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ВСТУП 

 

Сучасні  динамічні  зміни  в  українському  суспільстві  особливо гостро  

охопили  галузь  освіти  та  професійних  відносин.  Система вищої  школи  

зазнає  радикальних  перетворень,  оскільки  отримує соціальне замовлення на 

фахівців,  котрі мають високу кваліфікацію, глибоку обізнаність із сучасними 

науковими знаннями,  готовність до постійного  професійного  вдосконалення.  

Об’єктивною  тенденцією світового  розвитку  в  умовах  сьогодення  є  те,  що  

наука  стала провідним  чинником  прогресу.  Окрім  того,  наука  є  складовою 

загальнолюдської культури,  і тому кожна людина має знати,  що таке наука, 

наукові дослідження та як вони проводяться. 

Мета вивчення навчального курсу «Засади наукових досліджень» – 

формування необхідного обсягу знань  у  галузі  наукових  досліджень,  

підготовка  їх  до  самостійного виконання  наукової  роботи,  ознайомлення  з  

формами  звітів, методикою  підготовки  повідомлень,  доповідей,  наукових  

статей, курсових, випускних і магістерських робіт. 

Завдання полягає в ознайомленні студентів з сучасними методологічними 

концепціями, із засадами методології наукового пізнання та з методикою 

наукових досліджень; формування цілісного уявлення про науково-

дослідницький процес; набуття дослідницьких навичок; усвідомлення мети 

наукового дослідження; формування навичок правильного виконання 

кваліфікаційних і наукових робіт (випускної роботи, магістерської роботи, 

статті, монографії). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– значення методологічної підготовки для професійної діяльності 

вченого; 

– характеристики основних методів наукового пізнання (індукція, 

дедукція, абдукція) і методологічних моделей (гіпотетико-дедуктивна та 

емпірична індуктивна); 
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– основні критерії оцінювання наукового знання і вимоги до організації 

дослідницької діяльності;  

уміти: 

– застосовувати загальнометодологічні принципи у науковій діяльності; 

– організовувати та проводити науково-дослідну роботу; 

– проводити наукові дослідження для збору інформації; 

– оформлювати різні форми  звітів, повідомлень,  доповідей,  наукових  

статей, курсових, випускних і магістерських робіт. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ       

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 
пор. 

Тема 

Денна 
форма 

навчання 

К
-с

ть
 г

о
д

 
(л

ек
ц

ії
) 

 
К

-с
ть

 г
о

д
 (

С
Р

С
) 

 

1 2 3 4 
1 Наука як сфера людської діяльності 2 8 

2 Загальнотеоретичні засади наукового пізнання 2 8 

3 Наукове дослідження та методика його виконання в 

економіці 
2 9 

4 Теоретичні методи наукового дослідження 2 9 

5 Емпіричні  методи наукового дослідження  2 8 

6 Інформаційне забезпечення наукових досліджень 2 9 

7 Форми відображення результатів наукових досліджень 2 9 

8 Залік 2 - 

 Усього:  16 60 

 

 

 

 

 

 

 

http://politics.ellib.org.ua/pages-4555.html
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА САМОСТІЙНЕ       

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Наука як сфера людської діяльності 

1. Мета та завдання навчального курсу «Основи наукових  досліджень». 

2. Сутність науки (що таке наука). 

3. Функції науки. 

4. Основні поняття науки. 

5. Структура науки та її елементи. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття і характеристика науки як системи знань.  

2. Основні функції науки в сучасних умовах.  

3. Наука як особливий вид людської діяльності.  

4. Наукові знання, їх відмінності від звичайних знань.  

5. Виникнення і становлення науки. 

Література: [1, с. 9; 10, с. 8; 14, с. 2; 23, с. 7]. 

 

Тема 2 Загальнотеоретичні засади наукового пізнання 

1. Поняття методології. 

2. Наукове пізнання. 

3. Загальна характеристика і визначення наукової теорії. 

4. Форми організації наукового пізнання. 

5. Наукове і ненаукове пізнання. 

6. Наука як соціокультурний феномен. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає значення методології наукового пізнання?  

2. Що виступає головним завданням методології наукового пізнання? 

3. Що включає в себе методологічний апарат? Поясніть призначення його 

елементів. 
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4.Чим принципово відрізняються такі поняття, як методологія, метод і 

методика? 

