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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 
 

Мета дисципліни «Методологія наукових досліджень» – 

формування знань з методології, теорії методу і процесу, організації, 

методичного забезпечення науково-дослідної діяльності. 

Завдання дисципліни «Методологія наукових досліджень» – 

теоретична підготовка з питань сутності понять і категорій 

методологій наукових досліджень; організації процесу наукового 

дослідження; застосування теоретичних та емпіричних методів 

дослідження; методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; 

розробки етапів та форм процесу наукового дослідження; організації 

науково-дослідної роботи магістрів; специфіки наукового пізнання; 

змісту та структури процесу наукового дослідження; оформлення 

результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; 

визначення економічної ефективності наукових досліджень. 

Предмет дисципліни: система загальних принципів і підходів 

наукового пізнання, методи, технології пізнання, що пов'язані з 

науковою та практичною професійною діяльністю в галузі економіки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- теоретичні основи предмету методології наукового пізнання, 

його значення в науковій діяльності 

- специфіку  наукового знання та вимоги щодо проведення 

наукового  дослідження 

  - функції наукового знання та засобі перевірки наукових 

теорій; 

 вміти: 

- застосовувати теоретичні та емпіричні методи дослідження; 

- організовувати власний процес наукового дослідження;  

- здійснювати пошук наукових джерел для проведення 

дослідження; 

- використовувати критичне мислення у своїй професійній 

галузі; 

- оформлювати результати наукових досліджень; 

- здійснювати практичне впровадження результатів наукових 

досліджень; 

- оцінювати економічну ефективність наукових досліджень. 
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2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і 

тем  

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л
 

п
 

ср
 

ін
д

 

л
 

п
  

ср
 

ін
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовний модуль 1.  Теоретичні основи наукового дослідження 

Тема 1. Поняття науки і 

наукового дослідження 
10 1 1 8 - 11 1  10 - 

Тема 2. Загальнотеоретичні 

основи наукового пізнання 
12 2 2 8 - 11 1  10 - 

Тема 3. Наукове дослідження 

та методика його виконання в 

економіці 

8 1 1 6 - 10   10 - 

Змістовний модуль 2.  Організація наукової роботи 

Тема 4. Етапи наукового 

дослідження 
14 2 2 10 - 13  1 12 - 

Тема 5. Методи наукового 

дослідження 
10 2 2 6 - 10   10 - 

Тема 6. Організація науково-

дослідної роботи 
12 2 2 8 - 10   10 - 

Тема 7. Інформаційне 

забезпечення наукових 

досліджень 

12 2 2 8 - 10   10 - 

Тема 8. Оформлення 

результатів наукових 

досліджень 

12 2 2 8 - 11  1 10 - 

Разом 90 14 14 62 - 90 2 2 82 - 
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3. Тематичний зміст самостійної роботи 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи наукового дослідження  

 
Тема 1. Поняття науки і наукового дослідження 
 

1. Поняття науки та наукового дослідження.  

3. Основні функції науки.  

4. Структура науки та її елементи.  

5. Класифікація науки.  

6. Основні наукові галузі.  

7. Напрями сучасного розвитку науки.  

8. Підготовка наукових кадрів.  

 
Рекомендована література 

1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень / М. Т. Білуха : 

підручник. –Київ : АБУ, 2002. - 480 с. 

2. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. 

посібник. / [Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л.]. – Київ : ЦНЛ, 2004. 

- 212с.  

4. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник 

/ Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – Київ : Знання, 2007. - 317с.  

5. Кочкарьов Д.В. Інформаційні системи та математичні методи в 

наукових дослідженнях. - Навч. посібник. Кредитно-модульна система 

орг. навч. процесу.-Рівне:НУВГП,2010. - 75с. 

6. Макогон Ю.В., Пилипенко В.В. Основи наукових досліджень в 

економіці:Навч. посіб.-2-ге вид.-Донецьк:Альфа-прес,2007. - 144с.  

7. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у 

вищій школі:Навч. посібник. - Київ:Центр навчальної літератури,2003. 

- 116с. 

 

 
Тема 2. Загальнотеоретичні основи наукового пізнання 
Поняття методології. Вибір методологічної основи дослідження. 

Схема наукового пізнання. Поняття про наукові факти. Поняття 

наукової проблеми. Характеристика гіпотези та її види. Загальна 
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характеристика й визначення наукової теорії. Поняття наукового 

пізнання. Ознаки наукового пізнання. Специфіка філософсько-

методологічного дослідження науки. Форми організації наукового 

знання: факт, положення, поняття, категорія, принцип, закон, теорія, 

ідея, парадигма. Передумови наукового мислення і діяльності. 

