
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Заплановані результати навчання  

Мета вивчення навчальної дисципліни формування системи знань та 

практичних навичок з викладання управлінських дисциплін та отримання 

знань здобувачів вищої освіти з методології, методики та організації 

управлінських досліджень для забезпечення їхньої професійної соціалізації як 

дослідників. 

 

Основні завдання навчальної дисципліни:  
теоретична підготовка здобувачів вищої освіти з питань:  

сутності понять і категорій методології та організації управлінських 

досліджень; організації процесу управлінського дослідження;  

вибору об’єктів дослідження; застосування теоретичних та емпіричних 

методів дослідження;  

методик дослідження, їх змісту і принципів розробки;  

планування науково-дослідних робіт;  

розробки етапів та форм процесу наукового дослідження;  

змісту та структури процесу управлінського дослідження; оформлення 

результатів управлінських досліджень та впровадження їх у практику; 

інформаційного забезпечення процесу управлінського дослідження; 

визначення економічної ефективності досліджень.  

 

Компетентності  
загальні:  

ЗК 3. Здатність до організації та проведення оригінальних наукових 

досліджень;  

ЗК 6. Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної 

доброчесності. 

фахові: 

ФК 1. Здатність до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації 

для проведення самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту з 

урахуванням галузевої (особливо, агропродовольчої), безпекової складової;  

ФК 2. Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та 

інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту, в т.ч. аграрного 

менеджменту;  

ФК 4. Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, 

зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 

діяльності, управління науковими проектами та/або складення пропозицій 

щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної 

власності;  

ФК 8. Уміння планувати, організовувати та здійснювати оригінальні 

наукові дослідження актуальних проблем сфери управління, готувати 

аналітичні матеріали, наукові доповіді та презентації для їхнього 



оприлюднення, в т. ч. в міжнародних монографіях, виданнях, що входять до 

НМБД (Scopus, Web of Science).  

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження у 

сфері менеджменту на відповідному фаховому рівні, досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання для розв’язання актуальних проблем 

теорії та практики з урахуванням галузевої та безпекової складової.  

ПРН 3. Демонструвати навички самостійного виконання наукового 

дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати 

результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток та навчання інших.  

ПРН 11. Діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності 

в процесі проведення наукових досліджень, оприлюднення результатів та їх 

впровадження. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Методологія: сутність, зміст, поняття 

Тема 2. Організація досліджень в сфері управління 

Тема 3. Управлінське дослідження і методика його виконання в 

економіці 

Тема 4. Методологія розробки управлінських рішень 

Тема 5. Інформаційне забезпечення управлінських досліджень 

Тема 6. Систематизація та впровадження результатів управлінського 

дослідження 

Тема 7. Етика управлінських досліджень 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 210 годин 

Кількість кредитів – 7,0 

Форма семестрового контролю – екзамен 

 


