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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 

наукових досліджень» складена у відповідності до місця та значення 

дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-

професійною програмою підготовки бакалаврів спеціальності «Туризм», 

освітньо-професійної програми «Туризм». 

Програму та робочу програму дисципліни «Основи наукових 

досліджень» призначено для студентів за спеціальністю 242 «Туризм» та 

укладено з урахуванням сучасних вимог до навчально-методичних документів і 

професійних компетенцій освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалаврів з 

туризму. 

Предметом вивчення дисципліни є методологія і процес наукового 

дослідження, категорії, принципи, процедури наукового пошуку. 

Місце в структурно-логічній схемі: дисципліна «Основи наукових 

досліджень» належить до циклу дисциплін професійної підготовки і відповідно 

до структурно-логічної схеми викладення дисциплін, передбачених навчальними 

планами цього фаху є теоретичною основою сукупності знань та вмінь щодо 

проведення наукових прикладних досліджень в сфері туризму та туристської 

діяльності підприємств. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: 

1. Теоретико-методологічні засади наукового дослідження. 

2. Технологія наукового дослідження. 

 

1. Мета  та завдання  навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання дисципліни є розкриття сутності методології, 

методів, концепцій і понять проведення наукових досліджень економічних 

процесів в системі взаємовідносин підприємств, сформувати вміння 

застосовувати їх у практичній діяльності, організовувати дослідницьку 

діяльність.  



1.2.   Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

оволодіння методологією, методами, концепціями та логікою проведення 

наукових досліджень економічних процесів та систем управління;  

засвоєння студентами методичних положень з планування, організації, 

контролю, координації проведення наукових досліджень; 

використання комплексу знань з туризму та економічних дисциплін для 

створення сприятливих умов дослідницької діяльності. 

1.3. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

основні поняття, засади та принципи наукового дослідження; 

види наукових досліджень та особливості їх проведень; 

методологію, методи, логіку та прийоми наукового дослідження; 

сутність теоретичних та емпіричних методів наукових досліджень; 

можливості та межі застосування методів моделювання економічних 

процесів; 

методичні та організаційні особливості проведення економічних 

досліджень; 

сутність координації комплексних наукових досліджень; 

організацію науково-дослідної роботи студентів; 

стандарти щодо оформлення результатів наукових досліджень; 

форми апробації та відображення результатів наукових досліджень. 

уміти: 

формулювати та актуалізувати економічні проблеми, обґрунтовувати 

шляхи та способи їх вирішення; 

ставити задачі, обґрунтовувати методи їх розв’язання; 

формулювати робочі гіпотези та визначати методи їх перевірки; 

організовувати збір необхідної для дослідження інформації;  

самостійно проводити аналіз науково-методичної літератури та 

узагальнювати результати наукових шкіл; 

використовувати новітні наукові результати у своїх дослідженнях; 



самостійно проводити дослідження економічних систем і процесів;  

проводити експериментальні розрахунки; 

обґрунтовувати результати своїх досліджень та визначати області їх 

впровадження; 

оцінювати ефективність впровадження результатів наукових досліджень; 

відображати наукові результати у формах звітів, рефератів, статей, тез 

доповідей. 

Після вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» студенти 

отримують спеціальні знання та вміння щодо організації науково-дослідного 

процесу, проведення та систематизації результатів наукових досліджень, 

теоретично-методологічних викладень та узагальнень. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредита 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади  

наукового дослідження 

 

Тема 1. Наука – продуктивна сила розвитку суспільства 

 

Мета і завдання курсу. Звʼязок курсу з іншими науками. Поняття науки. 

Система наукових знань. Функції науки. Теоретичні та методологічні принципи 

науки. Класифікація наук. Роль, місце і значення науки для суспільства. 

Наукова картина світу. Науково-дослідна робота та науковий потенціал 

України. Форми підготовки наукових кадрів. Наукові заклади України.  

Організація науки і підготовка наукових кадрів: міжнародний та 

вітчизняний досвід. Етичні норми науки. Цінності науки: універсалізм, 

спільність володіння, безкорисливість, скептицизм. 

 

 



Тема 2. Наукові дослідження як форма розвитку науки 

 

Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи 

проведення. Особливість сучасних наукових досліджень. Науково-дослідницька 

діяльність студентів. Вибір теми та реалізація дослідження. Ефективність 

наукових досліджень.  

Поняття наукового дослідження. Види наукових досліджень. Етапи 

наукових досліджень. Фундаментальні наукові дослідження. Прикладні наукові 

дослідження. Наукова творчість. Види науково-дослідної роботи.  

