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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Мета: навчальна дисципліна  формує логічне мислення у магістрів як наукового, так і виробничого 

спрямувань, необхідне для підготовки доповідей, написання наукових статей, монографій, кандидатських та 

докторських дисертацій. Рівень знань з дисципліни  значною мірою забезпечує здобуття студентами 

відповідних навиків щодо оформлення результатів проведеної ними наукової роботи та загалом визначає їх 

професійну компетентність. Студенти: 

 набувають знань щодо значення теоретичної бази та методологічних засад при проведенні наукових 

досліджень;  

 опановують методи, технологію та організацію ефективного проведення наукового дослідження в 

економіці.  

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Годин

и 

(лекції

/практ

ичні) 

Результати навчання 
Оцінювання 

 

 

 

Оцінювання, 

 бали 

семестр  

Змістовий модуль 1. Теоретично-методологічний базис наукових досліджень  
Тема 1. Наука й наукові 

дослідження в сучасному світі 

1/1 Знати 

 суть науки її нормативне 

регулювання; сучасні наукові 

школи та класифікацію наук; 

особливості організації наукових 

досліджень;методологію наукових 

досліджень; методи наукових 

досліджень технологію проведення 

наукових досліджень; види та 

етапи науково-дослідної роботи. 

Вмітиволодіти фундаментальною, 

загальнонауковою, конкретно 

науковою методологією та 

економічними методами 

дослідження. 

Аналізувати наукові проблеми 

економіки та застосовувати 

відповідну методику їх 

дослідження.  

Контроль засвоєння 

лекційного матеріалу 
за Темою 1. 

Презентації 

особливостей наукових 
досліджень та 

сучасних наукових 

шкіл. 
Ділова гра: 

Формування та 
реалізація особистості 

вченого у сучасному 

науковому просторі.  
Виконання самостійної 

роботи (презентація 

кейсів наукових 
статей та монографій 

по темі магістерської 

роботи). 
Підготовка та 

написання модульної 

контрольної роботи 

Виконання та 

здача презентацій 

по темі 

магістерської 

роботи – 

зараховано. 

10 

Модульна тестова 

робота в eLearn. 

20 

Самостійна 

робота– згідно з 

журналом 
оцінювання  

5 

Тема 2. Становлення та роль 

особистості вченого у процесі 

формування наукової школи 

1/1 

Тема 3. Організація наукових 

досліджень 

1/1 

Тема 4. Методологічні засади 

наукових досліджень 

1/1 

Тема 5. Технологія наукового 

дослідження 

1/2 
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Тема 6. Інформаційне 

забезпечення наукової роботи 

1/4 Розрізняти загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження.  

Застосовувати знання та вміння 

при проведенні наукових 

досліджень.  

 

Тема 7. Спеціальні та новітні 

методи економічних 

досліджень 

1/4 

Тема 8. Евристичні методи 

наукових досліджень 

1/2 

Змістовий модуль 2. Етапи науково-дослідної роботи у ВНЗ  

Тема 9. Організація 

науково-дослідної 

роботи у вищому 

навчальному закладі 

2/4 Знатисистему організації науково-

дослідної роботи у ВНЗ; 

особливості організаційного 

забезпечення та оцінки 

ефективності наукових досліджень; 

систему організації підготовки 

науково-педагогічних кадрів та 

оформленні і захисту наукових 

робіт. 

Вмітиоформляти та презентувати 

результати наукових досліджень. 

Аналізувати та 

структуризуватирезультати 

наукових досліджень. 

Розрізнятиметоди та показники, 

які характеризують ефективність 

проведення наукових досліджень.  

Застосовуватинауково-практичні 

знання та вміння при проведенні 

наукових досліджень. 

Підготовка до лекцій 

(попереднє 

ознайомлення з 

презентацією та 

лекцією в  eLearn). 

Прентація кейс-стаді 

календарного плану-

графіка проведення  
наукового дослідження 

оформлення його 

результатів. 

Виконання самостійної 

роботи (презентація 

кейсів проведеного 

наукового дослідження 

по темі магістерської 

роботи). 

Презентація кейс-стаді 

оцінки  бізнес ситуації 
та ефективності 

наукових досліджень. 

 

Підготовка та 

написання модульної 
контрольної роботи 

(тестова - вeLearn 

Виконання та 

здача презентацій 

по темі 

магістерської 

роботи – 

зараховано. 

10 

Модульна тестова 

робота в eLearn. 

20 

Самостійна 

робота – згідно з 

журналом 
оцінювання  

5 

Тема 10. Оформлення 

результатів наукового 

дослідження та 

планування заходів по їх 

реалізації 

1/6 

Тема 11. Особливості 

організаційного 

забезпечення та оцінки 

ефективності наукових 

досліджень 
 

2/2 

Тема 12. Організація 

підготовки науково-

педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації 

1/1 

Тема 13. Кандидатська, 

докторська дисертації: 

написання, оформлення, 

захист 

 

1/1 

 

Всього за  семестр15/30  70 
Екзамен    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 модульних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. 

із використанням мобільних девайсів). Доповіді, ессе повинні мати коректні 

текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування, самоізоляція) навчання може відбуватись 

індивідуально (в он-лайн формі elearn 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 

 


