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ПЕРЕДМОВА 

                        
   

         Дисципліна "Методологія наукових досліджень"  є нормативним курсом. 

Викладається на 1-му курсі магістратури в 1-му семестрі в обсязі –… год., із 

них лекцій – 22 год., практичних – 22, самостійна робота – 46  год., форма 

підсумкового контролю  -   залік. 

Мета  навчальної дисципліни: 

здобуття студентами базових знань з методології, методики наукових 

досліджень та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої 

професійної соціалізації як дослідників. 

Завдання навчальної дисципліни: 

 ознайомлення студентів з сучасними методологічними концепціями, з 

основами методології наукового пізнання та з методикою наукових 

досліджень; 

 формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; 

 освоєння навичок формування і використання усвідомленої 

методологічної позиції наукового дослідження; 

 вдосконалення вмінь у галузі наукових досліджень, у здійсненні 

пошуку, у доборі й опрацюванні наукової інформації, у точному 

формулюванні мети, завдань і висновків дослідження. 

Предмет навчальної дисципліни: 

Сучасна методологія науки як дисципліна, сукупність методологічних 

засобів науки, система організації науково-дослідницької діяльності.   

Вимоги до знань та вмінь: 

 розуміти значення методологічної підготовки для професійної 

діяльності вченого; 

 знати характеристики основних методів наукового пізнання, 

 засвоїти метанаукову термінологію і використовувати її у дослідженні;  
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 скласти власне резюме, підготувати реферат магістерської дисертації та 

ії презентацію для захисту; 

 вміти працювати з дисциплінарним масивом публікацій: вести пошук, 

накопичення та обробку наукової інформації.   

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-

кваліфікаційним рівнем: 

курс " Методологія наукових досліджень"  є нормативним курсом для 

підготовки магістрів. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі 

ПЛАН 

1. Історичні етапи становлення та розвитку науки 

2. Особливості сучасної науки  

3. Суб’єкти наукової роботи і діяльності у вищому навчальному закладі 

4. Організація вузівської науки 

5. Види і форми науково-дослідної роботи 

6. Система управління науково-дослідною роботою 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

Поняття науки та її  нормативне регулювання 

ПЛАН 

1. Поняття науки та її функцій 

2. Наукова діяльність та глобалізація науки 

3. Структура і класифікація науки 

4. Законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні.  

5. Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні  

6. Науково-дослідна робота студентів 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 

Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні  

ПЛАН 

1.Наведіть діючу в Україні класифікацію наук, затверджену ВАК. 

2. Дайте характеристику організації наукової діяльності в Україні. 

3. Які законодавчо-нормативні акти регулюють наукову діяльність в Україні? 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

Методологічні засади наукових досліджень 

ПЛАН 

1. Об’єкт та предмет наукового дослідження,  їх класифікація 

2. Методи дослідження та їх класифікація 

3. Процес наукового дослідження та його стадії 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

Методика виконання наукових досліджень 

ПЛАН 

1. Загальнонаукові методи дослідження 

2. Методи теоретичних досліджень 

3. Критерії вибору методології дослідження 

4. Конкретно-наукові (емпіричні) методи дослідження 

5. Процедури  у  наукових дослідженнях 

6. Підходи та критерії вибору методів в економічних дослідженнях 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських 

робіт 

                                                       ПЛАН 

 1.Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних робіт. 

 2.Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт. 

 3.Структура та технічне оформлення курсових та дипломних робіт. 

  4.Підготовка до захисту та захист курсової та дипломної роботи. 

  5.Магістерська робота: поняття та її підготовка. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 

Наукова організація дослідного процесу 

ПЛАН 

1. Поняття наукової організації праці (НОП) 

2. Принципи організації праці у науковій діяльності 

3. Особливості творчої праці  

4. Роль особистості вченого в науці 

5. Планування і раціональна організація праці науковця 

6. Раціональний трудовий режим дослідника і організація робочого місця 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8 

Інформаційне забезпечення наукової роботи 

ПЛАН 

  1.Суть і види науково-технічної інформації. 

  2.Методи пошуку і збору наукової інформації. 

  3.Аналіз та інтерпретація інформації. 

  4.Організація роботи з науковою літературою. 

  5.Форми обміну науковою інформацією. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9 

Комп’ютерні технології у наукових дослідженнях 

ПЛАН 

1. Поняття автоматизованої системи обробки інформації (АСОІ). 

2. Сучасні комп’ютерні технологій та Інтернет в економічних дослідженнях. 

3. Економіко-математичне моделювання в науковій роботі. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10 

Організація підготовки науково-педагогічних   кадрів 

ПЛАН 

1. Нормативне регулювання підготовки науково- педагогічних та наукових 

кадрів в Україні  

2. Система планування та організації підготовки наукових кадрів у ВНЗ  

3. Функції  державних установ і організацій    у  підготовці науково- 

педагогічних та наукових кадрів 

4. Організація та порядок роботи спеціалізованих вчених радах  

5. Підготовка кадрів через аспірантуру і докторантуру 

6. Індивідуальний план аспіранта, порядок складання і контролю 

7. Критерії оцінки готовності дисертації 

8. Організація та процедура захисту дисертації на спеціалізованих вчених радах 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11 

Економіко-статистичні методи в наукових  дослідженнях 

ПЛАН 

1. Загальні принципи застосування економіко-статистичних методів в наукових 

дослідженнях 

2. Методи аналізу стану та динаміки явищ і процесів 

3. Методи факторного аналізу. 

4. Методи прогнозування та оптимізації. 
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