
ВСТУП ДО МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

Мета курсу – ознайомлення студентів з сучасними методологічними 
концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою 
наукових досліджень; формування цілісного уявлення про науково-
дослідницький процес; освоєння навиків формування і використання 
усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження; вдосконалення 
вмінь у пошуку, доборі й опрацюванні наукової інформації, у точному 
формулюванні мети, завдань і висновків дослідження; теоретична і практична 
підготовка майбутніх фахівців з опанування комплексу знань, умінь і навичок 
щодо теорії та практики наукових досліджень, які використовуються у 
фінансовій галузі, а також принципів методичних підходів до вирішення 
поставлених науково-практичних завдань; сприяння посиленню методологічної 
спрямованості навчального процесу, опанування знаннями основ методології, 
техніки і організації науково-дослідної діяльності, сприяння розвитку наукового 
світогляду і творчого мислення.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Оцінка 
вартості бізнесу, Страхування, Інвестування, Банківська система, Фінансова 
безпека підприємства, Економіко-математичне моделювання фінансових 
процесів, Ринок фінансових послуг, Фінансовий ринок тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність визначати спрямованість наукового результату 
на вирішення завдань та реалізацію функцій науки; здатність до формулювання 
та обґрунтування наукової гіпотези; здатність проводити наукове дослідження; 
здатність аналізувати наукові публікації; здатність проводити системний аналіз 
предметної області наукового дослідження; здатність до формулювання 
визначень понять досліджуваної предметної області; здатність ефективно 
організовувати науково-дослідну діяльність. 

Програмні результати навчання: 
знати: основи наукознавства і методику наукових досліджень конкретних 
проблем; основи методології і методи економічного дослідження; основи 
організації наукових досліджень в економіці в цілому та аграрній сфері зокрема; 
особливості підготовки і оформлення наукових робіт економічного профілю;  
вміти: активізувати творче мислення; раціонально організовувати 
інтелектуальну працю; розробляти наукові проблеми, писати наукові статті, 
роботи, застосовуючи при цьому нові інформаційні технології та програмне 
забезпечення; узагальнювати результати наукових досліджень, моделювати 
експерименти та превентивно визначати напрями досліджень; здійснювати 
апробацію, впроваджувати та розраховувати економічну ефективність 
результатів наукових досліджень; сприяти реалізації знань, навичок, творчого 



мислення в навчальному процесі, навчально-дослідницької та подальшої 
науково - дослідницької діяльності майбутніх спеціалістів;  
володіти: знаннями та практичними навичками щодо методів і прийомів 
наукового розв'язування задач, пов'язаних із впровадженням новітніх досягнень 
для підвищення ефективності господарської діяльності підприємств; 
фундаментальною, загальнонауковою, конкретнонауковою методологією та 
економічними методами дослідження з метою забезпечення реалізації в 
навчальному процесі принципів об'єктивності в оцінці економічних фактів, 
явищ, подій.  

