
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ЦПП5 

2. Назва: Основи наукових досліджень 

3. Тип: нормативна  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6,5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: д.е.н., професор М.В.Мальчик, ст. 

викладач О.П. Коротун 

9. Результати навчання: 

• сформулювати і актуалізувати економічні проблеми, закріпити шляхи і методи їх вирішення; 

• ставити завдання, обґрунтувати методи їх вирішення; 

• сформулювати робочі гіпотези та визначити методи їх перевірки; 

• організувати збір необхідної для дослідження інформації; 

• самостійно проводити аналіз науково-методичної літератури та узагальнювати результати наукових 

шкіл; 

• спиратися на новітні наукові результати досліджень; 

• самостійно проводити дослідження економічних систем і процесів; 

• проводити експериментальні розрахунки; 

• обґрунтувати результати досліджень та визначити напрями їх впровадження; 

• оцінити ефективність впровадження результатів наукових досліджень; 

• представляти наукові результати у формах доповідей, доповідей, статей, тез лекцій. 

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

заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Управління продажем», «Економіка 

праці», «Вступ до спеціальності», «Інфраструктура товарного ринку» 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: «Мікроекономіка», 

«Статистика».  

12. Зміст курсу:. Основні поняття науки і наукових досліджень. Організація науково-дослідної роботи в 

Україні. Наукова робота студентів. Інформаційне забезпечення передового навчання. Методика та 

методологія економічних досліджень та аналізу. Методологія підготовки та реєстрації результатів 

наукових досліджень та впровадження їх у практику господарської діяльності. Механізм проведення наукових 

досліджень. Економіко-статистичні методи та прийоми в економічних дослідженнях, економічному аналізі. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. - К .: Центр навчальної літератури, 

2008. - 240 с 

2. Колесников А.В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. - К .: Центр навчальної літератури, 

2011. - 144 с 

3. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. - К .: Центр навчальної літератури, 

2007. - 254 с 

4. Ростов В. С. Основи наукових досліджень і технічної роботи. Підручник. - К .: Центр навчальної 

літератури, 2009. - 96 с 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
34 год. лекцій, 34 год. практичних робіт, 127год. самостійної роботи. Разом – 195 год.  

Методи: елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження кейс-методів, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

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

  Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри:                                                                                      д.е.н., професор М.В.Мальчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ЦПП5 

2. Title: Basics of the scientific research 

3. Type: compulsory  

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree)  

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied: 2 

7. Number of established ECTS credits: 6,5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Doctor of Economic Sciences, professor 

M.V. Malchyk, Senior Lecturer O.P. Korotun 

9. Results of studies:  

• to formulate economic problems, ground ways and methods of their decision; 

• to put tasks, ground the methods of their decision; 

• formulate working hypotheses and determine the methods of their verification; 

• to organize collection of necessary for research information; 

• independently to conduct the analysis of scientifically-methodical literature and summarize the results of 

scientific schools; 

• to draw on the newest scientific results in the researches; 

• independently to conduct research of the economic systems and processes; 

• to conduct experimental calculations; 

• to ground the results of the researches and determine the areas of their introduction; 

• to estimate efficiency of introduction of results of scientific researches; 

• to represent scientific results in the forms of reports, reports, articles, theses of lectures. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Sales Management", "Labor Economics", 

"Introduction to a specialty", "Market infrastructure".  

12. Course contents: Key concepts of science and scientific researches. Organization of research work is in Ukraine. 

Research work of students. Informative providing of the advanced study. Method and methodology of economic 

researches and analysis. Methodology of preparation and registration of results of scientific research and 

introduction of them is in practice of economic activity. Mechanism of realization of scientific researches. Economic-

statistical methods and techniques in economic research, economic analysis. Economic-mathematical methods and 

models in economic research and economic analysis.  

13. Recommended educational editions: 
1. Kolesnikov A.V. Basics of the scientific research. Textbook. - K.: Center for Educational Literature, 2011. - 144 p.  
2. Kovalchuk V.V. Basics of the scientific research. Textbook. - K .: Center for Educational Literature, 2008. - 240 p 

3. Romanchikov V.I. Basics of the scientific research. Textbook - K.: Center for Educational Literature, 2007. - 254 p 

4. Rostov V. S. Fundamentals of scientific research and technical work. Textbook. - K.: Center for Educational 

Literature, 2009. - 96 p 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 34 hours, practical classes – 34 hours, independent work – 127 hours. Total – 195 hours. 

Methods of teaching: problem lecture elements, individual tasks, implementing case method, individual tasks of 

scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools. 

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

   Final control: test at the end of the semester. 

   Current control (100 points) testing, questioning 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
Head of the department:                             Doctor of Economic Sciences, professor M. Malchyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


