
 





ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми  

«Міжнародний туристичний бізнес» 

підготовки бакалавра  

спеціальності 242 «Туризм». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових 

досліджень» є ознайомити здобувачів з методологічними і методичними 

основами наукових досліджень. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

ЗК 3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо  

ЗК 4. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК 8. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій  

ЗК 9. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми  

ЗК 10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії  

ЗК 13. Здатність планувати та управляти часом  

ЗК 14. Здатність працювати в команді та автономно 

- формування наступних фахових компетентностей: 

ФК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ФК 10. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та 

систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний 

інформаційний матеріал  

ФК 11. Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств 

інформаційні технології та офісну техніку 

 

1.3. Кількість кредитів – 3. 

1.4. Загальна кількість годин – 90. 

 

 



1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й - 

Семестр 

1-й - 

Лекції 

32 год. - 

Практичні, семінарські заняття 

16 год. - 

Самостійна робота 

42 год. - 

В т.ч. індивідуальні завдання 
- - 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі мають досягти 

наступних результатів: 

ПРН2  Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття 

з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності 

суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук. 

ПРН11 Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, 

достатньому для здійснення професійної діяльності. 

ПРН15 Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів 

виконання професійних завдань. 

ПРН16 Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадянської свідомості. 

ПРН17 Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній 

туристичній сфері. 

ПРН18 Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

ПРН19 Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних 

завдань. 

ПРН20 Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПРН21 Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності. 

ПРН22 Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних 

ситуаціях. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематичний план навчальної дисципліни 
  

Розділ 1. Наука, наукове дослідження та інформаційне забезпечення 

наукових досліджень 

 

Тема 1. Загальні відомості про науку та наукова картина світу 

Категорія «наука». Етапи розвитку науки. Визначення науки в сучасному її 

вигляді. Мета, об’єкт, предмет науки. Функції науки. Наука як пізнання 

дійсності. «Витік мізків». Наукова школа і її ознаки. 

 
Тема 2. Наукова картина світу 

Категорія «світогляд». Типи світогляду: житейський, міфологічний, 

релігійний, філософський (науковий), художній. Складові наукової картини 

світу: загальнонаукова, природничо-наукова, суспільно-наукова картини світу. 

Наука як пізнання дійсності. Наукове пізнання та побутове пізнання. 

Організація наукової діяльності в Україні. 

 
Тема 3. Наука і технічний прогрес 

Поняття «науково-технічний прогрес» (НТП) і «науково-технічна 

революція» (НТР). Співвідношення понять НТП і НТР. Критерії проведення 

грані між НТП і НТР. Періодизація НТП. Хвилі НТР. Етапи розвитку НТР, 

їх сутність. 

Склад і призначення науково-виробничого об’єднання. Склад і призначення 

міжгалузевого науково-технічного комплексу. Склад і призначення 

міжгалузевого державного об'єднання та інженерного центру. Зміни у 

взаємостосунках науки і виробництва. 

Науково-технічний потенціал і його значення для розвитку економіки 

країни. 

 

Тема 4. Класифікація наук 

Історія класифікації наук. Принципи класифікації наук. Фундаментальні і 

прикладні науки. Організація сучасної системи наук. Загальна класифікація 

сучасних наук. Предмет дослідження природних наук. Предмет дослідження 

суспільних наук. Предмет дослідження технічних наук. Групи наук згідно з 

класифікацією ВАК України. 

 
Тема 5. Інформація та її оцінка 

Поняття «інформація» і засоби її передачі. Інформатика і напрями її 

розвитку. Інформаційна потреба. Кількісна оцінка інформації. Критерій цінності 

інформації. 

 

Тема 6. Типологія інформації і основні види видань. Пошук інформації. 

Інформаційні джерела. Первинна інформація. Вторинна інформація. Види 

інформації. Схема збору і аналізу наукової інформації. 

