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ПЕРЕДМОВА 

Використання наукового потенціалу вищої школи, поліпшення якості підготовки 

спеціалістів, виховання у них потреби наукового пошуку при розв'язанні 

професійних завдань у практичній діяльності зумовлює необхідність викладання  

навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень». 

Мета курсу: формування у здобувачів  компетентностей щодо сутності елементів 

дослідницької діяльності, методики наукової творчості, формулювання задач та 

робочих гіпотез НДР, добору й аналізу необхідної інформації за темою наукового 

дослідження, здійснення теоретичних та практичних досліджень, перевірки гіпотез 

та прийняття рішень, формулювання висновків і оформлення результатів 

досліджень, підготовка та залучення здобувачів до здійснення науково- 

дослідницької діяльності, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення 

досліджень, надання їм певних знань щодо методики й інструментарію дослідження 

та підготовки ними публікації, кваліфікаційних робіт. Навчитись застосовувати в 

дослідженнях методи аналізу інформаційних джерел та організації наукової праці.  

Завдання: сформувати та розширити у здобувачів спектр знань у сфері наукових 

досліджень. Підготовка здобувачів до проведення наукової роботи, а саме: 

навчання їх вмінню формувати теми наукових досліджень, проведенню 

інформаційного пошуку з обраної теми, проведенню теоретичних та 

експериментальних досліджень, плануванню експериментів, організації та 

плануванню наукових досліджень, аналізу і оформлення їх результатів, публікації 

результатів проведених наукових досліджень. Це сприятиме розвитку професійних 

умінь з формулювання та презентації результатів проведених наукових досліджень.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є 

система науково-дослідних і навчально-дослідних праць виконаних у  закладах  

вищої  освіти, з урахуванням різноманітних видів виконуваних робіт - від курсової 

роботи до кандидатської дисертації, підготовки наукових статей, відповідно до 

сучасного рівня розвитку економічної науки, а також з урахуванням можливостей 

комп'ютерної обробки наукової інформації. 

Вивчення «Основ наукових досліджень» є першим етапом в організації науково-

дослідної роботи  здобувачів вищої освіти першого ( бакалаврського ) рівня у 

закладах вищої освіти 
Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни «Основи 

наукових досліджень»:  

Загальні: 
ЗК 01.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 06.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні  

ЗК 07.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 08.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 12.Здатність працювати автономно.  

Спеціальні: 
СК01.Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро-

та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.  
СК03.Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна 

та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

СК11.Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку.  

       Програмні результати навчання з дисципліни «Основи наукових досліджень»:  
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.  
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ПР02.Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування 

фінансових систем.  

ПР03.Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем 

та їх структури.  

ПР10.Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових систем.  

ПР13.Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.  

ПР18.Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні.  

ПР19.Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань  

 

1.Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень, назва освітньої 

програми 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів: 3 

Галузь знань: 07 «Управління 

та адміністрування» 
обов’язкова 

 

Спеціальність: 

 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів - 2 
2-й 2-й 

Тем - 10 
Семестр: 

Загальна 

кількість годин 

- 90 

2-й 2-й 

Лекції: 

20 год. 8 год. 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 3 

самостійної 

роботи 

студента - 3,5 

 

Освітній рівень: 

Бакалавр 

 

Освітня програма: 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

  

Практичні, семінарські: 

20 год. 4 год. 

 

Самостійна робота: 

50 78 

Вид контролю: залік 
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Орієнтована структура навчальної дисципліни 

Назви змістовних модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьог

о 

У тому 

числі усього у тому числі 

л п с.р. л п с.р 

Змістовний модуль 1. Теоретичні та методологічні  основи та організація науково-дослідної 

роботи в Україні 

Тема 1. Наука і наукові дослідження в умовах 

ринкової економіки 
7 2 2 3 7 
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Тема 2. Напрями  і технологія наукових досліджень в 

умовах трансформаційних перетворень та 

євроінтеграції 

7 2 2 3 7 
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Тема 3. Теоретичні  та методологічні основи та 

