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

позпоблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочо.розроблена на основі « т е  д у ^  навчання», затверджених
програми навчальної д ц Q? ш д  х® 088/роз від 16.10.19 та відповіднихрозпорядженнями №071/роз. від 10.07.2ШУ p., jn_ uso/puj, щ
нормативних документів.

1. Пояснювальна записка

■ i S S T .  теоретичною осново*, сукупності знань та вмінь, Що
формують профіль фахівця у галузі міжнародних економічних 1

Метою викладання дисципліни с формування навичок прикладних наукових 
досліджень в галузі міжнародних економічних відносин і бізнесу, розкриття сучасн

ко'цевдй, понять™ методів дослідження міжнародних економічних^ відносин, 
аналізу актуальних проблем світової економіки та шляхів їх розв язання на основі вивче 
теоретичних та практичних основ методології наукових досліджень.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
-  формування уявлень про специфіку науково-дослідницької діяльності;
-  систематизація знань про принципи побудови наукового дослідження і основні етапи

-  засв^ння" основних теоретичних підходів і методів дослідження міжнародних

-  Г аб р тТ Нс ^ д І “ в«нь та практичних навичок аналітичної роботи в талузі
досліджень міжнародних економічних відносин .
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких

К7 к 1 д а Х Г с т а в и т и  та успішно вирішувати на достатньо професійному рівні науково- 
дослідницькі та практичні завдання. Узагальнювати практику функціонування міжнародних 
Г н о м Т ч Г Г н о с и н . прогнозувати напрями їх розвитку. Здатність P« з в и в а т и  с ^ д н  
спеціалізовані задачі на практичні проблеми під час п р о ф е с і й н у ® ^  
міжнародних економічних відносин, та у процесі навчання, щ р Д Р
досліджень із застосуванням новітніх інноваційних технологій при здійсненні комплексних 
досліджень світогосподарських зв’язків з урахуванням невизначеності умов.

ЗК 2 Здатність до абстрактного, креативного, критичного мислення, аналізу та синтезу 
на о с ів і  логічних ар^меитів та перевірених фактів в умовах обмеженого ™су та ресурс- 

ЗК 3 Здатність систематизувати та синтезувати інформацію з різних джерел 
викорчовуючи інноваційні підходи та технології, програмне забезпечення з урахуванням

КРОСТ к 7 Р3Нд“ Г ь ^ ^ м ™ ^ о Вта в команді, вміти бра™ на себе ініціативу і
відповідальність мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілеи  ̂

ФК 3. Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їх позиції на

СВІТ° ф К Р4НЗдатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні досягнення, 
і„фор!аційш технології для осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення
закономірностей та тенденцій НОВІТНЬОГО розвитку СВІТОВОГО Г0СП0̂ Т̂ я готовність до 

ФК 9. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до
опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації.

Н а в ^ ь н а Пдисциплі3наЯ«^тодологія прикладних досліджень» B3a“ 0BR̂ a 3 
такими дисциплінами, як «Глобальна цифрова економіка», «Глобальна фінансова та
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банківська система», «Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Україна в
міжнародних економічних зв'язках».

1.2. Програма навчальної дисципліни.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і

складається з 2 /двох/ навчальних модулів, а саме:
-  навчального модуля №1 «Теоретичні засади методології наукових досліджень» 
-навчального модуля №2 «Методологія проведення прикладних досліджень в

економіці», . . .
кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною

навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи
та аналіз результатів її виконання.

Модуль 1 «Теоретичні засади методології наукових досліджень»
Тема 1. Поняття про науку, її суть, мета і завдання. Л/Г

Наука - система знань. Функції науки. Наукові і ненаукове пізнання світу. Місце 
науки серед інших форм пізнання: релігії, мистецтва, філософії, містичного і езотеричного 
пізнання світу. Закономірності історичного розвитку науки. Пранаука і наука нового типу. 
Наука як феномен “західної” цивілізації. Гіпотези про виникнення науки.

Критерій правдивості науки - практика. Неправдиві (псевдонауки) науки. Мета науки,
її завдання. НТП і наука. Поняття академічної доброчесності.

Система наукових знань. Фундаментальні і прикладні науки. Природничі, суспільні і 
гуманітарні науки. Метанаука. Науковедення (наукознавство). Зв’язки між науками. 
Міждисциплінарні дослідження. Вузький (спеціалізований) науковий напрям та його зв язок 
з іншими науками через єдиний методологічний підхід (спільні методи дослідження, єдинии 
понятійно - термінологічний апарат). Використання категорій інших наук. Роль 
міждисциплінарних досліджень.
Тема 2. Структура науки: об’єкт, предмет дослідження.

