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1.Пояснювальна записка 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень 

складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 

Економіка. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія  наукових досліджень» є 

формування у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти знань і вмінь, 

необхідних для вирішення завдань, пов’язаних з плануванням і проведенням наукових 

досліджень та втіленням їх результатів.  

Основними завданнями дисципліни «Методологія наукових досліджень» є 

ознайомлення здобувачів з науковою роботою, методологією та організацією наукових 

досліджень, методами добору й аналізу економічної інформації, визначенням мети і завдань 

наукового дослідження, самостійного його проведення, формулюванням наукових 

висновків, вимогами до оформлення наукових досліджень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми 

формуються програмні компетентності: 

ІК. Здатність визначати та розв’язувати складні економічні завдання та проблеми, 

приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки, у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій в умовах 

невизначеності. 

ЗК1. Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї. 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між явищами та процесами. 

ЗК 4. Здатність вести професійну комунікацію. 

ЗК 6. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК 8. Здатність проводити  дослідження та презентувати результати; 

ФК 3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних завдань. 

ФК 4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-

математичні методи і моделі для  дослідження економічних та соціальних процесів. 
ФК 6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати 

належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

ФК 9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування 

ефективних стратегій в економічній діяльності. 

ФК 11. Вміння планувати і розробляти проекти та наукові дослідження в сфері 

економіки, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення. 

Передумови вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни ґрунтується  на відповідному рівні загальних знань, отриманих 

під час засвоєння здобувачами фундаментальних та спеціальних дисциплін за першим 

(бакалаврським) рівнем підготовки. 

Результати навчання за дисципліною 

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути 

таких програмових результатів навчання:  

ПРН 1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові. 

ПРН 2. Демонструвати навички самостійно приймати рішення, лідерські навички та 

уміння працювати в команді.  

ПРН4. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну 

діяльність. 



ПРН 6. Демонструвати високу соціальну відповідальність і дотримання принципів 

академічної доброчесності. 

ПРН 7. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток. 

ПРН 8. Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій для управління економічною діяльністю. 

ПРН 9. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. 

ПРН 10. Обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують 

застосування нових підходів та економіко-математичного моделювання та прогнозування. 

ПРН 11. Застосовувати сучасні інформаційні технології у соціально-економічних 

дослідженнях. 

ПРН 12. Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати 

належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси. 

ПРН 14. Застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування 

ефективних стратегій в економічній діяльності. 

ПРН 16. Планувати і проводити наукові дослідження, демонструвати результати 

наукових робіт та готувати їх до оприлюднення. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

2.  Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

Модуль 1. Загальні наукові аспекти методології досліджень 

Тема 1.1. Наука і наукова діяльність 

Предмет та поняття про науку, її сутність, історичні аспекти розвитку. Процес 

пізнання, його види та структура, понятійний апарат, зміст і функції науки. Наука як 

система знань, закономірності її розвитку. Класифікація науки, взаємозв’язок між трьома 

розділами наукового знання: природознавством, суспільними (соціальними) науками і 

філософією. Організація наукової діяльності в Україні та в закладах вищої освіти. Наукові 

школи, їх головні ознаки.  

Тема 1.2. Методологія  наукових досліджень 

Поняття про методологію досліджень. Класифікаційні ознаки і основні принципи 

методології наукового пізнання. Функції методології.  Види методології. Два рівні пізнання 

в методології наукових досліджень: емпіричний і теоретичний. Загальна і часткова 

методологія науки. Зростання ролі методології у розвитку економічної науки. 

Тема 1.3. Методи наукового пізнання 

Методи і техніка наукових досліджень, їх класифікація. Методи теоретичного 

дослідження. Експеримент та його характерні особливості в процесі дослідження. Аналіз і 

синтез, індукція і дедукція, історичний і логічний методи дослідження. Вибір конкретних 

методів. Гіпотеза і докази у наукових дослідженнях. Способи встановлення істини: 

безпосередній і опосередкований. Стадії наукових досліджень: організаційна, дослідна, 

узагальнення, апробація, реалізація результатів.  

Тема 1.4.Інформаційна база наукових досліджень 

Роль інформації в проведенні наукових досліджень. Види та галузі інформації. 

Пошук вторинної документальної інформації з теми дослідження, бібліографічні видання. 

Отримання і аналіз первинної інформації. Інформація в інформаційно-пошукових системах 

бібліотек та установах науково-технічної інформації. Бібліотечно-бібліографічні джерела 

інформації. Техніка роботи з науковою літературою. Оформлення бібліографічного опису 

літератури та списку використаних джерел в процесі наукового дослідження.  

Модуль 2.  Організація наукових досліджень 

Тема 2.1.Технологія наукового дослідження 

Процес наукового дослідження і його характеристика. Напрям, проблема, тема в 

науково-дослідних розробках.  Визначення мети, завдань, об’єкта і предмета дослідження. 



Теоретичні та прикладні наукові дослідження. Структура і правила оформлення звіту про 

виконану науково-дослідну роботу. Бібліографічний апарат наукових досліджень. 

Інформаційний пошук у процесі науково-дослідної роботи. 

Тема 2.2. Оформлення та форми впровадження результатів наукового дослідження 

Види наукових публікацій. Наукова монографія. Наукова стаття. Тези наукової 

доповіді (повідомлення). Наукова доповідь (повідомлення). Особливості цитування. 

Редагування тексту і підготовка його до друку. Типова структура рецензії (відгуку). 

Внесення правок після рецензування. Методика підготовки та оформлення публікацій. 

Форми звітності при науковому дослідженні та апробації результатів дослідження. 

Тема 2.3.Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти 

Загальна характеристика видів кваліфікаційних робіт. Індивідуальне завдання як 

форма навчальної та науково-дослідної роботи. Курсова робота як форма науково-дослідної 

роботи з навчальної дисципліни. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження: 

написання, оформлення, захист. Характерні недоліки при виконанні магістерської роботи. 

 

3.Засоби діагностики успішності навчання 

Для визначення рівня засвоєння здобувачами навчального матеріалу дисципліни 

використовуються такі засоби діагностики успішності навчання, як поточний контроль  

(оцінювання усних і письмових відповідей під час семінарських занять), контроль за 

самостійною роботою (перевірка конспектів, виконання завдань до семінарських занять, 

захист рефератів за обраною темою, презентація результатів наукових досліджень тощо) та 

модульний контроль (виконання модульної контрольної роботи). 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен 

5.Рекомендовані джерела 
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