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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Науковий
семінар» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки
підготовки доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія та новітні
методи наукових досліджень, а також способи їх організації.
Міждисциплінарні зв’язки: «Менеджмент», «Підготовка науковоінноваційного проекту», «Педагогіка вищої школи», «Методологія підготовки
наукової публікації», «Сучасні тенденції в управлінні», «Концептуальні засади
менеджменту», «Сучасні технології стратегічного управління».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень.
2. Організація наукових досліджень та виклад їх результатів.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Науковий семінар» є
ознайомлення слухачів аспірантури з основними аспектами вирішення складних
сучасних проблем розвитку методології наукових досліджень, формування
власних наукових результатів.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Науковий семінар» є:
- критичний аналіз сучасних методологічних засад та структури теорії
наукового пізнання;
- вивчення нових підходів до розв’язання теоретико-прикладних проблем
управлінської науки;
- вивчення наукових методів дослідження;
- дослідження сучасних моделей і методів виявлення актуальних наукових
проблеми, здійснювати їх теоретико-прикладний аналіз та окреслювати напрями
вирішення;
- дослідження сучасних моделей менеджменту
- вивчення різновидів та особливостей викладу результатів наукових
досліджень.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні:
знати :
- основні методологічні засади та елементи структури теорії наукового
пізнання
- основні
закономірності
та
принципи
розвитку
сучасного
міждисциплінарного управлінського наукового знання;
- категоріальний апарат методології наукових досліджень;
- методичні та організаційні основи експертної оцінки наукових проектів та
програм;
- існуючі особливості методики теоретико-прикладного аналізу актуальних
наукових проблем.
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вміти :
- застосовувати категоріальний апарат методології наукових досліджень.
Розуміння системно-синергетичного підходу до розв’язання теоретикоприкладних проблем управлінської науки;
- здійснювати експертну оцінку наукових проектів та програм. Здатність до
генерування нових наукових ідей та моделей розвитку;
- презентувати результати наукових досліджень на наукових семінарах, у
виступах на наукових конференціях, участі у наукових дискусіях тощо;
- виявляти актуальні наукові проблеми, здійснювати їх теоретикоприкладний аналіз та окреслювати напрями вирішення;
- здійснювати власну наукову діяльність, вдосконалювати власні
професійні знання, уміння, розвиток особистісних рис наукового дослідника.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити
ECTS.
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 1. Методологія та структура наукового пізнання.
Методологічні засади та структури теорії наукового пізнання.
Закономірності та принципів розвитку сучасного міждисциплінарного
управлінського наукового знання. Специфіка, рівні і форми
наукового
пізнання.
Тема 2. Категоріальний апарат методології наукових досліджень.
Процес проведення наукового дослідження. Об’єкт наукового
дослідження. Предмет дослідження. Мета і завдання наукового дослідження.
Наукові проблеми. Наукова новизна: практична і теоретична значущість.
Методологічні принципи наукових досліджень Види й етапи наукових
досліджень. Опис процесу. дослідження. Формулювання висновків.
Тема 3. Вибір методів наукових досліджень
Методологія наукового дослідження. Класифікація методів: формальні,
змістовні,
загальнофілософські,
загальнонаукові,
спеціально-наукові,
дисциплінарні та міждисциплінарні. Теоретичні методи наукового дослідження.
Емпіричні методи наукового дослідження. Розроблення методу розв’язування
науково-практичної задачі. Побудова моделі. Проведення експертних оцінок
наукових проектів та програм. Програми і плани наукових досліджень. Наукові
та інформаційні пошуки
Тема 4. Наукове економічне знання і системність. Синергізм та
системний дизайн
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Системний характер наукового пізнання. Ідея як продукт людської думки,
форма відображення дійсності. Наукове знання як складний об’єкт дослідження.
Методи стимулювання мислення. Розуміння системно-синергетичного підходу
до розв’язання теоретико-прикладних проблем управлінської науки. Поняття
системи та її властивості, виявлення зав’язків. Генерування нових наукових ідей
та моделей розвитку. Синергізм та системний дизайн
Змістовий модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ВИКЛАД ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Тема 5. Аналіз діяльності об’єкта управління: мезо– та
макроекономічний рівень
Макроекономіка, мезоекономіка і мікроекономіка як рівні економічної
системи. Загальні закономірності та особливості процесів управління на різних
рівнях економічної системи. Класифікація видів та цілей об’єкта управління.
Характеристика операційного, поточного та стратегічного видів аналізу.
Методологія управлінського аналізу. Кількісні та якісні методи аналізу. Методи
збору інформації для вивчення стану об’єкта управління. Пошук актуальних
наукових проблем управління, їх теоретико-прикладний аналіз та напрями
вирішення.
Тема 6. Формування сучасних моделей менеджменту
Розуміння та характеристика моделей менеджменту. Характеристика
зарубіжних моделей менеджменту. Основні етапи впровадження системи
менеджменту. Формування сучасної моделі менеджменту в Україні Дослідження
актуальних проблем сучасного менеджменту в Україні Управління розвитком
організації
Тема 7. Різновиди та особливості викладу результатів наукових
досліджень
Види викладу науково-дослідної продукції . Зміст та особливості
оформлення монографічної продукції. Зміст та особливості оформлення наукової
статті. Зміст та особливості оформлення тез і матеріалів доповідей. Зміст та
особливості оформлення наукового звіту. Реферативний виклад матеріалу.
Презентація результати наукових досліджень на наукових семінарах, у
виступах на наукових конференціях, участі у наукових дискусіях тощо.
Здійснення власної наукової діяльності, вдосконалення власних
професійних знань, умінь, розвитку особистісних рис наукового дослідника.
Тема 8. Підготовка дисертаційних досліджень з проблем управління
Дисертаційне дослідження як самостійна науково-дослідницька робота.
Комплексні завдання, що вирішуються у дослідженні. Структура дисертаційного
дослідження. Вимоги до дисертаційного дослідження. Технологія підготовки
дисертаційного дослідження. Захист дисертаційного дослідження.
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Формою підсумкковго (семестрового) контролю з навчальної дисципліни
«Науковий семінар» є залік у восьмому семестрі, передбачає оцінку роботи
аспірантів за результатами поточного, проміжного та підсумкового контролю.
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5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
До засобів діагностики знань аспірантів з навчальної дисципліни «Науковий
семінар» належать: перелік питань для самоконтролю, завдання підсумкового та
модульного контролю, ситуаційні (практичні) завдання, які наведено у робочій
програмі навчальної дисципліни.
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