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1. Анотація дисципліни: дисципліна включає теми, в яких здобувачі формують інтегральну та фахові 

компетентності, особисті та професійні уміння та навички, а саме: опановують процес організації наукових 

досліджень; оволодівають методами наукового дослідження, навичками здійснення наукових досліджень і 

методологією наукового пошуку; здійснюють практичне застосування спеціальних методів економічних 

досліджень; вивчають особливості побудови структури наукових праць різних рівнів і змістове наповнення їх 

складників, види науково-дослідної роботи, особливості участі в наукових проектах, грантах, програмах 

академічної мобільності. 

 

2. Мета та завдання курсу: 

Метою є вивчення теоретико-методологічних основ наукових досліджень і практики організації наукової 

діяльності, формування і розвиток навичок застосування різних методів наукового пошуку у професійній 

діяльності. 

Завдання: є оволодіння методологією, теоретичними і практичними методами наукового дослідження, 

підготовка аспірантів з питань оптимальної організації процесу наукового дослідження, ефективного 

застосування теоретичних та практичних методів наукового дослідження, розробки етапів та форм процесу 

наукового дослідження, оформлення результатів наукових досліджень та їх впровадження. 



 

3. Програмні компетентності та результати навчання 

Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме наступні програмні компетентності 

та результати навчання: 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та 

дослідницько-інноваційної діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань. 

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження зокрема і в міждисциплінарних галузях, на 

основі системного наукового світогляду із застосуванням сучасних інформаційних та комунікаційних 

технологій 

ЗК 02. Здатність до глибокого розуміння наукових текстів за напрямом досліджень державною та іноземними 

мовами, усної та письмової презентації та обговорення результатів наукових досліджень та/або інноваційних 

розробок та можливість отримати мовленеву сертифікацію за рівнем В2. 

ЗК 04. Здатність працювати автономно. 
ЗК 05. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил 

академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково- педагогічній діяльності. 

Фахові компетентності: 

ФК1. Здатність до виконання оригінальних наукових досліджень з економічних питань на високому фаховому 

рівні, досягнення наукових результатів, що створюють нові знання. 

ФК 3. Здатність володіти та адекватно використовувати понятійно- категоріальний апарат та методологію 

сучасної економіки для ідентифікації актуальних економічних явищ та процесів, проблем і протиріч суспільного 

розвитку. 

ФК 4. Здатність робити обґрунтовані висновки щодо сучасного стану національної економіки України та 

окремих її суб’єктів, резервів та перспектив її розвитку в умовах глобалізації та європейської інтеграції.  

ФК 5. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні 

методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 01. Володіти загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування 

системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору. 



ПРН 02. Має та вільно оперує передовими концептуальними та методологічними знаннями з економіки та 

на межі предметних галузей, дослідницькими навичками і методами, достатніх для проведення самостійних 

наукових досліджень, здійснення професійної діяльності, отримання нових знань. 

ПРН 03. Уміти планувати та формувати методику проведення власного наукового дослідження для 

отримання достовірного результату, якісно нових знань, компетентно вирішувати професійні питання усіх 

етапів і складових процесу наукового дослідження. 

ПРН 07. Навички визначення взаємозв'язків і взаємовпливу соціальних  та  економічних  факторів  

розвитку  держави  і  суспільства  задля ефективного  управління  економічними  процесами  на  макро-  та 

мікрорівнях. 

ПРН 08. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної 

праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей 

сьогодення в умовах обмеженості часу. 

ПРН 09.  Застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій і професійній діяльності, організації та 

проведенні навчальних занять. 

ПРН 10. Розробляти та реалізовувати наукові та інноваційні економічні проекти, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та професійну практику і розв’язувати значущі наукові та 

економічні проблеми з дотриманням норм академічної етики і врахуванням економічного, соціального та інших 

контекстів. 

ПРН 11. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання в 

економіці та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових 

виданнях з економіки та суміжних галузей. 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Кількість кредитів/годин Лекції (год.) Практичні заняття (год.) Самостійна робота (год.) 

3 кредити / 90 годин 16 14 60 

5. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язковий /вибірковий 

2020/2021 I 051 Економіка I  Обов’язковий  

     



6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Мультимедійне обладнання.  

