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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Дисципліна  «Методологія соціальних емпіричних досліджень» із робочої програми 
дисципліни характеристика дисципліни  

1. Анотація до курсу 
 
Вивчення дисципліни «Методологія соціальних емпіричних досліджень» 

зумовлене інтеграцією виробництва з наукою, перехід до нових принципів їх взаємодії, які 
в умовах ринкової економіки стають вкрай необхідними, що є одним із найважливіших 
напрямів удосконалення вищої освіти в країні і підготовки на цій основі кваліфікованих 
спеціалістів. Успішно вирішувати складні проблеми на управлінському рівні можна лише 
на основі глибокого засвоєння теоретичного матеріалу, набуття навичок  науково-
дослідної роботи і впровадження її результатів у виробничий процес. 

 
2. Мета та цілі курсу 

 
Ознайомити студентів з методичними підходами до прикладних емпіричних 

соціальних досліджень, навчити за допомогою прикладів застосовувати, оцінювати і 
презентувати важливі методи досліджень 

3. Набуття компетентностей 

Компетентності  
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК№1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК№2 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 
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менеджменту або у процесі навчання, що передбачають 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 
невизначеності умов і вимог 

ЗК№3 Навички використання інформаційних та - комунікаційних 
технологій 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
ФК№ Вміння обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до 
міжнародних стандартів 

ФК№2 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та 
критерії, за якими організація визначає подальші напрями 
розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани 

ФК№3 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 
приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 
реалізацію 

(вибрати із ОП на сайті університету) 
 

4. Програмні результати навчання 
 

ПРН Зміст 
ПРН№1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментар 

ПРН№2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи 
їх вирішення 

ПРН№3 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 
реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, 
враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 
соціальну відповідальність 

ПРН№4 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 
інформаційні системи для вирішення задач управління 
організацією 

ПРН№5 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 
взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення 
професійних задач 

(вибрати із ОПП на сайті університету) 
 

5.  Розподіл годин 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна 
робота 

К-сть годин 15 15 90 

 

 

 



6. СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні 
роботи/ 

самостійні 
роботи) 

Результати 
навчання Завдання Оцінювання, 

бали 

2 семестр 
Модуль 1. Теоретичні основи соціальних емпіричних досліджень 100 

Тема 1 
Суть та особливості 
соціальних 
емпіричних досліджень 

2/2/10 

Знати: методи і функції 
менеджменту, сучасних 
концепцій лідерства 
 
Вміти: застосовувати на 
практиці абстрактне 
мислення, аналіз, синтез 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

 
Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 2 
Види та процес 
наукового дослідження 

2/2/12 

Тема 3 
Основи методології 
наукових досліджень 

2/2/12 

Тема 4 
Емпіричні та соціальні 
методи досліджень 

2/2/12 

Модуль 2. Оформлення та форми впровадження результатів соціальних 
емпіричних досліджень 100 

Тема 5.  
Структура соціального 
емпіричного 
дослідження 

1/1/10 

Знати. методи 
наукового дослідження, 
сучасні методики та 
методичні прийоми у 
соціальних емпіричних 
дослідженнях 

Вміти мислити, 
проявляти творчий підхід, 
застосовувати передовий 
досвід та прогресивні 
методи наукових 
досліджень роботи, 
аналізувати різноманітні 
джерела інформації, 
планувати і 
організовувати наукові 
експерименти, 
застосовувати 
автоматизовані системи 
обробки інформації у 
соціальних емпіричних 
дослідженнях, складати 
звіти про науково-
дослідну роботу 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 6.  
Інформаційне 
забезпечення соціальних 
емпіричних досліджень 

2/2/10 

Тема 7.  
Курсова, випускна 
бакалаврська роботи: 
написання, оформлення, 
захист 

2/2/12 

Тема 8.  
Оформлення та форми 
впровадження 
результатів соціального 
емпіричного 
дослідження 

2/2/12 

Можливість 
отримання додаткових 
балів: 

Додаткові бали можна отримати за підготовку 
доповіді та участь в студентській конференції, 
публікацію тез доповідей або статті, участь у 1 турі 
Всеукраїнської олімпіади  

до 10 балів 

Всього за семестр 15/15/90 - - 
70 

100*0,7 
(максимум 70 балів) 

 
Екзамен 30 
Всього за курс 100 

 
 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=156690&displayformat=dictionary
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=21544&displayformat=dictionary
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=156698&displayformat=dictionary
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=156698&displayformat=dictionary


 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 
та перескладання: 

Студент повинен здавати усі роботи у заплановані терміни. За 
роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних 
причин,  знижується бал. Перескладання модульної контрольної 
роботи відбувається за наявності поважних причин (лікарняний, 
міжнародне стажування, індивідуальний графік) і дозволяється у 
терміни до закінчення наступного модульного контролю.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

При виконанні всіх видів навчальних робіт студент повинен 
дотримуватись політики академічної доброчесності. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування лекційних та практичних (семінарських) занять є 
обов’язковим для всіх студентів. За об’єктивних причин, 
визначених Положенням про навчальний процес НУБіП, 
навчання може відбуватись відповідно до індивідуального 
навчального плану, затвердженого у визначеному порядку.  

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 
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