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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета: формування у студентів компетентностей щодо сутності елементів дослідницької 
діяльності, методики наукової творчості, формулювання задач та робочих гіпотез НДР, добору 
й аналізу необхідної інформації за темою наукового дослідження, здійснення теоретичних та 
практичних досліджень, перевірки гіпотез та прийняття рішень, формулювання висновків і 
оформлення результатів досліджень.  
 
Компетентності  

ЗК08 Здатність проводити  дослідження та презентувати результати 

СК03 
Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-
аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних 
завдань 

СК09 Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування 
ефективних стратегій в економічній діяльності 

 
Результати навчання 
ПР01 Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові 
ПР 04 Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну 

діяльність 
ПР 08 Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління економічною діяльністю 
ПР 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 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
 Дипломне проектування 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 
_53,33_ (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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2 

Змістовий модуль № 1  
Методологічні засади наукового дослідження  
/ 1,5 кр.  
Тема 1.Наука: основні поняття та класифікації. 

1. Сутність та ознаки науки. Основні складові 
системи наукових знань: абстракції, принципі, 
наукові закони, теорія. Функції, мета, завдання 
науки. Основні елементи науки: об’єкт, суб’єкт, 
наукова діяльність суб’єкта. 

2. Сутність пізнання, його види: чуттєве і 
раціональне. Поняття як основна ланка створення 
системи наукового знання. Форми мислення: 
судження, умовивід (висновок) 

1, c. 24-50;  
2, c. 7-10;  
5, c. 8-14;  
6, c. 8-15; 

 7, c. 10-27;  
9, c. 17-31;  
10, c. 27-48;  
13, c. 8-28;  
14, c. 17-29  

 

2 Пр 2 Тема 1. Наука: основні поняття та класифікації 
1. Класифікації наук: 
а) -  за Ф. Енгельсом,  

- за Б.М. Кедровим,  
- за Л.Г. Джахаєм.  

б) Класифікація секторів науки у статистичних 
збірниках.  

в) Класифікація наук в залежності від сфери, 
предмету, об'єкту і методу пізнання. 

г) Класифікація так званих «стикових» наук. 
д) Класифікація наук, затверджена 

Міністерством освіти і науки України, Державним 
комітетом у справах науки і технологій України 

1, c. 24-50;  
2, c. 7-10;  
5, c. 8-14;  
6, c. 8-15; 

 7, c. 10-27;  
9, c. 17-31;  
10, c. 27-48;  
13, c. 8-28;  
14, c. 17-29  

 

3-4 Л 4 Тема 2. Категоріальний апарат наукових 
досліджень  

1. Сутність та мета наукового дослідження.  
2. Рівні дослідження: теоретичний та 

емпіричний.  
3. Структурні компоненти теоретичного 

пізнання: проблема, гіпотеза і теорія.  
4. Робоча, пояснювальна, описова гіпотези. 

Вимоги до гіпотези та її функції.  
5. Класифікація та структурні елементи 

теорії. Факти, емпіричні узагальнення і закони 
(залежності).  

6. Теоретичні та прикладні наукові 
дослідження.  

 

1, c. 150-180;  
3, c. 5-30;  
4, c. 19-35;  
5, c. 37-44;  
6, c. 17-21;  
10, c. 36-64;  
11, c. 47-71;  
14, c. 12-24 
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5-6 Пр 4 Тема 2. Категоріальний апарат наукових 
досліджень  

1. Етапи дослідницької роботи 
2.  Сутність концепції дослідження. Мета, 

об’єкт, предмет дослідження.  
3. Наукова проблема. Обґрунтування 

актуальності проблеми.  
4. Наукова новизна, її функції.  
5. Теоретична та практична значущість 

роботи 

1, c. 150-180;  
3, c. 5-30;  
4, c. 19-35;  
5, c. 37-44;  
6, c. 17-21;  
10, c. 36-64;  
11, c. 47-71;  
14, c. 12-24 

7-8 Л 4 Тема 3. Методологічні основи наукового 
дослідження  

1. Системний характер наукового пізнання. 
Ідея як продукт людської думки, форма 
відображення дійсності. Наукове знання як 
складний об’єкт дослідження. 

2. Методологія науки: сутність, мета. 
Методологічна основа наукового дослідження. 
Роль методу в науковому дослідженні.  