5. Основні елементи структури теорії. 

6. Класифікація наук, її призначення і способи побудови.  

7. Фундаментальні науки, їх характеристика. 

Література: [1, с. 31; 2, с. 37; 10, с. 28; 14, с. 4; 22, с. 27]. 

 

Тема 3 Наукове дослідження та методика його виконання в економіці 

1. Поняття наукового дослідження: основні ознаки та характеристики. 

2. Етапи наукового дослідження. 

3. Вимоги до визначення наукових досліджень. 

4. Формування наукової теорії. 

5. Основні види наукових досліджень. 

Питання для самоперевірки 

1. Як визначити мету наукового дослідження? 

2. Що є предметом та об’єктом дослідження? 

3. Чим відрізняються фундаментальні дослідження від прикладних? 

4. Чим характеризується теоретичний рівень дослідження? 

5. Загальні проблеми розвитку економічної науки на сучасному етапі.  

6. Класифікація наукових досліджень.  

7. Основні напрями наукових економічних досліджень на сучасному етапі.  

8. Поняття наукового дослідження.  

9. Характеристика наукового напряму. Структурні одиниці наукового 

напряму. 

Література: [1, с.113; 2, с. 78; 9, с. 54; 10, с. 65; 14, с. 23; 23, с. 61]. 

 

Тема 4 Теоретичні методи наукового дослідження 

1. Сутність теоретичних методів наукового дослідження. 

2. Характеристика основних теоретичних методів наукового дослідження. 
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3. Особливості логічного та хронологічного підходів під час проведення 

теоретичних досліджень. 

Питання для самоперевірки 

1. Методи теоретичних досліджень і їх характеристика. 

2. Чим логічний метод дослідження відрізняється від історичного? 

3. Які підходи містить логічний метод дослідження? 

4. Назвіть етапи проведення теоретичних досліджень. 

5. Назвіть методи теоретичних досліджень. 

6. Чим індукція відрізняється від дедукції? 

7. Коли доцільно використовувати аналіз, синтез? 

8. Для чого використовують абстрагування? 

9. Назвіть види абстрагування. 

10. Коли доцільно використовувати моделювання? 

11. Наведіть основні види моделей. 

Література: [1, с.104; 2, с. 108; 9, с. 95; 10, с. 85; 14, с. 20; 23, с. 106]. 

 

Тема 5 Емпіричні  методи наукового дослідження 

1. Поняття та загальна характеристика емпіричних методів наукового 

дослідження.  

2. Спостереження як емпіричний метод наукового дослідження. 

3. Емпіричні методи: вимірювання, порівняння, узагальнення. 

4. Експеримент. 

5. Інші емпіричні методи дослідження. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке емпіричні дослідження? 

2. Назвіть методи, які використовуються під час емпіричних досліджень. 

3. Чим відрізняються теоретичні методи досліджень від емпіричних? 

4. Що таке порівняння? Які є види порівняння? 

5. Коли доцільно використовувати спостереження? 

6. Назвіть види спостереження. 
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7. Як здійснюється процес узагальнення? 

8. Які є види анкети? 

9. Коли доцільно використовувати інтерв’ю? 

Література: [1, с. 84; 2, с. 148; 9, с. 125; 10, с. 125; 14, с. 29; 22, с. 146]. 

 

Тема 6 Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

1. Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових 

досліджень. 

2. Значення і функції інформації. 

3. Економічна інформація, її класифікація та призначення у науково-

дослідному процесі. 

4. Методи наукового дослідження 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке наукова інформація? 

2. Назвіть види та ознаки наукової інформації. 

3. Назвіть основні принципи інформаційних відносин та галузі інформації. 

4. Які етапи накопичення наукової інформації? 

5. Що містить опрацювання інформаційних джерел? 

6. Інформаційно-пошукова мова бібліотек УДК, ББК. Дайте характеристи-

ку. 

Література: [2, с. 53; 9, с. 208; 10, с. 170; 14, с. 44; 20, с. 229].         

 

Тема 7 Форми відображення результатів наукових досліджень 

1. Форми викладу матеріалів дослідження та наукові видання. 

2. Форми висвітлення підсумків і відображення результатів НДР. 