 

Тема 3. Науково-дослідна робота студентів, її форми і роль у 

підготовці спеціалістів 

 

Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи студентів. Форми 

завершення наукових досліджень у вищих навчальних закладах освіти. 

Організація роботи дослідника. Підготовка до дослідження. Планування і 

проведення робіт. Науково-дослідна робота студентів. 

Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика, послідовність 

виконання, підготовчий етап, робота з текстом, оформлення. Керівництво 

курсовою (дипломною) роботою, її рецензування та захист. Магістерська 

(дипломна) робота як кваліфікаційне дослідження. Оформлення документів на 

магістерську дипломну роботу. Етапи написання. Підготовка до захисту 

дипломної роботи повідомлення про основні результати наукового 

дослідження. Характерні недоліки при виконанні дипломної роботи. 

 

Тема 4. Методологічні засади наукових досліджень 

 

Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових 

досліджень. Обʼєкт і предмет наукового дослідження, їх класифікація. Методи 

дослідження та їх класифікація.  Загальні методи наукових досліджень. 



Спеціальні методи наукових досліджень в економіці.  Методи теоретичних 

досліджень. Конкретнонаукові (емпіричні) методи дослідження. Процес і 

процедури наукового дослідження та його стадії. Методи дослідження в 

туризмі.  

Науковий метод. Методологія і методика наукових досліджень. 

Філософські методи та їх роль у науковому пізнанні. Методи емпіричного 

дослідження: спостереження, експеримент, порівняння, опис, вимірювання. 

Методи теоретичного дослідження: формалізація, аксіоматичний метод, 

гіпотетико-дедуктивний, логічний, історичний, аналіз, синтез, абстрагування, 

ідеалізація, аналогія, моделювання, системний підхід, тощо. 

Метод опитування. Метод анкетування. Види анкетування. Загальні 

вимоги до складання анкет. Структура анкети. Принципові вимоги до 

складання запитань в анкеті. Метод інтервʼю. Метод фокус-групи. Метод 

спостереження. Метод аналізу. 

 

Тема 5. Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз матеріалів 

дослідження 

 

Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових 

досліджень. Функції інформації. Джерела інформації та їх використання в 

науково-дослідній роботі. Класифікація інформації. Стадії обробки інформації 

та їх характеристика. Призначення та види бібліотек. Бібліотечні фонди, 

каталоги та картотеки. Електронний пошук наукової інформації.  

Поняття, терміни та 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. Вторинна інформація. Процес збору та аналізу 

наукової інформації. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації та 

автоматизовані системи обробки інформації на ЕОМ. Каталоги, їх види та 



характеристика. Техніка роботи з науковою літературою. Оформлення 

бібліографічного опису літератури та списку використаних джерел в процесі 

наукового дослідження. 

 

Тема 6. Бібліографічний апарат наукових досліджень 

 

Бібліографічний список використаних джерел. Види бібліографічних 

списків. Правила складання бібліографічного списку. Елементи 

бібліографічного опису.  

Бібліографічний список використаних джерел. Види бібліографічних 

списків. Правила складання бібліографічного списку. Обʼєкти бібліографічного 

опису. Зона бібліографічного опису. Елементи бібліографічного опису. 

Бібліографічний опис документів під назвою. Бібліографічний опис документів 

за авторами. Бібліографічний опис багатотомних видань. Бібліографічний опис 

електронних ресурсів. 

 

Змістовний модуль 2. Технологія наукового дослідження 

 

Тема 7. Структура наукового дослідження. Особливості наукового 

тексту 

Основні структурні елементи наукового дослідження. Елементи вступу. 

Основна частина. Висновки та пропозиції. Список використаних джерел. 

Додатки. Анотація. 

Критерії вибору теми дослідження. Формулювання теми дослідження. 

Структура наукового дослідження. Перелік умовних позначень. Визначення 

актуальності теми. Визначення обʼєкту і предмету дослідження. Визначення 

практичної цінності та значущості теми дослідження.  

Особливості наукового тексту. Мова і стиль наукового викладу. Лексичні 

особливості наукового стилю. Морфологічні особливості наукового стилю. 

Редагування наукового тексту. 

 



Тема 8. Оформлення результатів наукового дослідження 

 

Нумерація сторінок роботи. Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, 

діаграми).  Вимоги до оформлення таблиць, формул. Нумерація цифрового та 

ілюстративного матеріалу.  Загальні правила цитування та посилання на 

використанні джерела.  Список використаних джерел. Додатки. 

 

Тема 9. Форми впровадження результатів дослідження у практику  

Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Тези наукової 

доповіді. Реферат, наукова доповідь, виступ. Наукова стаття та її структурні 

елементи. Наукова монографія. Правила оформлення публікації. 