Предмет дослідження - сукупність об’єкта дослідження, аспекту дослідження, мети 1 
методів дослідження. Поняття про теорію, методологію і методи науки.

Ефективність науки. Кількісні показники і темпи розвитку. Прогнозування науки і 
наукометрія. Аналіз цитування. Інформаційний “потоп”. Нерівномірність досягнень і 
розміщення науковців. Територіальна концентрація і “перетік мозків”. Інтернаціоналізація
науки.
Тема 3. Основні категорії науки. Суть і особливості процесу наукового пізнання

Основні структурні елементи науки: принципи (постулати), проста абстракція 
(поняття, визначення), категорії, аксіоми, закономірності, закони. Наукова гіпотеза.

Процес пізнання: спостереження - накопичення фактів - абстрактне мислення - 
практика. Систематизація, узагальнене логічне осмислення. Структурні елементи пізнання, 
факт - проста абстракція - категорія (складна абстракція). ,

Поняття про методи (способи) дослідження; загальні (спільні) і спеціальні (конкретні), 
нові і традиційні методи. Методи дослідження - інструмент вирішення завдань і конкретних 
задач Якісні і кількісні методи. Математизація і комп’ютеризація науки. Моделювання. 
Концепція науки - алгоритм рішення сучасної наукової проблеми. Зв’язок категорій
“гіпотеза” і “концепція”.
Тема 4. Суть і принципи наукової методології

Методологія як галузь філософії науки . Методологічні принципи теоретичного 
аналізу. Функції наукової теорії. Класифікація наукових теорій. Особливості застосування 
методології в науковому пізнанні й у практичній діяльності. Фільтри в пізнанні.
Тема 5. Теорія науки - сукупність наукових принципів і методів.

Суть методології науки як сукупності теоретичних і методологічних аспектів науки. 
Чотири рівні методології: 1) найвищий - філософський метод; 2) рівень загальнонаукових 
принципів і форм досліджень; 3) конкретна наукова методологія; 4) методика і техніка 
досліджень. Наукова парадигма. Поняття про методику досліджень.
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Загальні методи пізнання: емпіричні і теоретичні. Спостереження, експеримент, 
логічні схеми (метод індукції, дедукції, аналогій). Аналіз і синтез. Повнота, ™Н0Р«Н‘̂ -  
порівнянність, точність і достовірність фактів, їх критична оцінка, ранжування. 
Абстрагування, формалізація, моделювання. Евристичні методи.
Тема 6. Загальні наукові аспекти методології досліджень

Загальна структура дослідної роботи: 1) формування теми наукового 
дослідження; 2) формування мети і задач дослідження; 3) теоретичні дослідження, 4) 

експериментальні або емпіричні дослідження; 5) аналіз і оформлення наукового
дослідження; 6) впровадження і ефективність наукового дослідження.

Вибір теми дослідження: науковий напрям, проблема, тема, гадтеми, питання, оль 
наукових організацій у виборі конкретної теми дослідження. Актуальність, новизна, 
ефективність (теоретичне, практичне значення) теми. Впровадження і апробація теми

Вибір мети дослідження і формування на її основі конкретних завдань (задач).
Первинні знання про тему і збір інформації.
Тема 7. Інформаційна база наукових досліджень ,

Носії і джерела інформації, їх види. Збирання емпіричної (статистичної та ш.) 
інформації. Значення сучасних інформаційних засобів (Інтернету та ін.). Методи збирання і
первинної обробки інформації. . . . . . .  „„„„

Теоретичні дослідження. Авторський внесок у розвиток наукової ідеї (власне
відношення, вибір наукової бази, уточнення наукових понять, нові ідеї).

Вибір методології дослідження - схеми вирішення завдань.
Експериментальні (прикладні) дослідження: вибір конкретних методів і техніки,

інструментів дослідження.
Аналіз і оформлення наукових досліджень. Методи аналізу. Формування висновків і

пропозиції. Оцінка ефективності наукового дослідження.
Впровадження дослідження, його апробація. Практичне використання. Винахідницька

і конструкторська діяльність. Патентування.
Тема 8. Наукове дослідження і його специфіка в економічній науці

Специфіка об'єкта і предмета соціально-економічного дослідження. Суоєкт 
економічного дослідження. Раціональне, об'єктивне, істинне в соціально-економічних 
науках. Раціональність і раціоналізм в економічній науці. Класична і некласична концепції 
істини в економічних науках. Характеристики наукового дослідження: об єктивність, 
відтворюваність, доказовість, точність.

