
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1. Код: ФП 2; 

2. Назва: Методологія наукових досліджень; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 (5); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 (9); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Ляхович О.О., к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- формулювати наукові проблеми;  

- підбирати адекватні методи наукового дослідження з метою вирішення 

дослідницьких завдань;  

- формулювати робочі гіпотези та визначати дослідницькі завдання; 

- здійснювати систематизацію результатів наукових досліджень. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вступ до 

спеціальності», «Основи наукових досліджень». 

12. Зміст курсу: 
1. Поняття наукового дослідження та вимоги до нього 

2. Поняття методології наукових досліджень 

3. Емпіричні  методи наукового дослідження 

4. Теоретичні методи наукового дослідження 

5. Зміст та складові науково-дослідного процесу 

6. Форми відображення результатів наукових досліджень 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Афанасьєв А. О. Основи наукових досліджень : навч. посібн. / А. О. Афанасьєв, Є. В. 

Кузькін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 96 с.  

2. Демківський А. В. Основи методології наукових досліджень [Текст] : навч. посібн. / А. 

В. Демківський, П. І. Безус. – К. : Акад. муніцип. упр., 2012. – 276 с.  

3. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібн. / 

О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.  

4. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний . – Львів : 

Світ, 2001. – 416 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи.  Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання самостійної 

роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                              Л. В.Мельник, к.е.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  
1. Code: FP 2; 

2. Title: Methodology of scientific research; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the second; 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1(5); 

6. Semester when the discipline is studied: 1 (9); 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Liakhovych O.O., 

Ph.D., associate professor 

9. Results of studies: after studying this discipline student should be able to: 

- formulate scientific problems; 

- select appropriate methods of scientific research in order to solve research problems; 

- formulate working hypotheses and determine research tasks; 

- systematize the results of scientific research. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
«Introduction to a specialty», «Fundamentals of scientific research». 

12. Course contents:  
1. The concept of scientific research and requirements to it 

2. Concept of scientific research methodology and its types 

3. Empirical methods of scientific research 

4. Theoretical methods of scientific research 

5. Content and components of the research process 

6. Forms of reflection of the results of scientific research 

13. Recommended educational editions: 
1. Afanasyev A. O. Osnovy naukovykh doslidzhenʹ : navch. posibn. / A. O. Afanasʹyev, YE. V. 

Kuzʹkin. – KH. : Vyd. KHNEU, 2005. – 96 s.  

2. Demkivskyy A. V. Osnovy metodolohiyi naukovykh doslidzhenʹ [Tekst] : navch. posibn. / A. V. 

Demkivsʹkyy, P. I. Bezus. – K. : Akad. munitsyp. upr., 2012. – 276 s.  

3. Krushelʹnytsʹka O. V. Metodolohiya ta orhanizatsiya naukovykh doslidzhenʹ : navch. posibn. / 

O. V. Krushelʹnytsʹka. – K. : Kondor, 2003. – 192 s.  

4. Mochernyy S. V. Metodolohiya ekonomichnoho doslidzhennya / S. V. Mochernyy . – Lviv : 

Svit, 2001. – 416 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14  hours of practical training, 60 hours of independent work.  

Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual assignments, the 

introduction of case studies, the use of multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria:  
Assessment is carried out on a 100-point scale: 

Final control (40 points):  set-off at the end of 1 semester. 

Current control (60 points): testing, survey, problem solving, implementation of independent 

work. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 
Head of the department                                          L.V. Melnik, Ph.D., associate professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


