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ВСТУП 
 

Дисципліна „Науково-дослідницька робота студентів” за освітньо-
професійною програмою має статус вибіркової. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

- СВО ХДАМГ. Варіативна частина. „Освітньо-професійна програма 
підготовки бакалавра зі спеціальності 6.050100 – „Економіка підприємства”, 
2002.  

- ГСВО  МОН України    „Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
бакалавра  спеціальності  6.050100 – „Економіка  підприємства”, 2004.  

-  СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  бакалавра спеціальності 
6.050100 - „Економіка підприємства”, Харків,2006. 

Програма ухвалена  кафедрою    міської і регіональної економіки 
(протокол № 1 від 28.09.2008р.) та Вченою радою факультету     економіки і 
підприємництва  (протокол №  6   від  29.08.2007р.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни  
 

1.1.1 Мета та завдання вивчення дисципліни – оволодіння методами 
дослідницької роботи і набуття необхідних практичних навичок до її 
проведення. 
 
1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні – методика дослідницької роботи в 
сучасних умовах розвитку держави і на цій основі вирішення конкретних 
економічних завдань як в навчальному процесі, так і у виробничій діяльності. 
 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 

Перелік дисциплін, на які безпосередньо 
спирається  

вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 

дисципліну 
1. Введення в спеціальність 1. Техніко-економічна практика 
2. Економіка підприємства 2. Методологія наукових досліджень 
3. Планування 3. Аналіз господарської діяльності 

 
 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Модуль – Науково-дослідницька робота студентів (1,5/54) 

 
 
ЗМ 1 Поняття наукового дослідження 

1. Наука і наукове дослідження 
2. Загальні вимоги і правила оформлення наукових досліджень 
3. Формулювання теми дослідження 
4. Формулювання цілі і завдань досліджень 

 
ЗМ 2 Методологія проведення досліджень  
 1 Методологія теоретичних досліджень 

2 Методологія експериментальних досліджень 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
(відповідно до галузевих стандартів ОКХ, ОПП) 

Вміння 
(за рівнями сформованості) 

та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, соціально-
виробнгича, соціально-

побутова) 

Функції діяльності у 
виробничій сфері 
(проектувальна, 
організаційна, 

управлінська, виконавська, 
технічна, інші) 

Репродуктивний рівень 
1. Знати визначення науки, 
етапи її розвитку, основні 
терміни наукових 
досліджень 

Виробнича Виконавська 

2. Розуміти взаємозв’язок 
етапів розвитку науки 

Виробнича Виконавська 

3.Вміти класифікувати 
наукові дослідження   

Виробнича Виконавська 

4. Знати правила 
оформлення наукових робіт  

Виробнича Виконавська 

5. Вміти формулювати теми 
дослідження, цілі і завдання  

Виробнича Виконавська 

6. Знати за якими етапами 
відбувається постановка 
тем дослідження 

Виробнича Виконавська 

7. Знати методи проробки 
інформації 

Виробнича Виконавська 

8. Знати методи 
теоретичних і 
експериментальних 
досліджень 

Виробнича Виконавська 

9.Вміти класифікувати 
експериментальні 
дослідження 

Виробнича Виконавська 

Творчий рівень 
10. Обґрунтовувати 
актуальність обраної теми 
дослідження 

Виробнича Управлінська, виконавська 

11. Аналізувати 
інформаційні джерела з 
метою підготовки 
дослідження з обраної теми  

Виробнича Виконавська 

12. Обґрунтовувати власну 
точку зору з обраної теми 
дослідження 

Виробнича Виконавська 

13. Складати звіт з обраної 
теми дослідження 

Виробнича Виконавська 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 

1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. – К.: Вища школа, 1997. 

2. Бор М. З. Основи экономических исследований. Логика, методология, 

организация. Методика. – М.: Изд-во «ДИС», 1998. 

3. Вербило О. Ф. Теоретичні основи навчання економічних дисциплін. 

Підручник. – К.: Вища школа, 1995. 

4. Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований.: Учебное пособие. – 

Министерство образования и науки Украины. Под ред. А. А. Лудченко. – К.: 

Знання, 2000. 

5. Основы научных исследований: Учебник для техн. вузов / В. И. Крутов, И. 

М. Грушко, В. В. Попов и др. – М.: Высш. шк. 1986. 

6. Прокопенко Н. Д., Крутыкин А. Н. Основы научных исследований. – Донецк: 

ИЭП НАН Украины – ДИЭХП, 2000. 

7. З акон Украіни „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” від 24.06.2004  № 

1869-IV 

1.5 Анотація 

Навчально-дослідницька робота студентів 

1.1 Мета та завдання вивчення дисципліни – оволодіння методами 
дослідницької роботи і набуття необхідних практичних навичок до її 
проведення. 
 
1.2 Предмет вивчення у дисципліні – методика дослідницької роботи в 
сучасних умовах розвитку держави і на цій основі вирішення конкретних 
економічних завдань як в навчальному процесі, так і у виробничій діяльності. 
 
ЗМ 1 Поняття наукового дослідження 

1. Наука і наукове дослідження 
2. Загальні вимоги і правила оформлення наукових досліджень 
3. Формулювання теми дослідження 
4. Формулювання цілі і завдань досліджень 

 
ЗМ 2 Методологія проведення досліджень  
 1 Методологія теоретичних досліджень 

2 Методологія експериментальних досліджень 
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Аннотация  
Учебно-исследовательская работа студентов 

 
1.1. Цель и задачи изучения дисциплины - овладение методами 
исследовательской работы и приобретение необходимых практичных навыков 
ее проведения. 
 
1.2. Предмет изучения в дисциплине – методика исследовательской работы в 
современных условиях развития государства и решение на этой основе 
конкретних экономических заданий как в учебном процессе, так и в 
производственной деятельности. 
 
СМ 1 Понятие научного исследования 

1. Наука и научное исследование 
2. Общие требования и правила оформления научных исследований 
3. Формулирование темы исследования 
4. Формулирование цели и задач исследований 

 
 

СМ 2 Методология проведения исследования 
 1. Методология теоретических исследований 

2. Методология экспериментальных исследований 
 

Annotation  
 

Research work of student 
 
Goal and tasks of the discipline studying – capture by the methods of research work 
and acquisition of necessary practical skills of its conducting. 
 
The discipline subject – method of research work in the modern terms of 
development of the state and on this basis of decision of concrete economic tasks 
both in an educational process and in production activity. 
 
Content module 1. Concept of scientific research. 
 

1 Science and scientific research  
2 Commons requirements and rules of registration of scientific researches 
3  Formulation of research theme 

4 Formulation of purpose and tasks of research 

 Content module 2. Methodology of conducting of researches 
1  Methodology of theoretical researches  
2 Methodology of experimental researches 
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2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОІ  ДИСЦИПЛІНИ 
(для 4 курсу денної форми навчання) 

 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 

за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 
 

Години 
у тому числі у тому числі Спеціальність,

спеціалізація 
(шифр, 

абревіатура) 

Ф
ор

м
а 

н
ав

ча
н

н
я 

С
ем

ес
тр

 (
и)

 

Всього 
Ауди-
торні Лекції 

Прак-
тичні, 

семіна-
ри 

Лабо-
ратор- 

ні 

Само-
стійна 
робот

а 

Кон.
роб 

КП
/КР 

РГР Е
кз

ам
ен

 
(с

ем
ес

тр
и

) 

За
лі

ки
 

(с
ем

ес
тр

и
) 

6.050.100 -  
Економіка 

підприємства 
Денна 8 54 16 - 16 - 38 - - - - 8 

 

2.2. Зміст дисципліни 
Модуль – Науково-дослідницька робота студентів (1,5/54) 

 
ЗМ 1 Поняття наукового дослідження (1,0/36) 

1. Наука і наукове дослідження 
2. Загальні вимоги і правила оформлення наукових досліджень 
3. Формулювання теми дослідження 
4. Формулювання цілі і завдань досліджень 

