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МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. СИЛАБУС 
 

1. МЕТОДОЛОГІЯ  НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИВЧАЄ: 

Теоретичні основи, методи, методики, технології наукових досліджень 

Методологію, методи та логіку наукових досліджень соціально-економічних процесів 

в цілому та міжнародних економічних відносин зокрема 

Основи використання економіко-математичних методів прийняття рішень  та 

статистичної методології наукового дослідження соціально-економічних процесів 

 
A. Короткий опис змісту дисципліни 

Наука і наукова діяльність. Теоретичні основи наукових досліджень. Методи наукових 

досліджень. Логічні форми та закони в науковому дослідженні. Наукове дослідження 

та технологія дослідної роботи. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

Кваліфікаційна робота як інтегруючий результат науково-дослідної діяльності студента. 

Соціально-економічні процеси як об’єкт наукового пізнання. Наукові дослідження в 

соціально-економічних науках. Оптимізаційні завдання та засоби їх вирішення в 

економічних процесах. Ігрові моделі у дослідженні міжнародних економічних відносин. 

Базові елементи статистичної методології. Тестування статистичної значущості 

результатів наукового дослідження. Статистичний аналіз даних. 

Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Робочій програмі 

дисципліни, яка є доступною у системі дистанційного навчання КНТЕУ чи на кафедрі 

світової економіки (Д-306). 

 
Обсяг: 6 кредитів ( 14 лекцій (28годин), 14 практичних заняття (28годин), 124 

самостійної роботи 

 
Мова викладання: українська 

 
Форми поточного контролю: участь у дискусії, тестування, опитування, написання 

наукового есе, вирішення задача, виконання індивідуальних завдань. 

 
Форми підсумкового контролю: письмовий̆ іспит – 100 балів (в т.ч. теоретичні 

питання – 40 балів, тестування – 25 балів, задача – 25 балів, відкрите запитання – 10 

балів) 

 
Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, лекційні 

матеріали та презентації, завдання до практичних занять, методичні рекомендації до 



самостійної роботи, додаткова рекомендована література розміщена у системі 

дистанційного навчання КНТЕУ (доступ для студентів відкривається на початку 

першої лекції). 

 
Рекомендована література (основні джерела): 

1. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) 

[Текст] : навч. посіб. / В.М. Геєць, А.А. Мазаракі, О.П. Корольчук [та ін.]; за ред. А.А. 

Мазаракі. — Вид. 2-ге, доп. — К. : КНТЕУ, 2011. — 295 с. 

2. Корягін М.В. Основи наукових досліджень [Текст] :   навч.   посіб.   / М. В. Корягін, 

М. Ю.Чік. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Алерта, 2019. – 490 с. 

3. Методика    та    організація    наукових    досліджень    [Текст]    :     навч.     посіб.     / 

С.Е. Важинський, Т.І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 260 с. 

4. Партико З.В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації [Текст] : навч. посіб. 

/ З.В. Партико. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Ліра-К, 2018. – 231 с. 

5. Теорія прийняття рішень [Текст] : підручник / [М.П. Бутко, І.М. Бутко, В.П. Мащенко та 

ін.] ; за ред. М.П. Бутка. – Київ : «Центр учбової літератури», 2015. – 360 с. 

 
Політика академічної доброчесності: 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf 

 
Перед початком та в процесі вивчення дисципліни корисним буде використання 

таких інформаційних ресурсів он-лайн: 

1. Болонська декларація. URL: http://www.mon.gov.ua/education/higher/bolon/ . 

2. Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України від 26.11.2015 № 848- 

VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19 . 

3. Про вищу освіту. Закон України. від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

4. Законодавча база Верховної Ради України. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua 

5. Міністерство освіти і науки України. URL: www.mon.gov.ua 

6. Про науково-технічну інформацію. Закон України від 25.06.1993 № 3322-XII. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12 

7. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua 

8. Освітній портал. URL : http://www.osvita.org.ua . 

9. Український інститут науково-технічної та економічної інформації. URL: 
http://www.uintei.kiev.ua 
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