
 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВВ 2. 
2. Назва: Методологія міжнародних наукових кон’юнктурних досліджень. 
3.Тип: Вибірковий. 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  5. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  3. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Жемба А.Й. кандидат 
економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин. 
9. Результати навчання: 
Набуття, засвоєння та формування студентами теоретичних знань, умінь та практичних 
навичок методології і методів дослідження, інформаційного забезпечення науково-дослідної 
роботи, основних вимог щодо оформлення наукових результатів, введення елементів 
наукової творчості у професійно орієнтовані дисципліни, визначення системного підходу; 
моделювання систем; формування наукової культури студентів, що дає змогу досліджувати 
процеси світової економіки та інтеграції суб’єктів економіки у їх спорідненості, відмінності 
та історичному аспекті. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  «Статистика», «Основи 
наукових досліджень», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» та дисципліни, що 
безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.  
12. Зміст курсу: Загальні відомості про науку, наукові дослідження та їх методологію. 
Загальні відомості про науку і наукові дослідження. Методологія та методи наукового 
дослідження. Технологія проведення наукових досліджень. Загальна схема проведення 
наукових досліджень. Пошук та накопичення матеріалів у процесі наукового дослідження. 
Економічні дослідження та їх проведення. Систематизація та оформлення результатів 
наукових досліджень. Впровадження результатів наукових досліджень та їх ефективність. 
Ефект дослідження, його види. Ефективність результатів економічних досліджень, її 
особливості, критерії ефективності. Розрахунок економічної ефективності результатів 
наукових досліджень.Підготовка наукових публікацій. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Гордійчук А.С. Основи наукових досліджень : Навч.посіб. / А.С. Гордійчук, О.А. Стахів – 
Рівне : НУВГП, 2008. – 331 с. - Мін-во освіти і науки України. НУВГП. 
2. Кір'янов В.М. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. для економічних спец./  – Рівне 
: В.М. Кір'янов. – НУВГП, 2008. – 286 с.  
3. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : Навч. посібн / В.В. Ковальчук. – К. : 
Слово, 2009. – 240 с.  
4. Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці : Навч. посіб.-2-ге вид. / 
Ю.В. Макогон, В.В. Пилипенко - Донецьк : Альфа-прес, 2007. – 144 с.  
5. Ростовський В.С. Основи наукових досліджень і технічної творчості : Підручник./ 
В.С. Ростовський, Н.В. Дібрівська – Київ : ЦУЛ, 2009. – 96 с.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-
дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік в кінці 9 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, усне / письмове опитування. 
16. Мова викладання: Українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Завідувач кафедри міжнародних  
економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., професор 
 
 
 
 
                                   П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 

                               DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

1. Code: VV 2. 
2. Title: Methodology of international scientific conjuncture studies. 
3. Type: selective. 
4. Higher education level:  the 2nd (Master's degree). 
5. Year of study when the discipline is offered:  5. 
6. Semester when the discipline is studied:  9. 
7. Number of established ECTS credits:  3. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Zhemba A.I., 
Candidate of Economic Sciences, associate professor of the department of international economic 
relations. 
9. Results of studies: after having studied the discipline the student must:  
−  have acquired, mastered and formed theoretical knowledge, abilities and practical skills relative 
to the methodology and methods of investigation, the information support of research work; 
–  have a competent knowledge of basic requirements for legalizing scientific results, introducing  
elements of scientific creativity in the professionally oriented discipline, defining a systematic 
approach,  system modelling; 
–  be aware of forming students' scientific culture, which enables to study the processes of the world 
economy and the integration of economic entities within the framework of their affinity, distinction 
and historical aspect. 
10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 
measures.  
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Statistics", "Fundamentals of scientific studies", "Microeconomics", "Macroeconomics" and 
disciplines that directly form the competence of an expert in the appropriate field of training. 
12. Course contents:: General information about science, scientific studies and their methodology. 
General information about science and research. Methodology and methods of scientific studies. 
Technology of conducting scientific research. General scheme of scientific research. Search and 
accumulation of materials in the process of carrying out scientific research. Economic studies and 
their conduct. Systematizing and legalizing the results of scientific studies. Implementing the 
research results and their effectiveness. The effect of research, its types. The effectiveness of the  
economic research results, its features, criteria of efficiency. Calculation of scientific studies results 
economic efficiency. Preparation of scientific publications. 
13. Recommended educational editions: 

1. Gordiichuk A.S. Fundamentals of scientific studies: teaching manual / A.S. Gordiichuk, 
O.A. Stakhiv. – Rivne: NUWEE, 2008. – 331 p. – Ministry of Education and Science of Ukraine. 
NUWEE.  

2. Kirianov V.M. Fundamentals of scientific studies: teaching manual  for economic specialties 
/  – Rivne: V.M. Kirianov. – NUWEE, 2008. – 286 p.   

3. Kovalchuk V.V. Fundamentals of scientific studies: teaching manual / V.V. Kovalchuk. – 
K.: Slovo, 2009. – 240 p.   

4. Makogon Yu.V. Fundamentals of scientific studies  in economics: teaching manual. – The 
2nd edition. / Yu.V. Makogon, V.V. Pylypenko, – Donetsk: Alfa-pres, 2007.– 144 p.   

5. Rostovskyi V.S. Fundamentals of scientific studies and technical creativity: textbook. / V.S. 
Rostovskyi, N.V. Dibrivska. – Kyiv: TsUL, 2009. – 96 p  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes –16 hours,  independent work –58 hours. Total – 90 hours. 
Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing 
business and role games, case methods, individual and group research tasks, using multimedia 
presentations. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control: test at the end of the 9th semester. 
Current control (100 points): testing, oral/written questioning.  
16. Language of teaching:   Ukrainian. 
 
Head of the international economic relations department, 
Doctor of Economics, professor                                                  O.M. Sazonets 
 
Переклад виправив та відредагував П.І.Мігірін  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


