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1. Мета дисципліни: формування у аспірантів системних знань і навичок 

організації науково-дослідницьких робіт, застосування загальнонаукових і спеціальних 

підходів, методів і процедур у науковому пізнанні для досягнення визначених 

пізнавальних і науково-прикладних цілей. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

Аспірант повинен знати: сутність і логіку наукового дослідження, основні 

загальнонаукові і спеціальні підходи, методи і процедури, що застосовуються у процесі 

наукового пізнання, рівні та етапи проведення наукових досліджень, форми викладення 

наукових результатів та вимоги до їх оформлення. 

Аспірант повинен вміти: формувати пізнавальні цілі наукового дослідження, 

організувати його виконання за відповідними етапами, добирати відповідний предмету 

та цілям дослідження пізнавальний інструментарій, формулювати робочу гіпотезу, 

презентувати наукові результати у формі виступу на конференції, тез, наукової статті, 

відзиву на автореферат, а також розробляти завдання дослідження. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Принципи організації науково-

дослідницьких робіт» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона 

забезпечує професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування у нього 

компетентностей у сфері організації науково-дослідницьких робіт. Особлива увага 

приділяється процесу наукового пізнання в економічній науці, його завданням, 

структурі і нормам, методології наукового пошуку, обґрунтуванню його результатів і 

шляхів розробки та розв’язання наукових проблем у процесі теоретичних досліджень. 

4. Завдання вивчення дисципліни: полягає у формуванні у здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти системного комплексу професійних та 

соціальних компетентностей щодо організації науково-дослідницьких робіт на основі 

розуміння закономірностей розвитку науки, знання сучасних концепцій наукових 

досліджень, застосування підходів та методів наукового пошуку, опанування 

технологічних особливостей та логіки проведення науково-дослідницьких робіт. 

Особлива увага приділяється формуванню здатностей до розроблення програми 

наукового дослідження з обґрунтуванням проблеми, вибором методів наукового 

дослідження, формуванням фактологічної та емпіричної бази, застосуванням 

інструментальних засобів наукового дослідження; публічного  захисту дисертації; 

формування та інструментарію реалізації наукової та методологічної культури, 

соціальної відповідальності вченого, принципів академічної доброчесності, ефективного 

наукового співробітництва.  
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5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність 
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Код Результат навчання 

1.1.  
закономірності розвитку науки, сучасні 

концепції наукових досліджень  
лекція, практичне заняття 

тест, 

опитування 

виконання 

практичних 

завдань, 

презентація 

дискурс, 

іспит  

 

1.2.  
нормативно-правовий формат організації 

науково-дослідницьких робіт 
лекція, практичне заняття 

35% 

1.3.  

категорії, принципи, теорії, парадигми, 

концепції і методи як складові методології 

наукового дослідження; специфіку 

застосування підходів та методів наукових 

досліджень  

лекція, практичне заняття 

1.4.  
технологічні особливості проведення науково-

дослідницьких робіт; логіку, організацію, 

зміст наукового дослідження  

лекція, практичне заняття 

1.5.  
форми організації та інструменти фінансового 

забезпечення науково-дослідницьких робіт 
лекція, практичне заняття 

1.6.  
наукометричні бази даних та показники 

цитованості науковця 
лекція, практичне заняття 

2.1.  
застосовувати бібліографічний апарат 

наукового дослідження; формувати 

бібліографічні списки 

практичне заняття 

тест, 

тренінг, 

іспит 

20% 
2.2.  

здійснювати розроблення програми наукового 

дослідження з обґрунтуванням проблеми, 

вибором методів наукового дослідження, 

формуванням фактологічної та емпіричної 

бази, застосуванням інструментальних засобів 

наукового дослідження 

практичне заняття 

2.3.  структурувати процес наукового дослідження практичне заняття 

2.4.  
оформляти наукові тексти з дотриманням 

вимог до мови і стилістики 
 

2.5.  забезпечувати права інтелектуальної власності практичне заняття 

3.1.  
безконфліктне спілкування в науковому 

середовищі 
підготовка презентацій 

оцінювання 

виступів, 

презентацій, 

іспит 

15% 
3.2.  публічний захист дисертації підготовка презентацій 

3.3.  
наукова та методологічна культура, специфіка 

її формування та інструментарій реалізації 
підготовка презентацій 

3.4.  наукове співробітництво підготовка презентацій 

4.1.  
забезпечення оригінальності та наукової 

новизни дослідження 
PDP 

звіт про 

виконане 

завдання, 

іспит 

30% 

4.2.  
апробація та публікація результатів наукового 

дослідження 
PDP 

4.3.  
впровадження завершених науково-

дослідницьких робіт 
PDP 

4.4.  
дотримання принципів академічної 

доброчесності 
PDP 

4.5.  соціальна відповідальність вченого PDP 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання: (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до 

блоків спеціалізації)  

7. Схема формування оцінки:  

7.1. Форми оцінювання аспірантів: 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Обов’язковим для допуску до 

екзамену є виконання модульної контрольної роботи, PDP.  

Семестрове оцінювання: 

Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ1 

Min. – 36 балів Max. – 60 балів 

Усна відповідь, презентація 12 20 

Участь у тренінгах 6 10 

PDP – презентація 12*1 = 12 20*1 = 20 

PDP 6*1 = 6 10*1 = 10 

Іспит Min. 24 бали / Max. 40 балів 

Для аспірантів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання допуску до екзамену обов’язково 

виконати творче завдання підвищеної складності, яке оцінюється у 40 балів. 

Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 36 балів. 

У випадку відсутності аспіранта з поважних причин відпрацювання та перездача 

PDP (МКР) здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання 

знань при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 

2010 року. 

Викладач на останньому занятті повідомляє здобувачів про їх рейтинг у балах. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

Екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 14 14 32 60 

Максимум 30 30 40 100 

7.2. Організація оцінювання: 

Оцінювання аспірантів здійснюється під час усіх видів навчальних занять і за 

результатами самостійної роботи. Під час занять оцінюються: усна відповідь, 

презентація, участь у тренінгах. PDP (personal development plan) виконується протягом 

вивчення курсу, презентується і оцінюється на останньому семінарському занятті. 

Максимальна кількість балів за роботу протягом семестру дорівнює 60 балів. Іспит – 40 

балів. Сумарно аспірант може отримати максимально 100 балів. 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно /Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план: 

№ 
п/п 

Назва  лекції 

Кількість годин 
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Змістовий модуль 1. Методологія та методи наукових досліджень. 

 
Тема 1. Наука у сучасному суспільстві: принципи, 
концепції, процес дослідницької діяльності 

2 1  10 

 
Тема 2. Сучасні форми науково-дослідницької діяльності та 

її нормативно-правове регулювання  
2   10 

 
Тема 3. Методологія дослідницької діяльності та 

загальнонаукові методи дослідження 
2 1  12 

 
Тема 4. Використання спеціальних методів наукового 

дослідження  
2  1 12 

 Модуль 1 8 2  44 

Змістовий модуль 2. Етапи і результати наукових досліджень. 

 
Тема 5. Загальна послідовність і методика проведення 

наукового дослідження  
2   12 

 
Тема 6. Особливості організації науково-дослідницької 

роботи та форми її фінансування 
2  1 10 

 
Тема 7. Принципи роботи з науковою літературою і 

первинною інформацією 
2 1  10 

 
Тема 8. Сучасні вимоги до мови, стилю та оформлення 

науково-дослідницьких робіт 
2   10 

 
Тема 9. Інтелектуальна власність та принципи академічної 

доброчесності наукових досліджень 
2 1  10 

 Модуль 2 12 2  52 

 ВСЬОГО 18 4 2 96 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Практичні – 4 год. 

Консультацій – 2 год. 

Самостійна робота – 96 год. 
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8. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. 7 сходинок підготовки успішної дисертації : монографія / [Старостіна А. О., 

Кравченко В. А., Нагачевська Т. В. та ін.] /За заг. ред. проф. Старостіної А. О. – К.: НВП 

“Інтерсервіс”, 2017. – 276 с. 

2. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підруч. – К. : АБУ, 2002. – 480 с. 

3. Бобилєв В. П. Методологія та організація наукових досліджень : підручник / 

В. П. Бобилєв, І. І. Іванов, Ю. С. Пройдак; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ 

: ІМА-пресс, 2014. – 643 c.  

4. Головань С. М. Методологія та організація наукових досліджень : підручник / 

С. М. Головань, О. Л. Голубенко, О. С. Петров, В. О. Хорошко, Л.М. Щербак; МОНМС 

України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2011. – 330 c. 

5. Данильян О. Г. Організація та методологія наукових досліджень : навч. посіб. / 

О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань. – Харків : Право, 2017. – 446 с. 

6. Жилінська О. І. Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації: монографія. 

– К. : Парламентське видавництво, 2010. – 552 с. 

7. Жилінська О. І. Розвиток науково-технічної  діяльності: теорія і практика активізації : 

у 2 т. : дис. … доктора економ. наук : 08.00.03. К., 2015. Т. 1. 564 с. Т. 2: Додатки. 203 с. 

8. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний 

посібник / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2009. – 206 с. 

9. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / [І.С. Добронравова та 

ін. ; за ред. І.С. Добронравової] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський 

університет, 2018. – 606 с. 

10. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студентів, 

курсантів, аспірантів і ад’ютантів / за ред. А.Є. Конверського. – К. : Центр учбової 

літератури, 2010. – 352 с. 

11. Остапчук М. В. Методологія та організація наукових досліджень : підручник / 

М. В. Остапчук, А. І. Рибак, О. С. Ванюшкін; Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса : Фенікс, 

2014. – 375 c. 

12. Пілюшенко В. Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне 

забезпечення : навч. посіб. / В. Л. Пілюшенко, І. В. Шкрабак, Є. І. Словенко. – Київ : Лібра, 

2004. – 344 с. 

13. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підруч. – 2- ге вид., перероб. і 

доп. / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – К. : Знання, 2007. – 317 с. 

14. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науководослідницької 

діяльності : підруч. – 5-те вид., стер. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К.: Знання, 2009. – 

307с. 

 

Додаткові: 

1. Александров І. О. Методологія та організація наукових досліджень : підручник / 

І. О. Александров, К. І. Ткач, С. В. Філиппова ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : 

Астропринт, 2018. – 197 с. 

2. Афанасьєв А. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / А. О. Афанасьєв, 

Є. В. Кузькін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 96 с.  

3. Вихрущ В. О. Методологія та методика наукового дослідження. - Тернопіль, 2004. – 

224 с. 

4. Гальчинський А. С. Економічна методологія. Логіка оновлення : Курс лекцій. – К. : 

АДЕФ-Україна, 2010. – 572 c. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%94%D0%B2%20%D0%92$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%A1$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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