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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на розкриття особливостей науково-дослідної роботи як набуття та примно-
ження знань та основи для продуктивного соціально-економічного розвитку суспільства, а також фо-
рмування сучасного вченого на засадах доброчесності. 

Мета та за-
вдання 

Мета – формування знань з методології досліджень, типології методів наукового пізнання, розкриття 
основних способів і прийомів теоретичного й емпіричного рівнів дослідження, технології їх практичного 
використання у науковій діяльності здобувачів наукового ступеня доктора філософії. 
Завдання - теоретична підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти, оволодіння методологією, 
теоретичними і практичними методами наукового дослідження, підготовка з питань оптимальної ор-
ганізації процесу наукового дослідження, ефективного застосування теоретичних та практичних ме-
тодів наукового дослідження, розробки етапів та форм процесу наукового дослідження, оформлення 
результатів наукових досліджень та їх впровадження 

Формат Лекції, мультимедійні лекції, консультації, робота в Інтернет - мережі, складання графічних схем і 
таблиць. Підсумковий контроль – залік. 

Результати  
навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 
знати: 
- основоположні поняття про науку і наукові дослідження; 
- сутність методології та її складових; 
- властивості застосування в наукових дослідженнях загальнонаукових, емпіричних, економіко-
статистичних, монографічного, розрахунково-конструктивного, балансового, нормативного методів 
досліджень; 
- вимоги до оформлення наукової роботи; 
- алгоритм захисту наукової роботи. 
уміти: 
- організовувати проведення наукового дослідження; 
- правильно формулювати зміст, предмет і об’єкт дослідження; 
- формувати структуру наукової роботи та інформаційну базу для її проведення; 
- застосовувати методи наукового дослідження та виконувати аналіз та оцінку одержаних результа-



 

тів; 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі набувають такі компетентності: 
інтегральна компетентність - здатність розв’язувати комплексні проблемні питання дослідницької 
діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових ціліс-
них знань та/або професійної практики; 
загальні компетентності: 
оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на формування системного наукового 
світогляду; 
вміння критично мислити, генерувати нові ідеї; 
вміння організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження; 
спеціальні компетентності: 
- вміння шукати, обробляти, аналізувати та узагальнювати тенденції в процесі проведення самостій-
них наукових досліджень у сфері економіки; 
- вміння впроваджувати результати власних досліджень у сфері економіки. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 48 год., самостійна робота – 102 год. 

Вимоги викла-
дача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики 
поведінки. Для проходження дисципліни необхідно працювати з навчальною та додатковою літерату-
рою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться 
усна співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвіду-
ваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності аспіранта підсумковий ко-
нтроль не проводиться. 

 

 

 

 

 

 



 

Лекційний матеріал 
Лекція 1 Поняття науки. Класифікація наук. Поняття "наука" має кілька основних значень. 

Лекція 2 Наукове дослідження. Етапи науково-дослідної роботи. 

Лекція 3 Науковий напрямок, наукова проблема й тема наукового дослідження. 

Лекція 4 Поняття методу й методології наукових досліджень. Методи емпіричних досліджень. Загальні методи дослі-
джень. 

Лекція 5 Абстрагування, аналіз, синтез. Індукція й дедукція, моделювання. 

Лекція 6 Ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод, гіпотеза й припущення, теорія. 

Лекція 7 Вибір теми наукового дослідження. Методика планування науково-дослідної роботи. 

Лекція 8 Основні джерела наукової інформації. Інтернет-джерела наукової інформації. Дослідження джерел наукової 
інформації. 

Лекція 9 Наукові результати та їх оприлюднення. Схема створення наукової публікації. 

Лекція 10 Зв'язок наукової діяльності з наукометричними показниками. Міжнародні наукометричні бази даних. 

Лекція 11 Принципи етики наукової спільноти. 

Лекція 12 Академічна доброчесність. 

Лекція 13 Порушення наукової етики. Норми наукової етики при підготовці публікацій. 

Лекція 14 Впровадження результатів науково-дослідної роботи в практичну діяльність організацій і підприємств. 

Лекція 15 Загальні вказівки до підготовки дисертації. 

Лекція 16 Порядок захисту дисертації. 

