
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Методологія наукових досліджень» 
1. Код: ВВ2. 

2. Назва: Методологія наукових досліджень. 

3. Тип: вибіркова. 

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: М.В.Мальчик, д.е.н, проф., 

завідувач кафедри маркетингу 

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

− обирати напрям науково-дослідної роботи та обґрунтовувати актуальність досліджень; 

− визначати зміст і структуру предмета та об’єкта дослідження, формулювати мету та завдання; 

− використовувати методику формування проблем наукового дослідження у сфері маркетингу; 

− планувати і виконувати теоретичні та прикладні наукові дослідження; 

− використовувати загальні та спеціальні методи дослідження у сфері маркетингу;  

− підбирати та використовувати фінансову інформацію у науково-дослідній роботі; 

− правильно оформлювати результати наукових досліджень та оприлюднювати їх на 

конференціях, олімпіадах, конкурсах. 

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

контрольні заходи. 

11.Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: “Основи наукових досліджень”, 

“Науковий семінар”. 

12. Зміст курсу: Роль та місце навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» у 

підготовці маркетологів. Загальні відомості про науку і наукові дослідження. Методологія та методи 

наукового дослідження. Загальна схема проведення наукових досліджень. Пошук та накопичення 

матеріалів у процесі наукового дослідження. Економічні дослідження та етапи їх проведення. 

Систематизація та оформлення результатів наукових досліджень. Впровадження результатів наукових 

досліджень та їх ефективність. Підготовка наукових публікацій. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Кір'янов В.М. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для економічних спец. / В.М. 

Кір'янов. – Рівне : НУВГП, 2008. – 286 с.  

2. Ковальчук, В.В. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посібн / В.В. Ковальчук. – К. : Слово, 

2009. – 240 с.  

3. Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення [Текст] : ДСТУ 3008 

95 – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Київ друк. ФПУ, 1995. – 35 с.  

4. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : 

(ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [Чинний з 2007-07-01]. – К. : Держспоживстандарт 

України, 2007. – ІІІ, ІІІ, 47 с.  

5. Ростовський, В.С. Основи наукових досліджень і технічної творчості [Текст] : підручник./ 

В.С. Ростовський, Н.В. Дібрівська – К.: ЦУЛ, 2009. – 96 с.  

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

Методи навчання: 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. 

Поточний контроль (40 балів): тестування, опитування, перевірка самостійної роботи студентів. 

Підсумковий контроль (60 балів) – залік письмовий в кінці 9 семестру. 

16. Мова викладання: українська. 

 
 
         Завідувач кафедри                                                                    М.В. Мальчик, д.е.н., проф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE TRAINING COURSE 

"Research Methodology" 

1. Title. Research Methodology  

2. Index.VV2 

3. Type.  The selective. 

4. Academic year. 5. 

5. Semester. 9. 

6. Credits. 3. 

7. Lecturer name, academic degree and position. M.V.Malchyk, Doctor of 

Economics, Professor, Head of Marketing Department. 

8. Results of studies. 

After studying the discipline the student should be able to: 

- choose the direction of research and justify the relevance of research; 

- determine the content and structure of the subject and object of research, formulate 

goals and objectives; 

- use the method of forming the problems of scientific research in marketing; 

- plan and carry out theoretical and applied research; 

- use general and special methods in marketing; 

- select and use financial information in research work; 

- execute research results and publish them at conferences, contests properly. 

9. Mandatory previous educational disciplines. 

"Basic Scientific Research", "Scientific Seminar". 

10. Contents. 
The role and place of discipline "Methodology of Research" in education marketing. 

General information about science and research. The methodology and methods of scientific 

research. The general scheme of research. Search and storing materials during research. 

Economic research and stages of their implementation. Organizing and execution of research 

results. Implementation of research results and their effectiveness. Preparation of scientific 

publications. 

11. Recommended literature 
1. Kiryanov, V.M. Basic research [Text]: teach. guidance for economic specialties. / 

V.M. Kiryanov. - Rivne: NUWMNRU, 2008. - 286 p. 

2. Kovalchuk, V.V. Basic research [Text]: textbook / V.V. Kovalchuk. - K. Slovo, 2009. 

- 240 p. 

3. Documents. Reports in science and technology. The structure and design rules [text]: 

ISO 3008 95 - [Effective as of 01.01.1996]. - K: Kyiv printing. FPA, 1995. - 35 p. 

4. Bibliographic records. Bibliographic description. General requirements and 

regulations for the [Text] 

(7.1-2003, IDT):  7.1: 2006. - [Valid from 2007-07-01]. - K: State Committee of 

Ukraine, 2007. - III, III, 47 p. 

5. Rostov, V.S. Basic research and technical creativity [Text]: a textbook. / V.S. Rostov, 

N.V. Dibrovsky - K .: TSUL, 2009. - 96 p. 

12. Planned activities and teaching methods. 
Lectures with the use of computer technologies, practical employments, independent 

job processing. 

13. Evaluation methods and criteria. 
Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (40 points): testing, interviewing, checking of the students' independent 

work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Final control (60 points) - written test at the end of the ninth semester. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
16 hours of lectures and 14 hours of laboratory works, 60 hours of independent work. 

Total - 90 hours. 

Teaching methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, 

implementation of business and role-playing, case methods, individual and group research 

tasks using multimedia tools. 

15.Teaching language. Ukrainian. 

 

Head of Marketing Department                     M.V.Malchyk, Doctor of Economics, 

Professor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


