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Опис дисципліни 

Метою дисципліни «Філософія науки» є формування філософсько-

методологічної та світоглядно-культурологічної підготовки аспірантів, орієнтація на 

виробництво наукової методології аналізу відносин «людина-природа-соціум-світ» в 

контексті головних тенденцій сучасного розвитку, місце і ролі науки в їх розгортанні.  

Структура курсу 
Години Тема Результати навчання Завдання 

10 1. Філософія, її 

предмет та місце в 

сучасному 

суспільстві. 

Філософія науки. 

 

Володіти здібностями до логічного 

мислення щодо проблемних питань обліку і 

оподаткування та навичками проведення 

досліджень, що забезпечують розширення 

бази наукових знань в галузі управління та 

адміністрування. 

Підготовка лекційних 

питань до семінарського 

заняття, ознайомлення з 

першоджерелами, базовою 

та додатковою 

літературою. 

14 2. Наукове знання 

як предмет 

філософського 

аналізу.  

Володіти здібностями до логічного 

мислення щодо проблемних питань обліку і 

оподаткування та навичками проведення 

досліджень, що забезпечують розширення 

бази наукових знань в галузі управління та 

адміністрування. 

Вміти визначити об’єкт і суб’єкт 

досліджень, використовуючи гносеологічні 

підходи до розв’язання проблем в галузі 

управління та адміністрування. 

Підготовка лекційних 

питань до семінарського 

заняття, ознайомлення з 

першоджерелами, базовою 

та додатковою 

літературою. 

17 3. Основні періоди 

в розвитку 

наукового пізнання 

(стародавні часи та 

західноєвропейське 

середньовіччя). 

 

Володіти здібностями до логічного 

мислення щодо проблемних питань обліку і 

оподаткування та навичками проведення 

досліджень, що забезпечують розширення 

бази наукових знань в галузі управління та 

адміністрування. 

Інтегрувати існуючі методики та 

методи досліджень та адаптувати їх для 

розв’язання наукових завдань при 

проведенні дисертаційних досліджень. 

Підготовка лекційних 

питань до семінарського 

заняття, ознайомлення з 

першоджерелами, базовою 

та додатковою 

літературою. 

17 4. Основні періоди 

в розвитку 

наукового знання 

(Відродження та 

Нові часи). 

 

Володіти здібностями до логічного 

мислення щодо проблемних питань обліку і 

оподаткування та навичками проведення 

досліджень, що забезпечують розширення 

бази наукових знань в галузі управління та 

адміністрування. 

Інтегрувати існуючі методики та 

методи досліджень та адаптувати їх для 

розв’язання наукових завдань при 

проведенні дисертаційних досліджень. 

Підготовка лекційних 

питань до семінарського 

заняття, ознайомлення з 

першоджерелами, базовою 

та додатковою 

літературою. 

17 5. Виникнення та 

розвиток філософії 

науки.  

Володіти здібностями до логічного 

мислення щодо проблемних питань обліку і 

оподаткування та навичками проведення 

Підготовка лекційних 

питань до семінарського 

заняття, ознайомлення з 



 досліджень, що забезпечують розширення 

бази наукових знань в галузі управління та 

адміністрування. 

Вміти визначити об’єкт і суб’єкт 

досліджень, використовуючи гносеологічні 

підходи до розв’язання проблем в галузі 

управління та адміністрування. 

Інтегрувати існуючі методики та 

методи досліджень та адаптувати їх для 

розв’язання наукових завдань при 

проведенні дисертаційних досліджень. 

першоджерелами, базовою 

та додатковою 

літературою. 

13 6. Наука як 

феномен 

людського буття. 

 

Вміти визначити об’єкт і суб’єкт 

досліджень, використовуючи гносеологічні 

підходи до розв’язання проблем в галузі 

управління та адміністрування. 

Використовувати сучасні 

інформаційні джерела національного та 

міжнародного рівня для оцінки стану 

вивченості об’єкта досліджень і актуальності 

наукової проблеми. 

Підготовка лекційних 

питань до семінарського 

заняття, ознайомлення з 

першоджерелами, базовою 

та додатковою 

літературою. 

12 7. Наука в 

соціокультурному 

розвитку 

 

Спланувати та реалізувати на практиці 

оригінальне самостійне наукове 

дослідження, яке має наукову новизну, 

теоретичну і практичну цінність та сприяє 

розв’язанню значущих проблем в галузі 

управління та адміністрування.  

Використовувати сучасні 

інформаційні джерела національного та 

міжнародного рівня для оцінки стану 

вивченості об’єкта досліджень і актуальності 

наукової проблеми. 

Підготовка лекційних 

питань до семінарського 

заняття, ознайомлення з 

першоджерелами, базовою 

та додатковою 

літературою. 

14 8. Наукове 

пізнання та 

закономірності 

його 

функціонування. 

Володіти здібностями до логічного 

мислення щодо проблемних питань обліку і 

оподаткування та навичками проведення 

досліджень, що забезпечують розширення 

бази наукових знань в галузі управління та 

адміністрування. 

Дотримуватись етичних норм, 

враховувати авторське право та норми 

академічної доброчесності при проведенні 

наукових досліджень, презентації їх 

результатів та у науково-педагогічній 

діяльності. 

Підготовка лекційних 

питань до семінарського 

заняття, ознайомлення з 

першоджерелами, базовою 

та додатковою 

літературою. 

14 9. Методологія 

наукового 

пізнання. 

Володіти здібностями до логічного 

мислення щодо проблемних питань обліку і 

оподаткування та навичками проведення 

досліджень, що забезпечують розширення 

бази наукових знань в галузі управління та 

адміністрування. 

Володіти концептуальними та 

методологічними знаннями в галузі 

управління та адміністрування та бути 

здатним застосовувати їх до професійної 

діяльності на межі предметних галузей. 

Спланувати та реалізувати на практиці 

оригінальне самостійне наукове 

дослідження, яке має наукову новизну, 

теоретичну і практичну цінність та сприяє 

розв’язанню значущих проблем в галузі 

управління та адміністрування.  

Підготовка лекційних 

питань до семінарського 

заняття, ознайомлення з 

першоджерелами, базовою 

та додатковою 

літературою. 

13 10. Онтологічні та 

логіко-

гносеологічні 

проблеми сучасної 

науки. 

Володіти здібностями до логічного 

мислення щодо проблемних питань обліку і 

оподаткування та навичками проведення 

досліджень, що забезпечують розширення 

бази наукових знань в галузі управління та 

Підготовка лекційних 

питань до семінарського 

заняття, ознайомлення з 

першоджерелами, базовою 

та додатковою 



 адміністрування. 

Використовувати сучасні 

інформаційні джерела національного та 

міжнародного рівня для оцінки стану 

вивченості об’єкта досліджень і актуальності 

наукової проблеми. 

літературою. 

9 11. Етика науки. 

 

Дотримуватись етичних норм, 

враховувати авторське право та норми 

академічної доброчесності при проведенні 

наукових досліджень, презентації їх 

результатів та у науково-педагогічній 

діяльності. 

Підготовка лекційних 

питань до семінарського 

заняття, ознайомлення з 

першоджерелами, базовою 

та додатковою 

літературою. 
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