 

 



 

Самостійна робота 
Основні питання Додаткові питання 

1. Основні ознаки і структурні елементи науки. 
2. Сутність пізнання. Рівні і види наукового пізнання.  
3. Історія становлення та основні віхи розвитку науки. 
4. Особливості науки ХХІ ст. 
5. Наукова діяльність, її види та форми. 
6. Суб’єкти наукової діяльності. 
7. Форми організації та управління наукою в Україні. 
8. Наукова школа: структура, функції та основні ознаки. 
9. Характеристика принципів методології наукового пізнан-
ня. 
10. Загальнонаукова методологія та основні принципи загаль-
нонаукових досліджень. 
11. Особливості економічних досліджень. 
12. Характерні особливості наукової мови. 
13. Наукова система, її ознаки і принципи. 
14. Методологічні основи системного дослідження. 
15. Система вимог до наукової роботи і її внутрішньої логіки: 
композиція та функціональна залежність структурних частин. 
16. Науковий документ: його сутність і вимоги. 
17. Загальна характеристика науково-дослідних етапів. 
18. Дослідний етап: методичне та методологічне забезпечен-
ня: програма та план наукового дослідження. 
19. Наукова і науково-технічна експертиза: завдання, форми 
та види. 

1. Морально-етичні цінності вченого. 
2. Наукова організація праці. 
3. Науково-технічна політика. 
4. Висвітліть основні етапи науково-дослідного процесу. 
5. Пріоритети наукових досліджень. 
6. Ефективність наукових досліджень. 
7. Роль бібліотеки в роботі дослідника. 
8. Види літературних джерел економічної інформації, за-
стосовуваних в наукових дослідженнях. 
9. Класифікація інформації. 
10. Функції інформації в наукових дослідженнях. 
11. Джерела інформації та їх класифікація. 
12. Форми документального оформлення зібраної інформа-
ції. 
13. Структура звіту з науково-дослідної роботи. 
14. Значення цифрового і ілюстративного матеріалу у звіті з 
науково-дослідної роботи. 
15. Оформлення посилань на використані літературні та ін-
формаційні джерела в звіті про науково-дослідну роботу. 

 



 

Література та навчальні матеріали 
Основна Додаткова 

1. Арутюнов В. Х. Методологія соціально-економічного 
пізнання : навч. посіб. / В. Х. Арутюнов, В. М. Мішин, В. М. 
Свінціцький. – Київ : КНЕУ, 2005. – 353 с. 
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3. Бірта  Г. О. Методологія і організація наукових дослі-
джень : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – Київ : “Центр 
учбової літератури”, 2014. – 142 с. 
4. Гаркуша Н. М. Методологія наукових досліджень : на-
вч. посіб. / Н. М. Гаркуша, Т. В. Польова; М-во освіти і науки 
України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – 2-ге 
вид., випр. і допов. – Харків : ХДУХТ, 2013. – 161 с. 
5. Голіков В. А. Методологія наукових досліджень : навч. 
посіб. / В. А. Голіков, М. А. Козьміних, О. А. Онищенко; М-во 
освіти і науки України, Одес. нац. морська акад. – Одеса : 
ОНМА, 2014. – 163 с. 
6. Конверський А.Є. Основи методології та організації на-
укових досліджень: Навч. посіб. для студ., курсантів, аспіран-
тів та ад’юнктів / за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбо-
вої літератури, 2010. – 352 с. 
7. Матвієнків С. М. Методологія наукових досліджень : 
навч.-метод. посіб. – Рек. МОН. / С. М. Матвієнків. – Івано-
Франківськ : Прикарпат. нац. у-нт ім. В. Стефаника, 2010. – 84 
с. 
8. Рач В. А. Методологія системного підходу та наукових 
досліджень : підручник / В. А. Рач, О. В. Ігнатова, А. Ю. Бор-
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Перелік запитань для підготовки до заліку 
1. Що на Вашу думку є об’єктом і суб’єктом науки?  
2. Охарактеризуйте існуючі функції науки. 
3. Дайте визначення науковій діяльності та перелічите її фо-
рми. 
4. Опишіть що таке наукознавство. Дайте характеристику 
його розділам. 
5. Поняття, характеристика та визначення елементів науки 
як системи знань (наукова ідея, наукові закони, парадокс, нау-
ковий факт, гіпотеза, теорія). 
6. Охарактеризуйте складові елементи структури теорії 
(концепція, принципи, постулат, правило, факт, поняття, тер-
міни, категорії). 
7. Виникнення та становлення науки. 
8. Фундаментальні науки, їх характеристика. 
9. Прикладні науки та їх значення в підвищенні ефективнос-
ті народного господарства. 
10. Структура науки як системи знань та визначення її окре-
мих елементів, складових частин. 
11. Охарактеризуйте суб’єкти науково-дослідної діяльності у 
вищому навчальному закладі. 
12. Опишіть форми науково-дослідної роботи. 
13. Реалізація системи управління науково-дослідною діяль-
ністю вищого учбового закладу (планування, облік, контроль 
аналіз, прийняття рішень). 
14. Розкрийте суть поняття науково-дослідної роботи магіст-