 
ЗМ 2 Методологія проведення досліджень (0,5/18) 
 1 Методологія теоретичних досліджень 

2 Методологія експериментальних досліджень 

 

2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 

та форми навчальної роботи студента 
Форми навчальної роботи, 

год. Зміст навчальної дисципліни (теми, підтеми) 

Л П Лз СРС 
1. Наука і наукове дослідження - 2 - 4 

2. Загальні вимоги і правила оформлення наукових 
досліджень 

- 2 - - 

3. Формулювання теми дослідження - 2 - 12 

4. Формулювання цілі і завдань досліджень - 4 - 14 

5. Методологія теоретичних досліджень - 2 - 6 

6. Методологія експериментальних досліджень - 4 - 2 

Разом - 16 - 38 
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2.2.2. Лекційний курс – не передбачено 

 

2.2.3. Практичні заняття 

 

Зміст навчальної дисципліни (теми, підтеми) Обсяг у 
годинах 

1. Наука і наукове дослідження 2 

2. Загальні вимоги і правила оформлення наукових досліджень 2 

3. Формулювання теми дослідження 2 

4. Формулювання цілі і завдань досліджень 4 

5. Методологія теоретичних досліджень 2 

6. Методологія експериментальних досліджень 4 

Разом 16 

 

2.2.4. Індивідуальні заняття 

 

 Індивідуальні заняття складаються з самостійного вивчення 

проблематики підприємств міського господарства і дослідження можливих 

напрямків удосконалення їх діяльності. Результатом індивідуальної роботи є 

написання роботи. Тематика дослідження може бути обрана студентом 

самостійно і узгоджена з викладачем або обрана з наведеного нижче переліку. 

1. Організаційно - правова форма підприємницької діяльності 

підприємства. Переваги. Недоліки. Можливості їх подолання. 

2. Особливості формування цінової політики на підприємствах міського 

господарства в сучасних умовах. 

3. Аналіз та удосконалення організаційної структури підприємства. 

4. Моделювання варіантів застосування різних форм оплати праці та 

методів стимулювання співробітників. 
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5. Вивчення товарів (послуг) й споживачів продукції. Стимулювання 

збуту, маркетинговий аналіз і маркетингова стратегія. 

6. Дослідження джерел фінансування оновлення основних фондів. 

7. Розробка програми реформування підприємства. 

8. Удосконалення механізму оплати за проїзд. 

9. Формування ринкових відносин у житловій сфері. 

10. Реструктуризація підприємств міського господарства. 

11. Підвищення платіжної дисципліни  споживачів. 

12. Шляхи зниження дебіторської заборгованості. 

13. Оптимізація грошових потоків комунальних підприємств. 

14. Вдосконалення системи формування доходів. 

15. Визначення параметрів ресурсозбереження на підприємствах міського 

господарства. 

16. Забезпечення економічних передумов для підвищення якості послуг. 

17. Економічні механізми удосконалення експлуатації основних фондів. 

18. Розробка механізму управління витратами. 

19. Оборотні фонди підприємства: нормування, ефективність 

використання. 

20. Взаємозв’язок і взаємодія стратегічного і тактичного планування на 

підприємстві. 

21. Використання прибутку підприємства: дивідендна політика. 

22. Резерви і фактори зростання прибутку. 

23. Організація безготівкових розрахунків. Основні форми. Переваги й 

недоліки кожної з основних форм безготівкових розрахунків. 

24. Демонополізація ЖКГ і створення конкурентного середовища на 

ринку житлово-комунальних послуг. 

25. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств ЖКГ (за 

галузями). 

26. Участь громадськості в реалізації державної та регіональної політики 

щодо реформування і розвитку ЖКГ. 
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27. Удосконалення системи управління ЖКГ. 

28. Економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги: 

теорія та практика. 

29. Витрати на капітальний ремонт житлового фонду як складова тарифів 

за житло. 

