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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань:  05 Соціальні і поведінкові дисципліни.    
Cпеціальність: 051  Економіка                                                                                                                  

Освітня програма:  Економічна кібернетика 

Статус дисципліни: вибіркова 

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та  інноваційних технологій  

Кафедра економіки та менеджменту 

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами інтерактивних 
технологій 

Форми навчання: денна, дистанційна, заочна 
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2. Викладачі 

Рибчук Анатолій Васильович 

E-mail: rav957@ukr.net 

Тел.: 097-301-47-84 

Доктор економічних  наук, професор 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − - формування у студентів наукового світогляду, цілісного 

уявлення про методологію наукового дослідження та навички практичного застосування конкретних 
методів наукового пошуку у професійній діяльності. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» студент повинен:  

– розкрити закономірності та тенденції розвитку науки; 
– аналізувати  роль та значення методології наукового пізнання для дослідження соціально-

економічних процесів;  

– оволодіти методологією наукового пошуку. 
– охарактеризувати роль законів та категорій діалектики у науковому дослідженні;  

– показати головні ознаки системного методу наукового дослідження; 

– проводити типологію методів наукового пізнання; 

– використовувати економіко-математичний інструментарій аналізу явищ і процесів; 
– охарактеризувати емпіричні та теоретичні рівні наукового дослідження; 

– розкрити механізм наукового дослідження; 

– освоїти методику наукової роботи; 
– розкрити основні види наукових досліджень у закладах вищої освіти; 

– дотримуватися академічної доброчесності у науково-дослідницькій роботі. 

3. Компетентності. 
Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності:   
– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

Фахові компетентності: 

– розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки; 
– здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; 

– здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, 
облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів; 

Програмні результати навчання: 



– розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем;  

– застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 
прийняття управлінських рішень різними економічними агентами; 

– дотримуватися принципів академічної доброчесності; 

– збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні 
для вирішення комплексних економічних завдань; 

– ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

соціальні показники; 
– показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне 

мислення; 

– вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 
характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних дисциплін 

таких як: «Економічна теорія», «Мікроекономіка» «Макроекономіка», «Статистика», 
«Економетрика», «Прикладні задачі економічних процесів». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

навчальних дисциплін «Моделі економічної рівноваги», «Прикладні задачі економічних процесів», 

«Міжнародна економіка».  

4. Програма дисципліни. 
Тема 1. Предмет, метод, структура дисципліни «Основи наукових досліджень». Роль та 

значення методології наукового пізнання у дослідженні соціально-економічних процесів. 
Взаємозв'язок та взаємозалежність між теорією і практикою. Предмет, основні завдання, методи 

викладення матеріалу, структура курсу.   

Тема 2. Наука як система знань, історичні передумови виникнення. Наука — це система 
знань об'єктивних законів природи. Основні етапи еволюції науки. Мета науки. Класифікація наук. 

Наука як соціальний інститут, як специфічна форма суспільної свідомості; як процес пізнання 

закономірностей об'єктивного світу. Основна ознака та головна функція науки. Методологія науки. 

Особливості наукової творчості. Закономірності та тенденції розвитку науки. Поняття наукового 
дослідження, його основні ознаки та характеристики.   

Тема 3. Методологія наукових досліджень. Методологія наукового пошуку. Завдання 

методології. Методи наукового дослідження. Загальнонаукові принципи дослідження. Тема, мета і 
завдання наукового дослідження. Предмет та об'єкт дослідження.  Емпіричні та теоретичні методи 

наукового дослідження. Категоріальний апарат наукового дослідження. 

Тема 4. Діалектичний метод аналізу явиш. Діалектика як система принципів, законів і 

категорій. Закони та категорії діалектики в науковому дослідженні. Поняття принципів діалектики та 
їхня роль у науковому пізнанні. Принцип об’єктивності, різнобічності та взаємозв’язку, розвитку, 

історичного й логічного в науковому пізнанні. Закони єдності та боротьби протилежностей, взаємних 

кількісних та якісних змін, заперечення заперечення та їхня роль у процесі пізнання. Категорії 
діалектики, їхня роль у пізнанні реального світу. Значення діалектики в науковому пізнанні та 

практичній діяльності людей. 

Тема 5. Системний метод пізнання. Теорія систем і системний аналіз. Ознаки і принципи 
визначення системи. Класифікація систем. Системний метод наукового дослідження: зміст та 

передумови формування. Системні і діалектичні методи пізнання, їх співвідношення та взаємозв'язок. 

Структура системного методу. Відмінні ознаки системного підходу. Системно - структурний, 

системно - функціональний, системно - генетичний, системно - інтегрований метод пізнання. 
Властивість емерджентності.  