 
 

7. Політика курсу 

При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті здобувачі ретього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти та викладачі діють відповідно до:  

- Положення про атестацію здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктора філософії у 

разових спеціалізованих вчених радах Херсонського державного університету 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DDoctorants/Normative_framework.aspx);  

- Положення про підготовку здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук в Херсонському державному 

університеті  

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DDoctorants/Normative_framework.aspx); 

- Положення про організацію освітнього процесу 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx);  

- Положення про академічну доброчесність (http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx) ;  

- Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx;  

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХДУ (наказ №803-Д від 07.09.2020) 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx  

Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 

методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і практичного матеріалу.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20(%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE)%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%25D
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20(%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE)%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%25D
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%B2.pdf?id=480e1d80-97d1-4d1f-85b8-
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%B2.pdf?id=480e1d80-97d1-4d1f-85b8-


 

8. Схема курсу 
Тиждень, дата, 

години 

Тема, план Форма навчального 

заняття кількість 

годин (аудиторної та 

самостійної) 

Список 

рекомендованих 

джерел 

Завдання Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1. Основи наукового пізнання 

Згідно 

робочого 

навчального 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 1.   Наука і наукові дослідження.  

1 Виникнення та еволюція науки. Теоретичні та 

методологічні принципи науки.  

2.Види та ознаки наукового дослідження.  

3. Методологія і методи наукових досліджень.  

4.Організація наукової діяльності в Україні. 

Загальна характеристика процесів наукового 
дослідження. 5.Формулювання теми наукового 

дослідження та визначення робочої гіпотези.  

6.Визначення мети, завдань, об’єкта й предмета 

дослідження.  

7.Виконання теоретичних і прикладних наукових 

досліджень. Оформлення звіту про виконану 

науково-дослідну роботу. 

Лекція − 4 год. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14 

 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу 

 

Згідно 

робочого 

навчального 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 1.   Наука і наукові дослідження.  

1 Виникнення та еволюція науки. Теоретичні та 

методологічні принципи науки.  

2.Види та ознаки наукового дослідження.  

3. Методологія і методи наукових досліджень.  
4.Організація наукової діяльності в Україні. 

Загальна характеристика процесів наукового 

дослідження. 5.Формулювання теми наукового 

дослідження та визначення робочої гіпотези.  

6.Визначення мети, завдань, об’єкта й предмета 

дослідження.  

7.Виконання теоретичних і прикладних наукових 

досліджень. Оформлення звіту про виконану 

науково-дослідну роботу. 

Семінар − 4 год., 

самост.  робота – 10 

год. 

1, 2, 3, 6, 9, 12, 14 

 

Доповідь  4 

Згідно 

робочого 

навчального 

плану, 
розкладу 

занять 

ТЕМА 2. Моделювання в наукових 

дослідженнях.  

1.Візуалізація результатів наукових досліджень. 

2.Моделювання як метод наукового пізнання.  
3.Особливості застосування наукового методу 

математичного моделювання.  

4.Особливості наукових спостережень і вимірів.  

5.Випадковість і невизначеність в наукових 

Лекція − 4 год. 2, 3, 5, 9, 10-14 

 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу 

 



дослідженнях.  6.Комп'ютерне моделювання. 

7.Візуалізація інформації.  

Згідно 

робочого 

навчального 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 2. Моделювання в наукових 

дослідженнях.  

1.Візуалізація результатів наукових досліджень. 

2.Моделювання як метод наукового пізнання.  

3.Особливості застосування наукового методу 

математичного моделювання.  

4.Особливості наукових спостережень і вимірів.  

5.Випадковість і невизначеність в наукових 

дослідженнях.  6.Комп'ютерне моделювання. 

7.Візуалізація інформації.  

Семінар − 2 год., 

самост.  робота – 10 

год. 

2, 3, 5, 9, 10-14 

 

Усне опитування 11 

Згідно 
робочого 

навчального 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 3 Наукові публікації. 1.Використання 
спеціалізованих видавничих систем 

2.Бібліографічний апарат наукових досліджень.  

3.Види наукових публікацій. Наукова монографія. 

