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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 
Спеціальність: 076 «Підприємництво,торгівля та  

біржова діяльність» 

  
 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Особливості теоретичних та емпіричних досліджень, 

сутність методології, узагальнення, систематизації, підготовки та 

презентації результатів дослідження, принципи та правила 

оформлення наукових робіт, вимоги до написання звітів, тез 

наукових доповідей і статей. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи 

наукових досліджень» у контексті спеціальності з урахуванням 

вимог стандарту вищої освіти (освітньої програми) є формування у 

студентів знань про сутність наукової діяльності фахівця, умінь і 

навичок для проведення та реалізації наукових та аналітичних 

досліджень та втілення їх результатів.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Перелік компетенцій, яких набуде студент після 

опанування даної дисципліни:  

Знати: Знати правила академічної доброчесності; Знати 

напрями наукових досліджень; знати структуру науково-дослідної 

роботи. Володіти мовою і стилем дослідження, етикою ділового 

спілкування; знати загальні вимоги до оформлення результатів 

досліджень; знати вимоги оприлюднення результатів наукових 

досліджень. 

Вміти: виявляти, ставити, вирішувати проблеми та 

приймати обґрунтовані рішення; вміти знаходити та аналізувати 

інформацію з різних джерел; вміти ідентифікувати наукометричні 

бази даних; вміти обрати тему дослідження та наукового 

керівника; вміти використовувати повний спектр джерел 

інформації для наукового дослідження; вміти аналізувати, 

інтерпретувати та узагальнювати практику обліку і оподаткування. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Даний курс покликаний сприяти формуванню у студентів 

компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; здатність генерувати нові ідеї (креативність), 

ініціативність та дух підприємництва; здатність до 

фундаментального аналізу та синтезу на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів; здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації, бути критичним та самокритичним; здатність до 

формування світогляду, розуміння принципів розвитку 

суспільства; здатність працювати з інформацією, у т.ч. в 

глобальних комп'ютерних мережах; здатність проводити 

дослідження з використанням теоретичних та прикладних 

досягнень в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в 



підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;здатність 

організовувати вивчення та прогнозування потреб на товари та 

послуги; здатність вивчати, аналізувати та оцінювати наявний на 

ринку асортимент товарів, перелік послуг, виробників та ступінь 

забезпечення прав споживачів у їх діяльності; здатність формувати 

інформаційний банк даних про асортимент, споживчі властивості, 

показники якості товарів вітчизняного і зарубіжного виробництв 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Наука як сфера людської діяльності. 

Методологія та методи наукового економічного дослідження. 

Структура наукового дослідження. Психологія і технологія 

наукової творчості. Наукова комунікація та види наукових 

публікацій. Курсова, дипломна, магістерська роботи як 

кваліфікаційне дослідження фахівця з підприємницької діяльності. 

Пошук і обробка наукової інформації   

Види занять: лекції, практичні, самостійна робота  

Методи навчання: При вивчення навчальної дисципліни 

використовуються наступні методи навчання: пояснювально-

ілюстративний метод; метод проблемного викладу; 

репродуктивний метод: (робота в малих групах, семінар-дискусія, 

мозкова атака, презентація, ділові ігри, кейси).  

Форми навчання: денна та заочна. 

Пререквізити Курс базується на базується на знаннях, отриманих в 

результаті вивчення навчальних дисциплін: «Економічна теорія», 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Філософія тощо. 

Пореквізити Курс є базою для вивчення таких дисциплін як: 

«Методологія наукових досліджень» . 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Поперечний Анатолій Микитович, Заплетніков Ігор 

Миколайович, Баришев Олексій Іванович Магістерська робота. 

Методологія її виконання: навчальний посібник/ МОН України, 

Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 

Туган-Барановського.  – Львів: Магнолія 2006, 2015. – 204 с.– 

(Вища освіта в Україні) 

2. Чумак В. Л., Іванов С. В., Максимюк М. Р. Основи наукових 

досліджень: підручник. – 2-ге вид. випр.  – Київ: НАУ, 2012. – 360 

с.– Електронна мультимедійна бібліотека. 

3. Чумак В. Л., Іванов С. В., Максимюк М. Р. Основи наукових 

досліджень: підручник/ МОН України, Національний авіаційний 

університет – 2-е вид., випр.  – Київ: НАУ, 2012. – 360 с. 

4.Чумак Віталій Лукич, Іванов Сергій Віталійович, Максимюк 

Марія Романівна Основи наукових досліджень: підручник/ МОН 

України.  – Київ: НАУ-друк, 2009. – 304 с.– (Сучасний 

університетський підручник) 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

2 корпус, аудиторії теоретичного навчання (2.414, 2.218 та ін.) 

Обладнання: проектор, комп’ютери з доступом до Інтернету 

Програмне забезпечення: MDOffice 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік, тестування 

Кафедра Кафедра економіки та бізнес-технологій 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ШУЛЯР НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 

Посада: старший викладач 

Тел.: (044)406-74-98 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12080  

E-mail: shulyarnm@gmail.com 



Робоче місце:  

корпус 2, 2.419/2 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс. Даний курс відіграє важливу роль в 

формуванні у фахівців комплексу професійних знань щодо 

генерування наукових ідей, володіння методичним 

інструментарієм наукового дослідження, організаційного й 

інформаційного забезпечення наукових досліджень, висвітлення та 

презентації наукових досліджень. 

Лінк на дисципліну  

 

 


