксіологічна. Визначається наука як результат і особливий вид пізнавальної 
діяльності людини. Розглядаються логічний аналіз об'єкта, суб'єкта і предмета 
методології наукового дослідження. Розглянуто поняття методології наукових 
досліджень. Вивчається методологія теоретичних і емпіричних досліджень. 
Розглядаються пізнавальні прийоми наукових досліджень. Визначено 
обґрунтування вибору методів наукових досліджень в менеджменті організацій. 
Розглянуті практичні аспекти використання методів наукових досліджень в 
менеджменті організацій. 

Змістовий модуль 2 Концептуальні основи генерування нових ідей і їх 
реалізація 

Визначаються поняття та зміст наукової концепції. Розглядаються етапи 
наукового дослідження проблеми. Розглянута реалізація наукової концепції в 
менеджменті організації. Надається характеристика пошуку, збору і обробки 
інформації для інноваційного вирішення існуючих проблем в менеджменті 
організацій. Розглядається технологія аналітичної обробки інформації. 
Визначається структура концепції кваліфікаційної роботи. Вивчаються методичні 
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основи обґрунтування ідеї кваліфікаційної роботи. Розглянуто проектування 
ефективної системи управління організацією. 

Змістовий модуль 3 Практична реалізація нових (креативних) ідей в 
менеджменті організацій 

Розглядається обґрунтування наукової проблеми. Вивчається 
формулювання та обґрунтування наукових гіпотез в менеджменті організацій. 
Визначаються шляхи вирішення наукової проблеми. Надаються рекомендації 
щодо підготовка до публікації наукової статті, написання тез доповідей на наукові 
конференції, підготовки наукових звітів, оприлюдненню та захисту результатів 
кваліфікаційної роботи. Розглянуто складання робочого плану, вивчення джерел 
інформації і складання їх огляду. 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі Кількість годин Змістові модулі усього лек. практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 150 17 34 99 
Змістовий модуль 1 45 5 11 29 
Змістовий модуль 2 45 6 12 27 
Змістовий модуль 3 45 6 11 28 
Індивідуальне завдання - -

Підсумковий контроль 15 15 

6. Теми лекцій 

Тема Зміст (план) Кількість 
ауд.годин 

Змістовий модуль 1 5 

Методологія: сутність, 
зміст, поняття 

Діяльність людини: пізнавальна (гносеологічна), 
аксіологічна, праксіологічна. 
Наука як результат і особливий вид пізнавальної 
діяльності людини. 
Логічний аналіз об'єкта, суб'єкта і предмета 
методології наукового дослідження. 
Зміст, структура і значення дисципліни 
«Наукові дослідження в менеджменті 
організацій» для підготовки магістрів за 
спеціальністю 073 «Менеджмент». 

1 

Методологія наукових 
досліджень 

Поняття методології наукових досліджень. 
Методологія теоретичних досліджень. 
Методологія емпіричних досліджень. 
Пізнавальні прийоми наукових досліджень. 

2 

Особливості 
методологічних основ 
наукових досліджень в 

Менеджмент організацій - характеристика 
напрямку наукових досліджень. 
Обґрунтування вибору методів наукових 

2 

5 



менеджменті організацій досліджень в менеджменті організацій. 
Практичні аспекти використання методів 
наукових досліджень в менеджменті 
організацій. 

Змістовий модуль 2 6 

Концептуальні основи 
наукового дослідження 

Поняття та зміст наукової концепції. 
Етапи наукового дослідження проблеми. 
Реалізація наукової концепції в менеджменті 
організації. 

2 

Інформаційно-аналітичне 
забезпечення пошуку нових 
ідей в менеджменті 
організацій 

Пошук, збір і обробка інформації для 
інноваційного вирішення існуючих проблем в 
менеджменті організацій. 
Технологія аналітичної обробки інформації. 
Генерування нових ідей. 

2 

Формування концепції 
кваліфікаційної роботи 

Структура концепції кваліфікаційної роботи. 
Методичні основи обґрунтування ідеї 
кваліфікаційної роботи. 
Проектування ефективної системи управління 
організацією. 

2 

Змістовий модуль 3 6 

Реалізація процесу 
наукового дослідження 

Обґрунтування наукової проблеми. 
Формулювання та обґрунтування наукових 
гіпотез в менеджменті організацій. 
Шляхи вирішення наукової проблеми. 

2 

Оприлюднення результатів 
наукових досліджень та їх 
впровадження в практику 
управління організацією 

Підготовка до публікації наукової статті. 
Написання тез доповідей на наукові 
конференції. 
Підготовка наукових звітів. 
Оприлюднення та захист результатів 
кваліфікаційної роботи. 

2 

Організація роботи 
дослідників в процесі 
підготовки кваліфікаційної 
роботи 

Вибір теми кваліфікаційної роботи. 
Складання робочого плану. 
Вивчення джерел інформації і складання їх 
огляду. 
Самоперевірка відповідності змісту 
кваліфікаційної роботи її меті та завданням. 

2 

7. Теми практичних занять 

Тема Зміст (план) Кількість 
ауд. годин 

Змістовий модуль 1 11 
Методологія: сутність, 
зміст, поняття 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 

3 

Методологія наукових 
досліджень 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 

4 

Особливості 
методологічних основ 
наукових досліджень в 
менеджменті організацій 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 4 
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Змістовий модуль 2 12 

Концептуальні основи 
наукового дослідження 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 

4 

Інформаційно-аналітичне 
забезпечення пошуку нових 
ідей в менеджменті 
організацій 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 

4 

Формування концепції 
кваліфікаційної роботи 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 

4 

Змістовий модуль 3 11 

Реалізація процесу 
наукового дослідження 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 

3 

Оприлюднення результатів 
наукових досліджень та їх 
впровадження в практику 
управління організацією 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 4 

Організація роботи 
дослідників в процесі 
підготовки кваліфікаційної 
роботи 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 4 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
не передбачено 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється та оцінюється за питаннями, які винесено 
на лекційні заняття, самостійну роботу і практичні завдання. Поточний контроль 
проводять у дистанційному курсі, у формі тестів. 