методи і методології наукових економічних 

досліджень 

7 1 1 5 7 1 
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Тема 4. Особливості організації та проведення 

науково-дослідної роботи здобувачів, її форми і роль 

у підготовці фахівців 

7 2 2 3 7 1 2 4 

Тема 5. Зміст і етапи науково-дослідної роботи 10 2 2 6 10 
1  

9 

Разом за змістовним модулем 1 38 9 9 20 38 3 2 33 

Змістовний модуль 2. Інформаційне забезпечення, процес та оформлення наукових 

досліджень і  їх результатів 

 
Тема 6. Інформаційне забезпечення, обробка та 

аналіз матеріалів дослідження 
10 3 3 4 10 1 
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Тема 7. Форми відображення та правила оформлення 

результатів наукових досліджень та впровадження їх 

у практику господарської діяльності  

 

10 2 2 6 10 1 1 8 

Тема 8. Порядок підготовки окремих наукових 

робіт 

10 2 2 6 10 1  9 

Тема 9. Критерії оцінювання науковості 11 2 2 7 11 1  10 

Тема 10. Етика наукової діяльності 11 2 2 7 11 1 1 9 

Разом за змістовним модулем 2 52 11 11 30 52 5 2 45 

Всього, годин 90 20 20 50 90 8 4 78 
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1.ЗМІСТ ТА СКЛАДОВІ  КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота - це важлива форма перевірки якості професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностіей  051 «Економіка», 

071 « Облік і оподаткування», 072 «фінанси, банківська справа  та  

страхування»,073«Маркетинг», 075«Підприємництво. торгівля та біржова діяльність» заочної 

форми навчання. Метою контрольної роботи є закріплення знань, одержаних на лекціях, 

практичних заняттях та в результаті самостійного вивчення курсу, а також залучення 

здобувачів до науково-дослідної роботи. 

У процесі виконання контрольної роботи здобувачі повинні показати знання і 

правильне розуміння закономірностей і процесів, що відбуваються у сфері управління 

бюджетними відносинами на сучасному етапі їх розвитку; вміння використовувати 

законодавчі та нормативні документи в сфері регулювання бюджетних відносин, літературні 

джерела, аналізувати практичний матеріал та чітко аргументувати власну точку зору з заданої 

теми; обґрунтовувати власні висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення 

існуючої практики в галузі питань, які досліджуються; вміння застосовувати здобуті знання 

для вирішення практичних завдань. 

Контрольна робота повинна бути виконана з використанням новітніх вітчизняних і 

зарубіжних теоретичних та методологічних методів та методик наукових досліджень 

Контрольна робота з навчальної дисципліни ,,Основи наукових досліджень” являє собою 

самостійно підготовлену роботу над вибраним матеріалом  згідно  методичних рекомендацій 

за своїм варіантом, в якій здобувач показує рівень і якість засвоєння основних напрямів 

предмету, вміння комплексно розкрити конкретну тему, аналізувати і узагальнювати ключові 

питання  навчальної дисципліни  

Виходячи з цього, структура контрольної роботи повинна містити: 

- титульну сторінку; 

- зміст роботи; 

- вступ; 

- основну частину, яка складається з розгляду трьох питань теоретичного характеру і 

одного завдання практичного змісту; 

- висновки; 

- список використаної літератури; 

- додатки. 

У вступі здобувач повинен розкрити загальну направленість і розвиток питань, що 

розглядаються в процесі виконання контрольної роботи, її актуальність, характер 

досліджуваних питань в контексті сучасних економічних перетворень, ступінь вивчення 

обраної проблеми в економічній фінансовій літературі; визначити мету, завдання, предмет і 

об'єкт та методи дослідження.  

Основна частина передбачає безпосередній виклад змісту питань контрольної роботи, 

глибоке і всебічне їх висвітлення. Питання контрольної роботи повинні розкривати основні 

теоретичні та методологічні положення з вибраної теми дослідження, які використовуються в 

наукових дослідженнях   і пов'язані з законодавчою та нормативно-правовою базою України. 