Систематизація результатів наукового дослідження. 

 

Тема 10. Підготовка до захисту та захист наукового дослідження 

 

Порядок подання роботи на рецензування. Підготовка виступу. Основні 

вимоги до виступу і презентації результатів дослідження. Наукова доповідь: як 

себе поводити. 
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теоретические и методологические проблемы : [монография] / 

А. Д. Тихомиров. – К. : Знання, 2005. – 384 с. 

12. Циппеліус Р. Юридична методологія / Р. Циппеліус ; [переклад, 

адаптація, приклади з права України і список термінів Р. Корнута]. – К. : 

Реферат, 2004. – 176 с. 

13. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності : [підручник] / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 7-є видання, 

перероблене і доповнене. – К. : Знання, 2010. – 295 с. 

 

Допоміжна 

1. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования: 

учебн. пособ. / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 216 с. 

2. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень : [підручник для студентів 

економ, спец, вузів. 3-е видання, перероблене і доповнене. – К. : Вища школа, 

2001. – 271 с. 



3. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень / М. Т. Білуха. – К. : 

АБУ, 2002. – 480 с. 

4. Демківський А. В. Основи методології наукових досліджень: [навч. 

посібн.] / А. В. Демківський, П. І. Безус. – К. : Акад. муніцип. упр., 2012. – 

276 с. 

5. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 

апробація) : навч. посібн. / за ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т., 2010. - 280 с. 

6. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень / А. М. Єріна. – К. : 

Центр навч. л-ри, 2004. – 212 с. 

7. Клименюк О. В. Методологія та методи наукового дослідження: навч. 

посібн. / О. В. Клименюк. – К. : Міленіум, 2005. – 186 с. 

8. Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень  : [навч.-

метод. посібн.] / Н. М. Краус ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, каф. 

екон.теорії та регіон. економіки. – Полтава : Оріяна, 2012. – 180 с. 

9. Лудченко А. А. Основы научных исследований : [учебн. пособ.] / 

А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак. – К. : «Знання», КОО, 2000. – 

114 с. 

10. Методологія наукових досліджень: [навч. посібн.] / В. П. Волков, 

М. А. Подригало, О. П. Кравченко [та ін.] ; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т та 

ін. – Луганськ : СНУ, 2009. – 351 с. 

11. Методологические вопросы науковедения : [сб. науч. трудов] / 

В. И. Оноприенко, Б. А. Малицкий, Л. В. Рыжко [и др.]; ред. В. И. Оноприенко ; 

Нац. акад. наук Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории 

науки им. Г. М. Доброва. – К. : УкрИНТЭИ, 2001. – 329 с. 

12. Пушкар О. І. Основи наукових досліджень : [конспект лекцій для 

студентів спеціальності 7.050109 усіх форм навчання] / О. І. Пушкар, 

О. А. Єрмоленко. – Х. : Вид ХНЕУ, 2005. – 88 с. 

13. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень : [навч. посібн.] / 

В. І. Романчиков. – К. : ІЗМН, 1997. – 248 с. 



14. Рузавин Г. И. Методология научного исследования / Г. И. Рузавин. – 

М. : ЮНИТИ, 1999. – 317 с. 

15. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень  : [підручник] / 

Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2007. 

16. Фареник С. Логіка і методологія наукового дослідження / 

С. Фареник. – К. : Вид. УАДУ, 2000. – 340 с. 

17. Чупріна Н. В. Методологія сучасних наукових досліджень: [навч. 

посібн. для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Чупріна ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну. – К. : КНУТД, 2009. – 246 с. 

18. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності : 

підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання-прес, 2002. – 296 с. 

19. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : [навч. посібн.] / 

В. Є. Юринець ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ, 2011. – 179 с. 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.encyclopedia.ru/ – «Мир энциклопедий» – російськомовні 

енциклопедичні видання (енциклопедії, енциклопедичні словники, довідники).  

2. www.rubricon.com/ – Енциклопедичний словник «Всемирная 

история». 

3. http://history.ru/ – Сайтотека з Всесвітньої історії. 

4. www.catalog.alloy.ru – Каталог сайтів «Всемирная история». 

5. Інформація про емітентів [Електронний ресурс]: Інтернет-сайт 

Smida. – Режим доступу:  http://www.smida.gov.ua   

 

4, Формою підсумкового контролю успішності навчання студентів є 

залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання, опитування, 

тести, курсова робота.    

 

http://www.encyclopedia.ru/
http://www.rubricon.com/
http://history.ru/
http://www.catalog.alloy.ru/