Тема 6. Економіко-математичні методи дослідження. Економіко-математичне 

моделювання економічних процесів. Побудова та основні функції моделей. Формування моделі 
досліджуваного об’єкта. Методи економічного аналізу та прогнозування.   Статистичні та економіко - 

математичні методи дослідження економічних явищ. Метод порівняння. Метод групувань. 

Табличний метод. Графічний метод. Індексний метод. Метод ділової гри. Дисперсійний, 
кореляційний та регресійний аналіз. Методи експертних оцінок. Статистичні та економетричні 

методи. Прогнозування – спосіб наукового передбачення. 

Тема 7. Організація і методи наукової роботи. Логіка, стадії та етапи наукового 

дослідження. Сутність та складові планування наукової діяльності. Програма та плани наукового 
дослідження. Відмінність та взаємозв'язок, збір, повнота, систематизація та обробка матеріалів 

наукового дослідження. Генерація наукових ідей,  умови їх виникнення та специфіка використання. 

Логіка та структура наукового дослідження. Системність категорії наукового дослідження та її 
ознаки. Методи пізнання та методи викладення результатів наукового дослідження. Особливості та 

проблеми оцінки ефективності науково-дослідних робіт. Фактори, складові, критерії та показники 

ефективності науково-дослідних робіт.  

Тема 8. Основні види наукових досліджень у закладах вищої освіти. Форми викладу 
матеріалів дослідження. Публікації. Наукові видання. Монографія, автореферат дисертації, тези 



доповідей та матеріали наукової конференції, збірник наукових праць. Форми висвітлення підсумків 

наукової роботи: тези, тези доповіді, реферат. Реферування тексту. Підготовка та оформлення 
рефератів. Основні правила та етапи підготовки курсових робіт. Вимоги до написання бакалаврських 

кваліфікаційних робіт. Магістерські роботи як підсумок наукових досліджень студентів. 

Тематика семінарських занять 
1.  Предмет, метод, структура дисципліни «Основи наукових досліджень». 

2.  Наука як система знань, історичні передумови виникнення. 

3. Методологія наукових досліджень. 

4. Діалектичний метод аналізу явиш. 
5. Тема, мета і завдання наукового дослідження 

6.Системний метод пізнання. 

7. Відмінні ознаки системного підходу. 
8.Економіко-математичні методи дослідження. 

9. Організація і методи наукової роботи. 

        10. Логіка та структура наукового дослідження. 
        11.Основні види наукових досліджень у закладах вищої освіти. 

        12.Алгоритмнаписання бакалаврських кваліфікаційних робіт. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 
Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК, 

PowerPoint, Word. За умов дистанційного навчання використовуються платформи ZOOM. 

6. Система оцінювання. 

Форма контролю Кількість балів 
Письмова контрольна робота 20  
Усні відповіді 60 
Індивідуальне завдання 10 
Співбесіда з лектором 10 
Всього балів 100 

Підсумкова семестрова оцінка (max = 100) складається з балів, отриманих за усні відповіді на 

практичних заняттях (60 балів), захист індивідуального завдання (10 балів), написання контрольної 

роботи (20 балів), співбесідою з лектором  (10 балів). 
Оцінювання усних відповідей на практичних заняттях здійснюється за накопичувальною 

бальною системою. Тобто студент повинен здобути 60 балів, відповідаючи усно та письмово на 12-ти 

семінарських заняттях і отримати оцінку від 0 до 5 балів. Якщо студент з поважних причин не зміг 
отримати відповідну кількість балів на практичних заняттях, то опрацьований матеріал він здіє 

викладачеві в індивідуальному порядку.  

Контрольна робота (20 балів) проводяться після вивчення студентами завершеного за змістом 
обсягу навчального матеріалу та передбачають виконання аналітичних, тестових, ситуаційних та 

завдань з дисципліни.  

Захист індивідуального завдання відбувається за два тижні до завершення семестру у поза 

аудиторний час. Критерії оцінювання індивідуального завдання: повнота розкриття теми – 5 балів, 
рівень самостійності роботи – 2 балів, якість мовного оформлення, якість бібліографічного опису, 

наявність посилань на список літератури у тексті роботи – 1 бал, захист індивідуального завдання – 2 

бали. 
Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є залік.  

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

Семестрова оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ECTS. 
7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 
контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 
необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з навчальною 

літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

   а) основна література 

 1.Арутюнов В.Х. Методологія соціально-економічного пізнання : навч. посіб. / В.Х. Артюнов, 

В.М. Мішин, В.М. Свінціцький. – К. : КНЕУ, 2005. – 352 с. 
 2.Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв. –  
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