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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення курсу – – ознайомлення з питаннями методології, методики й 

організації науково-дослідницької діяльності та відповідне формування у майбутнього 

фахівця необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень для підготовка до 

самостійного виконання наукових досліджень у сфері підприємництва, біржової 

діяльності та торгівлі, написання наукової кваліфікаційної роботи (магістерської) й 

апробації результатів наукових пошуків. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лабор

аторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оціню-

вання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Поняття 

та сутність 

наукового 

дослідження, 

вимоги до нього. 

2/2 Знати: теоретичні основи 

методології, методики й 

організації науково-

дослідницької діяльності. 

Вміти: формулювати 

актуальність, визначати мету, 

завдання, предмет і об’єкт 

наукового дослідження. 

Розуміти: основні методи 

дослідження в економічних 

науках. 

Розрізняти: поняття 

методології, методики, методу. 

Використовувати: різні 

методи досліджень в підготовці 

магістерської роботи 

Підготовка 

рефератів, 

написання 

тестів, 

виконання 

індивідуальних 

завдань в eLearn 

33 

Тема 2. Поняття 

методології і 

методу 

наукового 

пізнання. 

2/2 33 

Тема 3. Методи 

наукових 

досліджень. 

3/3 34 

Модуль 2 

Тема 4. 

Організація 

2/2 Знати: як організовується 

процес дослідження. 

Підготовка 

рефератів, 
25 



наукового 

дослідження 

Вміти: грамотно і ефектно 

презентувати результати 

наукового дослідження 

Розуміти: процедуру та етапи 

підготовки магістерської 

роботи. 

Розрізняти: вимоги до 

публікації різних наукових 

робіт. 

Використовувати: набуті 

навики та знання  в процесі 

здійснення діяльності науково-

пошукового і творчого 

характеру. 

написання 

тестів, 

виконання 

індивідуальних 

завдань в eLearn, 

написання тез 

для участі в 

конференції 

Тема 5. 
Інформаційне 

забезпечення 

наукових 

досліджень 

2/2 25 

Тема 6. Наукова 

(магістерська) 

робота як 

кваліфікаційне 

дослідження 

2/2 25 

Тема 7. 
Оформлення та 

оприлюднення 

результатів 

наукового 

дослідження 

2/2 25 

Всього за 1 семестр 70 

Іспит    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні 

мати коректні текстові посилання на використану літературу. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 

заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


