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ВСТУП 

 

Дисципліна „Науково-дослідницька робота студентів” за освітньо-

професійною програмою має статус вибіркової. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

       - СВО ХНАМГ ОКХ (варіативна компонента) бакалавра напряму під-

готовки 6.030504 - „Економіка підприємства” галузі знань 0305 „Економіка та 

підприємництво”, Харків, 2007; 

      -  СВО ХНАМГ ОПП (варіативна компонента) бакалавра напряму під-

готовки 6.030504 - „Економіка підприємства” галузі знань 0305 „Економіка та 

підприємництво”, Харків, 2007; 

      -  СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  бакалавра напряму пі-

дготовки 6.030504 - „Економіка підприємства” галузі знань 0305 „Економіка та 

підприємництво”, Харків, 2007 

Програма ухвалена кафедрою міської і регіональної економіки (протокол №2 

від 18. 09. 2007 р.) та Вченою радою факультету економіки і підприємництва. 
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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 дослідни-

цької роботи і набуття необхідних практичних навичок до її проведення. 

 1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні:  методика дослідницької роботи в су-

часних умовах розвитку держави і на цій основі вирішення конкретних еконо-

мічних 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 
Економіка підприємства Особливості планування діяльнос-

ті підприємств міського господар-
ства 

Менеджмент  Ціноутворення на підприємствах 
міського господарства 

Економіка праці і соціально-трудові від-
носини 

 

Планування і контроль на підприємстві  
 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

 Модуль Науково-дослідницька робота студентів  (1,0/36) 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Поняття наукового дослідження 
 

1. Поняття науки. Етапи розвитку науки. Основні поняття.  

2. Наукове дослідження. Класифікація наукових досліджень 

3. Загальні вимоги до науково-дослідницької роботи 

4. Правила оформлення науково-дослідницької роботи 

 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. Формулювання теми, цілей і завдань дослідження  

1. Етапи постановки теми дослідження 

2. Встановлення актуальності теми 

3. Цілі і завдання дослідження 

4. Методи проробки інформації 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 

 

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 дослі-
джень 

Виробнича Виконавська 

2. Розуміти взаємозв’язок 
етапів розвитку науки 

Виробнича Виконавська 

3.Вміти класифікувати на-
укові дослідження   

Виробнича Виконавська 

4. Знати правила оформ-
лення наукових робіт  

Виробнича Виконавська 

5. Вміти формулювати те-
ми дослідження, цілі і за-
вдання  

Виробнича Виконавська 

6. Знати за якими етапами 
відбувається постановка 
тем дослідження 

Виробнича Виконавська 

7. Знати методи проробки 
інформації 

Виробнича Виконавська 

8. Знати методи теоретич-
них досліджень 

Виробнича Виконавська 

Творчий рівень 
9. Обґрунтовувати актуа-
льність обраної теми до-
слідження 

Виробнича Управлінська, виконав-
ська 

10. Аналізувати інформа-
ційні джерела з метою під-
готовки дослідження з об-
раної теми  

Виробнича Виконавська 

11. Обґрунтовувати власну 
точку зору з обраної теми 
дослідження 

Виробнича Виконавська 

12. 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 посо-

бие. – Министерство образования и науки Украины. Под ред. А. А. Лудченко. – 

К.: Знання, 2000. 

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

тов, 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. Закон Украіни „Про Загальнодержавну програму реформування і роз-

витку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” від 24.06.2004  

№ 1869-IV 

 

1.5. Анотація навчальної дисципліни 

 

Навчально-дослідницька робота студентів 

Мета та завдання вивчення дисципліни – оволодіння методами дослідни-

цької роботи і набуття необхідних практичних навичок до її проведення. 

Предмет вивчення у дисципліні – методика дослідницької роботи в су-

часних умовах розвитку держави і на цій основі вирішення конкретних еконо-

мічних 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 
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ЗМ 2 Формулювання теми, цілей і завдань дослідження  

1. Етапи постановки теми дослідження 

2. Встановлення актуальності теми 

3. Цілі і завдання дослідження 

4. Методи проробки інформації 

 
 

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 

 
 CM 2 Formulating subject, purposes and tasks of a research 

1. Stages of a research subject statement. 

2. Setting subject topicality. 

3. Purposes and tasks of a research. 

4. Metods of information studying. 
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Аннотация  

Учебно-исследовательская работа студентов 

 

Цель и задачи изучения дисциплины - овладение методами исследовательс-

кой работы и приобретение необходимых практичных навыков ее проведения. 

Предмет изучения в дисциплине – методика исследовательской работы в 

современных условиях развития государства и решение на этой основе конкре-

тних 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 Формулирование темы, целей и задач исследования 

1. Этапы постановки темы исследования 

2. Установление актуальности темы 

3. Цели и задачи исследования 

4.  Методы проработки информации 
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2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОІ  ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 

 

Години 
у тому числі у тому числі 

Спеціальність, 
спеціалізація 

(шифр, абреві-
атура) 

Всього, 
кредит 
/ годин 

Т
р

и
м

ес
тр

 (
и

) 

В
сь

ог
о 

А
уд

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і, 
 

се
м

ін
ар

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а 

К
он

.р
об

 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

З 

Е
к

за
м

ен
 

(т
р

и
м

ес
тр

и
) 

П
М

К
 

(т
р

и
м

ес
тр

и
) 

Економіка  
підприємства, 

6.050100 ЕПМГ 
1,0 / 36 10 36 12 - 12 - 24 - - - - 10 

 
 

2.2.  Зміст дисципліни 
 

Модуль  -  Науково-дослідницька робота студентів 

ЗМ 1. Поняття наукового дослідження (0,5 кредиту /18 годин): 

Навчальні елементи: 

1. Поняття науки. Етапи розвитку науки. Основні поняття.  

