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ВСТУП 
 

Анотація 
Дисципліна «Основи наукових досліджень» направлена на 

формування у студентів навиків науково-дослідної роботи, 
ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, 
надання певних знань щодо методології, технології та організації 
науково-дослідницької діяльності, методики та інструментарію 
досліджень.  Наукове обґрунтування стратегічних альтернатив при 
прийнятті управлінських рішень; формування теоретичного й 
практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення 
наукових досліджень як у процесі навчання у вищому навчальному 
закладі, так і на практиці.  

Ключові слова: дослідження, експеримент, методи дослідження, 
наука, наукова праця, обробка експериментальних даних, процес 
наукового дослідження.  

 
 

Abstract 
Discipline "Fundamentals of scientific research" is aimed at forming 

students skills of research work, familiarizing them with the strategy and 
tactics of research, providing certain knowledge about methodology, 
technology and organization of research activities, methods and tools of 
research. Scientific substantiation of strategic alternatives in making 
managerial decisions; formation of theoretical and practical grounds for 
effective, skilled conducting of scientific research both in the process of 
studying at a higher educational institution and in practice. 

Key words: research, experiment, research methods, science, scientific 
work, processing of experimental data, the process of scientific research. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 
показників 

 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна  
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних ECTS – 3,5 

Галузь знань: 07 
Управління та 

адміністрування 
За вибором 

Модуль – 1 

Спеціальність: 073 
„Менеджмент” 

 
 

Рівень вищої 
освіти: 
бакалаврський 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 1 2-й 2-й 
Загальна кількість  
годин – 105 

Семестр 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:  
аудиторних – 2 
СРС – 5 

3-й 3-й 
Лекції 

16 2 
Практичні 

14 2 
Самостійна робота 

75 101 
Форма контролю: 

залік 
Примітка: 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить: 
� для денної форми навчання – 29% до 71%; 
� для заочної форми – 4% до 96%. 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” 

полягає в спонуканні студентів до науково-дослідної роботи, 
ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, 
надання певних знань щодо методології, методики та інструментарію 
дослідження.  
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Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 
викладання дисципліни, є висвітлення теоретичних основ, питань 
методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, 
тобто формування теоретичного й практичного підґрунтя для 
ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень 
студентами, як у процесі навчання у вищому навчальному закладі, так 
і на практиці. 

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студенти 
повинні знати: 

� закономірності розвитку науки; 
� методологію та методи проведення наукових досліджень; 
� види, форми та принципи організації науково-дослідної роботи; 
� методи пошуку і збору наукової інформації. 
Також вони повинні уміти: 
� оформляти результати наукових досліджень; 
� проводити аналіз теоретико-експериментальних даних; 
� формулювати висновки та пропозиції; 
� працювати з джерелами інформації. 
Отримані теоретичні знання та практичні вміння студенти мають 

застосовувати в процесі проходження виробничих практик, написанні 
курсових та дипломних робіт. 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Історія становлення та розвитку науки. Етапи 

становлення і розвитку науки. Поняття, зміст і функції науки. 
Структурні елементи науки та їх характеристика. 

Тема 2. Організація науково-дослідної роботи в Україні. 
Організація наукової діяльності в Україні. Система підготовки 
наукових та науково-педагогічних кадрів. Види та форми науково-
дослідної роботи студентів. Керівництво, планування та облік 
науково-дослідної роботи студентів. 

Тема 3. Класифікація наукових досліджень та організація 
праці. Класифікація наукових досліджень. Принципи організації 
наукової праці. Організація роботи наукового колективу. 

Тема 4. Методологічні основи наукових досліджень. Сутність 
наукового пізнання. Поняття методології, методики та методу в 
наукових дослідженнях. Класифікація методів наукового пізнання. 
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Логіка процесу наукового дослідження. Типологія методів наукового 
дослідження. 

Тема 5. Вибір, етапи та економічна ефективність наукового 
дослідження. Вибір напряму наукового дослідження. Процес 
наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення. 
Ефективність наукових досліджень. 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 
Поняття про наукову інформацію та її значення у наукових 
дослідженнях. Методи пошуку і збору наукової інформації. Техніка 
роботи зі спеціальною літературою. 

Тема 7. Обробка, оформлення та впровадження результатів 
наукового дослідження. Обробка експериментальних даних. 
Методика підготовки та оформлення публікацій до видання. Форми 
звітності та впровадження результатів дослідження. 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Всього 
у тому числі 

Всього 
у тому числі 

л п ср л п ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Історія 
становлення та 
розвитку науки 

14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 2.  Організація 
науково-дослідної 
роботи в Україні 

15 2 2 11 16 1 - 15 

Тема 3. 
Класифікація 
наукових досліджень 
та організація праці 

16 2 2 12 14 - - 14 

Тема 4. 
Методологічні 
основи наукових 
досліджень 

16 2 2 12 14 - - 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 5. Вибір, 
етапи та економічна 
ефективність 
наукового 
дослідження 

16 4 2 10 17 1 1 15 

Тема 6. 
Інформаційне 
забезпечення 
наукових 
досліджень 

14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 7. Обробка, 
оформлення та 
впровадження 
результатів 
наукового 
дослідження 

14 2 2 10 16 - 1 15 

РАЗОМ 105 16 14 75 105 2 2 101 
 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1 2 3 

1 
Кореляційний та регресійний аналіз 
експериментальних даних наукових досліджень 

4 

2 
Дисперсійний аналіз експериментальних даних 
наукових досліджень 

2 

3 Математична обробка експериментальних даних 2 

4 
Підбір емпіричних формул та визначення їх 
параметрів 

4 

5 
Визначення необхідного числа повторювань 
досліду 

2 

 Всього 14 
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Самостійна робота студента полягає у поглибленні знань та умінь з 

усіх тем навчальної дисципліни. Самостійна робота потребує 
опрацювання додаткової навчальної літератури, нормативних 
документів, наукових праць та періодичних ділових видань. 