Система поточного контролю базується на застосуванні таких форм 
контролю: усне опитування за матеріалами лекцій; виконання практичних 
завдань; розв'язання задач і проблемних ситуацій; опитування студентів за 
кожним змістовним модулем; контроль виконання практичних завдань; 
тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE. 

Підсумковий контроль проводять за екзаменаційними білетами або у 
віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE. До підсумкового 
контролю у формі диференційованого заліку допускаються здобувачі, які 
виконали всі завдання і набрали за кожним змістовим модулем та індивідуальним 
завданням більше половини балів від максимально можливих. 
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Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі Максимальна кількість балів Змістові модулі усього практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 100 - -

Змістовий модуль 1 20 8 12 
Змістовий модуль 2 25 8 17 
Змістовий модуль 3 25 8 17 
Індивідуальне завдання - - - -

Підсумковий контроль ЗО - - 30 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю Розподіл 
балів 

Змістовий модуль 1 20 
Практичне завдання №1 (усна доповідь з питань) 2 

Практичне завдання №2 (виконане ситуаційне завдання) 3 
Практичне завдання №3 (виконане ситуаційне завдання) 3 
Завдання до самостійної роботи (презентація доповіді за означеним напрямом 
дослідження) 

2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 10 

Змістовий модуль 2 25 
Практичне завдання №4 (виконане ситуаційне завдання) 3 
Практичне завдання №5 (усна доповідь з питань) 2 
Практичне завдання №6 (виконане ситуаційне завдання) 3 
Завдання до самостійної роботи (презентація доповіді за означеним напрямом 
дослідження) 

2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 15 

Змістовий модуль 3 25 
Практичне завдання №7 (виконане ситуаційне завдання) 3 
Практичне завдання №8 (виконане ситуаційне завдання) 3 
Практичне завдання №9 (усна доповідь з питань) 2 
Завдання до самостійної роботи (презентація доповіді за означеним напрямом 
дослідження) 

2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМЗ 15 
Індивідуальне завдання (РГЗ) _ 

Підсумковий контроль-диференційований залік ЗО 
Теоретичне питання 10 
Тестові завдання 10 
Практичне завдання 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 100 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі види 
навчальної діяльності для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 
82-89 добре зараховано 74-81 добре зараховано 
64-73 задовільно 

зараховано 

60-63 задовільно 

зараховано 

35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 
незадовільно 

з обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано 
з обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

1. Новікова М.М., Швед А.Б. Конспект лекцій з дисципліни 
«Наукові дослідження в менеджменті організацій» (для студентів магістратури 
всіх форм навчання спеціальності 073 - Менеджмент) / М.М. Новікова, 
А.Б. Швед; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ, 
2021. - _ с . 

2. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 
дисципліни «Наукові дослідження в менеджменті організацій» (для студентів 
магістратури всіх форм навчання спеціальності 073 - Менеджмент). / Харк. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : М.М. Новікова, А.Б. Швед -
Харків : ХНУМГ, 2021. - _ с. 

3. Дистанційний курс «Наукові дослідження в менеджменті організацій» 
для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 073 Менеджмент. 
[Електронний ресурс] - Режим доступу: 
https://dl.kname.edu.ua/course/view.php7icH1832 

Рекомендована література 

Основна 
4. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та організація 

наукових досліджень : підручник. Дніпропетровськ : ІМА-пресс, 2014. 643 с. 
3. Остапчук М. В., Рибак A. It, Ванюшкін О. С. Методологія та організація 

наукових досліджень: підручник . Одеса : Фенікс, 2014. 375 с. 
2. Вдовичин І. Методологія та організація наукових досліджень : навч. 

посіб. Львів : Вид-во Львів, комерц. акад., 2015. 247 с. 
1. Колесников О. В. Основи наукових досліджень: навч. посібник. Київ : 
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Центр учбової літератури, 2011. 

Допоміжна 
1.Панішев А.В. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / 

А.В. Панішев. - Житомир : ЖДТУ, 2013. - 148с. 
2. Афанасьев А. О. Основи наукових досліджень : навч. посібн. Харків : 

Вид. ХНЕУ, 2005.96 с. 
3. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : 

навч. посібн. Київ : Кондор, 2003. 192 с. 4. Пономаренко В. С. Аналіз даних у 
дослідження соціально-економічних систем. Харків : ВД "ІНЖЕК", 2009. 432 с. 
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Аркуш актуалізації 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202 -202_ навчальний рік переглянута 
та затверджена «Без змін» 

Наукові дослідження в менеджменті організацій 

вид дисципліни, шифр за ОП обов 'язкова ОК 2 
семестр 2-й 
кількість кредитів ЄКТС 5 
форма підсумкового диференційований залік 
контролю 
мова викладання, навчання та українська 
оцінювання 

кафедра менеджменту і публічного адміністрування 

для здобувачів вищої освіти: 
рівень вищої освіти другий (магістерський) 
галузь знань 07 Управління та адміністрування 
спеціальність 073 Менеджмент 
освітньо-професійна Менеджмент організацій і адміністрування 
програма 
форма навчання денна 

Завідувач кафедри МіПА 
яка забезпечує викладання дисципліни 

« » 202_ року (Новікова М.М.) 
підпис прізвище та ініціали 

Гарант освітньої програми Менеджмент організацій і адміністрування 

(Новікова М.М.) 
підпис прізвище та ініціали 
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