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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Методологія 
наукових досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є логіка і методи дослідження: 
опитування, експеримент, включене спостереження, біографічний метод, а також 
детальний опис спеціальних процедур, застосовуваних для збору, аналізу й оцінки 
якості соціологічних даних, - багато розділів курсу розглядають процес 
дослідження в контексті більш широких дослідницьких перспектив і моделей 
теоретичного пояснення, які впливають на вибір конкретних методичних рішень.  

Міждисциплінарні зв’язки: 
«Методологія наукових досліджень» є дисципліною, яка має сталі зв‘язки з 

логікою, філософією, математичною статистикою та комп’ютерними 
дисциплінами. Курс «Методологія наукових досліджень» базується на системі 
знань, навичок, вмінь, які отримують студенти у процесі навчання за курсами 
«Економічна теорія», «Міжнародна економіка» та «Статистика». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
   Метою викладання дисципліни є опанування студентами комплексу знань 

щодо методології і логіки наукових досліджень; вивчення та оволодіння методами 
наукових досліджень. 

   Завданням – навчити студентів самостійно вирішувати проблему 
адекватності теоретичної концепції емпіричному рівню дослідження; опанувати 
методологічні, методичні і організаційні основи дослідницької діяльності; 
сформувати цілісне уявлення про проведення емпіричного 
дослідження;опанувати логіку, методи і процедури наукового дослідження; 

відпрацювати практичні навики вживання методів. 
Основою для вивчення курсу є підручники, учбові посібники, в яких 

викладені методичні основи та нормативна база, яка постійно змінюється. Для 
забезпечення сучасного рівня знань необхідна самостійна робота над спеціальною 
літературою та періодичними виданнями.  
            Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 

 призначення наукових досліджень; 
 місце та роль наукових теорій у дослідженні; 
 етичні правила досліджень у науці та зв’язок досліджень з політикою; 
 етапи дослідження і структуру його проекту та програми; 
 основні правила концептуалізації та операціоналізації; 
 методи вимірювання соціальних змінних; 
 характеристики надійного та валідного вимірювання;  
 логіку вибірки елементів спостереження; 
 логіку причинного аналізу; 
 основні правила організації та проведення наукового експерименту; 
 основні типи спостережень в наукових дослідженнях, їх переваги та 

вади; 
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 типові моделі аналізу даних наукового дослідження; 
вміти:  

 визначати та формулювати проблему дослідження, оцінювати його 
здійснимість; використовувати теоретичні моделі для пояснення наукових явищ 
та процесів; 

 створювати вимірювальні інструменти, розробляти вибірки для 
соціологічних досліджень, мати навички концептуалізації та операціоналізації 
понять; 

 проводити наукові експерименти, мати навички причинного аналізу; 
 організовувати та проводити соціологічні опитування, фокус-групи, 

спостереження, контент-аналіз,  біографічне інтерв’ю та аналіз статистичних 
даних; 

 обробляти та аналізувати дані соціологічних опитувань; мати навички 
інтерпретації описових статистик і таблиць;  

 перевіряти наукові гіпотези та використовувати якісні методи 
економічного аналізу; 

 аналізувати соціальні проблеми сучасного суспільства і пропонувати 
їх практичне вирішення. 
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1.Структура навчальної дисципліни  

 

2. Плани практичних занять 

Тема 1. Призначення і важливість наукових досліджень 

План: 

1. Наука як система знань. Наукознавство та його основні розділи. Поняття, зміст, 
мета і функції науки. 
2. Форми організації та управління наукою в Україні. 
3. Основні ознаки наукового дослідження. Системність, доказовість та 

теоретичність наукового дослідження. 
4. Емпіричні, логічні та теоретичні пізнавальні завдання наукового дослідження. 
5. Класифікація наукових досліджень. 
Питання: 
1. Визначення науки. ЇЇ зміст і функції. 
2. У чому полягає об’єкт і предмет науки ? 

3. Поняття “наукового закону”, “категорії”, “принципу”. 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 – Призначення та важливість наукових досліджень 

Тема 1. Призначення 
наукових досліджень 10 2 2   6       

Тема 2.Теорія і 
дослідження 

 

14 

 

2 

 

2   

 

10       

Разом за змістовим 
модулем 1 24 4 4   16       

Змістовий модуль 2 – Методи наукового досідження  

Тема 3. Етика 
досліджень в науці 10 2 2   6       

Тема 4. Політика і 
дослідження в науці 14 4 4   6       

Разом за змістовим 
модулем 2 24 6 6   12       

Змістовий модуль 3 – Розробка проблеми дослідження 

Тема 5. Етапи 
дослідження. 
Підготовка проекту 
та програми 
дослідження 16 4 4   8       

Тема 6. Ідентифікація 
проблеми 
дослідження 20 6 6   8       

Тема 7.  Розробка 
проблеми 
дослідження 12 4 4   4       

Разом за змістовим 
модулем 3. 48 14 14   20       

Усього годин 96 24 24   48       

ІНДЗ     48        

Усього годин 144 24 24  48 48       
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4. Головні ознаки наукового пізнання світу. 
5. Дайте характеристику теоретичного та емпіричного методів наукового 

пізнання. 
6. Розкрийте принципи системи національної класифікації наук. 
7. Дайте визначення поняттям “факт” та “гіпотеза”. 
8. Наведіть приклади класифікації наукових досліджень за : 
-призначенням; 
-тривалістю розробки; 
-видами зв’язку із суспільним виробництвом; 
-важливістю; 
-джерелами фінансування. 
4. Що таке парадигма ? Як співвідносяться поняття “парадигма” й “наукова 
картина світу”? 

 

Тема 2.  
Теорія і дослідження 

План 

1. Логіка та методологія наукового дослідження. 
2. Поняття системного, комплексного та цілісного підходу в науковому 

дослідженні. 
3. Загальнонаукові, часткові та спеціальні методи дослідження. 
4. Головні компоненти методики наукового дослідження. 
Питання  
1. Охарактеризуйте рівні методології: 
-технологічний 

-конкретно-науковий 

-загальнонауковий 

-філософський 

2. Охарактеризуйте функції методології: 
- загальну 

- часткову 

- Емпіричні, теоретичні та пост-теоретичні методи. 
- Приклади систем. Відмінність системи від структури, середовища. 
- Визначте методологію окремого наукового дослідження. 
3. Що таке метод, методика? 

4. Дайте визначення поняттю “концепція”. 
5. Місце експериментально-ігрових методів у менеджменті. 
6. У чому полягають головні переваги системного підходу ? 

7. Наведіть приклади з практики менеджменту, де використовується 

системний підхід. 
 

Тема 3. Етика та політика дослідження 

План 

1. Характеристика порівняння та вимірювання як наукового методу. 
2. Спостереження: класифікація, етапи . 
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3. Знання та уміння, необхідні для проведення спостереження. 
4. Опитування як метод, його переваги та недоліки. 
5. Формалізація та аксіоматизація як методи наукового дослідження. 
Питання: 
1. Види анкетування: контактне, заочне, пілотне. 
2. Охарактеризуйте різновиди інтерв’ю за: умовами проведення, метою 

організації, формою спілкування. 
3. Тестування, його характеристика та етапи. 
4. Теорія масового обслуговування. 
5. Економетричне моделювання. 
6. Соціометрія. 
7. Як скласти анкету? Які вимоги необхідно враховувати при її складанні ? 

8. Дайте характеристику масовим та експертним опитуванням. 
9. Які вимоги висувають до організації “мозкового штурму” ? 

10. Метод Дельфи та його застосування в менеджменті. 
11. Наведіть приклади використання методу “чорної скрині” у вашій 

професійній діяльності. 
12. Що таке соціометричний критерій? 

 

                                     Тема 4. Теоретичні методи дослідження 

План 

1. Аналіз та синтез, їх види: емпіричний, елементарно-теоретичний, 
структурно-генетичний. 
2. Дедукція та індукція. Поняття загального та часткового. 
3. Аксіоматичний та історичний методи теоретичних досліджень. 
4. Моделювання та його принципи. 
5. Поняття моделювання та моделі. Фізичне та математичне моделювання. 
Моделі матеріальні (реальні) та уявні (ідеальні). 
Питання: 
1. Проектування та прогнозування як методи наукового дослідження. 
2. Методи формальної логіки: метод єдиної схожості, супутніх змін та ін. 
3. Абстрагування та конкретизація. 
4. Аналогія як загальнонауковий метод. 
5. Що таке метод аналогії ? Які вимоги висувають до його використання ? 

6. Які види абстрагування Ви знаєте ? 

7. У чому полягає різниця між індукцією та дедукцією ? 

8. Факторний аналіз: головні особливості та етапи проведення. 
9. Які зв’язки ознак об’єкта, що досліджується, називають кон’юнкцією, 
диз’юнкцією? 

 

Тема 5. Основні етапи дослідження. Підготовка проекту та програми 
дослідження 

План 

1. Загальна характеристика кількісних методів наукового дослідження. 
2. Принципи і методи вимірювання. Поняття шкали вимірювання. 
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3. Шкала як конструювання еталону вимірювання. Види шкал. 
4. Кількісні та якісні ознаки явища, процесу. Кваліметрія. 
5. Кореляція та регресія. Методи багатомірного статистичного аналізу. 
Питання: 
1. Контент-аналіз як засіб вимірювання та формалізації. 
2. Варіаційний ряд – поняття та характеристика. 
3. Вибірковий метод. 
4. Точність та надійність, обсяг та репрезентативність вибірки. 
5. Вимірювання як інтерпретація та моделювання соціальної реальності. 
6. Якісна та кількісна стратегії вимірювання. 
7. У чому полягає суть методу лінійного програмування? 

8. Особливості побудови й використання шкал Лайкерта, Терстоуна, Гуттмана. 
9. Метод семантичного диференціалу (Осгуда): техніка та сфери застосування. 
10. Дайте характеристику систематичним, випадковим, грубим помилкам. 
 

Тема 6. Ідентифікація проблеми дослідження 

План 

1. Поняття актуальності дослідження та визначення ступеня його наукової 
розробки. 
2. Визначення об’єкта, предмета, теми дослідження. 
3. Попереднє ознайомлення з літературою та визначення головних напрямків 
дослідження. 
4. Збирання і відбір інформації для проведення дослідження. 
5. Формулювання загальної і проміжної цілей дослідження. 
Питання: 
1. Сформулюйте алгоритм наукового пізнання. 
2. Організаційне та інформаційне забезпечення наукового дослідження. 
3. Градації актуальності. 
4. Перетворення, доповнення, конкретизація – головні рівні новизни дослідження. 
5. Що таке техніко-економічне обгрунтування дослідження. 
6. У чому може полягати практична значущість результатів дослідження ? 

7. Які критерії вибору теми Ви знаєте? 

8. Дайте характеристику позитивної та негативної евристики як складових 

наукового дослідження. 
9.Наведіть приклади формулювання наукової проблеми. 
10 Який з нижченаведених методів не використовується для збору факто- 

логічного матеріалу: спостереження, опитування, класифікація, імітація ? 

 

Тема 7. Розробка проблеми дослідження 

План 

1. Вибір методології, опорних теоретичних положень дослідження. 
2. Визначення ходу та передбачуваних результатів дослідження. 
3. Побудова гіпотези дослідження, вибір методів дослідження. 
4. Види гіпотез: нульова, описова, пояснювальна, основна, робоча, прогностична. 
5. Складання робочого плану. 
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Питання на семінар 

1. Констатуючий експеримент – засіб установлення вихідного стану предмета 
дослідження. 
2. Яким вимогам повинна відповідати гіпотеза, що висувається ? 

3. Охарактеризуйте процес висування і розвитку гіпотези. 
4. Види дослідницької стратегії: монографічне, польове та експериментальне 
дослідження. 
Запитання для самоконтролю 

1. З чого складається ресурсне забезпечення науково-дослідної роботи? 

2. Наведіть приклади організаційного та кадрового ресурсного забезпечення. 
3. Які різновиди планів Вам відомі ? 

4. Охарактеризуйте методику мережевого планування. 
5. Складіть бюджет окремого науково-дослідного проекту. 
 

Самостійна робота студентів 

Для оволодіння матеріалом дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» потрібно значну увагу приділяти самостійній роботі. Самостійна 

робота студента є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у час, 
вільний від обов'язкових аудиторних занять. Основні види самостійної роботи: 
вивчення додаткової літератури; підготовка до практичних (семінарських) занять; 
підготовка до підсумкового контролю. До самостійної роботи студентів 

належить і виконання тестових завдань, зокрема, студентами заочної форми 

навчання. У цілому самостійна робота з навчальної дисципліни спрямовується на 
закріплення набутих знань, основних понять, термінів, хронологію подій. 
Самостійна робота в бібліотеках, та Интернеті дає можливість знайомства з 
монографіями, документами, альтернативними точками зору різних авторів на 
конкретні проблеми. Крім того, вона виховує у студентів самодисципліну, 
почуття відповідальності, вміння орієнтуватися в розмаїтті думок і підходів, 
творчо осмислювати одержані знання. 
 

Тематика рефератів 

1. Наука як галузь культури 

2. Наука і магія. Мета науки за Аристотелем 

3. Наука у Стародавній Греції 
4. Середньовічні університети 

5. Університетські вчені звання 

6. Середньовічні дисертації 
7. Виникнення Академій наук. 
8. Перші наукові журнали 

9. Дедуктивні методи дослідження 

10.Експериментальні методи та індуктивна логіка 

11.Наукові парадигми 

12.Неявні знання. Наукові школи 

13.Загальна класифікація наук 

14.Критерії науковості у точних науках 
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15.Основні методи дослідження у гуманітарних науках 

16.Методологія історичної школи “Анналів” 

17.Системний підхід 

18.Застосування математичних методів та їх обмеженість 

19.Синергетика. Біфуркації. Атрактори 

20.Принцип додатковості у квантовій фізиці та інших науках 

21.Соціологічний та історичний підходи до гуманітарного знання 

22.Пошук і визначення дослідницької проблеми 

23.Методика вирішення дослідницьких проблем 

24.Методика написання основного тексту дисертації 
25.Методичні поради щодо оформлення дисертації 
26.Методичні поради щодо написання і оформлення автореферату 
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