3. Усна передача інформації про наукові результати. 

4. Оформлення результатів наукових досліджень (курсова робота, звіт з 

практики, кваліфікаційна робота). 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке наукова публікація і її основні види? 

http://politics.ellib.org.ua/pages-4570.html
http://politics.ellib.org.ua/pages-4570.html
http://politics.ellib.org.ua/pages-4571.html
http://politics.ellib.org.ua/pages-4571.html


11 
 

2. Монографія: поняття, алгоритм написання. 

3. Наукова стаття, вимоги до її оформлення. 

4. Що таке авторський, друкований та обліково-видавничий аркуш? 

5. Які відмінності між дисертацією і монографією? 

6. Тези доповіді, алгоритм тези. 

7. Які методичні прийоми використовуються під час підготовки публікації. 

8. Реферат, алгоритм його підготовки. 

9. Які вимоги до написання рецензії? 

10. Доповідь, види та вимоги до підготовки. 

11. Вимоги до підготовки підручників і навчальних посібників. 

12. Яка структура звіту з НДР? 

13. Які форми звітності з наукових дослідженнях? 

14. Форми впровадження результатів наукового дослідження. 

15. Що таке робоча картотека літератури? 

Література: [2, с. 98; 9, с. 256; 10, с. 181; 14, с. 54; 23, с. 258 ].                                                  
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Мета та завдання навчального курсу «Засади наукових  досліджень». 

2. Сутність науки (що таке наука). 

3. Функції науки. 

4. Основні поняття науки. 

5. Структура науки та її елементи. 

6. Наукове пізнання. 

7. Загальна характеристика і визначення наукової теорії. 

8. Форми організації наукового пізнання. 

9. Наукове і ненаукове пізнання. 

10. Поняття наукового дослідження: основні ознаки та характеристики. 

12. Етапи наукового дослідження. 

13. Вимоги до визначення наукових досліджень. 

14. Формування наукової теорії. 

15. Основні види наукових досліджень. 

16. Сутність теоретичних методів наукового дослідження. 

17. Характеристика основних теоретичних методів наукового дослідження. 

18. Особливості логічного та хронологічного підходів під час проведення 

теоретичних досліджень. 

19. Поняття та загальна характеристика емпіричних методів наукового 

дослідження.  

20. Спостереження як емпіричний метод наукового дослідження. 

21. Емпіричні методи: вимірювання, порівняння, узагальнення. 

22. Експеримент. 

23. Інші емпіричні методи дослідження. 

24. Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових 

досліджень. 

25. Роль і функції інформації. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-4570.html
http://politics.ellib.org.ua/pages-4570.html
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26. Економічна інформація, її класифікація та призначення у науково-

дослідному процесі. 

27. Методи наукового дослідження 

28. Форми викладу матеріалів дослідження та наукові видання. 

29. Форми висвітлення підсумків та відображення результатів НДР. 

30. Усна передача інформації про наукові результати. 

31. Оформлення результатів наукових досліджень. 

32. Курсова робота. 

33. Звіт з практики. 

34. Кваліфікаційна робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://politics.ellib.org.ua/pages-4571.html
http://politics.ellib.org.ua/pages-4571.html
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Порядок перерахунку рейтингових показників  100-бальної системи вищої 

шкали в національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ЕСТS. 

Інтервальна шкала оцінок установлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками і шкалами оцінок. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, диференційованого заліку, 
курсового проекту (роботи) 

90–100 А Відмінно   
82–89 В 

Добре  
74–81 С 
64–73 D 

Задовільно  
60–63 Е  

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 
                       25 % – 2 бали 
                       50 % – 4 бали 
                       75 % – 6 балів 
                       100 % – 8 балів 
Наявність конспекту: 2 бали 
Усього: 10 балів 

Робота студентів на 
практичних заняттях 

Відвідування практичних занять – 7 балів 
Виконання практичних завдань – 23 бали 
Усього: 30 балів 

Поточний іпідсумковий 
контроль 

Опитування (тести) – 28 балів 
Виконання модульних контрольних робіт: 
– змістовий модуль № 1 – 16 балів; 
– змістовий модуль № 2 – 16 балів. 
Усього: 60 балів 

Усього: 100 
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