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Предмет навчальної дисципліни 

Загальні закономірності, методи і способи наукового дослідження, 

організація роботи науковця. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Формування у студентів наукового світогляду, цілісного уявлення про 

методологію наукового дослідження та навичок практичного застосування 

конкретних методів наукового пошуку у професійній діяльності. 

 

Основні завдання 

Розкриття сутності і значення наукових досліджень, засвоєння основ 

методології та методики наукового пошуку, підготовка студентів до 

самостійної наукової діяльності. 

 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки  

магістрів.  

Теоретичною і методологічною базою засвоєння методології наукового 

дослідження є дисципліни бакалаврської підготовки: філософія, соціологія, 

економічна теорія, економіка-математичні методи та моделі. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати:  

 сутність сучасних проблем методології науки; 

 закони та їхню роль у науковому дослідженні; 

 методи аналізу і побудови наукових теорій в експериментальних 

науках; 

 моделювання економічних систем і процесів; 

 методи інформаційно-економічної підтримки прийняття 

управлінських рішень; 

 технології наукової творчості; 

 організацію і планування науково-дослідної роботи. 

 



б) уміти:  

 програмувати наукове дослідження; 

 висувати і перевіряти наукові гіпотези; 

 робити науковий опис об’єкта дослідження; 

 обґрунтовувати методи дослідження, якісного і кількісного аналізу; 

 використовувати інтернет-простір та інтернет-ресурси науки; 

 оцінювати результати наукового дослідження; 

 використовувати знання з методології наукових досліджень у процесі 

підготовки магістерської дипломної роботи. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Наука як сфера діяльності і продуктивна сила суспільства 

2. Методологічні основи наукового пізнання 

3. Емпіричні методи наукового дослідження 

4. Інформаційне забезпечення наукового пошуку 

5. Організація наукового дослідження 

6. Особливості методології та структури економічного дослідження 

7. Інструментарій економічного дослідження 

8 Економічне обґрунтування макроекономічних явищ 

9. Опрацювання та оформлення результатів дослідження 

10. Використання методології наукових досліджень у процесі 

підготовки магістерської дипломної роботи 
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