
Наука як продуктивна сила розвитку суспільства сьогодні
набула вирішального значення для техніко-технологічного

розвитку і забезпечення конкурентоспроможності підприємств,
їх фінансово-економічної стабільності, забезпечення
найрізноманітніших потреб суспільства. Методологія та

організація досліджень за програмами підвищення операційної
ефективності – навчальний курс, який дозволить Вам
зрозуміти сутність науки як системи знань, закономірності її

розвитку, форми організації та управління наукою, принципи
організації праці у науковій діяльності, опанувати методологічні
основи наукового пізнання та процес організації та проведення

наукових досліджень, комерціалізації їх результатів. Ви
зможете самостійно визначати цілі дослідження, формувати
методику його проведення, оприлюднювати його результати у

різних формах і оцінювати їх економічну ефективність;
навчитесь стимулювати творчу активність та організовувати
роботу колективу дослідників.

Особливістю курсу «Методологія та організація досліджень
за програмами підвищення операційної ефективності» є його
спрямованість на проблематику наукових досліджень у

професійній галузі та у групі МЕТІНВЕСТ, набуття навичок
оцінки доцільності пропозицій з підвищення операційної
ефективності, прогнозування ефективності інвестиційних

проєктів, складання грантових заявок та багато іншого.
Отримані знання дозволять ефективно брати участь у

плануванні, реалізації та оцінювання проектів у сфері

виробничих інновацій та підвищення операційної
ефективності. Опанування технік активізації творчого
мислення допоможе Вам в організації і самостійному виконанні

наукових досліджень в професійній сфері.
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ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

• Управлінські та економічні знання: процес обгрунтування та ухвалення
управлінських рішень, методологія, технології та інструментарій операційного

менеджменту; основи мотивації та стимулювання персоналу; економіка та фінанси
бізнесу, бухгалтерський облік та звітність, основи економічного аналізу.

• Математичні знання: базові знання з вищої та дискретної математики, теорії

ймовірностей та математичної статистики, дослідження операцій, економетрії.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

• спроможність розуміти зміст науки як системи знань, форми організації та

управління наукою, її взаємозв’язок з іншими сферами суспільного життя,

морально-етичні норми і цінності науки та соціальну відповідальність за

результати;

• спроможність розкрити суть методології як науки про методи, їх створення і

запозичення, пояснити структуру методології як набору методів наукового пізнання,

їх змісту та області застосування;

• здатність описати процес наукового дослідження, зміст його етапів, взаємозв’язок

між фундаментальною, прикладною наукою та НДДКР;

• спроможність самостійно здійснювати організаційно-методичну підготовку

дослідження, формувати інформаційно-фактологічне забезпечення, здійснювати

дослідницькі операції з використанням загально-наукових, конкретно-наукових та

спеціальних методів, звітувати і оприлюднювати результати досліджень;

• здатність продемонструвати знання проблематики наукових досліджень у

професійній галузі та у групі МЕТІНВЕСТ, основних драйверів підвищення

операційної ефективності, методик оцінки ефективності пропозицій по підвищенню

операційної ефективності;

• спроможність обирати і застосовувати індивідуальні і групові методики підвищення

творчої активності, організовувати працю дослідника як особисту, так і в 

дослідницькому колективі.

МЕТОДИ І ФОРМИ НАВЧАННЯ

Освітній процес будується як комбінація лекцій та самостійного
вивчення навчального матеріалу на платформі Moodle — з одного боку, та

проблемно орієнтованих семінарських занять і практичних занять з
відпрацювання аналітично-розрахункових навичок — з іншого. Семінари і
практичні заняття передбачають не тільки аналіз умовно змодельованих ситуацій і

реальних кейсів, але й використання інтерактивних форм навчання: проведення
дискусій, мозкових штурмів, ділової гри. Окрім роботи на цих заняттях від студента
потребується виконати індивідуальні завдання та модульні контрольні роботи.

