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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Актуальність дисципліни «Методологія наукового дослідження та 

організація підготовки дисертаційної роботи» обумовлена зростанням 

сучасних вимог до підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, що 

потребує якісно нового теоретичного і методолого-методичного забезпечення 

науково-дослідницької діяльності в галузі економіки. Метою даної дисципліни 

є  формування знань аспірантів з питань методології, методики, технології та 

організації науково-дослідницької діяльності в економіці, як наукового й 

практичного підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень з 

підготовки дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 

072 - Фінанси, банківська справа та страхування. Вивчення дисципліни 

базується на діалектичному методі пізнання та  загальноекономічних законах 

і  має тісний зв’язок з такими дисциплінами, як філософія, педагогіка вищої 

школи, економетричне моделювання наукових бізнес-проєктів, дослідження 

глобальних проблем управління фінансами, фінансові студії тощо. 

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема Години Результати навчання Завдання 
Оцінюва

ння 
1. Наукове 

дослідження як засіб 

зростання науково-

технічного потенціалу 
1/2 

1. Мати дослідницькі навички, 

достатні для проведення 

фундаментальних і 

прикладних досліджень з 

відповідного напряму. 

 2. Глибоко розуміти загальні 

принципи та методи 

економічних наук, а також 

володіти методологією 

економічних наукових 

досліджень, застосувати їх у 

Здача наукових 

робіт, розробка 

власних ідей 

проектів. 

 

Написання 

тестів, ессе, 

підготовка 

презентацій 

виступів, 

написання тез, 

статей тощо.  

5 

2. Психологія і 

технологія наукової 

творчості. Академічна 

доброчесність 1/2 5 

mailto:ermakovou@nubip.edu.ua
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4415


3. Основи методології 

науково-дослідної 

діяльності 
2/4 

власних дослідженнях та у 

викладацькій практиці. 

 3. Формулювати і перевіряти 

гіпотези; використовувати для 

обґрунтування висновків 

належні докази, зокрема, 

результати теоретичного 

аналізу, експериментальних 

досліджень (опитувань, 

спостережень) і 

математичного та/або 

комп’ютерного моделювання, 

наявні літературні дані. 

4. Планувати і виконувати 

експериментальні та/або 

теоретичні дослідження з 

економіки та дотичних 

міждисциплінарних напрямів з 

використанням сучасних 

інструментів та технологій, 

критично аналізувати 

результати власних 

досліджень і результати інших 

дослідників у контексті усього 

комплексу сучасних знань 

щодо досліджуваної 

проблеми. 

 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 10 

4. Методологія 

економічного 

дослідження (Система 

методів економічних 

досліджень: 

характеристика та 

особливості 

застосування) 

2/6 10 

5. Організація 

наукового 

економічного 

дослідження 

4/4 10 

6. Інформаційне 

забезпечення 

наукових економічних 

досліджень 
2/2 10 

7. Підготовка і 

оформлення наукових 

публікацій. Реєстрація 

права інтелектуальної 

власності на науковий 

твір 

4/4 10 

8. Дисертаційна 

робота як 

кваліфікаційне 

дослідження 

4/6 10 

 20/30    

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Перескладання несвоєчасно та незадовільно виконаних аспірантами 

робіт, перездача незадовільних оцінок. а також відпрацювання 

пропущених занять,  відбувається за погодженням із лектором за 

наявності поважних причин (наприклад, хвороба).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього 

процесу в НУБіП України базується на принципах: поваги до 

Конституції і Законів України; норм законодавства про авторське 

право; посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, 

тверджень, відомостей; самостійного виконання індивідуальних 

завдань 

Політика щодо 

відвідування: 

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

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в онлайн-формі за погодженням із 

відділом аспірантури). 
 

 

 



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результатами складання  

Екзаменів Заліків 

90-100 Відмінно Зараховано 

74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 

 


