
 

 

Відділення підприємництва та 
маркетингу  
Кафедра економіки, підприємництва та 
маркетингу  
 
СИЛАБУС 
 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  DP050 Основи наукових досліджень / 

Fundamentals of Scientific Research 

Рівень вищої освіти / 

фахової передвищої освіти 

перший (бакалаврський) 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність  075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

071 Облік і оподаткування 

Освітня програма  Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Облік і оподаткування 

Семестр  5 cеместр (11 кл), 1 семестр (за ОКР МС, ФМБ) 

Курс 3 курс (11 кл), 1 курс ( за ОКР МС, ФМБ) 

Анотація курсу  Дисципліна «Основи наукових досліджень» 

спрямована на формування у студентів вмінь:  

- здійснювати пошук, аналіз і синтез 

інформації з різних джерел для встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків між 

соціальними подіями та явищами;  

- формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися 

процедури дослідження;  

- презентувати результати власних 

досліджень усно/письмово для фахівців і 

нефахівців, оперувати категоріями, поняттями і 

фактами під час методологічного 

обґрунтування дослідницьких програм і 

проектів, процедур і технік; 

- проводити аналіз результатів наукових 

досліджень; формувати висновки та пропозиції;  



- оформляти результати дослідження у 

вигляді наукових тез, доповідей, статей.  

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=

951 

Мова викладання  українська 

Лектор курсу  Д.політ.н. Васильчук Є.О. 

Канали комунікації: чат у moodle, zoom, 

сторінка у FB 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001

694317844 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  Економіка: http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_e.pdf  

Маркетинг: http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_m.pdf  

Облік і оподаткування: 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_o.pdf  

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_p.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово. 

ЗК 6.Здатність використовувати інформаційні 

та комунікаційні технології. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

СК 1. Здатність враховувати основні 

закономірності й сучасні досягнення у 

підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності. 

СК 2. Здатність обирати та використовувати 

відповідні методи, інструментарій для 

обґрунтування рішень щодо діяльності 

підприємства 

Перелік програмних 

результатів навчання 

РН 2. Застосовувати знання, розуміння 

закономірностей та сучасних досягнень у 

підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності із професійною метою. 

РН 5. Здійснювати пошук, самостійний відбір 

інформації з різних джерел у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності. 

РН 7. Застосовувати всебічні спеціалізовані 

емпіричні й теоретичні знання у сфері 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_e.pdf
http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_m.pdf
http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_o.pdf
http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_p.pdf


підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

для подальшого використання у практичній 

діяльності. 

РН 8. Володіти методами й інструментарієм для 

підготовки проєктів управлінських рішень 

щодо створення й функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. 

Опис дисципліни 

Структура навантаження 

на студента 

Загальна кількість годин – 90 

Кількість кредитів – 3 

Кількість лекційних годин – 14 

Кількість практичних занять –  16 

Кількість годин для самостійної роботи 

студентів – 60 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  Вербальні (словесні) методи, які включають в 

себе як подання матеріалу викладачем (лекція, 

розповідь, пояснення, бесіда), так і роботу 

студентів з книжкою (підручником, 

довідковою, науково-популярною і навчальною 

літературою) та комп'ютерними програмами чи 

глобальною мережею Інтернет. 

Наочні методи (демонстраційний експеримент), 

у яких головну роль відіграє демонстрація 

викладачем явищ і предметів, а слово набуває 

скеровуючого значення (ним викладач 

спрямовує хід спостережень і логіку міркування 

студентів). 

Інтерактивні методи навчання: робота у групах; 

інтерактивні презентації; дискусії; мозкові 

штурми; рольові ігри; аналіз історій і ситуацій. 

Зміст дисципліни 



Тема 1 НАУКА ТА ЇЇ РОЛЬ 

У РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬСТВА 

 

Поняття науки 

Базові поняття 

Економічна ситуація в галузі науки 

Типові схеми фінансування 

Науково-технічна політика 

Пріоритети наукових досліджень 

Класифікація наук  

Тема 2 НАУКОВЕ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Наукове дослідження. Етапи наукового 

дослідження 

Ефективність наукових досліджень 

Впровадження завершених наукових 

досліджень у виробництво 

Тема 3 МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ОСНОВИ НАУКОВОГО 

ЗНАННЯ 

Методологія наукових досліджень 

Загальнонаукова й філософська методологія: 

сутність, загальні принципи 

Тема 4 ВИБІР НАПРЯМКУ 

Й ПЛАНУВАННЯ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

РОБОТИ. АНАЛІЗ 

ТЕОРЕТИКО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ І 

ФОРМУЛЮВАННЯ 

ВИСНОВКІВ  

Формулювання теми наукового дослідження 

Обґрунтування актуальності обраної теми 

Визначення об'єкта й предмета дослідження 

Постановка мети й конкретних завдань 

дослідження 

Вибір методу (методики) проведення 

дослідження 

Формулювання висновків та оцінка отриманих 

результатів 

Тема 5 НАУКОВА 

ІНФОРМАЦІЯ: ПОШУК, 

НАКОПИЧЕННЯ І 

ОБРОБКА  

Наукова інформація та її джерела 

Робота із джерелами інформації 

 

Тема 6 ОСОБЛИВОСТІ 

ПАТЕНТНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Сутність патентних досліджень 

Види робіт з патентних досліджень 

Тема 7 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

РОБОТИ 

Загальні вимоги до науково-дослідної роботи 

Загальна структура науково-дослідної роботи 

Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання 

зорганізується  в он-лайн формі за погодженням 

із керівником курсу. 



Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво) передбачено повторне 

проходження оцінювання.   

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних 

балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі заліку відповідно до графіку навчального 

процесу.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Аудиторна  

Експрес-опитування  (3 теми) 25 

Практичні завдання (3 теми) 25 

Модульні контрольні роботи (2 к.р.) 20 

Індивідуальна робота  

Творче завдання 20 

Реферат 10 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в 

широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi 

вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 

 



Список рекомендованих джерел 

Основна література 
1. Афанасьєв А. О. Основи наукових досліджень : навч. посібн. / А. 

О. Афанасьєв, Є. В. Кузькін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 96 с.  

2. Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних наукових 

досліджень (схеми і приклади) : навч. посібн. / М. С. Дороніна. – 3-тє вид., 

випр. і доп. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 120 с.  

3. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових 

досліджень : навч. посібн. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 

с.  

4. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. 

Мочерний . – Львів : Світ, 2001. – 416 с.  

5. Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослідження соціально-

економічних систем / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Х. : ВД 

"ІНЖЕК", 2009. – 432 с.  

6. Коваль П.В. Оцінка ризиків та ймовірності досягнення 

прогнозованих параметрів процесу відтворення в аграрних підприємствах. / 

П.В. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових 

праць. / наук. ред. І. Г. Манцуров. – 2010. – Вип. 11 (114). – С. 71-78.    

7. Коваль П.В. Методичні підходи щодо прогнозування темпів 

відтворення аграрного підприємства. / П.В. Коваль // Збірник наукових 

праць. Наукові записки. Серія «Економіка» – Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 14. -  С. 

178-187. 

8. Лук'яненко І.Г. Динамічні макроеконометричні моделі. Новий 

концептуальний підхід./ І.Г. Лук'яненко — К. : Видавничий дім "КМ 

Академія", 2003. — 50 с. 

9. Лук'яненко І.Г.  Сучасні  економетричні     методи     у   фінансах: 

навч. посіб. / Лук'яненко І.Г., Городніченко Ю.О. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 

352 с. 

10. Коваль П.В. Дослідження темпів і пропорцій відтворення в 

сільському господарстві за допомогою моделей лонгітюдних даних./ П.В.  

Коваль // Агроінком. – 2006. - № 3-4. – С. 41-46. 

11. Дем’яненко С.І. Непараметричний аналіз в АПК : навч. посіб. / 

С.І. Дем’яненко, О.В. Нів′євський. – К. : КНЕУ, 2009. – 195, [5] с. 

12. Коваль П.В. Ефективність функціонування аграрних підприємств 

в умовах зміни темпів і пропорцій відтворення ресурсного потенціалу. / П.В. 

Коваль // Економіка АПК. –2005. - № 8. – С. 45-52. 

13. Сільське господарство України: криза та відновлення / [за ред. 

Штефана фон Крамона-Таубаделя, Сергія Дем’яненка, Арніма Куна]. – К. : 

КНЕУ, 2004. – 2007 с. 

 

Додаткова література 

1. Закон України "Про науково-технічну інформацію" (від 25.06.93 

№ 3323-ХІІ) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 33.  



2. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (від 

01.12.98 № 284-XIV) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 2—

3.  

3. Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки" (від 11.07.2002 № 2623-ПІ) // Відомості Верховної Ради України. — 

2001. — №48.  

4. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) 

:— Чинний з 2007.07.01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, 

ІІІ, 47 с.; 29 см. — (Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи) (Національний стандарт України). 

http://www.ukrbook.net/DSTU.htm  

5. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 

України та Міністерства фінансів України (від 25.09.2001 № 218/446) «Про 

затвердження Методики визначення економічної ефективності витрат на 

наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво»  

6. Постанова Президії Вищої атестаційної комісії України «Про 

підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» 

(від 15.01.2003 № 7-05/1) // Бюлетень ВАК України. — 2003. — №1. — С. 2.  

7. Артемчук Г.І. Методика організації науково-дослідної роботи: 

Навч. посіб. для студ. та викл. ВНЗ / Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган 

М.П. — К.: Київ. держ. лінгв. унт Форум, 2000. — 270 с.  

8. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник / Білуха М. Т. - 

К.: Вища школа, 2002.- 214 с. 14  

9. Ганін В.І. Методологія соціально-економічного дослідження: Навч. 

пос. / Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. – К.: Центр учбової літератури, 

2008. – 224 с.  

10. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження : 

навч. посіб. / О.В. Клименюк. - К. : Міленіум, 2005.  

11. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових 

досліджень: Навчальний посібник / Крушельницька О. В. – К.: Кондор, 2003. 

– 192 с.  

12. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. / 

Мочерний С.В. – Львів: Світ, 2001.  

13. Могілевцев О.О. Конспект лекцій та методичні вказівки з 

дисципліни „Методологія наукових досліджень” для магістрантів 

спеціальності 8.050201 – менеджмент організацій. – Дніпродзержинськ: 

ДДТУ, 2000. – 53 с.  

14. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: 

Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 317 с.  

 

Дистанційні курси та інформаційні ресурси 

1. Інформаційний портал ДДТУ Електронний ресурс: 

http://www.dstu.dp.ua/index.shtml. 

http://www.dstu.dp.ua/index.shtml


2. Інформаційний портал Верховної Ради України Електронний ресурс: 

http://www.rada.gov.ua. 

3. Інформаційний портал Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

 

http://www.rada.gov.ua/