Модуль 2 «Методологія проведення прикладних досліджень в економіці»
Тема 1. Економічна методологія: генезис і структура

Етапи розвитку економічної методології. Основні концептуальні підходи в 
економічній методології. Основні методологічні погляди на економічну теорію. Пріоритетні 
напрями сучасної економічної методології. Інтегративна функція методологи.
Тема 2. Методологія класичної економічної науки

Суть класичної науки. Класичний тип наукової раціональності. Концептуальні 
принципи раціональності, сформульовані українським філософом С.Кримським. 
«Економічна соціологія» А.Сміта. Ідея природних прав людини та п роль у формування 
класичної школи політекономії. Предмет класичної політекономії. Метод класичної
економіки.
Тема 3. Методологія неокласичної економіки .

Основні риси некласичної науки. Диференціація наукового знання в економічній 
науці Ядро неокласичної економічної. Головні течії неокласичної економічної^ думки, 
маржиналізм інституціоналізм, кейнсіанство,неокласицизм, марксизм, неокласичнии синтез. 
Третя економічна революція Дж.М.Кейнса. Монетаризм та управління економікою за
допомогою грошової маси. Неокласичний синтез.
Тема 4. Методологічні принципи постмодернізму в економічній науці
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Філософські та методологічні виміри постмодернізму. Постнекласичнии тип наукової 
раціональності Особливості постиекласичної науки. Постнекласична економічна парадигма. 
ОзнаГпосгіндуетріальноі (нової) економіки. П'ять постулатів ново, інформаційно- 
технологічної парадигми МКастельса. Засоби й інструменти економічного аналізу на рубежі 
II та III тисячоліть. Роль теореми Байєса в економічних дослідженнях.

ТСМа5з “ кр“ Т „% °с:о К1  положення Мінекономіки. Чотири підсистеми
мікроекономічної системи. Принципи мікроекономічного аналізу. : індивідуалізм, 
раціональність, критерій Парсто, принцип рівновапі. Основні методологічні виміри
мікроекономіки. Види мікроекономічного моделювання. Роль експерименту 
мікроекономіці. Функціональний експеримент. Інструментарій мікроекономічного аналізу. 
Поняття про досконалу і недосконалу конкуренцію.
Темаб. Методологія макроекономіки

Основні етапи розвитку макроекономіки. Дж.М.Кейнс про короткотермінові та 
довготермінові очікування як детермінанти макроекономічного розвитку. Ключові змінні та 
три стадії макроекономічного аналізу. Методологічна парадигма макроекономіки. Класичнии 
та кейнсіанський підходи до дослідження макроекономіки. Відмінності між неокласичною та 
пост кейнсіанською методологією загальної рівноваги. Еволюція класичної та кеинсіанської 
макроекономічної теорії.
Тема 7. Методологія геоекономіки ,

Методологічні засади аналізу геоекономічних процесів. Філософська методологія.
Загальнонауковий рівень методології геоекономічного розвитку. Конкретнонаукова 
методологія Технологічна методологія, або технологія прикладних досліджень .Міжнародна 
політекономія - теоретична основа геоекономічного розвитку. Економічний націоналізм. 
Лібералізм. Критицизм. Геоекономічний підхід у методології дослідження економічних 
систем. Стратегічний і кон’юнктурний напрями в дослідженні економічних систем.
Тема 8. Методологія трансформаційних процесів в економіці

Основні методологічні підходи до аналізу трансформаційних процесів. Чотирирівнева 
структура соціальних змін. Зміст і напрями трансформаційних процесів. Закономірності 
трансформаційних процесів. Елементи теорії ринкових реформ. Вашингтонський консенсус. 
Особливості дослідження глобальних трансформацій.
Тема 9. Методологія економічної політики

Сутність економічної політики. Основні передумови економічної політики. Еволюція 
поглядів на економічну політику. Уявлення про національну економіку і національну 
економічну політику у XIX ст.. Кейнсіанська революція і зміни в теорії економічної 
політики. Риси сучасної економічної політики. Поняття середовища економічної політики^ 
Три обґрунтування економічної політики: юридичне, економічне (або бізнес-обґрунтування )
і політичне. Принципи ефективного управління. Види економічної політики, 
мікроекономічна і макроекономічна. Сучасна німецька школа економічної політики про види 
економічної політики та її особливості. Концептуальні межі економічної політики, 
кейнсіанська держава добробуту та шумпетеріанська конкурентна держава. Методологія 
міжнародної економічної політики.