Пошук інформації. Прямі і непрямі методи вивчення інформаційних потреб. 

Старіння інформації. Бібліотеки світу. Загальнодержавна служба науково-

технічної інформації в Україні. Носії інформації. Види пошуку інформації. 

Довідково-інформаційний фонд. Основний і довідковий фонди. Алфавітний, 



систематичний і наочний каталоги. Види видань: бібліографічний, 

реферативний, оглядовий. Використовування Інтернету. Буквена і цифрова 

ідентифікація країн. Інформаційно-пошукова мова. Універсальна десяткова 

класифікація. Бібліотечно-бібліографічна класифікація. 

 

Розділ 2. Методологічні основи наукових досліджень та оформлення 

результатів досліджень 

 

Тема 7. Наукове дослідження – основна форма наукової роботи 

Наукове дослідження – один з видів пізнавальної діяльності. Правила 

наукового вивчення. Мета наукового дослідження. Об’єкт наукового 

дослідження. Предмет наукового дослідження. Принципи наукового пізнання. 

Методи доведення достовірності наукового дослідження. Схема виконання 

науково-дослідної роботи. Ознаки класифікації наукових досліджень. Науково- 

технічні розробки. Науково-технічні послуги. 
Тема 8. Елементи системи знань і наукової діяльності 

Навчання, теорія, концепція, ідея, принцип, аспект, методологія, методика, 

метод дослідження, науковий закон, гіпотеза, мислення, поняття, думка, 

висновок, категорія, термін, визначення, науковий факт, проблема, ключове 

слово. 

 

Тема 9. Рівні методології наукового пізнання 

Категорія «методологія». Три рівні в методології наукового пізнання. 

Складові частини наукового дослідження. Стадії наукового дослідження. 

Розвиток наукового пізнання. Парадигма – парадокс – нова парадигма. 

 

Тема 10. Методи наукового пізнання. Методи емпіричного рівня 

дослідження 

Методи наукового пізнання: спеціальні і загальні. 

Методи емпіричного дослідження: спостереження, порівняння та аспекти 

порівняння, історичний метод, вимірювання, експеримент. Види експериментів. 

 
Тема 11. Методи емпіричного і теоретичного рівнів дослідження 

Методи емпіричного і теоретичного рівнів дослідження: абстрагування, 

ідеалізація, аналіз і синтез (прямий, елементарно-теоретичний, структурно- 

генетичний), індукція і дедукція, аналогія, формалізація. Моделювання. Види 

моделей: макетні (натуральні), фізичні, математичні, функціональні. Системний 

підхід. 

 
Тема 12. Методи теоретичного дослідження 

Рівні теоретичного пізнання. Результати теоретичного рівня пізнання. 

Аксіоматичний метод теоретичного дослідження. Значення терміну «гіпотеза». 

Види гіпотез. Гіпотетичний метод. Метод сходження від абстрактного до 

конкретного. Етапи процесу пізнання сходження від абстрактного до 

конкретного. та ін. 

 
Тема 13. Оформлення наукових робіт 



Загальні положення. Реферування тексту. Курсова робота. Бакалаврська 

робота. Магістерська робота. Дисертаційна робота. 
Загальні вимоги. Ілюстрації. Таблиці. Формули. Список літератури. 

Посилання до джерел. Додатки. 

Апробація наукових результатів. 

Академічна недоброчесність – виклик інтелектуальної спроможності нації. 