3. Методика наукового пізнання. 
Класифікація методів: формальні, змістовні, 
загальнофілософські, загальнонаукові, спеціально-
наукові, дисциплінарні та міждисциплінарні 

4.  Рівні наукового дослідження: емпіричний і 
теоретичний. Факти дійсності і наукові факти. 
Емпіричний рівень дослідження, його стаді. 
Теоретичний рівень дослідження. Побудова 
теоретичних знань 

1, c. 93-150; 
2, c. 10-17;  
4, c. 70-88;  
5, c. 17-37;  
6, c. 21-31;  
8, c. 41-64;  
10, c. 27-51;  
11, c. 22-54;  
13, c. 85-124;  
14, c. 105-134 

9-10 Пр 4 Тема 3. Методологічні основи наукового 
дослідження  

1. Метод дослідження. Рівні наукового 
дослідження.  

2. Методи емпіричного дослідження: 
- спостереження. Вимоги до спостереження; 
- опис як пізнавальний підсумок спостереження; 
- порівняння, вимірювання, експеримент, їх 

особливості.  
3.Загальнологічні методи, що застосовуються на 

емпіричному і теоретичному рівнях дослідження.  
4.Методи теоретичних досліджень.  
5.Історичний і логічний методи 

1, c. 93-150; 
2, c. 10-17;  
4, c. 70-88;  
5, c. 17-37;  
6, c. 21-31;  
8, c. 41-64;  
10, c. 27-51;  
11, c. 22-54;  
13, c. 85-124;  
14, c. 105-134 

11 Лк 2 Змістовий модуль № 2. Інформаційна база 
НДР. Організація наукового дослідження /1,5 
кр. 
Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових 
досліджень в економіці  

1. Вивчення й узагальнення науково-
економічної інформації. Інформаційні ресурси 
науково-технічної інформації. Інформаційні 
ресурси спільного користування. Інформаційний 
ринок. Ознаки наукової інформації. Джерела 
інформації. Класифікація видань 

2. Головні групи інформації – первинна та 
вторинна. Довідково-інформаційний фонд. 
Довідково-пошуковий апарат 

1, c. 214-260, 
314-337;  

2, c. 28-52;  
3, c. 30-49;  
5, c. 80-89;  
6, c. 46-58;  
8, c. 91-114;  
13, c. 77-95;  
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12 Пр 2 Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових 
досліджень в економіці  

1.Всесвітній фонд наукових видань. Дублювання 
досліджень. Протиріччя між виробництвом 
інформації та можливостями її споживання, 
переробки і використання. 
СРС: Наукометричні бази: сутність, види, 
характеристики, принципи використання.  

1, c. 214-260, 
314-337;  

2, c. 28-52;  
3, c. 30-49;  
5, c. 80-89;  
6, c. 46-58;  
8, c. 91-114;  
13, c. 77-95 

13-
14 

Л 4 Тема 5. Організація наукового дослідження  
1. Наукова проблема як форма наукового 

мислення. Процес постановки наукової 
проблеми.  

2. Основні принципи раціональної організації 
наукової діяльності. Творчий підхід 
дослідника. Наукове мислення.  

3. Плановість у науковій діяльності. 
Колективність наукової діяльності. 
Самоорганізація праці дослідника 

4.  Дослідницька діяльність та правила 
проведення досліджень.  

5. Основні особистісні якості дослідника. 
Раціональність організації праці дослідника. 
Техніка спілкування, правила і прийоми, які 
використовуються для ділових контактів. 

6. Ведення власного архіву дослідника 
7.  Етапи наукового дослідження.  
8. Обґрунтування наукової проблеми, вибір та 

формулювання теми дослідження. Суть 
проблеми, актуальність теми. Мета та 
конкретні завдання дослідження. Об’єкт і 
предмет дослідження.  

9. Вибір методів дослідження.  
10. Опис процесу дослідження.  
11. Формулювання висновків 

4, c. 89-122;  
5, c. 44-77;  
6, c. 59-129;  

10, c. 137-199;  
11, c. 153-188;  
12, c. 115-135;  
13, c. 114-137;  
14, c. 204-239 

15-
16 

Пр 4 Тема 5. Організація наукового дослідження 
1.Магістерська робота як самостійна науково-
дослідницька кваліфікаційна робота. 
2.Комплексні завдання, що вирішуються у 
роботі.  
3.Структура магістерської роботи.  
4.Вимоги до магістерської роботи.  
5.Технологія підготовки магістерської роботи. 
6.Захист магістерської роботи  

 

4, c. 89-122;  
5, c. 44-77;  
6, c. 59-129;  

10, c. 137-199;  
11, c. 153-188;  
12, c. 115-135;  
13, c. 114-137;  
14, c. 204-239 

 Л 16   
 Пр 16   
Разом 
(годин) 

32   

Примітки 
1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 
2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості 
аудиторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які вивчаються 
студентом самостійно (п. 3 додатку 8).  
3. У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 10 
2 Підготовка до практичних занять  10 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 
лекційних заняттях  4 

4 Виконання індивідуального завдання: 12 
5 Інші види самостійної роботи 22 
 Разом 58 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 
_____________________________________Реферат___________________________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 
 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
1 
 

2. 
 
