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ВСТУП 

 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Методологія прикладних досліджень» 

розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої 
програми навчальної дисципліни денної та заочної форми навчання», затверджених 

розпорядженням від 10.07.2019 р. за №071/роз. та № 088/роз, від 16.10.19 р. відповідних 

нормативних документів. 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Заплановані результати 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують профіль фахівця з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 
Метою викладання дисципліни є ознайомлення з методологією наукових досліджень, 

сформувати вміння застосовувати її у практичній діяльності; організовувати дослідницьку 

діяльність на підприємстві. 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

− оволодіння методологією, методами, концепціями та логікою організації проведення 

наукових досліджень;  

− використання знань з менеджменту та циклу економічних дисциплін щодо створення 

сприятливих умов дослідницької діяльності на підприємстві (організації) для сприяння іннова-

ційного розвитку країни. 

− засвоєння студентами методичних положень з планування, організації, контролю, 

координації, мотивації проведення наукової роботи; 

− використання комплексу знань з менеджменту організацій для створення сприятли-

вих умов творчої наукової діяльності. 
 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі компетент-

ності: 
− знання концепції, основних понять та засад наукового дослідження; 

− знання способів координації комплексних наукових досліджень; 

− володіння методами та прийомами наукового дослідження; 

− розуміння сутності теоретичних та сучасних емпіричних методів наукових дослід-

жень; 

− розуміння можливості та сфери застосування математичних та статистичних методів 

моделювання економічних процесів; 

− розуміння методичних особливостей проведення економічних досліджень; 

− володіння джерелами первинної і вторинної інформації, необхідної для наукової ро-

боти. 

 

Навчальна дисципліна «Методологія прикладних досліджень» базується на знаннях таких 

дисциплін, як: «Менеджмент», «Управління персоналом» та є базою для вивчення таких дис-

циплін, як: «Управлінське консультування», «Стратегічне управління корпораціями» та інших. 

 

 

1.2. Програма навчальної дисципліни. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складаєть-

ся з двох навчальних модулів, а саме: навчального модуля № 1 «Методологія і методи 

прикладних досліджень» та навчального модуля № 2 «Інформаційні технології у формах 

відображення прикладних результатів», кожен з яких є логічною завершеною, відносно самос-
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тійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення мо-

дульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

Окремим третім модулем є курсовий проєкт, яку студент виконує у другому семестрі. 
КП є важливою складовою закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та 

вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни. 

 

 

Модуль № 1. «Методологія і методи прикладних досліджень». 

Тема 2.1.1. Наука як система знань і наукова діяльність. 

Місце дисципліни в системі підготовки фахівця. Поняття науки. Система наукових знань. 

Форми наукової діяльності. Науковий результат і науковий продукт. Суспільне планетарне 

значення науки. Мета та функції науки. Еволюція наукових знань. Процеси фундаменталізації 
науки. Система наукових знань. Мета, об’єкт, предмет наукового дослідження. Пізнавальні зав-

дання у науковому дослідженні: теоретичні, емпіричні, логічні. Абсолютність і відносність 

наукових знань. 

Тема 2.1.2. Методологічні засади наукового пізнання. 

Предмет дослідження. Три рівня наукової методології. Методологія, наукова ідея, гіпо-

теза, метод, прийоми в наукових дослідження. Особливості їх проведення та значення у іннова-

ційному розвитку суспільства. Концептуальні засади наукових досліджень. Класифікація мето-

дів наукового дослідження: загальнонаукові методи, методи теоретичних досліджень, наукові 
методи емпіричних досліджень. Типологія джерел наукової інформації. Акумуляція і інтеграція 

наукових знань. Дифузія наукових знань та спеціалізація наукової діяльності. Формування 

наукових шкіл. 

Тема 2.1.3. Теоретичні методи дослідження. 