З метою більшої аргументації, узагальнення і поглибленні основних теоретичних положень 

теми, здобувач повинен використовувати не тільки фахову наукову літературу з даного 

питання, а також матеріали  інетернет -сайтів та  періодичних  видань. Також обов'язковим є 

наведення і дослідження основних положень існуючих стратегічних документів, концепцій, 

програм, заходів та напрямів розвитку досліджуваної проблеми. 

У кінці роботи обов'язкові висновки, які підводять підсумки дослідження, 

узагальнюють проблеми і акцентують увагу на пропозиціях поліпшення практики наукових 

досліджень в еконміці. 

У списку використаної літератури подаються головні літературні джерела, 
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опрацювання яких необхідне при написанні контрольної роботи. Для цього використовуються 

тематичні й бібліографічні вказівки. Важливе значення в підборі літератури мають періодичні 

економічні видання. При цьому необхідно використовувати рекомендовану наукову 

літературу та нові джерела по теоретичних і практичних питаннях роботи.  

У додатки, при необхідності, виносяться документи, положення, таблиці, схеми, 

графіки, діаграми, форми статистичної звітності, на які мають бути посилання у тексті 

контрольної роботи. 

Загальний обсяг контрольної роботи визначається змістом, її структурою, характером 

викладу матеріалу, (приблизний обсяг 15-20 сторінок у друкованому варіанті або 20-25 

сторінок –  у рукописному, з них вступ - 1-2 сторінки; основний зміст - 15-20 сторінок; 

висновки - 2 сторінки. 
Контрольну роботу слід виконати українською мовою. 
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2.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

            Виконання контрольної роботи є обов'язковою умовою вивчення  навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» та допуском до здачі  заліку. Контрольна робота виконуються на 

аркушах формату А4.Текст роботи слід друкувати додержуючись таких границь: верхній, лівий і 

нижній - 20 мм, правий - 10 мм. Шрифт тексту контрольної роботи Тіmes New Roman, 14 шрифтом 

через півтора міжрядкових інтервали. Нумерація сторінок є обов'язковою. Сторінки нумеруються в 

правому верхньому куті аркуша. 

Заголовки: ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 

ДОДАТКИ виділяються і пишуться великими літерами. Список використаної літератури будується 

в алфавітному порядку. 

Вимоги до оформлення списку використаних джерел: 

Список використаних джерел будується у алфавітному порядку або у порядку появи посилань у 

тексті. 

 

Приклади 

оформлення списку 

літератури згідно 

ДСТУ 8302:2015 

Приклади  оформлення 

Книги 
Один  

автор  

Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації : 

монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с.  

Два  

автора  

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. 

посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с.  

Три  

автора  

Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. Підприємництво у 

сільській місцевості : довідник. Житомир, 2013. 321 с.  

Чотири автори  Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., 

Нечипорук А. А. Київ : Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с.  

Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 172 с.  

П’ять і більше авторів  Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. Житомир, 2003. 174 с.  

Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / 

Андрющенко А. І. та ін. ; за ред. М. В. Гринжевського. Київ, 1998. 124 

с.  

Колективний автор  Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. 

учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. 

Житомир : Полісся, 2015. 648 с.  

За редакцією  Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / за ред. І. Я. 

Коцюмбаса. Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с.  

Частина видання 
Розділ книги  Саблук П. Т. Напрями розвитку економіки в аграрній сфері 

виробництва. Основи аграрного підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. 

Київ, 2000. С. 5–15.  

Тези доповідей, 

матеріали конференцій  

Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних 

відходів на природні ресурси світу. Органічне виробництво і 

продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. Житомир : Полісся, 2014. С. 103–108.  

Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток сільськогосподарського 

підприємництва на кооперативних засадах. Кооперативні читання: 

2013 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4–6 квіт. 2013 р. 