Пізнавальний статус наукових законів моделі розвитку науки. 

Критерії науковості знання: істинність, обгрунтованність, 

інтерсуб’єктивність. Наукове і ненаукове знання. Форми ненаукового 

знання. Наука як соціокультурний феномен. Наукова картина світу і її 

еволюція. Поняття синергетики й евристики. Взаємозв'язок 

епістемології і соціальної філософії.  

 

Рекомендована література 

1. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / 

Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – Київ : Знання, 2007. - 317с.  

2. Фаренік С. Логіка і методологія наукового дослідження : наук.- 

метод. Посіб / С. Фаренік. – Київ : Вид-во УАДУ, 2000. - 340с. 

3. Кір'янов В.М. Основи наукових досліджень:Навч. посіб. для 

економічних спец.-Рівне:НУВГП,2008. - 286с. 

 
Тема 3. Наукове дослідження та методика його виконання в 

економіці 
Поняття об'єкта та предмета наукового дослідження. Поняття про 

метод, методологію та рівні наукового дослідження. Типологія 

методів наукового пізнання: філософські, загально-наукові, 

загальнологічні, емпіричні та теоретичні. Особливості наукового 

дослідження в області економіки.   

 

Рекомендована література 

1. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / 

Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – Київ : Знання, 2007. - 317с.  

2. Фаренік С. Логіка і методологія наукового дослідження : наук.- 

метод. Посіб / С. Фаренік. – Київ : Вид-во УАДУ, 2000. - 340с. 

3. Гордійчук А.С., Стахів О.А. Основи наукових 

досліджень:Навч.посіб.-Рівне:НУВГП,2008. - 331с. 
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Змістовий модуль 2. Організація наукової роботи  

 
Тема 4. Етапи наукового дослідження 
Основні етапи наукового дослідження. Виявлення, формування і 

постановка наукової проблеми. Сутність, характер і шляхи вирішення 

наукової проблеми. Поняття про факти дійсності, їх види та зміст. 

Відмінність між фактом-подією та науковим фактом. Формування та 

обґрунтування наукових гіпотез. Формування наукової теорії – 

основний етап у процесі наукового дослідження. Поняття про 

емпіричні та теоретичні рівні наукового дослідження.  

 

Рекомендована література 

1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень / М. Т. Білуха : 

підручник. –Київ : АБУ, 2002. - 480 с. 

3. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / 

Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – Київ : Знання, 2007. - 317с.  

4. Гордійчук А.С., Стахів О.А. Основи наукових 

досліджень:Навч.посіб.-Рівне:НУВГП,2008. - 331с. 

5. Кір'янов В.М. Основи наукових досліджень:Навч. посіб. для 

економічних спец.-Рівне:НУВГП,2008. - 286с. 

6. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень:Навч. посіб.-Рівне:НУВГП,2010. - 176с. 

 

Тема 5. Методи наукового дослідження 
Методи нагромадження емпіричного матеріалу та вираження його 

в різних формах емпіричного знання. Методи спостереження, 

вимірювання, опису, експерименту та їх роль у дослідженні. Види та 

форми науково-дослідної роботи магістрів. Класифікація наукових 

досліджень. Теоретичні, експериментальні дослідження. 

Фундаментальні і прикладні дослідження.  

 

Рекомендована література 

1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень / М. Т. Білуха : 

підручник. –Київ : АБУ, 2002. - 480 с. 

2. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посібник. 

/ [Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л.]. – Київ : ЦНЛ, 2004. - 212с.  
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4. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у 

вищій школі:Навч. посібник. - Київ:Центр навчальної літератури,2003. 

- 116с. 

 

Тема 6. Організація науково-дослідної роботи 
Реферування літератури. Виконання магістерської роботи. 

Обґрунтування теми, розробка її змісту, проведення наукового 

дослідження, апробація результатів дослідження у практиці діяльності 

підприємств-об'єктів дослідження. Участь у розробці держбюджетної 

та госпдоговірної тематики кафедри. Участь у конкурсах наукових 

робіт магістрантів, науково-практичних конференціях. Складання 

наукової доповіді, наукової статті. Планування науково-дослідної 

роботи магістрантом. Складання індивідуального плану роботи 

магістранта. Розробка календарного плану виконання випускної 

науково-кваліфікаційної роботи. Розробка плану впровадження 

результатів наукових досліджень. Систематизація результатів 

дослідження. 