Типологія загально теоретичних методів дослідження (аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

моделювання, проектування, прогнозування, систематизація, кваліфікація, мислений експери-

мент). Ідеальні (абстрактні) об’єкти в теоретичних дослідженнях. Сутність мисленого експери-

менту в теоретичних дослідженнях. Теоретичні закони як методологічна основа моделювання 

ідеальних зв’язків між ідеальними об’єктами. Два рівня теоретичного знання: часткові моделі і 
закони; узагальнені фундаментальні концепції – загальні закони. Формалізація як особливий 

прийом теоретичного мислення. Аксіоматичний метод. Види гіпотез. Загальні теоретичні 
принципи. Глобальні та часткові теорії. Теоретичний результат та експеримент. Особливості 
застосування аналітичних і статистичних методів обробки наукових даних. 

Тема 2.1.4. Емпіричні методи наукового дослідження. 

Практика та експеримент як критерій істинності теоретичних результатів. Сутність емпі-
ричних методів наукового дослідження. Місце та значущість експерименту у прикладних 

дослідженнях. Актуалізація проблем та задач. Оцінка їх об’єктивності. Аналіз шляхів та 

методів їх вирішення. Обґрунтування предмету та об’єкту дослідження. Формулювання робо-

чих гіпотез, вибір методів моделювання та аналізу, об’єктів, засобів. Розробка методики дос-

лідження. Визначення необхідної наукової інформації. Обґрунтування методів та способів її 
збору, обробки, узагальнення, оцінка достовірності. Методи формування статистики. Методи 

перевірки гіпотез. 
 

 

Модуль № 2. «Інформаційні технології у формах відображення прикладних резуль-

татів». 

Тема 2.2.1. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

Класифікація с Функції наукової інформації. Носії наукової інформації. Професійно-

інформаційна комунікація. Функції інформаційного забезпечення наукових досліджень і робіт. 
Джерела науково-технічної інформації, режими доступу до неї. Закони України щодо науково-
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технічної інформації. Інформаційні ресурси. Інформаційні фонди. Структура національної 
системи науково-технічної інформації. Її функції. Інформаційний простір та інформаційний 

ринок. Достовірність інформації. Первинна і вторинна інформація. Інформаційний і патентний 

пошук. Захист інформації. Види видань науково-методичної літератури. 

Тема 2.2.2. Організація економічних досліджень. 

Засади системи економічних наук. Задачі сучасної економічної наукової думки. Плане-

тарні, континентальні, національні, регіональні, галузеві економічні проблеми. Актуалізація 

задач сучасного менеджменту. Наукове передбачення та прогнозування в області менеджменту. 

Структурно-логічні схеми економічних досліджень за ієрархічним рівнем, масштабом. Джерела 

економічної інформації. Старіння економічної інформації. Проблеми моделювання економічних 

процесів та впровадження у практику наукових результатів. Області прояву ефективності 
результатів наукових досліджень, методи оцінки їх ефективності та можливих наслідків 

впровадження. Організація комплексних наукових робіт. Методи та інструменти координації їх 

виконання. Організаційно-економічні форми та механізми регулювання наукових досліджень. 

Тема 2.2.3. Наукові та науково-педагогічні кадри. 

Вимоги до науково-педагогічних кадрів. Класифікація наукових та науково-педагогічних 

кадрів науково-дослідних інститутів, університетів, проектних інститутів. Вчені та наукові 
співробітники. Наукові ступені, наукові звання, наукові посади. Вчені ступені: магістр, канди-

дат наук, доктор наук. Вчені звання: старший науковий співробітник, доцент, професор. Вищі 
академічні звання: Член-кореспондент, Академік. Кодекс честі вченого. Форми підготовки нау-

ково-педагогічних та наукових кадрів. Класифікація наукових закладів України та провідних 

країн. 

Тема 2.2.4. Форми відображення наукових результатів. 

Обробка наслідків дослідження. Порядок оформлення результатів наукової роботи. Нау-

кова мова. Основні вимоги міжнародних та державних стандартів до науково-технічної доку-

ментації. Форми відображення результатів наукового дослідження (науковий звіт, повідом-

лення, доповідь, тези доповіді, наукова стаття, дипломна робота, монографія, дисертація). Їх 

структури. Поняття та форми експертизи результатів наукового дослідження. Проблеми та 

задачі авторського супроводу при впровадженні результатів наукового дослідження. 

