
 

Шифр та назва 

спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Назва освітньої 

програми 

Економіка та управління підприємством 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни вивчення 

дисципліни 

Перший курс 

Мова викладання Українська 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

Знання дисциплін, отриманих на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти 

Мета навчальної 

дисципліни 

Формування системного уявлення про принципи, методи, засоби підготовки, 

організації та виконання науково-дослідницької діяльності, про методи  

апробації й оприлюднення наукових досліджень (наукових публікацій, 

кваліфікаційних робіт).  

Компетентності, 

формування яких 

забезпечує 

навчальна 

дисципліна 

Здатність організовувати, здійснювати, апробовувати та оприлюднювати 

наукові дослідження 

Програмні 

результати 

навчання 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

 знати: 

принципи та методи  організації, здійснення, апробації та 

оприлюднення результатів наукових  досліджень; 

вміти: 

організовувати, здійснювати, апробовувати та оприлюднювати 

результати наукових досліджень. 

Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів 

навчання: 

- демонструвати базові знання методології наукових 

досліджень для їх подальшого використання на практиці; 

- володіти методами та інструментарієм виконання 

наукових досліджень,  наукового опису об’єкта дослідження та 

доведення його до міжнародної спільноти;  

- демонструвати уміння пошуку інформації, 

використовувати інтернет-ресурси науки,  

- демонструвати уміння оцінювати результати 

наукового дослідження. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 



Зміст навчальної 

дисципліни 

Модуль 1. Історія становлення та розвитку науки. Теоретичні основи та 

організація науково-дослідної роботи в Україні 

Модуль 2. Методологічні основи  наукових досліджень  

Модуль 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Модуль 4. Обробка, оформлення та впровадження результатів наукових 

досліджень 

Заходи та методи 

оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2, 3 здійснюється за результатами виконання трьох 

контрольних робіт у тестовій формі. 

Оцінювання модуля 4 здійснюється за результатами захисту 

індивідуального завдання.  

Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.  

Підсумкова оцінка навчальної дисципліни визначається як середнє 

арифметичне 4-х модульних оцінок за 12-бальною шкалою. 

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

 
Усього 

Ч е т в е р т ь 

 

Усього годин за навчальним планом 120 120 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 32 

 

32 

з них: 

- лекції 16 

 

16 

- лабораторні роботи - - 

- практичні заняття 16 16 

- семінарські заняття - - 

Самостійна робота 88 88 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 16 16 

- підготовці до заходів модульного контролю 12 12 

- виконанні курсових проектів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань 6 24 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 54 36 

Семестровий контроль Екзамен Екзамен 

 

Специфічні засоби 

навчання 
Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу, комп’ютерних робочих місць 
Навчально-методичне 

забезпечення 
Основна література: 

1. Заміховська О. Л. Основи наукових досліджень і технічної творчості : 

конспект лекцій для студентів спеціальності «126 - Інформаційні 

системи та технології» / О. Л. Заміховська. ‒ Івано-Франківськ : 

ІФНТУНГ, 2017. ‒ 78 с. 

2. Краус Н.М. Методологія та організація наукових досліджень: 

навчально-методичний посібник / Н.М. Краус. – Полтава: Оріяна, 2012. 

– 183 с. 

3. Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. / 

С.Е. Важинський, Т. І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. 

Макаренка, 2016. – 260 с. 

4. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / В. М. 

Михайлов та ін. - Х.: ХДУХТ, 2014. -220 с. 



5. Мокін Б. І. Методологія та організація наукових досліджень : 

навчальний посібник / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2014. 

– 180 с. 

6. 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 с. 

7. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. / 

Ю.І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : «Видавництво Ліра-К», 2013. – 336 с. 

8. Поворознюк А. І. Методологія та організація наукових досліджень : 

навч. посібник / А. І. Поворознюк, В. І. Панченко, Г. Є. Філатова ; 

Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ «ХПІ», 

2016. – 192 с. 

9. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень. [текст] : 

навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу.– К. : «Центр учбової літератури», 

2014. – 142 с. 

10. Швець Ф.Д. Методологія та організація наукових досліджень : 

навчальний посібник / Ф.Д. Швець. ‒ Рівне : НУВГП, 2016 ‒ 151 с. 

Додаткова література: 

11. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2014 

№ 1556-VII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18.  

12. Про науково-технічну інформацію [Електронний ресурс] : Закон 

України від 25.06.1993 № 3322-XII. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12.  

13. Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс] Закон 

України від 26.11.2015 № 848-VIII. – Режим доступу : 

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

14. Основи наукових досліджень: конспект лекцій / укладач 

Е.В. Колісніченко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 

83 с. 

15. Федишин І.Б. Методологія та організація наукових досліджень 

(опорний конспект лекцій для магістрів напрямку «Менеджмент») / 

І.Б. Федишин. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 116 с. 

16. Горбачук В.Т. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / В.Т. 

Горбачук, Д.В. Горбачук. – Слов’янськ: ТОВ «Видавництво 

«Друкарський двір»», 2013. – 124 с. 

17. Лисогор В. М. Методологія та організація наукових досліджень в 

агропромисловому комплексі : [монографія] / Лисогор В. М., Єленіч М. 

П., Паладійчук Ю. Б. ; за наук. ред. Г. М. Калетника ; Вінниц. нац. аграр. 

ун-т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 279 с. 

18. Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : 

[монографія] / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. 

Симоненко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 

К., 2014. – 173 c. 

Інформаційні ресурси: 

1. Верховна рада України. Офіційний сайт. URL: 

http://www.rada.gov.ua 

2. Урядовий портал. Офіційний сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua 

3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. Офіційний сайт. URL: http://www.me.gov.ua 

4. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

5. Міністерство освіти і науки України. Офіційний сайт. URL: 

https://mon.gov.ua/ua 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


Інформація про 

відповідального 

виконавця 

Факультет: економіки і менеджменту 

https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i1007 

Кафедра: економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня 

https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028 

Провідний викладач:  
 

 
 

 

Гончарук Ольга Валеріївна 

посада: доцент  

науковий ступінь: канд. екон. наук 

вчене звання: доцент 

тел. +38097 7074963 

Інтернет-сторінка  на сайті НМетАУ: 
https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028/p-2/e520/e216 

E-mail: goncharukov9@gmail.com 

Робоче місце:кім. Б-503 

Оригінальність дисципліни: авторський курс 

 

E-vailЕ 
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