
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ЗПГ4. 

2. Назва: Методологія наукових досліджень; 

3. Тип: вибірковий (освітньо-професійна програма «Місцеве самоврядування»); 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1;  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0  
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Фесянов Петро Олексійович, 

кан наук з державного управління, доцент кафедри державного управління, документознавства та 

інформаційної діяльності. 

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

• предмет, сутність та класифікацію наук; 

• методологію наукових досліджень, їх планування та організацію; 

• методи наукових досліджень у сфері публічного управління та адміністрування;  

• правила проведення аналізу науково-технічної інформації та патентного пошуку; 

• вимоги до оформлення результатів наукових досліджень; 

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

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Державне управління, 

економіка і врядування, Регіональна економіка, Основи права; 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Економіка, 
Публічне адміністрування; 

12. Зміст курсу: 
Тема 1. Роль та місце навчальної дисципліни (науки) «Методологія наукових досліджень» у 

підготовці фахівців. 

Тема 2. Загальні відомості про науку, наукові дослідження. 

Тема 3.  Методологія та методи наукових досліджень. 

Тема 4. Загальна схема наукових досліджень. 

Тема 5. Пошук та накопичення матеріалів у процесі наукового дослідження. 

Тема 6. Економічні дослідження та їх проведення. 

Тема 7. Систематизація і оформлення результатів наукових досліджень. 

Тема 8. Впровадження результатів наукових досліджень та їх ефективність. 

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.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
2 год. лекцій, 6 год. практичні, 82 год. самостійної роботи. Разом – 90 год. Методи:інтерактивні 

лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, 

кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів, розрахунок податкових надходжень на основі сучасних методик 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: залік в кінці 1-го семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, залік. 

16. Мова викладання: українська. 
 

 

Завідувач кафедри:                                        І. Л. Сазонець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: LNG4.  

2. Title: Research methodology;  

3. Type: selective;  

4. Higher education level: II (Master's),  

5. Year of study offered: 1;  

6. Semester when discipline is studied:1;  

7. Number of ECTS credits established: 3.0  

8. Last name, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Petyanov Fesyanov, Ph.D.  

9. Learning outcomes: After studying the discipline, the student should be able to: • subject, nature and 

classification of sciences; • research methodology, planning and organization; • Research methods in public 

administration and administration; • rules for the analysis of scientific and technical information and patent 

search; • requirements for the design of research results;  

10. Forms of organization of classes: educational employment, independent work, practical training, 

control measures;  

11. Disciplines that precede the study of the specified discipline: Public Administration, Economics and 

Governance, Regional Economics, Fundamentals of Law; 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Economics, Public 

Administration;  

12. Course contents:  
Topic 1. The role and place of the discipline (methodology) of "Research methodology" in the training of 

specialists. 

Topic 2. General information about science, scientific research. 

Topic 3. Methodology and methods of scientific research. 

Theme 4. The general scheme of scientific researches. 

Topic 5. Finding and accumulating materials in the process of scientific research. 

Topic 6. Economic research and its conduct. 

Theme 7. Systematization and design of the results of scientific research. 

Topic 8. Implementation of research findings and their effectiveness.  

13. Recommended educational publications: 
1. Gordichuk AS Fundamentals of Scientific Research: Tutorial. / A.S. Gordiychuk, OA Stakhiv - Exactly: 

NSUHRP, 2008. - 331 p. - Ministry of Education and Science of Ukraine. NUGGP. 

2. Kiryanov VM Fundamentals of Scientific Research: Educ. tool. for economic specials. - - Exactly: V.M. 

Kiryanov. - NSULP, 2008. - 286 p. 

3. Kovalchuk VV Fundamentals of Scientific Research: Educ. manual / VV Kovalchuk. - K.: Word, 2009. - 

240 p. 

4. Makogon Yu.V. Fundamentals of Scientific Research in Economics: Educ. tool. Second view. / Yu.V. 

Makogon, V.V. Pilipenko - Donetsk: Alpha Press, 2007. - 144 p.  

14. Planned learning activities and teaching methods: 
2 hours lectures, 6 hours practical, 82 hours independent work. Total - 90 years. Methods: interactive 

lectures, elements of problem lecture, individual tasks, implementation of business and role-playing games, 

case-methods, individual and group research tasks, use of multimedia tools, calculation of tax revenues 

based on modern methods 

15. Assessment forms and criteria: 
Final control: credit at the end of the 9th semester. 

Current control (100 points): testing, polls, credit. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Head of the department, 

Doctor of Economics         I. L. Sazonets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


