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1. Загальні вказівки 

 

1.1. Загальні рекомендації до вивчення дисципліни 

 

Дисципліну «Методологія наукових дослілдень» вивчають студенти 

денної форми навчання за спеціальністю 8.050104 «Фінанси». 

Робота студентів над дисципліною розпочинається з вивчення даних 

методичних вказівок. Програмний матеріал рекомендується вивчати в тій 

послідовності, що передбачена тематичним планом дисципліни. 

Після вивчення теоретичного та практичного курсу студенти складають 

залік у термін, встановлений навчальним планом. 

 

1.2. Навчально-методичні матеріали дисципліни 

 

Під час вивчення дисципліни студентам рекомендується користуватись 

наступними літературними джерелами: 

1. Конституція України. Закон вiд 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р., № 2984-ІІІ із 

змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14 

3. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р., № 

40-IV із змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15 

4. Закон України «Про інформацію» вiд 02.10.1992 р., № 2657-XII із 

змінами (нова редакція вiдбудеться 09.05.2011 р., на пiдставi № 2938-17) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12 

5. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності» від 01.06.2000 р., № 1775-ІІІ із змінами [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1775-14 

6. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 

13.12.1991 р., № 1977-XII із змінами [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12 

7. Закон УРСР «Про освіту» від 23.05.1991 р., № 1060-XII із змінами 

(Редакція вiдбудеться 02.05.2011 р., на пiдставi № 2555-17) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12 

8. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки» вiд 11.07.2001 р., № 2623-III із змінами [Електронний ресурс]. – 
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Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-

14 

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про 

підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 01.03.1999 р., № 

309 із змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=309-99-%EF 

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника» вiд 07.03.2007 р., № 644 із змінами [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=423-

2007-%EF 

11. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації. 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні вимоги 

та правила складання». 

12. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення». 

13. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – Київ: 

АБУ, 2002. – 480 с. 

14. Єріна А.М., Захожий В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових 

досліджень: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 

2004. – 212 с. 

15. Краснобокий Ю.М., Лемківський К.М. Словник-довідник 

науковця-початківця. – Київ: НМЦВО, 2001. – 72 с. 

16. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных 

исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – Київ: Знання 

КОО, 2002. – 114 с. 

17. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: 

Навчальний посібник. – Житомир: ПП Рута, 2003. – 476 с. 

18. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. 

Выполнение расчётов в среде EXCEL / Практикум: Учеб. пос. для вузов. – 

Москва: ЗАО «Финстатинформ», 2000. – 136 с. 

19. Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов. \ 

Наринян А.Р. – К., 2002. – 112 с. 

20. Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов. \ 

Фрумкин Р.А. – Алчевск, 2001. – 201 с. 

21. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – Київ: Віпол, 1997. 

22. Романчиков В.І., Третьяков О.В., Гаврилюк Ю.М. Основи 

наукових досліджень. – Кременчук: Вид. центр ІЕНТ, 2002. 

23. Романчиков В.І., Тимчук М.Ф. Основи наукових досліджень. – 

Київ: ІММБ, 2005. 

24. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований – 

Харків: Вища школа, 2002. – 200 с. 
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25. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: 

Посібник. – Київ: Академвидав, 2004. – 208 с. 

26. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідної діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероблено і доповнено – 

Київ: Знання – Пресс, 2002. – 295 с. 

27. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: 

Знання-Прес, 2002. – 295 с. 

28. Колесников А. Internet: для пользователя. – Київ: Издательская 

группа BHV, 2000. – 304 с. 

 

2. Завдання до виконання практичних занять 

 

2.1. Тема 1. Техніко-економічне обґрунтування теми НДР 

 

Питання для обговорення: 

1. Поняття про науковий напрямок, проблему, тему науково-дослідної 

роботи.  

2. Вибір теми науково-дослідної роботи. Вимоги до теми НДР.  

3. Пошук і опрацювання науково-технічної інформації на стадії вибору й 

обґрунтування теми НДР.  

4. Техніко-економічне обґрунтування теми науково-дослідної роботи.  

5. Планування наукового дослідження.  

 

Завдання: 

1. Зробити аналіз техніко-економічного обґрунтування (далі – ТЕО) 

теми запропонованого наукового дослідження та вказати недоліки, якщо 

такі є. При проведенні аналізу ТЕО теми звернути увагу на:  

1) наявність усіх структурних елементів і вказати, чи не знизилась 

цінність роботи при виявленні упущених структурних елементів;  

2) послідовність їх розміщення в роботі;  

3) мову і стиль викладення матеріалу (допустимий стиль викладення 

матеріалу від першої особи множини або безособовий);  

4) обсяг ТЕО теми.  

 

2.2. Тема 2. Загальні вимоги до проведення аналізу та оформлення 

результатів НДР 

 

Питання для обговорення: 

1. Метод, методологія та методика НДР.  

2. Методи теоретичного рівня пізнання.  

3. Методи емпіричного рівня пізнання.  
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4. Спільні методи теоретичного та емпіричного рівнів пізнання.  

 

Завдання: 

1. На основі даних, використаних в науковому дослідженні 

здійснити факторний та кореляційний аналіз. 

2. Здійснити формулювання висновків та пропозицій. 