Наукова стаття. Тези наукової доповіді. Наукова 

доповідь (презентація). 4.Правила оформлення 

публікацій. Правила складання бібліографічного 

опису для списків літератури і джерел. Правила 

бібліографічного опису окремих видів 

документів. 5.Пошук наукових видань для 

публікації за результатами наукових досліджень. 

Лекція − 2 год. 2, 3, 4, 5, 9-16 Опрацювання 
лекційного 

матеріалу 

 

Згідно 

робочого 
навчального 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 3 Наукові публікації. 1.Використання 

спеціалізованих видавничих систем 

2.Бібліографічний апарат наукових досліджень.  

3.Види наукових публікацій. Наукова монографія. 

Наукова стаття. Тези наукової доповіді. Наукова 

доповідь (презентація). 4.Правила оформлення 

публікацій. Правила складання бібліографічного 

опису для списків літератури і джерел. Правила 

бібліографічного опису окремих видів 

документів. 5.Пошук наукових видань для 

публікації за результатами наукових досліджень. 

Семінар − 2 год., 

самост.  робота – 10 

год. 

2, 3, 4, 5, 9-16 Самостійна 

робота 

15 

Модуль 2 Методологія проведення дослідження 

Згідно 

робочого 

навчального 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 4 Види науково-дослідної роботи. 

Підготовка дисертаційної роботи. 

1.Науково-дослідна робота в закладі вищої освіти.  

2.Участь аспірантів у виконанні НДР випускових 

кафедр. Участь в наукових конференціях, 

симпозіумах, форумах.  

3. Участь в тематичних наукових школах, 
стажування, обмін досвідом. 4. Впровадження 

Лекція − 2 год. 1, 3, 9-13 

 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу 

 



результатів науково-дослідної роботи в практичну 

діяльність організацій, підприємств, фірм. 

5.  Загальна характеристика дисертаційної роботи 

ОС «Доктор філософії». Послідовність виконання 

дисертаційної роботи ОС «Доктор філософії».  

6. Оформлення дисертаційною роботи. 

Згідно 

робочого 

навчального 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 4 Види науково-дослідної роботи. 

Підготовка дисертаційної роботи. 

1.Науково-дослідна робота в закладі вищої освіти.  

2.Участь аспірантів у виконанні НДР випускових 

кафедр. Участь в наукових конференціях, 

симпозіумах, форумах.  
3. Участь в тематичних наукових школах, 

стажування, обмін досвідом. 4. Впровадження 

результатів науково-дослідної роботи в практичну 

діяльність організацій, підприємств, фірм. 

5.  Загальна характеристика дисертаційної роботи 

ОС «Доктор філософії». Послідовність виконання 

дисертаційної роботи ОС «Доктор філософії».  

6. Оформлення дисертаційною роботи. 

семінар− 2 год., 

самост.  робота – 10 

год. 

1, 3, 9-13 

 

Презентація  4 

Згідно 

робочого 

навчального 

плану, 
розкладу 

занять 

ТЕМА 5. Наукометрія - як критерій оцінки 

результатів наукової діяльності  
1.Зв'язок наукової діяльності з наукометричними 

показниками. 2.Міжнародні наукометричні бази 
даних – Scopus, Web of Science, Index Copernicus 

та ін. 

2.  Провідні міжнародні наукові видавництва – 

Elsevier, Springer, Willey, Francis&Taylor та ін.  

3. Індекс Гірша (H-index). ORCID (Open 

Researcher and Contributor ID) – єдиний 

міжнародний реєстр науковців. 

4.  ResearcherID - cистема реєстрації та 

ідентифікації авторів наукових робіт. 

Лекція − 2 год. 1, 2, 4-7,  9, 10, 12 Опрацювання 

лекційного 

матеріалу 

 

Згідно 

робочого 

навчального 

плану, 
розкладу 

занять 

 ТЕМА 5 Наукометрія - як критерій оцінки 

результатів наукової діяльності  
1.Зв'язок наукової діяльності з наукометричними 

показниками. 2.Міжнародні наукометричні бази 
даних – Scopus, Web of Science, Index Copernicus 

та ін. 

