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РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 
Навчальним планом передбачено виконання кожним студентом індивідуального навчально-

дослідного завдання. 

Творча (евристична), наближена до наукового осмислення і узагальнення робота можлива 

лише як результат організації самостійного навчання з обов’язковою присутністю в ній цілей 

дослідження та їх досягнення за допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім 

того, така робота повинна бути індивідуалізованою, з врахуванням рівня творчих можливостей 

студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо. 

Практична реалізація такого принципу навчання пов’язана із використанням в навчальному 

процесі індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної самостійної роботи 

студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке 

використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується 

разом із складанням екзамену із даної навчальної дисципліни. 

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 

поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчальної 

дисципліни « Методи наукових досліджень в публічному управлінні та бізнесі» та розвиток 

навичок самостійної роботи. 

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах програми 

навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі 

лекційних, семінарських занять, охоплює одну тему (декілька тем) або зміст навчальної 

дисципліни в цілому. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладача. Як 

правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. Завдання можуть мати 

комплексний характер і тоді до їх виконання можуть залучатися кілька студентів. 

Вибір ІНДЗ узгоджується з лектором. 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ 

ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 
 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань: 

 вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення; 

 теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, 

принципів, тощо, на основі яких виконуються завдання; 

 методи – вказуються і коротко характеризуються методи роботи; 



 основні результати роботи ті їх обговорення – подаються статистичні або якісні 

результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна 

інформація та її аналіз тощо; 

 висновки – указують результати, отримані під час проведення дослідження, пропозиції 

або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно до результатів 

дослідження; 

 список використаної літератури; 

 додатки (за необхідності). 

 

 

ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ: 
1. Визначення поняття «наука». Багатозначність поняття «наука». Роль науки у 

сучасному суспільстві. 

2. Критерії наукового знання. 

3. Гіпотеза та теорія як форми наукового знання. 

4. Сутність наукового (гіпотетико-дедуктивного) методу. Етапи наукового методу. 

5. Емпіричне та теоретичне знання. Зв’язок між емпіричним та теоретичним 

знанням. 

6. Емпіричні методи дослідження: спостереження, порівняння, вимірювання, 

експеримент. 

7. Теоретичні методи дослідження: абстрагування, аналіз та синтез. 

8. Теоретичні методи дослідження: індукція та дедукція, аналогія, узагальнення. 

9. Історичний та логічний методи дослідження. 

10.Поняття моделі. Етапи процесу моделювання. 

11.Види моделей: матеріальні, аналогові, математичні. 

12.Функціональні та структурні моделі. 

13.Визначення наукового дослідження. Основні ознаки наукового дослідження. 

14. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження 

15.Підходи до класифікації наук. 

16.Особливості наукового пізнання у соціальних науках. 

17.Об’єкт та предмет економічної науки. Позитивна та нормативна економіка. 

18.Застосування методів індукції та дедукції в економічній науці. 

19.Особливості моделювання в економічній науці. 

20.Класифікації економіко-математичних моделей. 

21.Особливості економічних спостережень та вимірів. Проблеми, пов’язані з 

проведенням емпіричних досліджень в економічній науці. 

22.Основні етапи планування та проведення наукового дослідження. 

23.Проблема та тема наукового дослідження. Об’єкт та предмет наукового 

дослідження. 

24.Мета проведення огляду наукової літератури в процесі дослідження. 

25.Наукові питання, цілі, завдання та гіпотези наукового дослідження. 

26.Вибір методів наукового дослідження. Класифікація методів наукового 

дослідження. 

27.Форми представлення результатів наукових досліджень. 

28.Вимоги до змісту наукових статей. 

29.Основні ознаки наукового стилю викладу. 

30.Жанри наукового стилю. 

31.Фундаментальні принципи етики наукових досліджень. 

32.Приклади порушення етики наукових досліджень. 

33.Особливості етичних проблем у соціальних науках. 

34.Кодекси наукової етики: мета створення і основний зміст. 

35.Типи даних, що використовуються при проведенні соціальних досліджень. Роль 

кількісних і якісних даних в науковому дослідженні. 

36.Методи збору якісних даних, що використовуються в соціальних науках. 



37.Особливості, переваги і недоліки роботи з фокус-групами. 

38.Сутність наукового спостереження. Об’єкти і зміст наукових спостережень в 

соціальних науках. 

39.Організація наукових спостережень в соціальних дослідженнях. 

40.Сутність опитування як методу збору даних. Переваги і недоліки опитування в 

порівнянні зі спостереженнями. 

41.Види опитувань. Переваги та недоліки окремих видів опитувань. 

42.Випадкові та систематичні помилки при проведенні опитувань. 

43.Види респондентських та адміністративних помилок, що можуть виникати при 

проведенні опитувань. Шляхи зменшення помилок при проведенні опитувань. 

44.Сутність експерименту як методу збору даних. Роль експерименту в соціальних 

науках. 

45.Джерела помилок, що виникають в експериментах у соціальних дослідженнях. 

46.Засоби контролю за дією сторонніх чинників у процесі експерименту. Види 

дизайнів експерименту. 

47.Типи шкал, що використовуються для вимірів у соціальних дослідженнях. 

Можливості математичної обробки даних, отриманих за допомогою різних типів 

шкал. 

48.Сутність, призначення і особливості використання шкал Лікерта. Метод 

сумарного рейтингу. 

49.Сутність, призначення і особливості використання шкал семантичного 

диференціалу у соціальних дослідженнях. 

50.Збалансовані та незбалансовані шкали. Вплив незбалансованості шкали на 

результати опитувань. 

51.Шкали постійної суми: сутність, особливості і обмеження використання. 

52.Основні рішення, що приймаються при упорядкуванні анкет для опитувань. 
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РОЗДІЛ 3.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 
Порядок подання та захист ІНДЗ 

Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) зошита (реферату) з 

титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій 

змісту завдання (за об’ємом до 10 арк. розміру А4). 

ІНДР подається викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни, не пізніше ніж за 

2 тижні до екзамену. 

Оцінка за ІНДР виставляється на заключному занятті з курсу на основі попереднього 

ознайомлення викладача із змістом ІНДР.  

Можливий також захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 

20 хв.). 

Оцінка за ІНДЗ враховується при виведенні підсумкової оцінки.  

Питома вага ІНДР у загальній оцінці з дисципліни, залежно від складності та змісту 

завдання визначається викладачем. 

 

 

 

 

 

http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://radnuk.info/
http://www.dus.gov.ua/
http://www.dy.nayka.com.ua/


РОЗДІЛ 4.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

▪ робота виконана  та захищена згідно графіка, з поясненнями та 

висновками і в повному обсязі 
4-5 

▪ робота захищена,  але виконана частково, з порушенням термінів або 

вимог 

▪ робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів 

або вимог 

0-3 

 

 

 

 

Укладач: _______________ Васьківська К.В., д.е.н., професор 


