
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З МЕВ 

 

Мета курсу – формування знань, вмінь і навичок для проведення 
наукових досліджень з МЕВ та озброєння студентів елементами методики 
наукових досліджень, що сприятиме розвитку їхнього творчого мислення, 
оптимальній організації розумової діяльності. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Сучасні теорії 
світового економічного розвитку, Глобальні проблеми та виклики економічного 
розвитку, Моделювання розвитку глобальної економіки, Методи дослідження 
міжнародної підприємницької діяльності, Cтатистика, Комунікативний 
менеджмент тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: адаптивні та комунікативні здатності; управління 
інформацією; здатність до системного мислення, креативність; здатність до 
проведення наукових, теоретичних та експериментальних досліджень. 

Програмні результати навчання: 
знати: терміни та поняття науково-дослідної роботи, класифікацію науково-
дослідних робіт; види та напрямки наукових досліджень з МЕВ; 
інформаційні основи науково-дослідної роботи, методи пошуку наукової 
інформації; алгоритм побудови наукового дослідження; поняття про об’єкт і 
предмет наукових досліджень; методологію наукових досліджень, 
характеристики і можливості використання сучасних методів наукового 
дослідження при виконанні науково-дослідницької роботи;  особливості і 
алгоритм оформлення наукової роботи;  
вміти: користуватися сучасними джерелами наукової інформації; 
ставити мету, визначати завдання і гіпотезу досліджень; планувати та 
проводити експеримент; обробляти отримані дані за допомогою методів 
математичної статистики, оформляти роботу згідно вимог, що пред’являються, 
готувати доповіді, тези та матеріали статей; застосовувати у практичній 
діяльності отримані знання, використовувати cучасні методи наукового 
дослідження у написанні кваліфікаційних робіт; 
володіти: практичними навичками проведення власних досліджень під 
керівництвом наукових керівників при виконанні різних навчальних та 
індивідуальних робіт, курсових, дипломних проектів; знаннями щодо  
методології проведення наукових досліджень, методики написання і 
оформлення студентської наукової роботи. 

Зміст навчальної дисципліни: 
МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Методологія наукових досліджень. Визначення 
поняття «методологія. Функції і основні завдання методології. Рівні 
методологічного пізнання. Філософська методологія наукових досліджень: зміст 



та значення. Загальнонаукова методологія наукових досліджень. Суть 
системного підходу. Технологічна методологія наукових досліджень. 
Методологічні принципи наукового дослідження: визначення поняття, принцип 
єдності теорії і практики, принцип конкретно-історичного підходу до 
досліджуваної проблеми, принцип об'єктивності, принцип всебічності, принцип 
єдності історичного і логічного, принцип систематичності, принцип 
детермінізму, принцип єдності зовнішніх впливів і внутрішніх умов, принцип 
активності діяльності особистості, принцип розвитку. Методи теоретичного 
аналізу в наукових дослідженнях з МЕВ. Загальна характеристика методів 
дослідження. Визначення понять «метод», «методика». Класифікація методів 
дослідження. Загальне уявлення про загальнонаукові та конкретно-наукові 
(прикладні) методи наукового дослідження. Суть теоретичних методів 
наукового дослідження: абстрагування, формалізації, аналізу і синтезу, індукції 
і дедукції, ідеалізації, узагальнення, аксіометричний, гіпотетичний, метод 
системного аналізу. Суть експериментально-теоретичних методів наукового 
дослідження: експеримент, моделювання, історичний метод, метод 
конкретизації, логічний метод, метод тестів, метод вимірювання, метод оцінки, 
методи математичної статистики. Суть емпіричних методів наукового 
дослідження: спостереження, опитування, порівняння, узагальнення досвіду, 
аналізу документів, контент-аналізу, ранжування. Бібліографічні методи 
пошуку та вивчення наукової інформації. Класифікація науково-інформаційного 
пошуку. Суть фактологічного, концептуального, документального, аналітичного 
бібліографічного пошуку. Пошук наукової інформації в бібліографічних 
покажчиках та реферативних журналах. Види бібліографічних покажчиків. 
Реферативні журнали. Пошук наукової інформації в каталогах бібліотек. Види 
бібліотечних каталогів: алфавітний, систематичний, предметний. 
Методика вивчення літературних джерел. Суть хронологічного, зворотно-
хронологічного і порівняльно-хронологічного способів вивчення наукової 
інформації. Форми запису наукових літературних джерел: цитування, план, 
тези, конспект, зведений конспект. Використання комп'ютерних технологій в 
наукових дослідженнях. Експериментально-теоретичні методи наукових 
досліджень з МЕВ: моделювання та прогнозування як методи дослідження, 
історичний метод. Загальна характеристика наукового експерименту. Види 
експерименту: констатуючий, формуючий, відкритий, закритий, абсолютний, 
порівняльний, паралельний (прямі, перехресні та багатофакторні), природний, 
модельний, лабораторний, критичний, пілотажний. Загальна характеристика 
планування експериментального дослідження. Поняття «валідності» 
експериментального дослідження. Суть внутрішньої і зовнішньої валідності. 
Закономірності формування експериментальних груп. Визначення обсягу 
вибірки при планованому кореляційному та лонгітудинальному дослідженнях. 
Репрезентативність вибірки. Визначення помилки репрезентативності вибірки. 
Загальні положення методу моделювання. Класифікація моделей: а) за ознакою 



