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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра маркетингу, менеджменту та економіки 

Навчальна дисципліна МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 3 

Статус дисципліни 
Обов’язкова компонента ОП (вивчається у 1 

семестрі, залік) 

Мова викладання  українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни - вивчення теоретико-

методологічних основ наукових досліджень і 

практики організації наукової діяльності, 

формування і розвиток навичок застосування 

різних методів наукового пошуку у 

професійній діяльності.  

Завдання вивчення дисципліни:  

- ознайомлення з основами наукознавства та 

методологією наукових досліджень;  

- набуття практичних навичок застосування 

загальнонаукових та спеціально-юридичних 

методів у науково-правових дослідженнях; 

 - формування навичок організації процесу 

наукового дослідження;  

- розвиток умінь роботи з джерелами 

інформації у процесі наукового дослідження; 

 - формування готовності до науково-

дослідної роботи, стимулювання пошукової 

активності, прагнення до творчого пошуку. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ЗК 1 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

СК 3 Здатність до саморозвитку, навчання 

впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 
Р 1 Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 



методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах; 

Р 8 Застосовувати спеціалізоване 

програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління 

організацією; 

Р 11 Мати навички забезпечення особистого 

професійного розвитку та планування 

власного часу 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час вивчення дисципліни. 

Оцінювання здійснюється за національною 

шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно) та за шкалою ЄКТС, де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Наука як сфера людської діяльності  

Наука: поняття та ознаки. Функції, мета і завдання науки. Історія науки.  

 

Тема 2. Наука як система знань Наукознавство. Наука як динамічна система знань. 

Сучасна система наукових знань. Підходи до класифікації наук: методологічний, 

логічний, гносеологічний. Класифікація наук. Фундаментальні і прикладні науки: поняття, 

завдання. Природничі, технічні й суспільні науки як основні галузі знань. Поглиблення 

інтеграції суспільних, природничих і технічних наук.  

 

Тема 3. Державне регулювання та управління у науковій та науково-технічній діяльності 

Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність. Державне регулювання 

та управління у науковій і науково-технічній діяльності в Україні: поняття, цілі та 

напрями, принципи, інструменти. Компетенції та повноваження державних органів у 

сфері наукової і науково-технічної діяльності в Україні.  



 

Тема 4. Наукова та науково-технічна діяльність Поняття, види та рівні наукової та 

науково-технічної діяльності. Суб’єкти наукової та науково-технічної діяльності. Об’єкти 

наукової та науково-технічної діяльності.  

 

Тема 5. Наукові та науково-педагогічні кадри  

Наукові ступені і вчені звання. Підготовка наукових кадрів. Посади наукових та науково-

педагогічних працівників. Атестація та підвищення кваліфікації наукових працівників. 

Гарантії соціально-правового статусу вчених, наукових працівників.  

 

Тема 6. Академічна свобода та академічна доброчесність  

Академічна свобода як самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час 

провадження науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що 

здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та 

інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з 

урахуванням обмежень, установлених законом. 

Академічна доброчесність як сукупність етичних принципів, визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Що передбачає дотримання академічної 

доброчесності науково-педагогічними працівниками і здобувачами освіти. Академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, обман, списування, хабарництво, 

необ’єктивне оцінювання як форми порушення академічної доброчесності. Академічна 

відповідальність наукових/науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти за 

порушення академічної доброчесності. Порядок виявлення та встановлення фактів 

порушення академічної доброчесності. Права особи, стосовно якої порушено питання про 

порушення нею академічної доброчесності. 

 

Тема 7. Методологічні основи наукового пізнання 

Наукове пізнання: поняття й рівні. Емпіричний (фактичний) рівень наукового пізнання. 

Теоретичний рівень наукового пізнання. Форми розвитку наукових знань. 