Унікальність і плагіат в наукових роботах. Перевірка унікальності. Типи 

плагіату. Основні положення роботи сучасних серверів перевірки унікальності 

тексту. Робота із структурою тексту. Перетворення тексту. Збільшення об’єму 

тексту. Санкції за плагіат. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 
 

Назви розділів 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 

Розділ 1. Наука, наукове дослідження та інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Тема 1. Загальні 
відомості про науку 

10 2 4   4       

Тема 2. Наукова 
картина світу 

8 4    4       

Тема 3. Наука і 
технічний прогрес 

6 2    4       

Тема 4. Класифікація 
наук 

6 2    4       

Тема 5. Інформація 
та її оцінка 

2 2           

Тема 6. Типологія 

інформації і основні 

види видань. Пошук 
інформації 

8 2 2   4       

Разом за розділом 1 40 14 6   20       

Розділ 2. Методологічні основи наукових досліджень та оформлення результатів 
досліджень 

Тема 7. Наукове 

дослідження – 

основна форма 
наукової роботи 

2 2           

Тема 8. Елементи 

системи знань і 
наукової діяльності 

4 2    2       

Тема 9. Рівні 
методології 

2 2           

Тема 10. Методи 

наукового пізнання. 

Методи емпіричного 
рівня дослідження 

4 2    2       



Тема 11. Методи 

емпіричного і 

Теоретичного рівнів 

дослідження 

19 4 6   9       

Тема 12. Методи 

теоретичного 
дослідження 

4 2    2       

Тема 13.Оформлення 
наукових робіт 

15 4 4   7       

Разом за розділом 2 50 18 10   22       

Усього годин 90 32 16   42       
 

 

 

 

4. Теми семінарських (практичних) занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Семінар: Внесок вчених у розвиток науки: Фалес, 

Демокрит, Аристотель, Ібн Сіна. Ібн Рушд, Біруні, Н. Коперник, 
Г. Галілей, Дж. Бруно, Ф. Бекон 

4 

2 Тема 6. Типологія інформації і основні види видань та пошук 
інформації 

2 

3 Тема 11. Пр. зан.: Розрахунок индексу Бойса 2 

4 Тема 11. Пр. зан.: Розрахунок коефіцієнта кореляції 2 

5 Тема 11. Пр. зан.: Розрахунок индексу концентрації 2 

6 Тема 13. Пр. зан.: Написання рецензії 2 

7 Тема 13. Захист реферату 2 

Разом  16 

5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 
 

денна 
форма 

1 Тема 1. Загальні відомості про науку 

Підготовка доповідей про внесок вчених у розвиток науки: 

Фалес, Демокрит, Аристотель, Ібн Сіна. Ібн Рушд, Біруні, Н. 

Коперник, Г. Галілей, Дж. Бруно, Ф. Бекон 

4 

 Тема 2. Наукова картина світу 

Лекційний матеріал доповнити детальним поглибленням щодо 

сучасних теорій і концепцій наукової картини світу. 

4 

2 Тема 3. Наука і технічний прогрес 

Лекційний матеріал доповнити детальним поглибленням щодо 

інноваційного та технологічного бізнесу. На основі вивчення 

додаткової літератури привести приклади. 

4 

3 Тема 4. Класифікація наук 

Лекційний матеріал доповнити детальним поглибленням щодо 

сучасних класифікацій наук. Оволодіти уміннями визначити 

основні класифікації наук. Розглянути особливості визначення 

УДК. 

4 



4 Тема 6. Типологія інформації і основні види видань. Пошук 

інформації 

Робота з навчальною і довідниковою літературою. Знайомство 
з системою каталогів у бібліотеці ХНУ. 

4 

5 Тема 8. Елементи системи знань і наукової діяльності Вивчати та 

оволодіти умінням користуватися елементами системи знань і 

наукової діяльності. Підготовка до диктанту по 

термінам. 

2 

6 Теми 10, 11, 12. Методи дослідження 

Методи емпіричного рівня дослідження. 

Методи емпіричного і теоретичного рівнів дослідження. 

Методи теоретичного дослідження. 

Розглянути основні методи, які можна застосовувати в 

дослідженнях по спеціальності. 
Підготовка до контрольної роботи. 