 

 

2.3. Модуль № 3 «Курсовий проєкт». 

У другому семестрі студенти виконують курсовий проєкт (КП), відповідно до затверд-

жених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою формування практичних 

навиків ідентифікації проблем та економічного обґрунтування напрямів удосконалення системи 

управління господарською діяльністю підприємства; вміння презентувати результати науково-

дослідницької діяльності, готувати наукові публікації. 
Виконання КП є важливим етапом у підготовці до участі в студентських конференціях,  

виконання дипломної роботи майбутнього фахівця. 

Конкретна мета КП полягає у створенні моделі управління організаціями, при викорис-

танні механізмів удосконалення системи управління господарською діяльністю підприємства. 

При цьому завдання різняться між собою варіантами. 

Виконання, оформлення та захист КП здійснюється студентом в індивідуальному поряд-

ку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання КП – до 45 годин самостійної роботи. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Структура навчальної дисципліни 

Обсяг навчальних  занять (год.) 

Денна форма навчання  Заочна форма навчання 

№ 

пор. 

Назва теми 

(тематичного розділу) 

У
сь
ог
о 

Л
ек
ц
ії

 

П
р
ак
т.

 
за
н
я
тт
я

 

С
Р
С

 

У
сь
ог
о 

Л
ек
ц
ії

 

П
р
ак
т.

 
за
н
я
тт
я

 

С
Р
С

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 семестр 

Модуль № 1 «Методологія і методи прикладних досліджень» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1. Наука, як система знань і наукова 

діяльність 

22 2 

2 

2 

2 

14 20 2 2 16 

1.2. Методологічні засади наукового піз-
нання та види наукових досліджень 

22 2 

2 

2 

2 

14 20 2 2 16 

1.3. Теоретичні методи дослідження 22 2 

2 

2 16 18 - - 18 

1.4. Емпіричні методи наукового 

дослідження 

22 2 

2 

2 

2 

14 19 2 1 16 

1.5. Виконання домашньої (контрольної) 
роботи (ЗФН) 

- - - - 8 - - 8 

1.6. Підсумкова контрольна робота - - - - 5 - 1 4 

1.7. Модульна контрольна робота № 1 4 - 2 2 - - - - 

 Усього за модулем № 1 92 16 16 60 90 6 6 78 

 Усього за І семестр 92 16 16 60 90 6 6 78 

2 семестр 

Модуль № 2 «Інформаційні технології у формах відображення прикладних результатів» 

2.1. Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень 

11 2 

2 

2 

2 

3 11 2 2 7 

2.2. Організація економічних досліджень 10 2 

2 

2 

2 

2 12 - - 12 

2.3. Наукові та науково-педагогічні кадри 8 2 

2 

2 2 11 - - 11 

2.4. Форми відображення наукових 

результатів 

10 2 

2 

2 

2 

2 11 2 2 7 

2.5. Модульна контрольна робота № 2 4 - 2 2 - - - - 

 Усього за модулем № 2 43 16 16 11 45 4 4 37 

Модуль № 3 «Курсовий проєкт» 

3.1. Тема курсового проєкту 45 - - 45 45 - - 45 

Усього за модулем № 3 45 - - 45 45 - - 45 

Усього за 2 семестр 88 16 16 56 90 4 4 82 

Усього за навчальною дисципліною 180 32 32 116 180 10 10 160 

 

2.2. Курсовий проєкт 

Курсовий проєкт з дисципліни «Методології прикладних досліджень», студенти викону-

ють у другому семестрі. Він має виробити у студента практичний досвід вирішення основних 

проблем в сфері управлінні господарської діяльністю підприємства. 
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Метою курсового проєкту є поглиблення та закріплення теоретичних знань з дисципліни 

«Методологія прикладних досліджень», розвиток практичних навиків щодо аналізу проблем в 

сфері управлінні господарською діяльністю підприємства та пошуку напрямів їх вирішення. 