2.  Провідні міжнародні наукові видавництва – 

Elsevier, Springer, Willey, Francis&Taylor та ін.  

3. Індекс Гірша (H-index). ORCID (Open 

Researcher and Contributor ID) – єдиний 

міжнародний реєстр науковців. 

Семінар − 2 год., 

самост.  робота – 10 

год. 

1, 2, 4-7,  9, 10, 12 Індивідуальні 

завдання 

6 



4.  ResearcherID - cистема реєстрації та 

ідентифікації авторів наукових робіт. 

Згідно 

робочого 

навчального 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 6. Участь в наукових проектах, грантах, 

програмах академічної мобільності. 

1. Особливості фінансування наукової діяльності 

в Україні та закордоном.  

2.Участь в проектах науково-дослідної роботи 

(НДР) за рахунок державного бюджету України. 

Основні критерії відбору та вимоги до учасників 

конкурсу проектів НДР МОН України.  

3.Спільні міжнародні наукові проекти під егідою 

МОН України.  
4. Гранти. Грантодавці та фонди підтримки 

наукових досліджень.  

5. Академічна мобільність. Програми академічної 

мобільності.  

5. Участь в конкурсах, щодо фінансування 

академічної мобільності. 

Лекція − 2 год. 2, 4,6, 7,  13, 14, 15 

 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу 

 

Згідно 

робочого 

навчального 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 6. Участь в наукових проектах, грантах, 

програмах академічної мобільності. 

1. Особливості фінансування наукової діяльності 

в Україні та закордоном.  

2.Участь в проектах науково-дослідної роботи 

(НДР) за рахунок державного бюджету України. 

Основні критерії відбору та вимоги до учасників 

конкурсу проектів НДР МОН України.  
3.Спільні міжнародні наукові проекти під егідою 

МОН України.  

4. Гранти. Грантодавці та фонди підтримки 

наукових досліджень.  

5. Академічна мобільність. Програми академічної 

мобільності 

5. Участь в конкурсах, щодо фінансування 

академічної мобільності. 

Семінар − 2 год., 

самост.  робота – 10 

год. 

2, 4,6, 7,  13, 14, 15 

 

Контрольна 

робота 

20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



9. Система оцінювання та вимоги: форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання 

програмних результатів навчання 

Модуль 1. Назва та максимальна кількість балів за цей модуль 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Доповідь  – 4 бали. 

Усне опитування – 11 балів. 

Самостійна робота – 15 балів. 

Модуль 2. Назва та максимальна кількість балів за цей модуль 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Презентація – 4 бали. 

Індивідуальні завдання –  6 балів. 

Контрольна робота – 20 балів. 

Студенти можуть отримати до 10% бонусних балів за виконання індивідуальних завдань, підготовці 

презентації англомовної статті з аналізу даних, участь у конкурсах наукових робіт, предметних олімпіадах, 

конкурсах, неформальній та інформальній освіті (зокрема, COURSERA та ін.). за виконання завдань підвищеної 

складності (конкретне значення визначає викладач). 

Таблиця 1 

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування освітньої 

компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового контролю якої є екзамен 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль 1 модуль 2 Сума балів 

1. Аудиторна робота (заняття у дистанційному режимі) 15 10 25 

- доповідь 4  4 

- індивідуальні завдання   6 6 

- усне опитування 11  11 

- презентація  4 4 

2. Самостійна робота  15  15 

3. Контрольна робота   20 20 

 Поточне оцінювання (разом) 30 30 60 

Підсумковий контроль    40 

Разом балів   100 

1 - підготовка наукової статті, наукової роботи на 

конкурс. 

  max 10 



Оцінка відповідає рівню сформованості загальних і фахових компетентностей та отриманих програмних 

результатів навчання здобувача освіти та визначається шкалою ЄКТС та національною системою оцінювання 

(табл. 2). 

Таблиця 2  

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

Сума балів /Local grade Оцінка ЄКТС Оцінка за національною шкалою/National grade 

90-100 А 
Excellent Відмінно  

82-89 В 
Good Добре  

74-81 С 

64-73 D 
Satisfactory Задовільно  

60-63 Е 

35-59 FX 

Fail 

Незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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