13 

7 Тема 13. Оформлення наукових робіт 

Оволодіти умінням оформлення наукових робіт, підготувати 

реферати, рецензії та відгуки на контрольні роботи за заданою 

тематикою. Підготувати реферат. Підготувати короткі повідомлення 

до захисту реферату; тези, доповіді на конференцію (наукову 

статтю). Оволодіти умінням використовувати правила оформлення 

наукових робіт (оформлення тексту, оформлення списку літератури, 

ілюстрацій, таблиць, формул та ін.). Написання відгуку та рецензії на 

наукову роботу. 

7 

 Разом 42 

 

6. Індивідуальне завдання 

 

Індивідуальне завдання в межах дисципліни Основи наукових досліджень» 

навчальним планом не передбачене. 

 

7. Методи навчання 
 

Під час вивчення навчальної дисципліни застосовуються наступні методи 

навчання: лекція, як правило, у поєднанні з наочною демонстрацією 

(презентація), пояснення, дискусія, практичні завдання, семінарські заняття, 

спільний пошук вирішення проблеми, робота з науковою літературою, 

консультування, самостійна робота в тому числі в дистанційному курсі. 

 

8. Методи контролю 

 

При вивченні дисципліни «Основи наукових досліджень» застосовуються 

наступні методи контролю: усний, письмовий та тестовий. Контроль з 

дисципліни складається з поточного контролю, який проводиться у формі усного 

опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та 

лекціях, у формі виступів здобувачів при обговоренні питань на семінарських 

заняттях, у формі тестування, тощо. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) враховуються при визначенні підсумкової залікової оцінки з 

дисципліни.  



Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на семінарських та 

практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових 

розділів (проміжний контроль) – на практичних та семінарських підсумкових 

заняттях та/або виконанням індивідуальної семестрової роботи  

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки здобувачів: 

- тестові завдання;  

- розв’язування задач;  

- виконання творчих завдань. 

Сума балів, які здобувач може набрати за поточними контролями, дорівнює 

60.  

Оцінка успішності здобувача з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих розділів.  

Семестровий підсумковий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді заліку в терміни, встановлені графіком освітнього 

процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному програмою дисципліни 

«Основи наукових досліджень».  

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни розраховується як сума поточних 

оцінок та балів, отриманих за результатами підсумкового семестрового 

контролю. Загальна сума балів поточного і підсумкового семестрового контролю 

складає 100. Набрана студентом кількість балів служить основою для оцінки за 

національною шкалою.  

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку. 

Загальна кількість балів за успішне виконання залікових завдань – 40. Час 

виконання – до 80 хвилин.  

Вміст залікового білета й оцінювання відповідей на заліку:  

Теоретичне питання – 20 балів (2х10); 

Тести – 20 балів (10 тестових завдань х 2 бали). 

 

За бажанням студент має можливість обрати тестову форму 

екзаменаційного білета (білет містить 20 тестових завдань, студент одержує 2 

бали за кожну вірну відповідь)  

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на екзамені студент на 

вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). У 

разі настання / подовження дії обставин непоборної сили здобувачам вищої 

освіти денної та заочної форм навчання надається можливість скласти залік в 

тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за 

кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі 

«Основи наукових досліджень», режим доступу: 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5752  

 

9. Схема нарахування балів 

 

Структура та складові підсумкової оцінки з дисципліни (денна форма 

навчання):  

Вивчення тем – 60 балів (з них: активна робота на семінарських заняттях - 

20 балів; виконання індивідуального завдання або виконання практичних 

завдань - 20 балів; поточний контроль - 20 балів)  

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5752


Підсумковий контроль – 40 балів (з них: відповідь на теоретичне питання - 

20 балів; тестові завдання - 25 балів АБО 20 тестових завдань – 40 балів). 

Заохочувальні бали – виконання індивідуального завдання – 5 балів, 

підготовка до видання наукової статті за тематикою дисципліни «Основи 

наукових досліджень» – 10 балів. 