Зміст навчальної дисципліни: 
НАУКА, НАУКОВЕ МИСЛЕННЯ, НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Наука та 
наукове мислення. Основні поняття. Сутність знання, пізнання та його види. 
Наукове пізнання. Розвиток наукового пізнання через використання різного 
рівня абстракції. Основні ознаки наукового пізнання. Сутність поняття "наука". 
Мета науки. Основні завдання науки. Функції науки: пізнавально-
пояснювальна, прогнозна та світоглядна. Зв'язок завдань та функцій науки. 
Сфери застосування класифікації наук. Система наук: природничі науки; 
суспільно-гуманітарні науки; прикладні науки. Особливості суспільних наук: 
подвійна роль дослідників, наявність зворотного зв'язку між результатами 
дослідження і поведінкою об'єкта дослідження; слабка можливість 
формалізувати поведінку об'єкта дослідження. Економічні науки як складова 
суспільних наук. Позитивний та нормативний напрями економічної теорії. 
Економічна наука як динамічна система. Процес становлення науки: 
донауковий період, емпіричний, теоретичний та методологічний рівні розвитку 
науки. Основні категорії науки. Наука як система знань. Визначення фактів та 
наукових фактів. Поняття гіпотези, теорії та концепції, їх взаємозв'язок. Закони і 
закономірності як ключові елементами теорій і концепцій. Закони природи та 
економічні закони. Наукова гіпотеза як основа наукового дослідження. Етапи 
розробки гіпотези. Основні вимоги до гіпотези. Види гіпотез: описові і 
пояснювальні; загальні, частині та одиничні. Компоненти науки, що 
відповідають різним рівням пізнання явищ: емпіричні основи науки; теоретичні 
основи науки; методологічні основи науки. Поняття методології науки, методу, 
методики і методики дослідження. Наукове дослідження. Наукове дослідження 
як основна форма наукової діяльності. Фундаментальні та прикладні 
дослідження. Емпіричні та теоретичні дослідження. Формулювання теми 
дослідження: вимоги до формулювання назви тим дослідження; поняття 
актуальності теми. Виявлення прикладної проблеми: поняття прикладної і 
наукової проблем; об'єкт і предмет дослідження. Постановка мети дослідження. 
Формулювання завдань дослідження. Взаємозв'язок проблеми, мети, об'єкта, 
предмета і назви теми наукового дослідження. Технологія роботи з науковою 
літературою. Основні етапи роботи з науковою літературою. Джерела 
бібліографії: прикнижкова бібліографія, реферативні журнали, бібліотечні 



каталоги. Структура інформаційної картки. Правила оформлення 
бібліографічного опису літературних джерел. Основний принцип читання 
наукової літератури: від простого до складного. Вивчення фундаментальних 
робіт. Порядок вивчення наукової літератури: від більш нових праць – до більш 
старих; від простих праць – до більш складних; від загальних праць – до 
спеціальних; від теоретичних праць – до прикладних; від вітчизняних праць – 
до іноземних. Анотація. Виписки. Конспект. Науковий огляд. 
МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Системний підхід та системний 
аналіз. Визначення системи. Поняття елементу системи. Взаємозв'язку та 
цілісності. Поняття емерджентності системи. Класифікація зв'язків у системі. 
Структура системи. Класифікація систем. Ознаки складних систем. Системний 
підхід: сутність, базова ідея та принципи. Система як складова над система та 
сукупність підсистем. Сутність системного мислення, його особливість. 
Системність у науковому мисленні. Поняття системного аналізу. Проблема у 
системного аналізі та стадії її вирішення. Основна сфера застосування 
системного аналізу. Морфологічний аналіз: сутність та етапи проведення. 
Метод дерева цілей та етапи кількісного аналізу дерева цілей. Методика 
роботи з поняттями. Поняття як відображення сутнісних ознак. Визначення 
сутнісних ознак предметів. Формування поняття на основі узагальнення та 
абстрагування. Основні характеристика поняття. Закон зворотного відношення 
між змістом поняття та його обсягом. Відношення між двома поняттями: 
рівнозначність, пересічення, виключення і підпорядкування. Сутність родового 
і видового понять. Перехід від видового до родового поняття через операції 
узагальнення та обмеження. Сутність поняття "визначення", "явне визначення" 
та "неявне визначення". Зміст процедури "визначити поняття". Правила 
формування визначень. Помилки формулювання явних визначень. Сутність 
класифікації. Поняття ділення: члени ділення і основа ділення. Вимоги до 
складання класифікації. Організація НДР студентів. Організація науково-
дослідної роботи. Підготовка наукових кадрів в Україні. Роль і місце наукових 
досліджень у підготовці фахівців з економіки і підприємництва. Напрями 
науково-дослідної діяльності у ВНЗ. Завдання наукових досліджень при 
підготовці економістів. Основні завдання науково-дослідної роботи студентів. 
Структура науково-дослідної роботи студентів. Зміст і характер науково-
дослідної 12 роботи студентів, її основні напрями. Форми науково-дослідної 
роботи в межах навчального процесу. Особливості науково-дослідної роботи 
при виконанні курсових робіт, у період виробничої практики та при підготовці 
дипломних бакалаврських і магістерських робіт. Науково-дослідна робота 
студентів в позанавчальний час. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