Житомир : ЖНАЕУ, 2013. С. 87–91.  
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Статті з продовжуючих 

та періодичних видань  

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку 

підприємництва в аграрній сфері. Вісник Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–34.  

Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і ефективності 

виробництва органічної агропродовольчої продукції. Агросвіт. 2016. № 

6. С. 23–28.  

Акмеологічні засади публічного управління / Є. І. Ходаківський та ін. 

Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1, т. 2. С. 45–58.  

Електронні ресурси 
Книги  Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : 

підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11. 2017).  

Законодавчі документи  Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата звернення: 02.11.2017).  

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору 

економіки на період до 2020 року : проект / М-во аграр. політики та 

продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата 

звернення: 13.10.2017).  

Періодичні видання  Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного виробництва та 

ринку органічної продукції в Україні. Ефективна економіка. 2013. № 

10. URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-

ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 12.10.2017).  

Сторінки з веб-сайтів  Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Екологія 

життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 

12.10.2017).  

Інші документи 
Законодавчі і 

нормативні документи 

(інструкції, накази)  

Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р. / Верховна Рада України. 

Харків : Право, 2016.82 с.  

Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень : 

Закон України від 5 жовт. 2017 р. № 2164. Урядовий кур’єр. 2017. 9 

листоп.  

Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затв. наказом М-

ва фінансів України від 20 квіт. 2015 р. № 449. Все про бухгалтерський 

облік. 2015. № 51. С. 21–42.  

Про затвердження Порядку забезпечення доступу вищих навчальних 

закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління 

Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних 

: наказ М-ва освіти і науки України від 2 серп. 2017 р. № 1110. Вища 

школа. 2017. № 7. С. 106–107  

Дисертації, 

автореферати 

дисертацій  

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму 

мешканців сільських територій Полісся України : дис. … д-ра с.-г. наук 

: 03.00.16 / Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир, 2011. 392 с.  

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму 

мешканців сільських територій Полісся України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г.наук : 03.00.16.Житомир, 2011.40 с.  

Вимоги до оформлення додатків: 

- додатки слід оформлювати як продовження контрольної роботи на наступних сторінках, 

розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті  контрольної роботи. 

- перед наведенням першого додатку необхідно до роботи додати чистий аркуш, на якому 

по середині повинно бути зазначено: ДОДАТКИ  і  цей аркуш враховується до загальної нумерації 
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сторінок контрольної роботи; 

- кожний додаток повинен починатися з нової сторінки; додаток повинен мати заголовок, 

надрукований вгорі малими літерами з першої великої; 

- посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути 

надруковано слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток; 

- додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком 

літер Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т. д.; 

- додатки повинні мати спільну подальшу наскрізну нумерацію сторінок.  
- за необхідності у межах окремого додатку можуть знаходитися окремі елементи (таблиці, 

рисунки). У такому випадку такий додаток повинен мати загальну назву, також повинні мати свої 

назви його окремі елементи. 

- окремі елементи складного додатку підписуються таким чином: з початку ставиться назва 

літери додатку, а потім зазначається порядковий номер елементу в межах додатку. Наприклад, 

«Таблиця А.1 » (перша таблиця додатку А), «рисунок Б.5» (п'ятий рисунок додатку Б) і т.д. 

Приклад титульного аркушу контрольної роботи наведений в додатку А. 

3.РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота виконується здобувачами як самостійне індивідуальне завдання, 

оформляється відповідно до методичних вказівок та здається викладачу кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування на перевірку у визначений строк, але не пізніше ніж за місяць до 

заліково - екзаменаційної сесії. 

Після перевірки і доопрацювання контрольної роботи вирішується питання про допущення 

її до захисту, але не пізніше ніж за два тижні до заліково-екзаменаційної сесії. 

Критерії оцінки якості контрольної роботи (табл.2). 