 
Максимальні значення оцінювання діяльності студента при вивченні навчальної дисципліни 

(денна форма навчання) 
Поточний контроль та самостійна робота Разом Залікова 

робота 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2  

60 

 

40 

 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

60 (мінімум 31) 

Т1, Т2 ... Т13 – теми розділів 
 

Студент допускається до підсумкового семестрового контролю, якщо за 

результатами поточного контролю він набрав не менше 31 балу. 

  

Структура та складові підсумкової оцінки з дисципліни (заочна 

(дистанційна) форма навчання):  

Виконання контрольної роботи за розділом 1 – 20 балів  

Виконання контрольної роботи за розділом 2 – 20 балів  

Тестовий контроль – 20 балів  

Підсумковий контроль – 40 балів (з них: відповідь на теоретичні питання - 

20 балів (2х10) АБО 20 тестових завдань – 40 балів). 

Заохочувальні бали – підготовка до видання наукової статті за тематикою 

дисципліни «Основи наукових досліджень» – 10 балів.  

 

Максимальні значення оцінювання діяльності студента при вивченні 

навчальної дисципліни (заочна (дистанційна) форма навчання) 
 

Поточний контроль та самостійна робота 
Підсумковий 

семестровий 

контроль 

(Залік) 

 

Сума 

Контрольна робота 

за розділом 1 

Контрольна робота 

за розділом 2 

Тест  

 

40 

 

 

100 20 (мінімум -10) 20 (мінімум -10) 20 (мінімум-10) 

 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 



10. Рекомендована література Основна література 

 

1. Вимоги до журналів, що рецензуються, розроблені видавництвом 

«Ельзевір» (Elsevier) відповідно до міжнародних етичних правил наукових 

публікацій. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://www.elsevier.com/about/publishing-guidelines/publishingethics  

2. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.–84 : Нові правила 

бібліографічного опису / Державна наукова установа «Книжкова палата 

України». – Режим доступу: http://www.ukrbook.net. 

3. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [Чинний від 2007-07-

01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ, 47 с. – (Національний 

стандарт України).  

4. Бабайлов В. К. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. 

Харків: Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т; Бровін О. В., 2019. 148 с. 

5. Євтушенко М., Хижняк М. Методологія та організація наукових 

досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 350 с. 

6. Зацерковний В. І., Тішаєв І. В., Демидов В. К. Методологія наукових 

досліджень : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с. 

7. Конверський А. Основи методології та організації наукових 

досліджень. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 350 с. 

8. Корягін М. В., Чік М. Ю. Основи наукових досліджень Навч. 

посібник 2-ге вид., доп. і перероб., К. : Алерта, 2019. 492 с. 

9. Мальська М., Паньків Н. Основи наукових досліджень : навчальний 

посібник. Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 226 с. 

10. Медвідь В. Ю., Данько Ю. І., Коблянська І. І. Методологія та 

організація наукових досліджень (у структурно-логічних схемах і таблицях): 

навч. посіб. Суми: СНАУ, 2020. 220 с. 

11. Пушкар О. І. Методологія та організація наукових досліджень : 

навчальний посібник [Електронний ресурс] / О. І. Пушкар. - Харків : ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 2020 - 886 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23346  

12. Юрченко С.О. Юрченко О.Є. Основи наукових досліджень: навч. 

посiб. Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2017. 204 с. 

13. Boland L. A. Economic Methodology: Theory and Practice. URL: 

http://www.sfu.ca/~boland/methodology85.PDF (20.08.2022). 

14.  Cooper, D.R. & Schindler, P.S. (2014). Business Research Methods. New 

York: McGraw Hill.  

15.  Creswell, J. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design. Thousand 

Oaks: Sage Publications.  

16.  Creswell, J. (2018). Research Design. Thousand Oaks: Sage Publications.  

17. Kumar, R. (2014). Research Methodology. Thousand Oaks: Sage 

Publications.  