Основне завдання курсового проєкту є виявлення студентами необхідного рівня професій-

ної підготовки завдяки виконанню її згідно установленими вимогами. 

Курсовий проєкт є самостійною науково-дослідною роботою студента, що виконується 

під керівництвом викладача кафедри. 

Для студентів ДФН/ЗФН - теми курсових проєктів та завдання для їх виконання розроб-

ляються автором робочої програми. Вказані навчальні матеріали затверджуються протоколом 

засідання випускової кафедри, доводяться до відома студента індивідуально і виконуються 

відповідно до методичних рекомендацій. Наприклад, номер варіанту теоретичної частини та 

завдання дорівнює сумі трьох останніх цифр індивідуального навчального плану студента. 

Час, потрібний для виконання КП – до 45 годин самостійної роботи. 

 

2.3. Завдання на домашні (контрольні) роботи (ЗФН). 

Домашня (контрольна) робота з дисципліни виконується у першому семестрі, відповідно 

до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних знань та вмінь студента при вивченні дисципліни. 

Виконання домашньої (контрольної) роботи здійснюється студентом в індивідуальному 

порядку відповідно до запропонованих викладачами кафедри тем. 

Час, потрібний для виконання домашньої (контрольної) складає 8 годин самостійної 
роботи. 

 

2.4. Перелік питань для підготовки до екзамену / підсумкової контрольної роботи 

(ЗФН). 
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену / підсумкової контрольної 

роботи (ЗФН), розробляються провідними викладачами та затверджуються протоколом 

засідання кафедри та доводяться до відома студентів. 
 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання 

При вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративний метод; 

– метод проблемного викладу; 

– репродуктивний метод; 

– дослідницький метод. 

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, практичних занять, самос-
тійному вирішенні задач, роботі з навчальною літературою тощо. 
 

3.2. Рекомендована література 

Базова література 

3.2.1. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація : 

навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. — 2-ге вид., допов. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 

— 296с. 

3.2.2. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / А.М. Єріна, 

В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. - 212с. 

3.2.3. Колесников О.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О.В. Колесников. — 

К. : Центр учбової літ-ри, 2011. — 114с. 
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3.2.4. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підруч. / Н.М. Кушнаренко, В.К. 

Удалова. – Вид. 4-те, переробл. І допов. — К. : Знання, 2006. — 334с. 

3.2.5. Методологія та організація наукових досліджень : Опор. конс. лекц. / Укладач В.М. 

Кислий. — Суми : Вид-во Сумськ. держ. ун-ту, 2009. — 113с. 

3.2.6. Основи наукових досліджень : ОКЛ / укл. Е.В. Колісніченко. — С. : Сумськ. держ. 

ун-т, 2012. — 83с. 

3.2.7. Скляр М.Ф. Основы научных исследований : учеб. пособ. / В.Ф. Скляр. — 5-е изд. 

— М. : Дашков и Ко, 2013. — 243c. 

3.2.8. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. / 

В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. — Вид. 6-те, переробл. І допов. — К. : Знання, 2008. — 310с. 

Допоміжна література 

3.2.9. Білявський В.М. Комплексний підхід до дослідження передумов використання 

соціальних методів управління / В.М. Білявський // Вісник Донец. держ. ун-ту економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — 2006. — № 4 (32) — С. 84–92. 

3.2.10. Білявський В.М. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління 

стратегічним потенціалом підприємства / В.М. Білявський // Вісник Східноукр. нац. ун-ту 

ім. В. Даля. — 2010. — № 2 (144). — Ч. 2. — С. 30–35. 

3.2.11. Білявський В.М. Методичні підходи до оцінювання ефективності функціонування 

системи операційного менеджменту підприємства / В.М. Білявський // Вісник Східноукр. нац. 

ун-ту ім. В. Даля. — 2013. — № 8 (197). — Ч. 2. — С. 31–37. 

