
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 14; 

2. Назва: Основи наукових досліджень; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалавр); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Меліхова Т.Л.,к.геогр.н., 

доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
- вибирати тему, напрямок науково-дослідної роботи у рамках економічної діяльності установи, 

підприємства; 

- оцінювати актуальність намічених досліджень, їх зв’язок із сучасною економічною політикою 

нашої країни; 

- формулювати мету і завдання дослідження; 

- визначати об’єкт і предмет дослідження;   

- формувати програму і план проведення досліджень, розробляти методику досліджень 

відповідно до вибраної теми; 

- здійснювати аналітичний огляд джерел науково-технічної інформації за обраною тематикою 

НДР; 

- писати і оформляти статті, звіти про науково-дослідну роботу та рецензії на них. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вступ до 

спеціальності», «Економіка регіону». 
12. Зміст курсу: 
1. Предмет та завдання дисципліни. 

2. Процес наукового дослідження 

3. Основи методології науково-дослідної роботи студента. 

4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень  

5 Оформлення результатів науково-дослідної роботи  

6. Види систематизації результатів дослідження. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень:Навч. посіб. – 

Рівне:НУВГП,2010. – 176с. 

2. Гордійчук А.С., Стахів О.А. Основи наукових досліджень:Навч.посіб.-Рівне:НУВГП,2008. - 

331с. 

3. Швець Ф.Д. Основи наукових досліджень: Навч.посіб. – Рівне: НУВГП, 2013. – 206с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи.  Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання самостійної 

роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                              Л. В.Мельник, к.е.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE 
1. Code:  ФП 14;; 

2. Title: Essentials of the scientific researches; 

3. Type: required; 

4. Higher education level: І ( bachelor 's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: 3; 

7. Number of established ECTS credits:  3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Melikhova T. L., 

Ph.D., Associate Professor 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of:  

- to choose the theme, the direction of scientific research work within the economic activity of 

the institution, enterprise;  

- to evaluate the relevance of the planned research, their connection with the modern economic 

policy of our country;  

- to formulate the purpose and tasks of the research; 

- to formulate a program and plan of conducting researches, to develop a research methodology 

according to the chosen theme;  

- to carry out an analytical review of the sources of scientific and technical information on 

selected topics of research work; 

 - to write and write articles, reports on research work and reviews on them. 

10. Forms of organizing classes: lessons, single work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Finance of enterprises", 

"Analysis of economic activity", "Financial analysis", "Investing", "Financial Management". 

12. Course contents:  
1. Subject and tasks of the discipline.  

2. The concept of the direction, the scientific problem, the theme of the scientific research work. 

3. Methodology of scientific researches.  

4. Designing the results of scientific research work.  

5. Scientific research and methods of its implementation in the economy.  

6. Types of systematization of research results. 

13. Recommended educational editions: «Introduction to the specialty», «Economics of the 

region». 
1. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень:Навч. посіб. – 

Рівне:НУВГП,2010. – 176с. 

2. Гордійчук А.С., Стахів О.А. Основи наукових досліджень:Навч.посіб.-Рівне:НУВГП,2008. - 331с. 

3. Швець Ф.Д. Основи наукових досліджень: Навч.посіб. – Рівне: НУВГП, 2013. – 206с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14 hours of  practical classes, 60 hours  of silent work. Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of case-

methods, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria:  
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

 Final control: completion at the end of 2 semesters. 

Current control (100 points): testing, surveys, performance of single work. 

16. Language of teaching: Ukrainian 
 
Head of Department    L. V. Melnyk,   Candidate of Economic Sciences, Associate 
Professor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