Критерії оцінювання знань студентів при виконанні  
та захисті контрольної роботи  

 1. Текст контрольної роботи 15 балів 
1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також поставленим 

цілям і завданням, пропорційність структури роботи 
 

5 1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 
титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 
міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок. 
Правильність оформлення  використаних джерел. 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 
1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. Наявність 

та якість критичного огляду літературних джерел. Самостійність суджень  
теоретичних категорій  і викладу матеріалу (наявність формулювання 
власної думки студента – автора) 

5  

1.5 Правильність виконання практичного ситуаційного завдання. 
обґрунтованість висновків. Правильно вказані  законодавчо-нормативні 
документи та інструктивні матеріали 

5 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 
2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти сутність 

і результати проведеного дослідження. 
5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, здатність 
аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди 

5 
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4.  ПИТАННЯ І ВАРІАНТИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

1.Специфіка і принципи науково-дослідної роботи. 

2.Основи наукових досліджень у вищій школі. 

3.Методологія та методика наукового дослідження. 

4.Структура процесу пізнання. 

5.Теоретичні методи наукового дослідження. 

6.Емпіричні методи дослідження. 

7.Основні функції гіпотези. 

8.Види науково-дослідної продукції. 

9.Логіка викладення матеріалу статті. 

10.Реферативний виклад матеріалу. 

11.Етапи опрацювання джерелознавчої бази дослідження. 

12.Огляд проблематики та побудова плану-конспекту майбутнього дослідження. 

13.Сутність бібліотечно-бібліографічної класифікації. 

14.Функції та значення електронних каталогів. 

15.Мова та стиль наукового дослідження. 

16.Реферат. Основні характеристики, структура. 

17.Джерелознавча база: бібліографія, архівні документи, матеріали періодики. 

18.Етика як невід'ємна характеристика наукової діяльності. 

19.Наукова стаття як основний вид оперативної публікації. 

20.Класифікація методів за способами організації дослідження. 

21.Класифікація методів за характером пізнавальної діяльності. 

22.Рівні науково-дослідної роботи. 

23.Класифікація методів наукового дослідження за рівнем методологічного аналізу. 

24.Відмінність монографії, підручника і навчального посібника. 

25.Відмінність доповіді, рецензії та анотації. 

26.Особливості вибору теми наукового дослідження. 

27.Місце і роль наукових досліджень у загальній системі освіти. 

28.Концепція наукового дослідження. 

29.Тема, об'єкт, предмет, мета наукового дослідження. 

30.Наукова новизна ідеї, теоретична і практична значущість дослідження. 

31.Методи визначення ефективності результатів наукової роботи. 

32.Рубрикація тексту (поділ на розділи, підрозділи, абзаци). 

33.Композиція наукової роботи: зміст, вступ, розділи основної частини, загальні 

висновки, бібліографічний список, додатки. 

34.Прийоми викладання наукових матеріалів (послідовний, цілісний, вибірковий 

виклад). 

35.Апробація результатів наукового дослідження. 

36.Сутність, функції, структура і значення науки, її класифікація. 

37.Основні напрями наукових економічних досліджень в умовах ринкової економіки 

і трансформаційних змін. 

38.Характеристика та особливості науково-дослідної роботи. 

39.Класифікація наукових досліджень. 

40.Організація науки і наукових досліджень в Україні. 

41.Принципи розвитку наук. 
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42.Принципи організації наукової роботи. 

43.Етапи проведення спостереження. 

44.Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи здобувачів. 

45.Види і форми науково-дослідної роботи здобувачів. 

46.Сутність методу порівняння, види порівняння. 

47.Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. 

48.Роль і функції інформації. 

49.Економічна інформація, її класифікація та призначення у науково- дослідному 

процесі. 

50.Вибір об'єкта обстеження та визначення системи показників. 

51.Організація збирання і документальне оформлення інформації. 

52.Порядок обробки інформації в економічних дослідженнях. 

53.Проведення аналітичної роботи в науково-дослідному процесі. 

54.Загальні методи наукових досліджень. 

55.Спеціальні методи наукових досліджень в економіці. 

56.Докази у методології наукових досліджень. 

57.Процес наукового дослідження в економіці та його характеристика. 

