
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» 

 
Загальний опис дисципліни. 
Методологія – фундаментальна наукова дисципліна, яка останньою 

відокремилась від філософії у другій половині ХХ століття і яка на сьогодні 
містить багатопланову систему раціогуманітарних знань про принципи, 
підходи, методи, способи, засоби та інструменти пізнання, конструювання і 
перетворення світу та людини, про технології і практики компетентного 
здійснення миследіяльності, мислекомунікації і рефлексивного 
методологування. Її об’єктом є людська свідомість, внутрішні умови її 
функціонування, розширення і збагачення як свідомої здатності науковця 
логічно правильно формулювати та віднаходити оптимальні шляхи-способи 
вирішення дослідницьких завдань і проблем, а предметом – центральна ланка 
або екзистенційне осереддя такої розвиненої здатності – зародження, розвій і 
домінування методологічного мислення, котре інтегрує переваги інших типів 
мислення й постає як потужний інтелектуальний ресурс-знаряддя розв’язання 
складних системних (суспільних, екологічних, політичних, соціально-
економічних, наукових, інженерно-технологічних та ін.) проблем і проблемних 
ситуацій. 

Методологія та організація наукових досліджень – авторська дисципліна 
розроблена і викладається для здобувачів вищої освіти третього рівня 
підготовки для всіх галузей знань і всіх спеціальностей класичного 
університету – доктор філософії. Її методологічна концепція обстоює 
взаємозалежне логіко-змістове висвітлення п’яти системних тематичних блоків: 

а) класичної методології наукового дослідження, що широко 
застосовуються нині науковцями при написанні кваліфікаційних (магістр, 
доктор філософії, доктор наук) робіт (актуальність, проблема, мета, завдання, 
об’єкт, предмет, гіпотези, методологічна основа, методи, організація та інші 
параметри дослідження); 

б) методології наукових досліджень некласичного характеру, передусім 
методології парадигмальних досліджень у взаємодоповненні основних типів 
науково-раціонального мислення (природничо-наукове, аналітичне, соціальне, 
гуманітарне) і в наступності її чотирьох інваріантів розвитку (емпірична, 
діалогічна, теоретична і метатеоретична методології); 

в) епістемологічних стратегій (позитивізм, критицизм, конструктивізм, 
методологізм) і різних методологічних оптик наукового пізнання та ідеалів 
(типів) наукової раціональності (класичний, некласичний, постнекласичний, 
пост-постнекласичний); 

г) методологічної план-карти, необхідних і достатніх умов розвитку та 
функціонування різних типів наукових шкіл (протошкола, науково-освітня 
школа,  школа  як дослідницький колектив, школа як науковий напрям, школа 
парадигмального типу) та їх центральної ланки – категорійного профілю або 
ладу; 

д) новітніх методологій, а саме методології науково-дослідних програм 
Імре Лакатоша, системомиследіяльнісної методології Георгія Щедровицького і 
представників його філософської школи, авторських вітакультурної 



методології, теоретико-прикладної системи професійного методологування і 
циклічно-вчинкового підходу (А.В. Фурман і наступники наукової школи).   

Мета вивчення дисципліни: забезпечення майбутніх докторів філософії 
системою раціогуманітарних знань і фахових компетентностей стосовно 
аргументованого вибору, наукового конструювання і рефлексивного 
застосування форм, методів, засобів та інструментів ефективної дослідницької 
миследіяльності на той чи інший чітко сформульований чи обраний предмет 
пошуку й відтак компетентне оволодіння ними принципами, методологемами, 
технологіями і техніками проведення фундаментальних, прикладних, 
емпіричних і суто практико зорієнтованих (соціальних, методичних, 
процедурних тощо) досліджень у різних галузях науки і суспільного життя та 
опанування способами і прийомами впровадження отриманих при цьому 
результатів у практику повсякденної діяльності. Вивчення дисципліни 
передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних 
дисциплін  (інформаційно-аналітичні технології в наукових пошуках, методика 
виконання дисертаційної роботи, емпіричні методи у наукових дослідженнях, 
філософія науки, іноземна мова у наукових дослідженнях), цілеспрямованої 
роботи над опрацюванням спеціалізованої літератури, організацією пошукової 
пізнавальної активності студентів на лекціях і методологічних семінарах, під 
час їхньої самостійної роботи та виконання індивідуальних дослідницьких 
завдань. 