Опціонально доступні індивідуальні та групові консультації. Підсумковий іспит
включатиме тестові, розрахункові завдання та міні-есе проблемного характеру.



Складові оцінювання успішності

(для здобувачів освіти за програмами з економіки та менеджменту)

Назва і стислий зміст контрольного заходу
Кількість балів 

денна форма

Кількість балів 

заочна форма

Робота на семінарських та практичних заняттях 36 -

Виконання індивідуальних аналітично-розрахункових 

завдань
24 60

Модульні контрольні роботи (підсумкова контрольна 

робота для заочної форми)
40 40

Всього (О) 100 100

Іспит (І) 100 100

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ

Підсумкова оцінка (ПО) за освітній компонент здобувачам освіти за за програмами з
економіки та менеджменту розраховується за формулою:

ПО = 0,5*(О+І)

Здобувачам освіти, які вивчають курс «Методологія та організація досліджень за
програмами підвищення операційної ефективності» як вибірковий, підсумкова оцінка

виставляється за поточною успішністю. В разі, якщо поточна успішність оцінена
менше, ніж у 60 балів, оцінка виставляється за кількістю балів, отриманих на
диференційованому заліку. Здобувач освіти, який за поточною успішністю набрав не

менше 60 балів, за бажанням може одноразово складати диференційований залік.
Оцінка буде виставлена за більшою кількістю балів.

Переведення кількості балів у шкалу ECTS (A, B, C, D, E, F, FX) та інші

шкали здійснюється відповідно до регламентів Університету.
• Модульні контрольні роботи складаються на практичних заняттях за розкладом,

графік складання контрольних точок (надання та захисту індивідуальних завдань,

надання підсумкової контрольної роботи для заочної форми) повідомляється
викладачем на початку викладання освітнього компоненту, однак вони мають бути
захищені не пізніше, як за один тиждень до закінчення семестру (теоретичного

навчання);

Складові оцінювання успішності

(для здобувачів освіти, що вивчають курс «Методологія та організація досліджень 

за програмами підвищення операційної ефективності» як вибірковий)
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АКАДЕМІЧНІ ПОЛІТИКИ

Як член студентської спільноти Технічного університету «МЕТІНВЕСТ
ПОЛІТЕХНІКА» Ви маєте дотримуватися певних стандартів та академічної політики:

Академічні політики - Polytechnic (metinvest.university)

• Шахрайство та плагіат заборонені.
• Матеріали в рамках курсу, захищені авторським правом, можуть бути
використані лише тільки здобувачами освіти, яким призначено даний курс.

зарахованих на курс для цілей, пов'язаних з цим курсом і не можуть поширюватися.
• Спілкування з однокурсниками та викладачем має бути професійним та
ввічливим.

• Очікується, що Ви перевірятимете всі Ваші письмові повідомлення, включаючи
поштові повідомлення, на коректність змісту та мови.
• Університет прагне підтримувати середовище, вільне від дискримінації або

дискримінаційних домагань, спрямованих на будь-яку людину або групу в межах
своєї спільноти - здобувачів освіти, співробітників або відвідувачів.

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ

• В рамках процедур визнання та перезарахування кредитів враховуються кредити та
оцінка результатів навчання з дисциплін (освітніх компонентів) «Основи наукових

досліджень», «Методологія і організація наукових досліджень», отримані на
попередніх або такому ж рівні вищої освіти.

• Результати неформальної або інформальної освіти можуть бути визнані в рамках

оцінювання окремих індивідуальних завдань за узгодженням з викладачем.
• Результати участі у науковій роботі (статті, тези виступів, конкурсні наукові роботи

тощо) можуть бути визнані в рамках оцінювання окремих індивідуальних завдань і

модульних контрольних робот за узгодженням з викладачем або в рамках
оцінювання результатів навчання під час іспиту (заліку).

https://metinvest.university/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/
https://metinvest.university/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/
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