Модуль № 3 «Курсовий проект»
Виконання курсового проекту (КП) є важливим етапом у підготовці до виконання 

кваліфікаційної магістерської роботи майбутнього фахівця з міжнародних економічних
відносин. .. .

Конкретна мета КП полягає у набутті здобувачами вищої освіти вмінь аналізувати та
методологічно обґрунтовувати отримані результати досліджень сучасних проблем розвитку
світової економіки та міжнародних економічних відносин а також шляхів їх розв язання на
основі вивчення теоретичних та прикладних основ методології наукових досліджень.
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2Л. Структура навчальної дисципліни

Таблиця 2.1

№
п
ор

Назва теми 
(тематичного розділу)

Обсяг навчальних занять (год.)
Денна форма 

навчання
Заочна форма 

навчання

У
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

П
ра

кт
...

за
ня

тт
я

О
о

У
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

П
ра

кт
...

за
ня

тт
я

ОРно  ■

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Модуль №1 «Теоретичні засади методології наукових досліджень»

1 семестр семестр
1.1 Поняття про науку, її суть, мета і завдання 12 2 2 8 - - - -
1.2 Структура науки: об’єкт, предмет дослідження 12 2 2 8 - - - -

1.3 Основні категорії науки. Суть і особливості 
процесу наукового пізнання 12 2 2 8 - - - -

1.4 Суть і принципи наукової методології 12 2 2 8 - - - -

1.5 Теорія науки - сукупність наукових принципів і 
методів 12 2 2 8 - - - -

1.6 Загальні наукові аспекти методології досліджень 12 2 2 8 - - - -
1.7 Інформаційна база наукових досліджень 12 2 2 8 - - - -

1.8 Наукове дослідження і його специфіка в 
економічній науці 3 1 2 " - - - -

1.9 Модульна контрольна робота №1 3 1 2 - - - -
Усього за модулем №1 90 15 15 60 - - -

Модуль №2 « Методологія проведення прикладних досліджень в економіці»

2 семестр семестр
2.1 Економічна методологія: генезис і структура 6 2 2 2 - - - -
2.2 Методологія класичної економічної науки 5 2 2 1 - - - -
2.3 Методологія неокласичної економіки 5 2 2 - - - -

2.4 Методологічні принципи постмодернізму в 
економічній науці 5 2 2 1 - - - -

2.5 Методологія мікроекономіки 5 2 2 1 - - - -
2.6 Методологія макроекономіки 5 2 2 1 - - - -
2.7 Методологія геоекономіки 5 2 2 1 - - - -

2.8 Методологія трансформаційних процесів в 
економіці 5 2 2 1 - - - -

2.9 Методологія економічної політики 2 1 1 - - - -
2.10 Модульна контрольна робота №2 2 1 1 - - - -

2.11 Підсумкова семестрова контрольна робота 
(ЗФН)

Усього за модулем №2 45 17 17 11 - - -

Модуль № 3 «Курсовий проект»

2 семестр семестр
Методологічні аспекти дослідження сучасних 
проблем розвитку світової економіки та 
міжнародних економічних відносин_________

45 45

Усього за модулем № З 45 45
Усього за навчальною дисципліною 180 32 32 116
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2 2 Курсовий проект
Курсовий проект (КП) виконується у другому семестрі, відповідно до затверджених в

установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення 
теоретичних Інань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального
матеріалу дисципліни в області методології прикладних досліджень міжнародних економічних

Конкретна мета КП полягає в оволодінні теоретичними і прикладними аспектами 
наукового способу пізнання світу, методологією і методами проведення економічних 
досліджень в галузі світової економіки та міжнародних економічних відносин.

Виконання, оформлення та захист КП здійснюється студентом в індивідуальному
порядку відповідно до методичних рекомендацій. ^

Час, потрібний для виконання КП -  до Ш. годин самостійної роботи.

2.3. Перелік питань для підготовки до екзамену
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, розробляються провідним 

викладачем кафедри відповідно до робочої програми та доводиться до відома студентів.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Методи навчання .

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення
дисципліни застосовуються такі навчальні технології, як: робота в малих групах, семінар- 
дискусія, презентація, рольова гра тощо.