повноти; б) за характером модельованих процесів; в) за формою представлення 
об'єкта. Загальна характеристика методу прогнозування. Методи прогнозу: а) 
метод екстраполяції; б) метод регресивних моделей; в) метод експертних 
оцінок. Історико-архівні методи наукового дослідження.  
МЕТОДИКА ТЕСТУВАННЯ, ВИМІРЮВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ. Основи теорії тестів та методика тестування в 
дослідженнях з МЕВ. Методи вимірювання та оцінювання в дослідженнях. 
Основні поняття теорії тестів: інформативність, надійність, стандартність. 
Завдання тестових вимірювань. Інформативність тестів. Практичне значення 
інформативності тестів. Спосіб теоретичного аналізу інформативності тестів. 
Спосіб емпіричного визначення інформативності тестів. Класифікація тестової 
інформативності. Реєстрація результатів тестування. Загальне поняття про 
вимірювання в наукових дослідженнях. Елементи процесу вимірювання: 
завдання, об'єкт та суб'єкт вимірювання. Принципи вимірювання. Засоби 
вимірювання. Загальне уявлення про точність вимірювання. Фактори, що 
впливають на якість вимірювання. Вимірювальні шкали. Визначення понять 
«шкала вимірювань», «ціна шкали». Типи шкал вимірювань: найменувань 
(номінальна шкала), порядку (шкала рангів), інтервалів (шкала різниці), 
відношень. Помилки результатів вимірювання. Суть систематичних, 
випадкових, грубих, абсолютних, відносних, основних та додаткових помилок 
вимірювання. Математичний апарат визначення грубих помилок: критерій 
«трьох сигм», критерій Романовського. Проблема і завдання методів 
оцінювання. Шкали оцінювання: пропорційна, прогресуюча, регресуюча, 
сигмальна. Розрахунок оцінюваних результатів за стандартною шкалою. 
Особливості оцінювання тестових результатів за шкалою станайнів, 
індивідуальні, вікові та належні норми оцінювання тестових результатів. 
Емпіричні методи наукових досліджень з МЕВ. Спостереження як метод 
наукового дослідження: загальна характеристика. Методика опитування в 
науковому дослідженні: загальна характеристика. Бесіда та інтерв'ю як методи 
опитування. Анкетування як метод опитування: визначення та види. Технологія 
складання анкети. Класифікація питань анкети за змістом, формою та 
функціями. Перевірка і типові помилки якості анкети. Класифікація типів 
документів: за способом фіксації інформації, авторством, статусом, джерелом 
інформації. Методика опрацювання документальних матеріалів. Контент-аналіз 
в дослідженнях. Методика наукових досліджень та оформлення наукової 
роботи.Методика наукового дослідження. Поняття про логіку наукового 
дослідження. Вибір теми наукового дослідження. Визначення мети, завдання, 
об'єкта та предмета наукового дослідження. Розробка гіпотези наукового 
дослідження. План наукового дослідження. Апробація та впровадження 
результатів наукового дослідження. Акт впровадження результатів наукового 
дослідження. Мова і стиль наукової і методичної роботи. Оформлення 
текстового матеріалу наукової роботи. Структура наукової роботи. Оформлення 



і зміст розділів наукової роботи. Бібліографічний опис науково-методичної 
літератури. Подання табличного матеріалу в науковій роботі. Подання 
ілюстративного матеріалу в науковій роботі. 

 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З 
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА 
РОБОТА СТУДЕНТА Впровадження результатів наукових досліджень та їх 
ефективність. Організація праці при проведенні наукових досліджень.  
Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Стратегія і тактика у 
наукових дослідженнях. Підготовка до захисту та захист кваліфікаційної 
наукової роботи.  

     Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 20 годин аудиторних занять і 85 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 

 