 

Рекомендована література 

1. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. 

посібник. / [Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л.]. – Київ : ЦНЛ, 2004. 

- 212с.  

2. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник 

/ Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – Київ : Знання, 2007. - 317с.  

3. Фаренік С. Логіка і методологія наукового дослідження : 

наук.- метод. Посіб / С. Фаренік. – Київ : Вид-во УАДУ, 2000. - 340с. 

 

Тема 7. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 
Поняття наукової інформації. Види та вимоги до наукових видань: 

автореферат, дисертації, препринт, збірник наукових праць, матеріали 

наукової конференції, тези доповідей наукової конференції, науково-

популярне видання. Технологія роботи з науковою літературою. 

Особливості збирання, обробки та інтерпретації інформації.  
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Рекомендована література 

1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень / М. Т. Білуха : 

підручник. –Київ : АБУ, 2002. - 480 с. 

2. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. 

посібник. / [Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л.]. – Київ : ЦНЛ, 2004. 

- 212с.  

3. Кір'янов В.М. Основи наукових досліджень:Навч. посіб. для 

економічних спец.-Рівне:НУВГП,2008. - 286с. 

4. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень:Навч. посіб.-Рівне:НУВГП,2010. - 176с. 

 

Тема 8. Оформлення результатів наукових досліджень 
Викладення висновків та рекомендацій у формі реферату, наукової 

статті, тез доповіді, звіту про виконану науково-дослідну роботу, 

курсової, випускної магістерської роботи. Наукова стаття. Звіт про 

науково-дослідну роботу (НДР). Упровадження результатів 

закінчених досліджень та розрахунок їх ефективності. Упровадження 

завершених досліджень: дослідне випробування розроблених методик, 

рекомендацій, інструкцій, положень. Ефективність результатів 

наукових досліджень та її критерії. Економічна, науково-технічна, 

соціальна ефективність.   

 

Рекомендована література 

1. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. 

посібник. / [Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л.]. – Київ : ЦНЛ, 2004. 

- 212с.  

2. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник 

/ Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – Київ : Знання, 2007. - 317с.  

3. Фаренік С. Логіка і методологія наукового дослідження : 

наук.- метод. Посіб / С. Фаренік. – Київ : Вид-во УАДУ, 2000. - 340с. 

4. Макогон Ю.В., Пилипенко В.В. Основи наукових досліджень в 

економіці:Навч. посіб.-2-ге вид.-Донецьк:Альфа-прес,2007. - 144с.  

5. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у 

вищій школі:Навч. посібник. - Київ:Центр навчальної літератури,2003. 

- 116с. 
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4. Оформлення звіту про самостійну роботу 
 

Підсумком самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання над вивченням дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» є складання конспекту за питаннями, вказаними у п.3.  

Конспект оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 

х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, праве — 

10 мм. Конспект може бути рукописним або друкованим і виконується 

українською мовою. 

Перевірка конспекту з самостійної роботи відбувається у терміни, 

спільно обумовлені студентом і викладачем. 

 
5. Рекомендована література 

 
Базова література 

 
1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень / М. Т. Білуха : 

підручник. –Київ : АБУ, 2002. - 480 с. 

2. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. 

посібник. / [Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л.]. – Київ : ЦНЛ, 2004. 

- 212с.  

3. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник 

/ Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – Київ : Знання, 2007. - 317с.  

4. Фаренік С. Логіка і методологія наукового дослідження : 

наук.- метод. Посіб / С. Фаренік. – Київ : Вид-во УАДУ, 2000. - 340с. 

 
Допоміжна література 

 
1. Гордійчук А.С., Стахів О.А. Основи наукових 

досліджень:Навч.посіб.-Рівне:НУВГП,2008. - 331с. 

2. Кір'янов В.М. Основи наукових досліджень:Навч. посіб. для 

економічних спец.-Рівне:НУВГП,2008. - 286с. 

3. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень:Навч. посіб.-Рівне:НУВГП,2010. - 176с. 

4. Кочкарьов Д.В. Інформаційні системи та математичні методи в 

наукових дослідженнях. - Навч. посібник. Кредитно-модульна система 

орг. навч. процесу.-Рівне:НУВГП,2010. - 75с. 
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5. Макогон Ю.В., Пилипенко В.В. Основи наукових досліджень в 

економіці:Навч. посіб.-2-ге вид.-Донецьк:Альфа-прес,2007. - 144с.  

6. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у 

вищій школі : Навч. посібник. – Київ : Центр навчальної літератури, 

2003. - 116с. 
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