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ВСТУП 

Мета вивчення курсу: підготовка та залучення студентів до здійснення 

науково-дослідницької діяльності, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою 

проведення досліджень, надання їм певних знань щодо методології, методики 

й інструментарію дослідження та підготовки ними публікації, 

кваліфікаційних робіт. Навчитись застосовувати в дослідженнях методи 

аналізу інформаційних джерел та організації наукової праці. 

Завдання курсу: сформувати у студентів систему знань, сформувати та 

розширити у студентів спектр знань у сфері методології досліджень, дати їм 

необхідні знання та практичні навички в справі економічних досліджень, 

сприяти творчому розумінню необхідності розробки економічних проблем, 

застосуванню методів облікових і фінансових досліджень. Це сприятиме 

розвитку професійних умінь з формулювання та презентації результатів 

проведених досліджень. 

Предметом вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» є 

система науково-дослідних і навчально-дослідних праць виконаних у стінах 

вищої школи, з урахуванням різноманітних видів виконуваних робіт – від 

курсової роботи до кандидатської дисертації, підготовки наукових статей, 

відповідно до сучасного рівня розвитку економічної науки, а також з 

урахуванням можливостей комп’ютерної обробки наукової інформації. 

В результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен: 

знати:  

- поняття та порядок здійснення наукового дослідження;   

- порядок вибору і формулювання проблеми і теми наукового 

дослідження;  

- поняття науки і наукової діяльності;  

- вміння віднайти інформацію та відбір матеріалу;  

- формулювання плану наукового дослідження.  

вміти: 

- володіти методами та прийомами наукових досліджень; 

- володіти формами та принципами організації науково-дослідної роботи 

студентів; 

- аналізувати актуальні проблеми розвитку економічної науки та 

критерії вибору напрямку наукового дослідження;  

- застосовувати набуті знання для подальшої наукової діяльності, 

вивчення інших дисциплін. 

Вивчення «Основ наукових досліджень» є першим етапом в організації 

науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи та організація науково-

дослідної роботи в Україні 

Тема 1. Роль і завдання науки при переході до ринкової економіки 

Тема 2. Організація наукової діяльності в Україні 

Тема 3. Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі 

Тема 4. Науково-дослідна робота студентів, її форми і роль у підготовці 

спеціалістів 

Тема 5. Наукова організація дослідного процесу 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Методологія, процес та оформлення наукових 

досліджень та їх результатів 

Тема 6. Методологічні засади наукових досліджень 

Тема 7. Зміст і етапи науково-дослідної роботи 

Тема 8. Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз матеріалів дослідження 

Тема 9. Оформлення результатів наукового дослідження та впровадження їх у 

практику господарської діяльності 

 

3. Рекомендована література 

Нормативна: 

Основна 

  

1. Мальська М. П. Організація наукових досліджень : навчальний посібник / 

М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 

136 с. 

2. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: 

Знання-Прес, 2012. – 295 с. 

3. Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Методологія соціально - 

економічного пізнання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 353 с. 

4.  Баскков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. 

пособие. – К.: МАУП, 2004. – 216 с. 

5. Братерська - Дронь М.Т. Проблеми сучасної філософії: моральнісний 

аспект наукової  творчості // Культура народов Причерноморья - 2004. - № 

51. - С. 117 – 120. 

6. Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи 

студента: Навч. посібник / Я.Я.Чорненький, Н.В. Чорненька, С.Б. Рибак та 

ін. – К.: ВД«Професіонал», 2006. – 208 с. 

7. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посібник. — Київ: 

Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. — 254 с. 
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Додаткова 

1. Вахрин П.Н. Методика подготовки и процедура защиты дипломных 

работ по финансовым и экономическим специальностям: Учебное 

пособие. – М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 2000. 

– 135 с. 

2. Шестак Н.В., Астанина С.Ю. Роль научных школ в подготовке 

молодых ученых // Труды СГУ. – Вып. 95: Гуманитарные науки. 

Психология и социология образования. – М., 2006. – С. 176 – 186. 

3. Козьменко С.Н. Гамбургский счет: Трилогия. – Книга первая: Руководство 

по написанию и защите диссертаций. – Сумы: ИТД «Университетская 

книга»: ИКК «Деловые перспективы», 2007. – 352 с. 

4. Волярська О. С., Понедько Т. Б. Теоретико-методологічні засади 

впровадження інформаційних технологій в навчальний процес вищої 

школи // Вісник Запорізького національного університету, 2010. – № 13. – 

С. 31–36. 

5. Квєтний Р.Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи 

обчислень. Частина 1 : навч. посіб. / Р.Н. Квєтний, І.В. Богач, О.Р. Бойко 

та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 191 с. 

6. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила : (ISO 

4:1984, NEQ ; ISO 832:1994, NEQ). ДСТУ 3582:2013. – [Чин. Від 2014-01-

01]. – К. : Мінекономрозвитку України, 2014. – 14 с. – (Національний 

стандарт України). 

7. Гаврилов Е. В. Технологія наукових досліджень і технічної творчості / 

Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та ін. – К. : Знання України, 

2007. – 318 с. 

 

Законодавчо-правові джерела 

1. Закон України. Про інноваційну діяльність. 

2. Закон України. Про інформацію. 

3. Закон України. Про науково-технічну інформацію. 

4. Закон України. Про наукову та науково-технічну діяльність. 

5. Закон України. Про освіту. 

6.Закон України. Про основи державної політики в сфері науки і 

науково-технічної діяльності. 

7. Закон України. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки. 

8. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки Структура 

і правила оформлення. 

9. ДСТУ Документація, звіти у сфері науки і техніки. - К.: Держстандарт 

України, 1995. 


