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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Дисципліна  «Введення у наукову роботу» Дана навчальна дисципліна є теоретичною 
основою сукупності знань та вмінь щодо проведення наукових прикладних досліджень в 
сфері економіки та менеджменту підприємств  

Анотація до курсу 

Дисципліна  «Введення у наукову роботу» викладається для студентів денної та заочної 
форм навчання ОС «Магістр». При викладанні використовуються сучасні публікації 
фахівців з проблем бізнес-планування та управління проектами.  

 
1. Мета та цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни є розкриття сутності методології, методів, концепцій і 
понять проведення наукових досліджень економічних процесів в системі взаємовідносин 
підприємств, сформувати вміння застосовувати їх у практичній діяльності, організовувати 
дослідницьку діяльність. Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична 
підготовка студентів із питань: оволодіння методологією, методами, концепціями та 
логікою проведення наукових досліджень економічних процесів та систем управління; 
засвоєння студентами методичних положень з планування, організації, контролю, 
координації проведення наукових досліджень; використання комплексу знань з 
менеджменту та економічних дисциплін для створення сприятливих умов дослідницької 
діяльності. 
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2. Набуття компетентностей 

Компетентності  
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 3 Навички використання інформаційних та комунікаційних 
технологій 

ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 
Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 
ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію  

ФК10 Здатність управляти організацією та її розвитком 
 

3. Програмні результати навчання 
 

ПРН Зміст 
ПРН3 Проектувати ефективні системи управління організаціями 
ПРН4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї 
ПРН10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення 
професійних задач 

 
4.  Розподіл годин 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна 
робота 

К-сть годин 4 12 74 

 

5. СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні 
роботи/ 

самостійні 
роботи) 

Результати 
навчання Завдання Оцінювання, 

бали 

1 семестр 
Модуль 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 50 

Тема1 
Наука як система знань та 
як вид творчої діяльності 

1/2/10 
Знати:  
основні поняття, засади та 
принципи наукового 
дослідження;  
види наукових досліджень та 
особливості їх проведень; 
методологію, методи, логіку 
та прийоми наукового 
дослідження  
Вміти:   
формулювати та актуалізувати 
економічні проблеми, 
обґрунтовувати шляхи та 
способи їх вирішення;  
ставити задачі, 
обґрунтовувати методи їх 
розв’язання;  
формулювати робочі гіпотези 
та визначати методи їх 
перевірки;  

Підготовка до лекцій 
(попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

 
Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 2 
Фундаментальні та 
прикладні наукові 
дослідження 

0/2/10 

Тема 3 
Методологічні основи та 
методи наукових 
досліджень 

1/2/12 

Модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 50 



Тема 4.  
Проблематика новітніх 
економічних досліджень 

0/1/10 
Знати. 

сутність теоретичних та 
емпіричних методів наукових 
досліджень;  
можливості та межі 
застосування методів 
моделювання економічних 
процесів;  
методичні та організаційні 
особливості проведення 
економічних досліджень; 
сутність координації 
комплексних наукових 
досліджень;  
організацію науково-дослідної 
роботи студентів;  
стандарти щодо оформлення 
результатів наукових 
досліджень;  
форми апробації та 
відображення результатів 
наукових досліджень 

Вміти 
організовувати збір необхідної 
для дослідження інформації; 
самостійно проводити аналіз 
науково-методичної 
літератури та узагальнювати 
результати наукових шкіл; 
використовувати новітні 
наукові результати у своїх 
дослідженнях;  
самостійно проводити 
дослідження економічних 
систем і процесів;  
проводити експериментальні 
розрахунки;  
обґрунтовувати результати 
своїх досліджень та визначати 
області їх впровадження; 
оцінювати ефективність 
впровадження результатів 
наукових досліджень; 
відображати наукові 
результати у формах звітів, 
рефератів, статей, тез 
доповідей.  

Підготовка до лекцій 
(попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

Виконання та здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна тестова 
робота в eLearn. 
 
Самостійна робота 
– відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 5.  
Методологія, логіка і 
методи економічних 
досліджень 

1/2/10 

Тема 6.  
Інформаційне 
забезпечення наукових 
досліджень. 

0/1/10 

Тема 7. 
Оцінювання  ефективності 
результатів наукових 
досліджень 

1/2/12 

Можливість 
отримання 
додаткових балів: 

Додаткові бали можна отримати за підготовку 
доповіді та участь в студентській конференції, 
публікацію статті  

до 10 балів 

Всього за 2 семестр 4/12/74 - - 
70 

100*0,7 
(максимум 70 балів) 

 
Екзамен 30 
Всього за курс 100 

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 
Студент повинен здавати усі роботи у заплановані терміни. За 
роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних 
причин,  знижується бал. Перескладання модульної контрольної 
роботи відбувається за наявності поважних причин (лікарняний, 
міжнародне стажування, індивідуальний графік) і дозволяється у 
терміни до закінчення наступного модульного контролю.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

При виконанні всіх видів навчальних робіт студент повинен 
дотримуватись політики академічної доброчесності. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування лекційних та практичних (семінарських) занять є 
обов’язковим для всіх студентів. За об’єктивних причин, 
визначених Положенням про навчальний процес НУБіП, 



навчання може відбуватись відповідно до індивідуального 
навчального плану, затвердженого у визначеному порядку.  

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 
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