18. Mykolenko O., Ippolitova I., Doroshenko Н., Strapchuk S. (2021). The 

impact of entrepreneurship and cultural context on entrepreneurial intentions of 

Ukrainian students: the mediating role of attitudes and perceived control, Higher 

http://www.elsevier.com/about/publishing-guidelines/publishingethics
http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23346
http://www.sfu.ca/~boland/methodology85.PDF


Education, Skills and Work-Based Learning. DOI: 10.1108/HESWBL-08-2020- 0190. 

Допоміжна література 

 

1. Бейлін М. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. 

Харків : ХДАФК, 2012. – 184 с.Важинський С. Е., Щербак Т. І. Методика та 

організація наукових досліджень: Навч. посіб. – Суми: СумДПУ імені А. С. 

Макаренка, 2016. – 260 с. 

2. Власенко Л., Ладанюк А., Кишенько В. Методологія наукових 

досліджень: навч. посібник. К.: Ліра-К, 2018. 352 с. 

3. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Методологія наукових досліджень. 

Підручник. Ювілейна серія НЮУ 215 років. Харків: В-во «Право», 2018. 368 с. 

4. Дубницький В. І., Науменко Н. Ю., Федулова С. О. Методологія 

наукових досліджень в інформаційній економіці: навч. посіб. / заг. ред. д-ра екон. 

наук, проф. Дубинського В. І.; Держ. ВНЗ «Укр. держ. хім.-технол. ун-т». Дніпро: 

ДВНЗ УДХТУ, 2019. 443 с. 

5. Каламбет С.В. Методолія наукових досліджень: Навч. посіб. / С.В. 

Каламбет, С.І. Іванов, Ю.В. Півняк Ю.В. - Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2018. - 

191 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://pgasa.dp.ua/wp-

content/uploads/2017/10/3-1 .pdf 

6. Методологія та організація наукових досліджень (галузі знань: 05 – 

соціальні та поведінкові науки, 07 – управління та адміністрування) [Текст] : 

навч. посіб. / Л. Г. Ліпич, С. М. Бортнік, І. Г. Волинець та ін. ; за заг. ред. Л. Г. 

Ліпич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 220 с. 

7. Alexandrova A. A Philosophy for the Science of Well-Being. Oxford: 

Oxford University Press, 2017. 

 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 

методичне забезпечення 

 

1. https://ec.europa.eu/eurostat – офіційний сайт Статистичної служби 

Європейської комісії (Євростат)  

2. www.bank.gov.ua – офіційний сайт НБУ  

3. www.business.ua – сайт газети «Бізнес»  

4. www.customs.gov.ua – офіційний сайт Державної митної служби 

України  

5. www.iccua.org – офіційний сайт Міжнародної торгової палати в 

Україні  

6. www.me.gov.ua – офіційний сайт Міністерства економіки України 

7. www.mfa.gov.ua – офіційний сайт МЗС України  

8. www.minfin.gov.ua - офіційний сайт Міністерства фінансів України  

9. www.rada.gov.ua – офіційний сайт ВР України  

10. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету 

статистики України  

11. www.un.org/ru/development/progareas/trade.shtml – офіційний сайт 

ООН  

12. www.worldbank.org – офіційний сайт Світового банку  

https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2017/10/3-1%20.pdf
https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2017/10/3-1%20.pdf


13. www.wto.in.ua – сайт Україна й СОТ  

14. www.wto.org – офіційний сайт СОТ  

15. https://niss.gov.ua – офіційний сайт Національного інституту 

стратегічних досліджень 

 

11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії 

обставин непоборної сили 

 

В умовах дії форс-мажорних обмежень освітній процес в університеті 

здійснюється відповідно до наказів/ розпоряджень ректора/ проректора або за 

змішаною формою навчання  або повністю дистанційно в синхронному режимі. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання 

надається можливість скласти екзамен в тестовій формі дистанційно на платформі 

Moodle в дистанційному курсі «Основи наукових досліджень», режим доступу: 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5752.  

 

 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5752