2. Наукове дослідження. Класифікація наукових досліджень 

3. Загальні вимоги до науково-дослідницької роботи 

4. Правила оформлення науково-дослідницької роботи 

ЗМ 2. Формулювання теми, цілей і завдань дослідження (0,5 кредит /18 годин): 

Навчальні елементи: 

1. Етапи постановки теми дослідження 

2. Встановлення актуальності теми 

3. Цілі і завдання дослідження 

4. Методи проробки інформації 
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2.2.1.  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

 

Форми навчальної роботи 

Модулі (семестри) та змістові модулі 
Всього, 
кредит / 

годин Лекц. 
Сем., 
Пр. 

Лаб. СРС РГЗ 

Модуль – Науково-дослідницька 
робота студентів 

1,0 / 36 - 12 - 24 - 

ЗМ 1. Поняття наукового дослі-
дження 

0,5 / 18 - 6 - 12 - 

ЗМ 2. Формулювання теми, цілей і 
завдань дослідження 

0,5 / 18 - 6 - 12 - 

 

 

2.2.2. Лекційний курс  
Не передбачений програмою навчання. 

 

2.2.3. Практичні  заняття  

Зміст 
Кількість 

годин 

ЗМ 1. Поняття наукового дослідження: 

Тема 1. Поняття науки. Етапи розвитку науки. Основні поняття. 2 

Тема 2. Наукове дослідження. Класифікація наукових досліджень 2 

Тема 3. Загальні вимоги до науково-дослідницької роботи 1 

Тема 4. Правила оформлення науково-дослідницької роботи 1 

Разом за ЗМ 1 6 

ЗМ 2.Формулювання теми, цілей і завдань дослідження : 

Тема 1. Етапи постановки теми дослідження 1 

Тема 2. Встановлення актуальності теми 2 

Тема 3. Цілі і завдання дослідження  1 

Тема 4. Методи проробки інформації 2 

Разом за ЗМ 2 6 

Всього 12 
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2.2.4. Індивідуальні завдання. 
 

Не передбачені програмою навчання. 

 

2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 

Головне завдання самостійної роботи студентів полягає у набутті необ-

хідних умінь і навичок роботи з науково-статистичною літературою, вмінні чи-

тати та узагальнювати  інформацію, робити висновки та пропонувати основні 

напрямки вирішення поставлених проблем. Формою контролю самостійної ро-

боти студентів є написання і захист звіту з проведеної науково-дослідницької робо-

ти за обраної темою дослідження, яка попередньо узгоджується з викладачем. 

 

Зміст 
Кількість 

годин 
ЗМ 1.Поняття наукового дослідження : 

Тема 1. Поняття науки. Етапи розвитку науки. Основні поняття.: 2 

Тема 2.Наукове дослідження. Класифікація наукових досліджень : 2 

Тема 3. Загальні вимоги до науково-дослідницької роботи: 4 

Тема 4. Правила оформлення науково-дослідницької роботи: 4 

Разом за ЗМ 1 12 

ЗМ 2. Формулювання теми, цілей і завдань дослідження : 

Тема 1. Етапи постановки теми дослідження 2 

Тема 2. Встановлення актуальності теми 4 

Тема 3. Цілі і завдання дослідження  4 

Тема 4. Методи проробки інформації 2 

Разом за ЗМ 2 12 

Всього 24 
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

 

 Види контролю та їх стислий зміст Розподіл балів, % 
Поточний контроль 60 

ЗМ 1 
Відвідування занять 

Вимоги до змісту НДР 
Тестування 

30 

ЗМ 2 

Відвідування занять 
Обгрунтування актуальності обраної теми 

дослідження 
Формулювання цілей і задач наукового 

дослідження 
Звіт з обраної теми наукового дослідження 

30 

Підсумковий контроль 40 
 ПМК 40 

 Всього 100 
 
 
 

 Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 

Кількість балів 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 повторно-

го складання 
FX 

Від 0-25 включно 
Незадовільно з обов’язковим повтор-

ним вивченням дисципліни 
F 
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2.4 Інформаційно-методичне забезпечення 

 
 

 
Бібліографічні описи, Інтернет-адреси 

Теми, де  
застосовується 

 1. Основна література   

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

1-8 

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

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

1-8 

3. Вербило О. Ф. Теоретичні основи навчання економічних дисци-

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

1-8 

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

пособие. – Министерство образования и науки Украины. Под 

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

1-8 

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

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

1-8 

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

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

1-8 

 2. Додаткові джерела  

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

6 

8 Господарський кодекс України // Голос України.-2003.-№49 6 

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

6 

10 Періодичні видання з проблем міського господарства 6,7 

 3. Методичне забезпечення 
 

 

11 Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни“ Нау-

ково-дослідницька робота студентів” (для студентів 4 курсу ден-

ної форми навчання спеціальності 6.050100 – ЕПМГ) Харків-

ХНАМГ-2006 

1-8 

13 Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення прак-

тичних занять з дисципліни “Науково-дослідницька робота сту-

дентів ” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціаль-

ності 6.050100 «Економіка підприємства») Харків – ХНАМГ – 

2009 

1-8 
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