 

2.3. Тема 3. Систематизація результатів економічного дослідження 

 

Питання для обговорення: 

1. Види систематизації результатів дослідження. 

2. Написання рефератів (види рефератів, вимоги до оформлення, 

подібність і відмінність інформативних і наукових рефератів). 

3. Особливості написання наукової статті. 

4. Загальне знайомство з іншими видами систематизації результатів 

наукових досліджень (монографії, дисертації, звіти з НДР, дипломні та 

магістерські роботи). 

 

Завдання: 

1. Зробити рецензування НДР. 

2. Зробити висновки правильності написання статті. 

 

3. Питання гарантованого мінімуму знань 

 

1. Предмет, завдання і зміст дисципліни «Методологія наукових 

досліджень». 

2. Наука як система знань. 

3. Наука і наукові дослідження в мин ул і  та сучасну епохи. 

4. Наукове дослідження як форма розвитку науки .  

5. Роль та місце  наукових досліджень у системі підготовки 

магістрів економічних спеціальностей. 

6. Форми і види науково-дослідної роботи студентів. 

7. Класифікація наукових досліджень.  

8. Вибір теми НДР.  

9. Вимоги до теми (актуальність, наукова новизна, економічна 

ефективність та значимість, зв'язок з виробництвом тощо). 

10. Обгрунтування теми та її оцінка. 

11. Методологія науки. 

12. Елементи систематизації та узагальнення фактів. 

13. Методи теоретичних і емпіричних досліджень. 

14. Методи теоретичних досліджень. 

15. Експериментальні методи дослідження. 
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16. Загальні вимоги до змісту. 

17. Загальні вимоги до оформлення. 

18. Нумерація в НДР. 

19. Правила подання ілюстрацій. 

20. Правила подання таблиць. 
21. Вимоги до написання формул. 

22. Правила подання текстового матеріалу. 
23. Мова та стиль НДР. 

24. Правила цитування та посилання на використані джерела. 
25. Оформлення списку використаних літературних джерел. 
26. Рецензування роботи та написання доповіді. 

27. Процес наукового дослідження та його характеристика. 
28. Об'єкт дослідження в економіці. 

29. Етапи наукового дослідження. 

30. Методика дослідження, її зміст і принципи розробки. 

31. Ефективність наукових досліджень і критерії її оцінки. 

32. Види систематизації результатів дослідження. 

33. Написання рефератів (види рефератів, вимоги до оформлення, 

подібність і відмінність інформативних і наукових рефератів). 

34. Особливості написання наукової статті. 
35. Загальне знайомство з іншими видами систематизації результатів 

наукових досліджень (монографії, дисертації, звіти з НДР, дипломні та 

магістерські роботи). 

 

4. Перелік тем доповідей для самостійної роботи 

 

1. Поняття про науку, її роль у розвитку суспільства. 

2. Цілі та задачі наукового дослідження. 

3. Експериментальні дослідження. 

4. Структура та класифікація науки. 

5. Об'єкт і предмет дослідження. 

6. Експертний метод дослідження. 

7. Наукові дослідження: поняття, види та форми організації. 

8. Джерела інформації для наукових досліджень. 

9. План наукового дослідження. 

10. Підготовка наукових кадрів. 

11. Основні відділи бібліотеки. 

12. Перспективний план дослідження. 

13. Основні принципи та прийоми організації наукової праці 

студентів. Роль і задачі НДРС. 

14. Форми та методи роботи з книгою. 

15. Робочий план дослідження. 
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16. Форми залучення студентів до НАвчально-дослідної роботи 

(НДРС), їх зміст. 

17. Складання конспекту. 

18. Архітектоніка наукової роботи (анотація, вступ, теоретична та 

практична частини, розрахунок ефективності, висновки, тощо). 

19. Раціональна організація розумової праці дослідника. 

20. Узагальнення, відбір та обробка інформації. 

21. Архітектоніка наукової статті. 

22. Наукові напрямки досліджень у економіці. 

23. Об'єкти наукових досліджень та їх класифікація. 

24. Гіпотеза та її доказ. 

25. Вибір теми наукового дослідження: фактори, прийоми та засоби. 

26. Загальнонаукові методи дослідження. 

27. Обробка наукової інформації. 

28. Критерії вибору і обґрунтування теми наукового дослідження. 

29. Задачі і методи теоретичного дослідження. 

30. Науковий експеримент: ціль, задачі, методика проведення. 

31. Підготуйте наукове повідомлення щодо видів та форм науково-

дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах. 

32. Підготуйте перелік економіко-математичних методів, які 

застосовуються у наукових дослідження економічного спрямування, та 

вкажіть їх характеристики та напрями застосування. 

33. Підготуйте наукове повідомлення про функції економічної науки. 

34. Підготуйте наукове повідомлення про еволюцію науки та 

розвиток наукознавства. 

35. Підготуйте наукове повідомлення про «революційні події» у 

науці та наведіть приклади їх впливу на зміни в суспільстві. 

36. Підготуйте наукове повідомлення про змістовну сутність 

економіки науки. 

37. Підготуйте наукове повідомлення про паралогізми, софізми, 

парадокси, спростування, які застосовуються у наукових дослідження 

економіки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