Завдання вивчення дисципліни: 
з н а т и – методологічні принципи, підходи і нормативи у сфері 

наукового пізнання, проектування та експериментування (принципи, підходи, 
категорії, методи, способи, мислесхеми, технології та ін.), найпродуктивніші 
епістемологічні стратегії організації та уреальнення раціогуманітарного 
пізнання у їх взаємозв’язку із прийнятною методологічною оптикою і 
найдоцільнішим типом наукової раціональності; 

в м і т и –  осмислено оперувати концептами, поняттями, категоріями і 
науковими фактами як під час методологічного обґрунтування власних 

теоретичних побудов (тематизмів, моделей, концепцій), так і в процесі 
створення і використання дослідницьких програм і проектів,      рефлексивно 
володіли методологемами розвитку різних типів наукових шкіл і визначати 
умови їх ефективного функціонування в сучасному глобалізованому світі; 

н о р м у в а т и – здобуті знання, професійні вміння та цінності 
ефективного здійснення методологічної роботи задля відбору, 

систематизації, застосування та експертизи  методів, технологій і процедур 
наукового дослідження, зокрема й для побудови мислесхем і проектів дієвих 
способів практичними способами продуктивної групової та індивідуальної 
мислекомунікації і діалогічного наукового дискурсу;  

 ц і н у в а т и –  ідеї та ідеали, типи і канони організації та 
здійснення дослідницьких стратегій, програм, проектів класичного, 
некласичного і постнекласичного спрямування, зокрема універсальну оргсхему 
проведення повноцінного парадигмального дослідження, а також свою 
методологічну культуру як інтегральну умову розвитку і збагачення власної 
свідомісної здатності пізнавати і перетворювати світ та самих себе. 



Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб на рівні стійких 
теоретичних уявлень сформувати у студентів освітньо-наукової програми 
взаємозалежну систему методологічних знань, умінь, норм і цінностей, яка б 
дозволяла їм компетентно організовувати і здійснювати повноцінне тематичне 
дослідження в обраній сфері професійної підготовки. 

  Завдання проведення лекцій: 
- ознайомити студентів із принципами, підходами і нормативами 

організації та здійснення наукових досліджень в обраній галузі знань; 
- сформувати ідеали і канони підготовки та зреалізування 

дослідницьких стратегій, програм, проектів, класичного, некласичного і 
постнекласичного спрямування; 

- використовувати організаційну схему проведення повноцінного 
парадигмального дослідження у рамках обраної наукової спеціальності; 

- оволодіти найбільш поширеними знаннєвими способами організації 
та уможливлення раціогуманітарного пізнання (позитивістським, 
критицистським, конструктивістським, методологістським); 

- оперувати концептами, поняттями, категоріями і науковими 
фактами під час методологічного обґрунтування як власних теоретичних 
побудов (моделей, концепцій тощо),  так і в процесі створення і використання 
дослідницьких програм і проектів; 

- опрацювати методологеми розвитку різних типів наукових шкіл, 
визначаючи при цьому умови їх ефективного функціонування. 

 Мета проведення методологічних семінарів  полягає у створенні 
імітаційно-ігрових умов для інтенсивного розвитку у студентів 
методологічного мислення як дієвого свідомісного інструменту постановки і 
розв’язання складних системних проблем і як синтетичного показника 
ефективного практичного використання набутих ними методологічних знань у 
власній професійній діяльності 

 Завдання проведення методологічних семінарів: 
- домогтися гармонійного поєднання раціональних знань, освітніх 

умінь, методологічних норм та культурних цінностей; 
- розширити внутрішні горизонти свідомої миследіяльності студентів 

методами, способами, засобами та інструментами рефлексивного 
методологування; 

- долучити здобувачів освіти до написання методологічних засновків 
їхніх дослідницьких робіт, а також до методологічно грамотної підготовки 
наукових проектів і програм в обраній ними галузі знання; 

- уможливити опанування студентами практичними способами 
продуктивної групової та індивідуальної мислекомунікації і діалогічного 
наукового дискурсу; 

- об’єктивувати у виступах і наукових текстах власну методологічну 
культуру організації та здійснення циклічно довершеного наукового 
дослідження.  

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує 
вивчення дисципліни: 

-         здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел; 



-        здатність  здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій 
освіті, 
 дотримуватись етики, правил академічної доброчесності в наукових 
 дослідженнях та викладацькій діяльності. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих 
забезпечує вивчення дисципліни:  

- глибоко розуміти загальні принципи та методи облікової науки, а 
також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних 
дослідженнях в сфері обліку і оподаткування та у викладацькій практиці. 


