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      ЧОМУ?  

   ДЛЯ ЧОГО? 

          ЩО? 

           ЯК  ? 

           ДЕ? 

                 

              



МЕТА  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

 формування у студентів 

системи сучасних знань 

та практичних   навичок 

щодо організації і 

проведення наукових 

досліджень; 

  розвиток раціонального 

творчого мислення; 



ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ  

ДИСЦИПЛІНИ: 
 з’ясування напрямів використання 

наукових досліджень в процесі 
управлінської діяльності у сфері ФКіС; 

 оволодіння практичними навичками 
роботи з спеціальною літературою та  
документами; 

 формування у студентів творчого підходу 
до обрання відповідних методів наукового 
дослідження в процесі підготовки 
курсових  та дипломних робіт; 

 навчання студентів методу пошуку та 
роботи з інформаційними джерелами; 

 стимулювання студентів творчо 
використовувати Інтернет; 

 ознайомлення студентів з правилами 
оформлення  курсових та дипломних 
робіт. 



НАУКА -  це динамічна система 

достовірних, безперервно 

поновлюваних знань, яка розкриває 

нові явища в суспільстві і природі  

з метою їх застосування в практичній 

діяльності людей. 
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НАУКИ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИКЛАДНІ 



ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКИ - 
науки, спрямовані на пізнання 

матеріальних основ, об'єктивних 

законів  руху і розвитку  природи 

безвідносно  до можливого 

практичного використання. 

   ПРИКЛАДНІ НАУКИ - 
науки, що вирішують як 
пізнавальні, так і практичні 
проблеми, пов'язані  з  
активною, цілеспрямованою 
діяльністю людей. 



- Сфера людської діяльності, спрямована 

на розробку й теоретичну схематизацію 

об'єктивних знань про дійсність. 

- Окрема галузь наукового знання 

« НАУКА»: 

- Це результат цієї діяльності, система 

отриманих наукових знань 

- Галузь культури, що існувала не за 

всіх часів, сучасна  продуктивна сила 

суспільства, найважливіший 

соціальний інститут. 



Менеджмент як наука 
 

      Будь-яка наука має свій предмет 
дослідження. Менеджмент досліджує 
явища і процеси, характерні для 
певного класу систем. 

    Відправним пунктом, з якого 
починається інтенсивний розвиток, 
слід вважати 1886 р., коли Генрі Р. 
Таун (засновник і президент „Ейлс енд 
Таун Маніфакчурінг Компані”) 
запропонував вивчати менеджмент як 
наукову галузь. 

 Але вибух інтересу до управління 
зафіксовано у 1911 р. після появи 
книги Фредеріка У. Тейлора 
«Принципи наукового управління».”. 

 
 
 



Основні завдання науки: 
• відкриття законів руху природи, 

суспільства, мислення й пізнання; 

• збір, аналіз, узагальнення фактів; 

• систематизація отриманих знань; 

• пояснення сутності явищ і процесів; 

• прогнозування подій, явищ і процесів; 

• встановлення напрямів і форм  

•практичного  використання  отриманих 

знань. 

 

Безпосередня мета науки:  це 

одержання  знань про навколишній світ, 

прогнозування процесів і явищ дійсності на 

основі законів, що відкриваються нею. 



НАУКОВО-ДОСЛІДНИМИ 

РОБОТАМИ вважаються: 

 курсова робота; 

 дипломна робота; 

 магістерська робота; 

 кандидатська дисертація; 

 докторська дисертація. 

. 

      НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ- це форма 

існування й розвитку науки. 

      НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ – це 

діяльність, спрямована на одержання й 

застосування нових знань 



1. Підготовчий: вибір теми, обгрунтування її актуальності, 

визначення гіпотези, цілей і завдань дослідження; 

розробку плану та методики дослідження. 

   НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

СТУДЕНТА включає такі послідовні 

 етапи її виконання: 

2. Дослідницький: систематичне вивчення спеціальних 

джерел, проведення теоретичних і емпіричних досліджень, в 

тому числі: збір, обробка, узагальнення і аналіз отриманих 

даних, пояснення нових наукових фактів, формулювання 

висновків та практичних рекомендацій...... 

4. Впровадження результатів наукового дослідження. 

3. Робота над рукописом та його оформлення.  



МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ – це  

система правил використання методів, 

прийомів та способів для проведення 

 будь-якого дослідження. Свідоме 

застосування науково обгрунтованих 

методів є найсуттєвішою умовою 

отримання нових знань. 

 МЕТОДОЛОГІЯ – учення про правила  

мислення при створенні теорії науки. 
- 

     МЕТОД – спосіб досягнення мети, 

 розв'язання конкретної задачі; сукупність 

прийомів практичного впливу чи теоретичного 

освоєння об'єктивної дійсності з метою її пізнання. 



ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

• СПОСТЕРЕЖЕННЯ. 

• ПОРІВНЯННЯ. 

• ВИМІРЮВАННЯ. 

• ЕКСПЕРИМЕНТ. 

• ОПИТУВАННЯ. 

•АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ 

ЛІТЕРАТУРИ І ДОКУМЕНТІВ 



    МЕТОДИ, що використовуються як на  

емпіричному, так і на теоретичному рівнях 

дослідження  

 
•АБСТРАГУВАННЯ. 

•ІНДУКЦІЯ І ДЕДУКЦІЯ. 

•МОДЕЛЮВАННЯ. 

 



МЕТОДИ, що використовуються на 

теоретичному рівні дослідження: 

• ІСТОРИЧНИЙ ПІДХОД. 

• СИСТЕМНИЙ ПІДХОД. 

• ПІЗНАВАЛЬНИЙ (КОГНІТИВНИЙ) 

ПРИНЦИП. 

• ТРАНСФОРМАЦІЯ АБСТРАКТНОГО 

В КОНКРЕТНЕ. 

•МЕТОД ІДЕАЛІЗАЦІЇ. 

•ФОРМАЛІЗАЦІЯ. 

•АКСІОМАТИЧНИЙ МЕТОД. 

 

 

 



    ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО 

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ: 

•Актуальність теми дослідження, 

обгрунтованість її вибору. 

•Самостійність у підборі та вивченні літератури з 

проблеми, що досліджується. 

•Критичний аналіз наукової літератури, 

розкриття різних поглядів на проблему, що 

досліджується та власного ставлення до неї. 

•Глибина теоретичного висвітлення теми. 

•Адекватність методів дослідження його меті. 

•Наявність конкретних висновків і пропозицій. 

•Практична значимість проведених досліджень. 

•Високий рівень мовної грамотності. 



         ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