 
 Розподіл годин самостійної роботи студентів 

№ 
з/п 

Види навчальної діяльності 
Обсяг часу, годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 
1 Опрацювання лекційного матеріалу 8 1 
2 Підготовка до практичних занять 7 1 

3 
Опрацювання окремих частин тем 
програми, які не викладаються на лекціях 

45 84 

4 Підготовка до контрольних заходів 15 15 
 Всього 75 101 

 
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні навчальної дисципліни використовуються 
інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання із 
застосуванням лекцій, задач, ситуаційних завдань (кейсів навчальних), 
конкретних ситуацій (кейсів реальних), комплексних розрахункових 
завдань, провокаційних вправ і запитань, ділових ігор, мозкових атак. 

Для успішного засвоєння матеріалу та з’ясування незрозумілих 
моментів студентам надаються консультації. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 

навчальних робіт проводиться за поточним контролем. 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим 
модулем включають тестові питання (25 тестів, одна правильна 
відповідь з чотирьох запропонованих), два теоретичних питання та 
одна практична задача. Перевірка практичних умінь здійснюється під 
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час практичних занять і за результатами виконання самостійної 
роботи. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 
 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного контролю з 
навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із 
заокругленням до цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів  
 

Поточний контроль 
 
 

Сума Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
10 15 20 15 15 15 10 100 
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В заліковій відомості результати навчання проставляються за 
двома шкалами – 100-бальною та національною. Зараховано 
виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної 
роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, і 
набрали за результатами поточного контролю не менше 60 балів. 

 
Шкала оцінювання  

Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності 

Для заліку 

90 – 100 

зараховано 
82 – 89 
74 – 81 
64 – 73 
60 – 63 

35 – 59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 

 Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Основи наукових 
досліджень” містить такі складові: 

� навчальний посібник; 
� опорний конспект лекцій на паперовому носії; 
� опорний конспект лекцій на електронному носії; 
� друкований роздатковий матеріал; 
� інтерактивний комплекс дисципліни „Основи наукових 

досліджень” для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»; 
� мультимедійний супровід дисципліни. 
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10. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. – К. : Вища школа, 
1997. – 271 с. 
11. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових 
досліджень: Навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. 
– 212 с. 
12.  Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових 
досліджень: Навч. посібник. – К. : Кондор, 2003. – 192 с. 

 
Допоміжна 

1. Переліки та форми документів, які використовуються при 
атестації наукових та науково-педагогічних працівників // Бюл. ВАК 
України. - 2007. - № 6. - с. 2 - 48. 
2. Гуревічов М. С. Державне регулювання науки // Економіка 
України. - 2001. - №10. 
3. ДСТУ Документація, звіти у сфері науки і техніки. - К. : 
Держстандарт України, 1995. 
4. Дубров Ю.С. Наука як система, що самоорганізується //Вісник 
НАНУ - 2000. - № 2. 
5. Економіка наукових досліджень і розробок. - К., 1999. 
6. Лукінов І.В. Економічна наука і освіта в національних інтересах 
держави // Економіка України. - 1999. - №11. 
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7. Основы научных исследований: Учеб. для экон. вузов / Под ред. 
К.О. Широколава. - К. : Вища школа, 1997. 
8. Патон Б.Є. Інноваційний шлях розвитку економіки України // 
Вісник НАНУ - 2001. - № 2. 
9. Закон України. Про інноваційну діяльність. 
10. Закон України. Про інформацію. 
11. Закон України. Про науково-технічну інформацію. 
12. Закон України. Про наукову та науково-технічну діяльність. 
13. Закон України. Про освіту. 
14. Закон України. Про основи державної політики в сфері науки і 
науково-технічної діяльності. 
15. Закон України. Про пріоритетні напрями розвитку науки і 
техніки. 
 

Цифровий репозиторій НУВГП 
1. Швець Ф. Д. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / Ф. Д. 
Швець. – Рівне : НУВГП, 2013. – 208 с. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4673. 
2. Швець Ф. Д. Методологія та організація наукових досліджень: 
навч. посіб. / Ф. Д. Швець. – Рівне : НУВГП, 2016. – 151 с. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3946. 
3. Швець, Ф. Д. Методичні вказівки до виконання практичних занять 
та самостійного вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень” 
студентами напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” всіх форм 
навчання. НУВГП, Рівне. – 2014. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/371. 

 
12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.kmu.gov.ua/. 
2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.kiev.ua/. 
3. Державна служба статистики України / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. 
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5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/. 
6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 
Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.cbs.rv.ua/. 
7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. О. Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
(http://www.nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 
8. Електронний ресурс розміщення в цифровому депозитарії / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ep3. nuwm.edu.ua/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