58.Наукова проблема й обґрунтування теми дослідження. 

59.Критерії вибору теми наукового дослідження. 

60.Організація обміну науковою інформацією в процесі дослідження. 

61.Завершальний етап науково-дослідного процесу. 

62.Систематизація результатів наукового дослідження. 

63.Форми подання наочного матеріалу. 

64.Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні. 

65.Впровадження та ефективність результатів наукових досліджень. 

66.Методи порівняння, їх використання в аналізі. 

67.Методи зведення, їх використання в аналізі. 

68.Методи порівняння, групування, їх використання в аналізі. 

69.Графічний і табличний методи у дослідженнях аналітичних показників. 

70.Метод абсолютних величин: види й призначення в аналітичних дослідженнях. 

71.Метод відносних величин: види й призначення в аналітичних дослідженнях. 

72.Метод абсолютних середніх величин: види та призначення в аналітичних 

дослідженнях. 

73.Аналіз рядів динаміки в наукових дослідженнях. 

74.Індексний метод у наукових дослідженнях. 

75.Методи елімінування в наукових дослідженнях. 

76.Економіко-математичні методи в наукових дослідженнях, їх класифікація і 

характеристика. 

77.Застосування економіко-математичних методів при вирішенні конкретних 

аналітичних завдань. 

78.Сутність і види прогнозів. Якісні й кількісні методи прогнозування. 

79.Методологічні основи економіко- математичного моделювання. 

80.Методи пошуку і збирання наукової інформації. 

81.Основні етапи проведення теоретичних досліджень. 

82.Особливості методу моделювання. 
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83.Науково-дослідні та джерелознавчі наукові видання. 

84.Монографії: поняття, види. 

85.Реферат. Поняття та види. 

86.Суть наукової конференції, види. 

87.Науково-дослідний процес: поняття, етапи. 

88.Структурні елементи програми дослідження. 

89.Загальні критерії обґрунтування теми наукового дослідження. 

90.Характеристика окремих етапів науково-дослідного процесу. 

91.Етапи створення нової інформації. 

92.План наукового дослідження. 

93.Система елементів наукової організації праці. 

94.Категоріальний апарат наукового дослідження. 

95.Відмінні риси теоретичних та фундаментальних досліджень. 

96.Методологічні основи економіко-статистичного моделювання. 

97.Наукознавство як система знань. 

98.Бібліотека - інтелектуальний центр наукових досліджень. Структура і організація 

економічної бібліографії. 

99.Дослідна і завершальна стадії науково-дослідного процесу. 

100.Економічна інформація, її класифікація та призначення у науково-дослідному 

процесі. 

Варіанти до контрольної роботи 

 Варіант 1.На основі вивчення історичного розвитку науки складіть таблицю під 

назвою «Основні етапи розвитку науки». 

Варіант 2.Первинним поняттям у будь-якому науковому дослідженні є 

формулювання наукової ідеї.    Відобразіть й охарактеризуйте у наведеній табличній 

формі класифікацію ідей наукового дослідження: 

Ознака 

класифікації 

Вид ідей 

 наукового 

дослідження 

Характеристика ідей наукового 

дослідження 
   

 

Варіант 3.Під класифікацією об'єктів наукового дослідження розуміють їх поділ на 

групи за певними ознаками з метою вивчення та наукового узагальнення. Покажіть 

схематично класифікацію об'єктів наукового дослідження за різними ознаками. 

 Варіант 4.Актуальність наукового дослідження визначається тим, чи будуть його 

результати сприяти вирішенню конкретних практичних завдань або усуненню 

існуючих теоретичних суперечностей в економіці у цілому або в її окремих ділянках. 

Покажіть у табличній формі відмінності між фундаментальними і прикладними 

науковими дослідженнями. 

