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1. Опис дисципліни
Найменування показників
Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Вид контролю

Характеристика дисципліни
вибіркова для студентів
спеціальності 076
"Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність"
осінній
3
90
1
12
78
залік

2. Програма дисципліни
Ціль – практичне оволодіння студентами методологією проведення
наукового дослідження на теоретичному рівні та освоєння основних вимог МОН
України до наукових публікацій у фахових виданнях.
Завдання: набуття практичних навичок щодо проведення збору і відбору
інформації в наукових дослідженнях; здобуття навичок відносно організації
роботи з науковою літературою; засвоєння основних вимог щодо збору
економічної інформації; складання бібліографії за проблемою, що
досліджується; розуміння поняття, загальної характеристики і вимог до наукової
статті (тез доповіді); розкриття змісту основних етапів підготовки наукової статті
(тез доповіді); з’ясування структурування та технічного оформлення наукової
статті (тез доповіді); набуття практичного досвіду у підготовці до публікації
наукової статті (тез доповіді).
Предмет: методологія побудови і проведення наукових економічних
досліджень та впровадження їх результатів в процесі підготовки статті (тез
доповіді).
Зміст дисципліни розкривається у виконанні відповідних етапів, що
передбачені практикумом з основ наукових досліджень:
Етап 1. Вибір індивідуальної теми, здійснення обґрунтування її
актуальності, визначення рівня її розробленості; формулювання об‘єкту,
предмету, окреслення мети та завдання дослідження.
Етап 2. Збір необхідної наукової інформації, вивчення і аналіз
літературних джерел з теми дослідження; вибір напрямів дослідження з огляду
на його мету.
Етап 3. Оформлення тексту роботи, вступ і висновки, опис використаних
джерел і додатки.

Етап 4. Вивчення переліку основних розділів, які повинні мати місце у
статті, що готується для публікації у фахове видання.
Етап 5. Підготовка статті, структура якої відповідає вимогам МОН України
на основі результатів 1-4 етапів.
3. Структура дисципліни
Кількість годин
Назва змістових модулів і тем
усього
У тому числі
л
п/с
лаб
срс
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Проведення критичного аналізу робіт науковців щодо формування і
розв’язання певної економічної проблеми та складання анотації до наукової статті за
темою даного дослідження
Етап 1. Вибір індивідуальної
теми, здійснення обґрунтування її
актуальності, визначення рівня її
20
3
17
розробленості;
формулювання
об‘єкту, предмету, окреслення
мети та завдання дослідження.
Етап 2. Збір необхідної наукової
інформації, вивчення і аналіз
літературних джерел з теми
20
3
17
дослідження; вибір напрямів
дослідження з огляду на його
мету.
Етап 3. Оформлення тексту
роботи, вступ і висновки, опис
10
2
8
використаних джерел і додатки.
Разом за змістовим модулем 1
50
8
42
Змістовий модуль 2. Підготовка статті за підсумками проведеного наукового дослідження
Етап 4. Вивчення переліку
основних розділів, які повинні
20
2
18
мати місце у статті, що готується
для публікації у фахове видання.
Етап 5. Підготовка статті,
структура
якої
відповідає
20
2
18
вимогам МОН України.
Разом за змістовим модулем 2
40
4
36
Усього годин
90
12
78

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1.

2.

Вид та тема семінарського (практичного) заняття
Вибір індивідуальної теми, здійснення обґрунтування її актуальності,
визначення рівня її розробленості; формулювання об‘єкту, предмету,
окреслення мети та завдання дослідження
Збір необхідної наукової інформації, вивчення і аналіз літературних
джерел з теми дослідження; вибір напрямів дослідження з огляду на його
мету

Кількість
годин
3

3

3.
4.
5.