3.2.12. Білявський В.М. Методичні підходи до оцінювання соціально-економічного 

потенціалу торговельного підприємства / В.М. Білявський // Вісник Хмельницьк. нац. ун-ту 

(Економічні науки) — 2010. — Т. 4.— С. 15–22. 

3.2.13. Доброзорова О.В. Організація праці менеджера : навч. посіб. / О.В. Доброзорова, 

І.В. Осадчук. — МОН. — К. : Кондор, 2009. — 502с. 

3.2.14. Основи наукових досліджень у соціальній роботі : навч. посіб. / М.М. Букач, 

Т.С. Попова, Н.В. Клименюк. — Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. — 284c. 

3.2.15. Сурмін Ю.Г. Майстерня вченого: Підручник. / Ю.Г. Сурмін — К. : Знання-Прес, 

2006. — 280с. 

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
3.3.1. Глобальний Договір ООН [Електронний ресурс] — Систем. Вимоги : Pentium-266 ; 

32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP. — Web : www.oblrada. ks.ua/index.php?id=10501. 

3.3.2. Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективної операційної діяльності підпри-

ємств [Електронний ресурс] / Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка» — Систем. вимоги : 

Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/ /NT/XP. — http://ena.lp.edu.ua/handle/ntb/41575. 

3.3.3. Людський капітал як інструмент оцінювання конкурентоспроможності організації 
[Електронний ресурс] / Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна — Систем. вимоги : Pentium-

266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/ /NT/XP. — https://periodicals.karazin.ua/economy/article/ 

view/9373. 

 

 

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 

 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється у 

балах відповідно до табл. 4.1. 

Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за 

результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом року. 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку. 
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Таблиця 4.1 

 Максимальна кількість балів 

Види навчальної роботи 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

 Модуль № 1 

1 семестр 1 семестр Виконання завдань на практичних заняттях 

14 б × 5 = 70 7 б × 2 = 14 

Виконання тестових завдань 5 б × 2 = 10 7 б × 1 = 7 

Виконання домашньої (контрольної) роботи (ЗФН) - 14 

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи 

№ 1 студент має набрати до 

48 - 

Виконання модульної контрольної роботи № 1 20 - 

Усього за модулем № 1 100 35 

Підсумкова контрольна робота - 65 

Усього за семестр 100 

 Модуль № 2 

2 семестр 2 семестр Виконання завдань на практичних заняттях 

8 б × 5 = 40 30 б × 1 = 30 

Виконання тестових завдань 5 б × 2 = 10 30 б × 1 = 30 

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи 

№ 2 студент має набрати до 

30 - 

Виконання модульної контрольної роботи № 2 10 - 

Усього за модулем № 2 60 60 

Екзамен 40 40 

Усього за дисципліною 100 

продовження Таблиці 4.1 

Модуль № 3 

Максимальна кількість балів 
Види навчальної роботи 

Денна та заочна форма навчання 

Виконання курсового проєкту 60 

Захист курсового проєкту 40 

 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної нав-

чальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості 
модульного контролю. 

4.4. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок, у 

балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS. 

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та індиві-
дуального навчального плану студента (залікової книжки), наприклад, так: 92/Відм./А, 

87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.6. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами вико-

нання та захисту курсового проєкту, крім відомості модульного контролю, заноситься також 

до навчальної картки, індивідуального навчального плану студента (залікової книжки), та 
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Додатку до диплома, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 

65/Задов./Е тощо. 

4.7. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як середньоарифметична 

оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах (з цієї дисципліни – за перший та 

другий семестри) з наступним її переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою 

ECTS. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 

диплома. 
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Робоча програма навчальної дисципліни 
«Методологія прикладних досліджень» 

стор. 12 з 12 
 

(Ф 03.02–01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди 

передано 

(підрозділ) 

Дата видачі П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 
(Ф 03.02–02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№ 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     

     

 

(Ф 03.02–04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 
     

     

     

 

(Ф 03.02–03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ листа (сторінки) 

№ 

зміни 
Зміненого Заміненого Нового 

Анульо-

ваного 

Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни 

        

        

        

 

(Ф 03.02–32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
 