3.2. Рекомендована література
Базова література . . .  „  Ш77 Yir • ^

3.2.1. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність». Jv_ 197/- All від
грудня 1991 року із змінами та доповненнями.  ̂ ^

З 2.2. Філіпенко А. С. Основи філософії та методології економічної теорії, навч. посіб. / 
А. С. Філіпенко. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2018.-271 с.

3.2.3. Голіков В. А., Козьміних М. А., Онищенко О. А. Методологія наукових
досліджень: навч. посіб. Одеса. 2014. - 163 с.

3.2.4. Костюкевич В. М„ Коннова М. В. Методологія наукових досліджень: навчальнии
посібник. Вінниця. 2017. -  172 с.

3.2.5. Малигіна В. Д. Методологія наукових досліджень. Рівне. 2016. -  247 с.
3.2.6. Мокін Б.І. Методологія та організація наукових досліджень: навч посіб. Вінниця.

2014.180 с. ..
3.2.7. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. Київ. 2013. 3JO с.
3.2 8. Радіонова І. Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний аспект: навч. пост.

Київ. КНЕУ. 2010. -  106 с. .
3.2.9. Шишкіна Є.К., Носирєв О.О. Методологія наукових досліджень: навч. nocib.

Харків. 2014. -  200 с. іг»
3.2.10. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В. Ь юринець.

Львів. 2011. - 180 с.
Допоміжна література .

3.2.11. Кальниш Ю. Г. Методологія наукових досліджень: навч.-метод. посіб. для підготов.
магістрів за спец. 8.150101 Державна служба. Київ. 2013. - 125 с.
Матвієнків С. М. Методологія наукових досліджень: навч.-метод. посіб. Івано- 
Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2010. -

3.2.12,

84 с.3.2.13. МочернийС.В. Методологія економічного дослідження.-Львів: Світ, 2001.
3 2 14 Рассоха І. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія та організація 

наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього- 
кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 8.050106, 8.03050901 Облік і
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аудит”, 8.050201 “Менеджмент організацій ”, 8.03060101 “Менеджмент організацій 
і адміністрування (за видами економічної діяльності)” Харків. 2011. -  76 с.

З 2 15 Теорії міжнародного бізнесу : підручник для студентів економічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів / О. Рогач. -  К. . ВПЦ "Київський університет , 2018. -

3 2 16 Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини. Історія. Теорія^ Політика: 
Підручник / А. С. Філіпенко; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -  К. : ЛиЬщь,
2019.-960 с.

З 2.17. Рузавин Г.И. Методология научного познания. -  М.: Юнити, 2UUb.
3 .3 Лнфортційні ресурси в інтернеті

3.3.1. Світова організація торгівлі: http://www.wto.org (англ.),
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

3.3.7.

З 3.8.
3.3.9.
3.3.10.

3.3.11.

3.3.12.

Сайт ООН: http://www.un.org/russian (рос.); 
Сайт МВФ: www.imf.org;
Сайт Світового банку: www.worldbank.org; 
Сайт ЮНКТАД: www.unctad.org. 
Законодавство України [Електронний ресурс]. Режим доступу:

3.3.13.

3.3.14.
3.3.15.
3.3.16.
3.3.17.
3.3.18.
3.3.19.
3.3.20.
3.3.21.
3.3.22.

http ://zakon.raaa. gov.ua. „ п
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. - 
Ррчшм поступу: http://www.nbuv.gov.ua. 3.3.3. knigi.tr200.ru/f.php?f...p 0 
Діловодство [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dilovy.org.ua. 
Радник[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://radnuk.mfo.
Вища атестаційна комісія України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://vak.org.ua. 3.3.5. alleng.ru/edu/philos3.htm ^
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: „пущ, З 3 6monsimulacres.at.ua/loadm
Електронний каталог Національної парламентської бібліотеки України 
[Електронний ресурс]: [політемат. база даних містить відом. про вітчизн. та 
зарубіж кн., брош., що надходять у фонд НПБ України]. - Електронні дані 
(803438 записів). - Київ: Нац. парлам. б-ка України, 20022015. - Режим доступу: 
http://catalogue.nlu.org.ua/.
Український інститут інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. L е 
сайт]. - Електронні дані. - Київ: УІІВ, 2017. - Режим доступу: http://www.uipv.org. 
Освітній ресурс - http ://www. alleng.ru/d/manag/manl j 8. htm 
Адміністративно-управлінський портал - http://www.aup.ru/books/
Офіційний інтернет-сайт Держкомстату України - www.ukrstat.gov.
Інформаційний портал - http://www.zipsites.ru/books/
Електронна бібліотека - http:і іwww. knigka. info/
Електронна бібліотека - http://mirknig.com/knigi/guman_nauki/
Інформаційний портал - http://www. pitbooks.ru/
https://www.coursera.org/learn/r-programming/
http://prometheus.org.ua/dataanalysis/