 Варіант 5.Під час здійснення наукових досліджень свідоме застосування науково 

обґрунтованих методів слід розглядати як найсуттєвішу умову отримання нових 

знань на основі здобутих наукових фактів. Покажіть у табличній формі найбільш 

поширені класифікаційні ознаки наукових методів та їх характеристику із   

наведенням власних прикладів. 
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Варіант 6.Покажіть у табличній формі види і приклади спостережень у економічних 

наукових дослідженнях.  

Вид спостереження Характеристика Приклад 
   
 Варіант 7. У наукових дослідженнях в економіці широко використовують емпіричні 

експериментальні методи. Наведіть у табличній формі найбільш поширені емпіричні 

експериментальні методи, їх характеристику та приклади. 

 Варіант 8.Покажіть у табличній формі види і приклади спостережень у економічних 

наукових дослідженнях.  

Вид спостереження Характеристика Приклад 
   

 Варіант 9.У науковій літературі виділяють різноманітні ознаки класифікації 

інформації. 

Відобразіть у табличній формі найбільш поширені класифікаційні ознаки видів 

інформації. 

 Варіант 10.Відобразіть у табличній формі класифікацію друкованих джерел 

інформації, які можуть бути 

використані у наукових дослідженнях 

____________________________________________________________________  

Тип друкованого джерела 

інформації Характеристика 
  

Варіант 11.Критерії науковості - це правила, за якими проводиться оцінювання 

відповідності або невідповідності певних знань узагальненим гносеологічним 

уявленням про встановлені стандарти наукового знання. Покажіть у вигляді таблиці 

критерії науковості та їх характеристику із наведенням прикладів. 

Варіант12.Наведіть приклади основних наукових пошукових систем, які 

використовують для визначення індексу цитованості та індексації наукової 

літератури. 

Вріант13.Покажіть і охарактеризуйте у вигляді таблиці права і обов'язки наукових 

працівників з наведенням прикладів: 
 
 

Характеристика Приклад 
Права наукових працівників 

  

Обов'язки наукових працівників 
  

 

Варіант 14. Покажіть у вигляді таблиці різновиди основних етичних принципів: 

Вид етичних принципів Характеристика Приклад 
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Номера питань  та варіантів до контрольної роботи згідно шифрів з навчальної дисципліни 

 « Основи наукових досліджень»( табл.1) 

                                                                                                                                    Таблиця 1 

П
ер

ед
о
ст

а
н

н
я

 

ц
и

ф
р

а
 ш

и
ф

р
у
 

за
л

ік
о
в

о
ї 

к
н

и
ж

к
и

 Остання цифра шифру залікової книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1,100,1 2,99,2 3,98,3 4,97,4 5,96,5 6,95,6 7,94,7 8,93,8 9,92,9 10,91,10 

1 11,90,11 12,89,12 13,88,13 14,87,14 15,86,1 16,85,2 17,84,3 18,83,4 19,82,5 20,81,6 

      2 21,8,11 22,79,12 23,78,13 24,77,14 25,76,1 26,75,2 27,74,3 28,73,4 29,72,5 30,71,6 

3 31,70,7 32,69,8 33,68,9 34,67,10 35,66,11 36,65,12 37,64,13 38,63,14 39,62,1 40,61,2 

4 41,60,3 42,59,4 43,58,5 44,57,6 45,56,7 46,55,8 47,54,9 48,53,10 49,52,11 50,51,12 

5 51,50,13 52,49,14 53,48,1 54,47,2 55,46,3 56,45,4 57,44,5 58,43,6 59,42,7 60,41,8 

6 61,40,9 62,39,10 63,38,11 64,37,12 65,36,13 66,35,14 67,34,1 68,33,2 69,32,3 70,31,4 

7 71,30,5 72,29,6 73,28,7 74,27,8 75,26,9 76,25,10 77,24,11 78,23,12 79,22,13 80,21,14 

8 81,20,1 82,19,2 83,18,3 84,17,4 85,16,5 86,15,6 87,14,7 88,13,8 89,12,9 90,11,10 

9 91,10,11 92,9,12 93,8,13 94,7,14 95,6,1 96,5,2 97,4,3 98,3,4 99,2,5 100,1,6 
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