3 
4 
 
 
5 
 
6 
 
7 
8 
 
9 
10 
 

Наука як особлива форма людської діяльності: сутність та 
еволюція. 
Проблема наукового пізнання у сучасній філософії. 
 
Дані, інформація, знання та наука у сучасному світі. 
Використання знань у сучасній економіці. «Драбина знань» за 
Нортом.  
 
Системний підхід у наукових дослідженнях: сутність та 
особливості використання. 
Знання як економічний ресурс. 
 
Інформаційне суспільство та методи його дослідження.  
Світові наукометричні бази та особливості роботи з ними. 
 
Проблеми сучасної науки та наукових досліджень. 
Форми представлення результатів дослідження 
 

4 тиждень 
 

4 тиждень 
 

6 тиждень 
6 тиждень 

 
 

8 тиждень 
 

8 тиждень 
 

10 тиждень 
10 тиждень 

 
12 тиждень 
12 тиждень 

 
 



 9 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
У навчальному процесі використовуються наступні форми та методи навчання. 
Лекції, які читаються у двох видах – лекція-інформація та проблемна лекція.. 
Лекція-інформація орієнтована на виклад і пояснення студентам наукової інформації, що 

підлягає осмисленню і запам'ятовуванню. Це традиційний тип лекцій в практиці вищої школи. 
Проблемна лекція. На цій лекції нове знання вводиться через проблемну питання, 

завдання або ситуації. При цьому процес пізнання студентів в співпраці і діалозі з викладачем 
наближається до дослідницької діяльності. Зміст проблеми розкривається шляхом організації 
пошуку її рішення або підсумовування і аналізу традиційних і сучасних точок зору. 

Практичні заняття проводяться переважно у вигляді просемінарів та семінарів. 
Просемінар - заняття, що готує до семінару. Його мета - ознайомлення студентів I курсу зі 

специфікою самостійної роботи у виші, з літературою та методикою роботи з нею.  
Семінарські заняття проводяться у двох формах: 
1) семінар, що має на меті вивчення певного систематизованого курсу, та тематично 

пов'язаний з ним; 
2) семінар, призначений для поглибленого опрацювання окремих найважливіших у 

методичному відношенні тем дисципліни.  
При визначені конкретних засобів навчання та методичних прийомів керуємось 

необхідністю побудови знань студентів відповідно до таксономій когнітивних та афективних 
цілей Блума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 
контролю, який містить поточний контроль знань студентів у ході практичних 
занять, контроль виконання індивідуальних завдань, оцінювання виконання 
модульних контрольних робіт, вихідний контроль знань студентів на заліку. 

Когнітивна область. 
• ЗНАННЯ:  
- конкретного матеріалу,  
- термінології,  
- фактів, і т.п.;  
• РОЗУМІННЯ:  
- пояснення,  
- інтерпретація,  
- екстраполяція;  
• ЗАСТОСУВАННЯ;  
• АНАЛІЗ:  
- елементів,  
- взаємозвязків,  
- принципів побудови;  
• СИНТЕЗ:  
- одиничне узагальнення,  
- розробка плану та можливої системи дій,  
- отримання системи абстрактних 
відносин;  
• ОЦІНКА:  
- судження на основі:  

наявних данных,  
зовнішніх критеріїв.  

Афективна область. 
• СПРЯМУВАННЯ УВАГИ;  
• ЗВОРОТНЯ РЕАКЦІЯ:  
- згода відповідати,  
- бажання відповідати,  
- задоволення від відповіді;  
• ОЦІНИВАННЯ:  
- прийняття якоїсь цінності,  
- перевага якоїсь цінності,  
- обов’язковість якоїсь цінності;  
• ОРГАНІЗАЦІЯ:  
- концептуалізація цінності,  
- вироблення системи цінностей;  
• ПЕРЕВАГИ РНА ОСНОВІ ЦІННОСТІ 
АБО ЦІННІСНОГО КОМПЛЕКСУ.  
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 Т3 СРС Т4 Т5 РЕ 
10 10 10 25 10 10 25 100 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 
1.Робоча навчальна програма дисципліни. 
2.Конспект лекцій. 
3.Плани практичних занять. 
4.Методичні вказівки до практичних занять. 
5.Завдання до самостійної роботи студентів. 
6.Програма заліку. 
7.Критерії оцінювання відповідей студентів на заліку. 
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