30. Охарактеризуйте процес наукового дослідження 
31. Висвітліть основні етапи науково-дослідного процесу. 
32. Дайте характеристику економіко-математичних методів 
і застосування їх у наукових дослідженнях. 
33. Поняття та особливості наукового дослідження. 
34. Стадії науково-дослідного процесу та їх характеристика. 
35. Етапи виконання науково-дослідної роботи. 
36. Наукова проблема в економічних дослідженнях. 
37. Визначення гіпотези, її якісна характеристика, види гі-
потез. 
38. Поняття критерію, основні критерії вибору теми науко-
вого дослідження. 
39. Роль бібліотеки в роботі дослідника. 
40. Види літературних джерел економічної інформації, за-
стосовуваних в наукових дослідженнях. 
41. Зміст і роль апробації як завершальної стадії науково-
дослідного процесу. 
42. Класифікація інформації. 
43. Роль інформації на етапах науково-дослідної роботи. 
Функції інформації. 
44. Джерела інформації та їх класифікація. 
45. Форми документального оформлення зібраної інформа-
ції. 
46. Систематизація результатів наукового дослідження. 
47. Структура звіту з науково-дослідної роботи. 



 

рантів. 
15. Опишіть зміст і порядок розробки індивідуального плану 
науково-дослідної роботи магістрантів. 
16. Охарактеризуйте суть науково-дослідного процесу. 
17. Визначте суть поняття та охарактеризуйте види «мозкової 
атаки». 
18. Дайте визначення понять «наукове дослідження», «нау-
ково-дослідний процес». 
19. Що виступає об’єктом і предметом наукового досліджен-
ня; як співвідносяться між собою ці поняття? 
20. Дайте визначення поняття «фактор» та його вплив на до-
сліджуваний об’єкт. 
21. Висвітліть класифікацію об’єктів наукового дослідження. 
22. Дайте визначення понять «метод», «методика», «методо-
логія». 
23. Розкрийте класифікацію методів наукового дослідження. 
24. Охарактеризуйте загально філософські методи пізнання. 
25. Наведіть приклади застосування методів дослідження, які 
з них використовуються найчастіше при проведенні ваших 
власних досліджень. 
26. Назвіть методи, які входять до складу загальнонаукових? 
27. Дайте характеристику варіантів установлення наслідково-
го зв’язку методами наукової індукції. 
28. У чому полягає суть загальнонаукового методу аналогії? 
29. Розкрийте зміст конкретно-наукових (емпіричних) мето-
дів та застосування їх у наукових дослідження. 

48. Зв'язок наукової діяльності з наукометричними показ-
никами.  
49. Міжнародні наукометричні бази даних. 
50. Опишіть значення цифрового і ілюстративного матеріа-
лу у звіті з науково-дослідної роботи. 
51. Назвіть переваги методу формалізації. 
52. Висвітліть класифікацію конкретно-наукових (емпірич-
них) методів дослідження та їх методичні прийоми. 
53. Який метод дає змогу дослідити виникнення, форму-
вання і розвиток процесів і подій у хронологічному поряд-
ку? 
54. Назвіть умову, при якій гіпотеза перетворюється на на-
укову теорію. 
55. Скільки стадій розвитку має гіпотеза? Охарактеризуйте 
їх. 
56. Назвіть основні принципи етики наукової спільноти. 
57. Охарактеризуйте, що таке порушення наукової етики.  
58. Назвіть норми наукової етики при підготовці публіка-
цій. 
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Сума балів за всі види на-
вчальної діяльності Оцінка 
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 Бали нараховуються за наступним співвід-

ношенням: 
• Відвідування лекцій - 20% семестрової 

оцінки; 
• Самостійна робота - 40% семестрової оці-

нки; 
• Залік -  40% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 74-81 С 
64-73 D 

задовільно 60-63 Е 
35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
0-34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
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чем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 
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