http://www.wto.org
http://www.un.org/russian
http://www.imf.org
http://www.worldbank.org
http://www.unctad.org
http://www.nbuv.gov.ua
http://www.dilovy.org.ua
http://radnuk.mfo
http://vak.org.ua
http://catalogue.nlu.org.ua/
http://www.uipv.org
http://www.aup.ru/books/
http://www.ukrstat.gov
http://www.zipsites.ru/books/
http://mirknig.com/knigi/guman_nauki/
http://www
https://www.coursera.org/learn/r-programming/
http://prometheus.org.ua/dataanalysis/


Система менеджменту якості. 
Робоча програма

Шифр
документа

СМЯНАУ 
РП 09.01.02-01-2020

Щ 0

навчальної дисципліни 
«Методологія прикладних досліджень» стор. 11 з 13

4 РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕН-ТОМ ЗНАНЬ
Т* ПМПП.ТА ВМІНЬ.

4.1. Методи контролю та схема нарахування балів. Оцінювання окремих видів 
виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до та л. — ^ 4 ]

Мах кількість балів Мах кіль»;ість балів

Вид
навчальної роботи

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчанн
я

Вид
навчальної роботи

Денна
форма

навчанн
я

Заочна
форма

навчання

1 семеегР
.Модуль № 1 «Теоретичні засади методологи 

HavKOBHX досліджень»
Модуль № 2 «Методолі 
прикладних досліджеі

огія пров
1Ь В ЄКОНІ

едення
аміці»

Вид навчальної роботи бали бали Вид навчальної роботи бали бали

Робота на практичному 
занятті

35 *■ -
Робота на практичному 

занятті
ЗО -

Виступ на практичному 
занятті з презентацією на 

задану тему
20 -

Виступ на практичному 
занятті з презентацією на 

задану тему
10 -

Виконання тестових 
завдань

25 -
Виконання тестових 

завдань
10 -

Для допуску до виконання 
модульної контрольної 

роботи №1 студент має 
набрати не менше

48 балів -

Для допуску до виконання 
модульної контрольної 

роботи №2 студент має 
набрати не менше

ЗО балів -

Виконання модульної 
контрольної роботи №1

20 -
Виконання модульної 

контрольної роботи №2
10 -

Усього за модулем №1 100 - Усього за модулем № 2 60 “
Семестровий екзамен 40 ”

Усього за дисципліною 00

Мод
Мах кількість балів

Вид навчальної роботи Денна та заочна форма навчання

Виконання курсового проекту 60

Захист курсового проекту 40
Виконання та захист курсового проекту 100

Залікова рейт ингова  оцінка визначається ( в балах та за національною шкалою) за 
результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

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

"“ " ^ “ нгоТ^ош нок, отриманих студентом за окремі види виконано,
навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до
відомості модульного контролю.

4.4. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної реитингових оцінок, у
балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 
національною шкалою та шкалою ECTS.
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4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 
шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, начальної “ рт™ ™ 
залікової книжки студеш-а, „априклад, так: 92/ВМм./А, 87/ДоіреЛІ, 79/Добре/С, 68/3<Юо«./П, 
65/Задов./Е тощо.

4.6. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатам 
виконання та захисту курсового проекту/роботи, крім відомості модульного контролю, 
заноситься також до навчальної картки, залікової книжки та Додатку до диплома, наприклад, 
так 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/3adoe./D, 65/3adoe./E тощо

-4.7. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 
рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 
Додатку до диплома.
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(Ф 03.02-01)

№
прим.

Куди
передано

(підрозділ)

Дата
видачі

П.І.Б. отримувача
Підпис

отримувача
Примітки

і 4 в - DI 04 М - ( і ,  № ?Х)ХО <6Ь. d C iS k .---------------- -

.
і

(Ф 03.02 -  02)

. №. 
пор.

/Л І  І \  J  Ш  W J U r » I l ^  4

Прізвище ім'я по-батькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

-

\ (Ф 03.02-04)

№
пор.

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис
Висновок щодо 

адекватності

(Ф 03.02-03)

№
зміни

№ листа (сторінки)
Підпис
особи,

яка
внесла

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміни
Зміненого Заміненого Нового

Анульо
ваного

. (Ф 03.02-32)

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата

Розробник *

Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено


