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1. Опис навчальної дисципліни 

“Методологія економічних досліджень” 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3/3 

Галузь знань 

05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

(шифр і назва) 

обов’язкова  

Модулів – 1 

Спеціальність 

051 

Економіка 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – реферат 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90/90  
3-й 3-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,0 

самостійної роботи 

аспіранта – 4,0 

Ступінь: 

Доктор філософії 

Лекції 

10 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 10 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. 70 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

30 год. 40 год. 

Вид контролю: 
екзамен екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5/0,3. 
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2. Заплановані результати навчання 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія економічних 

досліджень» є надання аспірантам необхідного обсягу знань у галузі економічних 

досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, 

ознайомлення з методикою підготовки доповідей, наукових статей, кандидатської 

дисертації. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія економічних 

досліджень» полягає у висвітленні теоретичних положень, питань методології, 

технології та організації науково-дослідницької діяльності та формуванні 

теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого 

проведення наукових досліджень аспірантами. 

В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен знати: 

– теоретичні основи науки і наукової діяльності; 

–  методологію і методику проведення економічних досліджень; 

– загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень; 

– методику підготовки і оформлення кандидатської дисертації. 

вміти: 

– обирати та аналізувати необхідну економічну інформацію; 

– оволодіти навиками підготовки та написання наукових робіт; 

– використовувати відповідні методи економічних досліджень в контексті 

відповідної наукової роботи. 

 

3. Зміст навчального матеріалу дисципліни 

Змістовий модуль 1. «Методологія науково-дослідної діяльності». 

Тема 1. Теоретичні основи науки та наукової діяльності. 
Поняття науки як особливої форми людської діяльності. Характеристика і 

відмітні особливості наукових знань. Основні елементи системи наукових знань: 

наукова теорія, методологія, парадигма, закони, гіпотези, поняття, принципи, 

наукові методи та прийоми дослідження.  

Тема 2. Методологія науково-дослідної діяльності. 
Об’єкт та предмет наукового дослідження. Характеристика рівнів 

методології наукового дослідження: філософська (фундаментальна) методологія, 

методологія економічної науки, методологія наукового дослідження. Наукова 

концепція як головна ідея наукового дослідження. Завдання і процес наукового 

пізнання. Складання плану дослідження. Системний підхід в економічних 

дослідженнях. Формування вченого як особистості та режим його праці. 

Тема 3. Загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень. 

Поняття методу наукових досліджень. Класифікація методів наукових 

досліджень. Використання графіків, діаграм та таблиць для наочного 

представлення результатів економічних досліджень. 

Тема 4. Технологія наукових досліджень. 

Основні етапи наукового дослідження: вибір напряму і формулювання теми 

наукового дослідження; визначення мети, завдань, об’єкта і предмета 
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дослідження; виконання теоретичних та прикладних наукових досліджень; 

оформлення звіту про виконану науково-дослідну роботу. 

Тема 5. Робота над написанням наукових статей та тез доповідей.  

Види наукових публікацій: монографія, стаття, автореферат дисертації, 

наукова доповідь, збірник наукових праць. Вимоги до опублікування результатів 

дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата і доктора економічних наук. 

Структурні елементи наукової статті. Особливості підготовки тез наукової 

доповіді. Правила цитування наукових робіт. Академічна доброчесність. 

Тема 6. Методика підготовки і оформлення кандидатської дисертації. 

Загальна характеристика кандидатської дисертації. Послідовність 

виконання, робота з текстом, оформлення. Порядок захисту дисертації. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

ус

ьо

го  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л се

м 

інд с.р. л се

м 

інд с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. «Методологія науково-дослідної діяльності» 

Тема 1. Теоретичні 

основи науки та 

наукової діяльності  

14 2 2 5 10 13 2 1 6 10 

Тема 2. Методологія 

науково-дослідної 

діяльності 

14 2 4 4 8 13 2 1 6 10 

Тема 3. Загальнонаукові 

та спеціальні методи 

економічних 

досліджень 

18 2 4 6 12 18 2 2 6 14 

Тема 4. Технологія 

наукових досліджень 
11 1 2 4 8 13 1 2 6 10 

Тема 5. Робота над 

написанням наукових 

статей та тез доповідей 

17 1 4 6 12 17 1 2 8 14 

Тема 6. Методика 

підготовки і 

оформлення 

кандидатської 

дисертації 

16 2 4 5 10 16 2 2 8 12 

Усього годин  90 10 20 30 60 90 10 10 40 70 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

заочна 

форма 

навчан

ня 

1 Концептуальні основи наукового пізнання 2 1 

2 Методологія економічних досліджень 4 1 

3 Загальнонаукові та спеціальні методи економічних 

досліджень 
4 2 

4 Поняття наукової проблеми, її постановка та 

формулювання 
2 2 

5 Робота над написанням наукових статей та тез 

доповідей 
4 2 

6 Структура, методика написання, оформлення та 

процедура захисту кандидатської дисертації 
4 2 

 Всього 20 10 

 

6. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

заочна 

форма 

навчан

ня 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  10 10 

2 Підготовка до семінарських занять 10 10 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  

10 20 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 

30 30 

Разом з дисципліни 60 70 

 

7. Індивідуальні завдання 

Індивідуальна робота – це форма організації навчання, яка має на меті 

поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які аспіранти отримують у 

процесі вивчення дисципліни, а також застосування цих знань при виконанні 

окремих розділів дисертаційної роботи та виробничому впровадженні наукових 

результатів. 

Індивідуальна робота аспіранта оформлюється у вигляді реферату обсягом 

20-30 аркушів. Кожен аспірант вибирає одну із тем реферату, пов’язаного з 

сучасною проблемою економічних досліджень. Реферат повинен містити наступні 
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структурні частини: титульний аркуш, зміст, викладення основного матеріалу, 

висновки, список літератури. У рефераті слід переважно використовувати   

вітчизняну та іноземну фахову літературу останніх 5-ти років видань. 

 

8. Методи контролю 

Поточне тестування, підсумковий письмовий тест проводять для аспірантів 

денної форми навчання і здійснюють у відповідності з вимогами «Положення про 

рейтингову систему оцінки знань». 

Для контролю знань аспірантів по дисципліні передбачено такі його види: 

– поточний усний та письмовий контроль знань на семінарських заняттях; 

– письмовий контроль змістового модулю курсу; 

Підсумковий контроль здійснюється шляхом зарахування балів змістового 

модуля, або проведення письмового екзамену.  

 

9. Методи навчання 

Проведення лекційних, семінарських занять з використанням конспекту 

лекцій, методичних рекомендацій до виконання самостійної та індивідуальної 

роботи, демонстраційного та ілюстративного матеріалу, робота в бібліотеці 

академії, мережі Інтернет.   

 

10. Схема нарахування балів 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Вивчення дисципліни протягом семестру завершується екзаменом для 

аспірантів денної та заочної форм навчання, позитивна оцінка за змістовий 

модуль знаходиться в межах 60 – 100 балів. 

Робоча програма передбачає розподіл цих балів за видами контролю, в т. ч. 

за самостійною та індивідуальною роботою аспірантів. 

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою: 

m

M

О

m

i
i

ц

∑
1=

= , 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Однакові види роботи аспірантів обох форм навчання оцінюються 

однаковими балами, помноженими на відповідну кількість робіт. Виняток 

становить оцінка за виконання індивідуальних завдань, що пояснюється суттєвою 

різницею їх змістів та обсягів – значно більших у аспірантів заочної форми 

навчання. 

Розподіл рейтингових балів за дисципліну, вивчення якої закінчується 

екзаменом для аспірантів денної та заочної форм навчання. 

Оцінні бали рейтингового контролю знань аспірантів 
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Вид роботи, що 

підлягає  контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини 

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 3 семестр 3 семестр 

Змістовий модуль 1. «Методологія науково-дослідної діяльності» 

Робота на лекціях 0,5/0,5 1/1 5 2,5 5 5 2,5 5 

Робота на семінарських 

заняттях 
2/2 3/3 10 20 30 5 10 15 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
2/2 3/3 2 4 6 2 4 6 

Підготовка до 

семінарських занять 
0,5/0,5 1/1 10 5 10 5 2,5 5 

Виконання  

індивідуальних завдань  
8,5/9 21/39 1 8,5 9 1 21 39 

Модульний контроль у 

поточному семестрі  
20/20 30/30 1 20 30 1 20 30 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
– – – – – – – – 

Рейтинг за творчі 

здобутки аспірантів 
0/– 10/– – 0 10 – – – 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 

 

 

Відповідність оцінки знань аспірантів за різними шкалами 

За шкалою 

ECTS 
За національною шкалою 

За шкалою ОНАХТ 

A відмінно 88-100 

B дуже добре 81-87 

C добре 74-80 

D задовільно 68-73 

E достатньо 60-67 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
40-59 

F 
незадовільно з обов’язковим 

додатковим навчанням 
0-39 

 

11. Методичне забезпечення навчальної дисципліни  
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1. Конспект лекцій із курсу “Методологія економічних досліджень” для 

аспірантів фаху 051 – Економіка денної і заочної форм навчання (за програмою 

доктор філософії ) / Автор: В. А. Самофатова – Одеса: ОНАХТ, 2018 р.  (ел. 

видання). 

2. Методи проведення спеціальних економічних розрахунків: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / авт. кол.: П. В. Осіпов, В. А. 

Самофатова  [та ін.]; за ред. П. В. Осіпова. – Одеса: Друк, 2010. – 262 с. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Антошкіна Л. М. Методологія економічних досліджень: підручник  / Л. 

І. Антошкіна, Д. М. Стеченко. – Київ: Вища школа,  2015 – 311 с. 

2. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: підручник для студентів 

економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. Т. Білуха. — К.: 

Вища шк., 2007. – 271 с. 

3. Марцин В.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник 

[Електронний ресурс] / Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А., Л: Ромус-

Поліграф, 2009. – 128 c. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-

book-162.html. 

4. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. 

для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

  

Допоміжна 

1. Гальчинський А. С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс 

лекцій / А. С. Гальчинський – К.: Адеф-Україна, 2010. – 572 с. 

2. Грабар І. Г. Синергетика економічних систем: навчальний посібник / І. Г. 

Грабар, Є. І. Ходаківський, О. В. Вознюк [та ін.]. – Житомир: 2003. – 244 с. 

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

навчально-методичний посібник. – Полтава: Оріяна, 2012 – 183 с. 

4. Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли: от пророков 

до профессоров. – М.: Дело, 2000. – 560 с. 

5. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. 

Мочерний. – Львів: Світ, 2001. – 416 с. 

6. Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс. 2-е изд. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 

2006. – 624 с. 

7. Портер Майкл. Конкурентная стратегия. Принципы аналаза отраслей и 

конкурентов. 5-е изд. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 453 с.  

8. Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях: підручник / 

За ред. Бутка М. П. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 360 с. 

9. Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика / авт. 

кол. О. І. Павлов, Т. А. Кулаковська,  В. А. Самофатова [та ін.]; за ред. О. І. 

Павлова – Одеса: Астропринт, 2016 –172 с. 

http://www.info-library.com.ua/books-book-162.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-162.html
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10. Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в 

сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання: монографія / авт. кол.: О. І. 

Павлов, К. Б. Козак, Д. Ф. Крисанов [та ін.]; за ред. О. І. Павлова – Одеса: 

Астропринт, 2015 –512 с. 

11. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери в умовах 

глобалізаційних викликів: монографія / авт. кол.: О. І. Павлов, М. А. Хвесик, В. В. 

Юрчишин [та ін.]; за ред. О. І. Павлова – Одеса: Астропринт, 2012 –760 с. 

12. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого: підручник для науковця. – К.: Навч.-

метод. Центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. 

– 302 с. 

13. Фахові періодичні видання: «Економіка України», «Економіка АПК», 

«Актуальні проблеми економіки», «Економіст», «Економіка харчової 

промисловості», «Науковий світ», «The Economist» і т. ін. 

14. Філософія: навчальний посібник / за ред. І. Ф. Надольного – К.: Вікар, 

1997 –584 с. 

15. Худолій Л. М. Методи наукових досліджень в аграрній економіці / Л. М. 

Худолій, Я. С. Ларіна, Г. М. Чорний // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 79–84. 

16. Чмиленко Ф. О. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та 

організація наукових досліджень» / Ф. О. Чмиленко, Л. П. Жук – 

Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2014 –48 с. 

 
13. Інформаційні ресурси 

 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри економіки промисловості 

ОНАХТ, ауд. А-413. 

2. Наукова бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького, вул. Пастера, 13, 

т. 23-21-93. 

4. Одеська обласна універсальна бібліотека ім. М. Грушевського, вул. 

Троїцька 49/51, т.22-50-69. 

5. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua. 

6. Міністерство науки і освіти України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua 

7. Вища атестаційна комісія (ВАК) України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://vak.org.ua/ 

8. Національна академія наук України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://vak.org.ua/

