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В сучасних умовах суспільного розвитку у вирішенні важливих соціально-економічних проблем все 
більше значення набуває наука.

У процесі вивчення дисципліни студентам потрібно ознайомитися з такими методиками: оцінювання 
життєвих ситуацій і своїх можливостей; корекції життєвих цілей і послідовності їх досягнення; 
планування життя; техніки самоорганізації, саморегуляції, самоуправління. Науково-дослідна 
робота – це головний шлях набуття, примноження й оновлення знань, який передбачає уміння стави-
ти наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збір та обробку інформації, а також 
створювати умови для генерування нових ідей та їх практичної реалізації. Досвід такої роботи набу-
вається протягом усього творчого життя дослідника, а її фундаментом є знання основ методології та 
організації наукових досліджень.

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх магістрів системи знань з методології, теорії 
методу і дослідницького процесу, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності, форму-
вання вміння організовувати наукове дослідження певної проблеми з використанням усього комп-
лексу традиційних методів наукових досліджень. Цілі: сформувати у студентів поняття про суть 
наукового пізнання, знання та  наукового дослідження; розкрити фундаментальні цінності, принципи 
та умови дотримання академічної доброчесності; розкрити загальні відомості про принципи форму-
вання науки в Україні, структуру наукових організацій, наукових кадрів і ін.; ознайомити студентів з 
принципами та методами наукового дослідження й розкрити сутність їхньої взаємодії; сформувати у 
студентів уявлення про логіку виконання процедур аналізу проблеми і вибору теми наукової праці; 
вибору об'єкта та предметів дослідження; постановки мети, завдань і питань дослідження; формулю-
вання теми, мети та гіпотези; розробки теоретичних передумов дослідження; обґрунтування програ-
ми й методики обробки результатів дослідження; сформувати у студентів уявлення про понятійний 
апарат класичного, системного й синергетичного підходів до дослідження явищ, процесів та об'єктів 
оточуючого світу; сформувати стійкі навички практичної рефлексії щодо методологічних прийомів 
та технологічних операцій наукового пізнання.                 

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний  науковий, методич-
ний і аналітичний, правовий інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
ПРН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу;
ПРН 14. Вміти проводити дослідницьку роботу та аргументувати власну точку зору. 
ПРН 17. Вміти виявляти та досліджувати складові фінансової безпеки підприємства, формувати і 
підтримувати її високий рівень.

4 кредити ECTS / 120 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

2

3
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Структура дисципліни6

Змістовий розділ 1. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень

Змістовий розділ 2. Організація та методика науково-дослідницької діяльності

Тема 1. Наука як система 
знань

Тема 2. Методологія 
наукового дослідження.

16 2 122 18 2 16

16 2 2 12 16 16

Тема 3. Спеціальні методи 
соціально-економічних 
досліджень.

24 4 4 16 220 18

56 8 8 40 54 2 2 50Разом за змістовим 
розділом 1

64 8 8 48

120 16 16 88

66 2 64

120 2 4 114

Разом за змістовим 
розділом 2

Усього разом

Тема 5. Академічна 
доброчесність як фунда-
ментальний принцип 
наукової діяльності.

16 2 122 18 2 16

Тема 6. Наукова інформа-
ція та види наукових робіт 

16 2 122 16 16

Тема 7. Організаційно-ме-
тодичні підходи науко-
во-дослідної роботи 
студента.  

16 2 122 16 16

16 122 16 16

Тема 4. Організація 
науково-дослідної 
діяльності в Україні.

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

1. Наука як система знань.
2. Методологія наукового дослідження.
3. Спеціальні методи соціально-економічних досліджень.
4. Організація науково-дослідної діяльності в Україні.

Перелік обов’язкових завдань7

1. Академічна доброчесність як фундаментальний принцип наукової діяльності.
2. Наукова інформація та види наукових робіт.
3. Організаційно-методичні підходи науково-дослідної роботи студента.

Перелік вибіркових завдань8

2
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1 семестр 1 семестр Так 1 курс Цикл загальної 
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

8

10 Система оцінювання та вимоги10

Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не 
залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у 
визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується заліком, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та 
балів за залік (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі заліку проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни і 
складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 
100 балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента:
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf



Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна (базова):
Академічна чесність як основа сталого розвитку університету/Міжнарод. благод. фонд «Міжнарод. 
фонд. дослідж. освіт. Політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. К: Таксон, 2016. 234 с. 
Аналітична довідка за результатами дослідження практик академічної доброчесності у вищих 
навчальних закладах України / Міністерство освіти і науки України. Київ, 2016. 41 с. 
Зуб В.М., Дем’яненко М.М. Плагіат: його різновиди та заходи протидії. Бібліотекознавство. Доку-
ментознавство. Інформологія. 2014. Вип. 4. С. 86–90. 
Допоміжна:
Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти: Лист МОН № 1/9-565 від 
26.10.17 року. URL: http://bit.ly/2ocIDPD.
Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 №1700-VII / Верховна Рада України. URL: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.
Бруй О. Відкритий доступ до наукової інформації: від ідеї до руху. [Київ]. URL: 
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2194.
21. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) / Американські Ради з міжнарод-
ної освіти: Програми Американських Рад. URL: http://www.saiup.org.ua.
Харитонова О. І., Ульянова Г.О. Захист авторських прав від плагіату: монографія / [за загальною 
редакцією О.І. Харитонової]; Міністерство освіти і науки України, Національний університет 
«Одеська юридична академія». Одеса : Юридична література, 2014. 211 с. 
Інформаційні ресурси:
Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua.
 Сайт безкоштовних електронних підручників онлайн // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
https://pidru4niki.com.
Офіційний сайт студентської електронної бібліотеки «ЧИТАЛКА» // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://chitalka.info.
Офіційний сайт онлайн-бібліотеки освітньої та наукової літератури // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: https://eduknigi.com.
Сайт електронної бібліотеки підручників // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://studentam.kiev.ua. 

Рекомендовані джерела інформації
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Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!

Поради з успішного навчання на курсі16