30. Рівень експлуатаційної безпеки зносу основних фондів у ЖКГ та 

витрати і втрати при виробництві житлово-комунальних послуг. 

 

2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 

 

Обсяг у 
год. 

Тема Зміст роботи 

Денне 
навчання 

Література 

Тема 1. Опрацювання лекційного матеріалу. 
Підбор літератури і підготовка 
короткого письмового огляду згідно з 
завданням викладача. Підготовка до 
семінару. 

4  [1-6] 

Тема 3. Опрацювання лекційного матеріалу. 
Підготовка до семінару. Вибір теми 
дослідження. Підготовка до поточного 
тестового контролю. 

12  [1-6,7,11] 

Тема 4. Підбір та  опрацювання літератури для 
вивчення теми. Підготовка до 
семінару. Обґрунтування актуальності 
обраної теми дослідження. Звіт з 
вивчення теми дослідження.  

14  [7-11] 

Тема 5. Опрацювання лекційного матеріалу. 
Підготовка до контрольної роботи. 

6 [1-6] 

Тема 6. Опрацювання лекційного матеріалу. 
Підготовка до підсумкового тестового 
контролю. 

2 [1-6] 

 Всього 38 [1-11] 
Формою контролю самостійної роботи є звіт з обраної теми дослідження. 
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 

Засоби і форми підсумкового контролю 

 
№ п/п Види контролю та їх стислий зміст Розподіл балів, % 

Поточний контроль 60 
1 ЗМ 1. Тестове завдання 1 30 
2 ЗМ 2. Тестове завдання 2 30 

Підсумковий контроль  
1 Залік (письмовий)  

 Всього 100 
 

Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 

 
Відсоток балів, набраних в 

результаті виконання 
тестового завдання 

Оцінка за національною 
шкалою 

Градація за шкалою ЕСТS 

більше 90-100 включно Відмінно А 
більше 80-90 включно В 
більше 70-80 включно 

Добре 
С 

більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 

Задовільно 
E 

більше 25 - 50 включно 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 
FX 

від 0 до 25 включно 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

F 
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2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

 
Бібліографічні описи, Інтернет-адреси 

Теми, де 
застосовується 

1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1.  Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. – К.: Вища школа, 
1997. 

1-6 

2. Бор М. З. Основи экономических исследований. Логика, 

методология, организация. Методика. – М.: Изд-во «ДИС», 

1998. 

1-6 

3. Вербило О. Ф. Теоретичні основи навчання економічних 

дисциплін. Підручник. – К.: Вища школа, 1995. 

1-6 

4. Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований.: Учебное 

пособие. – Министерство образования и науки Украины. Под 

ред. А. А. Лудченко. – К.: Знання, 2000. 

1-6 

5. Основы научных исследований: Учебник для техн. вузов / В. И. 

Крутов, И. М. Грушко, В. В. Попов и др. – М.: Высш. шк. 1986. 

1-6 

6 Прокопенко Н. Д., Крутыкин А. Н. Основы научных 

исследований. – Донецк: ИЭП НАН Украины – ДИЭХП, 2000. 

1-6 

2. Додаткові джерела 

7 З акон Украіни „Про Загальнодержавну програму 
реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
на 2004-2010 роки” від 24.06.2004  № 1869-IV 

3,4 

8 Господарський кодекс України // Голос України.-2003.-№49 4 

9 Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова. – К., 
2002.- 912 с.  

4 

10 Періодичні видання з проблем міського господарства 3,4 

3. Методичне забезпечення 
(Реєстр методичних вказівок, планів семінарських занять, інструкцій до лабораторних робіт, 
комп’ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 

11 Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 

“ Науково-дослідницька робота студентів” (для студентів 4 
курсу денної форми навчання спеціальності 6.050100 – ЕПМГ) 

1-6 

 



 15

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 
 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної 

дисципліни „Науково-дослідницька робота студентів”  для студентів 4 курсу 

денної форми навчання спеціальності 6.050100 – „Економіка підприємства”. 
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