Оформлення тексту роботи, вступ і висновки, опис використаних джерел
і додатки
Вивчення переліку основних розділів, які повинні мати місце у статті, що
готується для публікації у фахове видання
Підготовка статті, структура якої відповідає вимогам МОН України

2
2
2

5. Індивідуальні завдання
Виконання завдань практикуму з основ економічних досліджень
здійснюється студентами самостійно, на основі запропонованої тематики. На
першому етапі студентом проводиться критичний аналіз робіт науковців щодо
формування і розв‘язання певної економічної проблеми та складання анотації до
наукової статті за обраною для дослідження темою. Далі, на основі попередньо
проведеної роботи та додатково зібраної інформації слід оформити звіт у вигляді
готової статті та захистити його у викладача. В межах окремого змістового
модулю виділяються наступні функціональні розділи:
Розділ 1. Вибір індивідуальної теми, здійснення обґрунтування її
актуальності, визначення рівня її розробленості; формулювання об‘єкту,
предмету, окреслення мети та завдання дослідження;
Розділ 2. Збір необхідної наукової інформації, вивчення і аналіз
літературних джерел з теми дослідження; вибір напрямів дослідження з огляду
на його мету;
Розділ 3. Оформлення тексту роботи, вступ і висновки, опис використаних
джерел і додатки;
Підготовка загального висновку по обраній темі дослідження.
Розділ 4. Вивчення переліку основних розділів, які повинні мати місце у
статті, що готується для публікації у фахове видання;
Розділ 5. Підготовка статті, структура якої відповідає вимогам МОН
України.
Складання резюме до підготовленої статті.
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Тема
1
Змістовий модуль 1.
Проведення критичного аналізу робіт
науковців щодо формування і розв’язання
певної економічної
проблеми та складання анотації до наукової статті за темою
даного дослідження

Кількість
годин
самостійної
роботи
2

42

Форми самостійної роботи

Засоби
діагностики

3

4

1. Вирішення практичних завдань в межах
наступних питань: критичний огляд
думки вчених щодо визначення змісту
проблеми, форми її прояву, причин, що Тестування,
її
утворюють;
систематизація
виконання
отриманої інформації.
розрахункових
Джерело [1, 8-12, 15; 19; 20].
завдань
2. Самотестування.
3. Підготовка коментаря і висновків до
розділу 1, 2, 3.

Змістовий модуль 2.
Підготовка статті за
підсумками проведеного наукового
дослідження

36

1. Вирішення практичних завдань в межах
наступних питань: вивчення переліку
основних розділів, які повинні мати
місце у статті, що готується для
Тестування,
публікації у фахове видання; підготовка
виконання
статті, структура якої відповідає
розрахункових
вимогам МОН України.
завдань
Джерело [1, 8-12, 15; 19; 20].
2. Самотестування.
3. Підготовка коментаря і висновків до
розділу 4, 5.

7. Результати навчання
1
2
3
4

Уміння вибирати тему, обґрунтовувати її актуальність і визначення рівня її
розробленості
Уміння визначати об‘єкт, предмет, окреслення мети і завдань наукового
дослідження
Знання написання тексту роботи, оформлення її вступу і висновків, опис
використаних джерел і створення додатків
Знання основних вимог МОН України до наукових публікацій у фахових
виданнях.

8. Розподіл балів, які отримують студенти впродовж семестру
Підсумковий Сума
Поточне тестування та самостійна робота
тест
в
(екзамен)
балах
Змістовий
Індивідуальне
Змістовий модуль 1
модуль 2
завдання
100
35
35
30
Шкала оцінювання: національна та ECTS
100-бальна шкала

Шкала ECTS

Національна шкала

90-100

A

5, «відмінно»