 

Тема 8. Основи методології науково-дослідної діяльності  

Основи теорії наукового пізнання. Методологія наукового дослідження у широкому і 

вузькому розумінні. Принципи наукової методології: універсального взаємозв’язку, 

діалектичної суперечності, єдності якісного і кількісного, діалектичного заперечення та 

відбиття. Складові методології наукового дослідження. Класифікація наукових 

досліджень. Методи наукового пізнання. Поняття методу. Види та рівні методів. 

Методологія емпіричних досліджень. Методологія теоретичних досліджень. Пізнавальні 

прийоми і форми наукових досліджень. 

 

Тема 9. Спеціальні методи досліджень з економічної тематики 

Методи збору та узагальнення інформації. Методи спостереження та збору даних. Методи 

вибіркового спостереження. Методи групування. Таблично-графічні методи. Методи за 

видами аналізу. Нормативний метод. Методи прогнозування. Методи моделювання. 

Евристичні методи. 

 

Тема 10. Наукові підходи у дослідженнях з економічної тематики  

Проблемний підхід: сутність та призначення. Інструментарій вибору методів дослідження. 

Концептуальний підхід. Розуміння концепції. Різновиди концепції. Структура процесу 

формування концепції та програм розвитку правової сфери. Етапи розробки концепції 

розвитку правової сфери. Системний підхід. Принципи використання системного підходу. 



Інші підходи у дослідженнях з економічної тематики. 

 

Тема 11. Формування вченого як носія наукових знань 

Середовище формування вченого і використання ресурсу знань. Передумови активізації 

процесу впровадження у виробництво вже отриманих знань. Функції інтелектуального 

потенціалу суспільства. Розвиток творчих здібностей та особистісні риси працівника 

науки. Зовнішні і внутрішні мотиви, що зумовлюють прагнення людини до наукової 

діяльності. Особливості розумової праці та її організації. Основні психологічні риси 

діяльності вчених. Критичне осмислення досягнень науки. 

 

Тема 12. Процес наукового дослідження 

Сутність процесу наукового дослідження, його рівні, структура, основні етапи здійснення. 

Обґрунтування теми (проблеми) наукового дослідження. Об’єкт і предмет наукового 

дослідження. Вибір емпіричної бази наукового дослідження. Основні прийоми наукових 

узагальнень, формування висновків і рекомендацій за результатами досліджень. 

Формування положень наукової новизни. Наукова стаття як форма апробації наукового 

дослідження. Вимоги до наукових статей. 

 

Тема 13. Інформаційне забезпечення наукового дослідження 

Наукова інформація: поняття, види, функції. Класифікація джерел інформаційного 

забезпечення, носії інформації, наукові документи. Загальні підходи та принципи 

формування інформаційного забезпечення наукового дослідження. Характеристика і 

класифікація наукових літературних джерел. Обробка наукових літературних джерел. 

Методи аналізу і обробки статистичної інформації. Інформаційні ресурси і технології в 

науковому дослідженні. Пошук наукової інформації у мережі Інтернет. 

 

Тема 14. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації у наукових дослідженнях 

Бібліотека - інтелектуальний центр наукових досліджень. Історія розвитку бібліотек в 

Україні. Бібліографічні джерела інформації про право, правову сферу. Статистичні 

матеріали, наукова та навчальна література, науково-популярна література, практичні 

посібники, довідкова література. Інформаційно-пошукові мови бібліографічних фондів. 

Індексування наукової інформації у довідково-інформаційних фондах. Універсальна 

десяткова класифікація (УДК). Систематичний та алфавітний каталоги. 

 

Тема 15. Систематизація результатів дослідження з правової тематики 

Види систематизації результатів дослідження. Науковий реферат. Інформативний реферат. 

Монографія. Дисертація. Кваліфікаційна робота як результат наукового дослідження: 

поняття, види. Магістерська робота як вид кваліфікаційного наукового дослідження. 

Вибір та обґрунтування теми, структура і план магістерської роботи. Вимоги до 

оформлення магістерських робіт. Бібліографічний опис джерел, використаних у 

науковому дослідженні. Процедури рецензування і підготовки до захисту робіт. 

Процедура захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи. 
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