80-89

B

75-79

C

70-74

D

60-69

E

35-59

FX

0-34

F

4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

9. Методичне забезпечення
Методичні вказівки з вивчення дисципліни, комплекти індивідуальних
завдань, навчальна та наукова література, нормативні документи.
10. Рекомендована література
Основна література:
1. Про вищу освіту: Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII (із
змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
zakon.rada.gov.ua/go/1556-18
2. Збірник нормативних актів з питань організації наукової роботи
Криворізького державного педагогічного університету. - Кривий Ріг: 2004. – 69
с.
3. Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту: [вип. II] /
К.Е.Жолковський, С.І.Лисенко – К : 1994. - 312 с.
4. Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: zakon.rada.gov.ua/go/z0312-09
5. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від
26.11.2015 р. № 848-VIII (із змінами і доповненнями) – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19
6. Белуха Н. Т. Практикум по основам научных исследований / Н.Т. Белуха. –
Киев: КТЭИ, 1980. – 81с.
7. Белуха Н. Т. Основы научных исследований в экономике : учеб. пособ. /
Н.Т. Белуха. – К. : Вища шк. Головное изд- во, 1985. – 215 с.
8. Грабченко А.І. Методи наукових досліджень : навч. посіб. / А.І. Грабченко,
В.О. Федорович, Я.М. Гаращенко – Х. : НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с.
9. Грушко И.М. Основы научных исследований : учеб. пособ. / И.М.Грушко,
В.М.Сиденко.– Х. : Вища школа, ХГУ, 1983.
10. Звєряков М. І. Теоретичні і методологічні основи дослідження
економічних відносин в Україні в умовах інтеграції в глобальний процес
розвитку: монографія / [М. І. Звєряков, М. О. Уперенко, Л. Л. Жданова та ін.]; за
заг. ред. М. І. Звєрякова. – Одеса : Атлант, 2016. – 389 с.
11. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень:
навч. посіб. / О.В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. –192 с.
12. Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці : навч. посіб. /
Ю.В.Макогон, В.В. Пилипенко. – Донецьк : Альфа-прес, 2007. – 144 с.
13. Конверський А. Є. Основи методології та організації наукових
досліджень: навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / [А. Є.
Конверський, В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко та ін.]; за ред. А. Є. Конверського.
— К. : Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
14. Парина А. Р. Основы научных исследований: учеб. пособ. / А. Р. Парина,
В. А.Поздеев.- К. : Изд. Европ. университета, 2002. – 110 с.
15. Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень: підруч. / М.І.Пилипчук,
А.С. Григор’єв, В.В.Шостак. - К. : Знання, 2007. – 270 с.

16. П’ятницька–Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій
школі: навч. посіб. / І.С. П’ятницька–Позднякова. – К. : ЦУЛ, 2003.-116 с.
17. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / Г.С.
Цехмістрова – К. : ВД „Слово”, 2003. – 240 с.
18. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності:
підруч. / [В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко]. – [ 6-те вид., перероб. і доп. ] – К. :
Знання, 2008. – 310 с.
19. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / А.М.Єріна.
- К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.
Допоміжна
20. Голосовский А.М. Оценка экономической эффективности научных
исследований : учеб. / А.М.Голосовский – М. : Экономика, 1977. – 162 с.
21. Денисов А.Ю. Экономическое управление предприятием и корпорацией :
учеб. / А.Ю.Денисов, С.А.Жданов. – М. : Дело и Сервис, 2002. – 416с.
22. Пузыня К.Ф. Организация и планирование научных исследований и
опытно – конструкторских разработок : учеб. пособ. для инж. – экон. спец. вузов
/ К.Ф. Пузыня А.К. Казанцев, Л.С. Барютин. – М. : Высш. шк., 1989. – 223 с.
23. Кузин Б. Методы и модели управления фирмой : учеб. для вузов /
Б.Кузин, В.Юрьев, Г.Шахдинаров. - СПб.: Питер, 2001. – 432 с.
24. Юрьєва А.К. Организация научных исследований / А.К.Юрьєва – М. :
Висш. шк., 1985. – 54 с.
Інформаційні ресурси
25. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.
26. Офіціиний веб-сайт Європейський науковий фонд [Електронний ресурс]
// Режим доступу: <http://www.esf.org/>.
27. Национальный институт стратегических исследований [Электронный
ресурс] // Режим доступа: http://www.niss.gov.ua
28. Экономическая теория on-line (электронная библиотека экономических
журналов)
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://www.economictheory.narod.ru
29. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
30. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/

ЗАТВЕРДЖЕНО
Зав. кафедри ПіТ
________________ С.В. Волошина
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАКТИКУМ З ОСНОВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
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Змістовий модуль 1.

8

2

Змістовий модуль 2.

4
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Листопад 2018
року

Назва змістового модулю

25.11.2018 р.
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