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Навчальний курс «Основи наукових досліджень» передбачає ознайомлення здобувачів із
необхідними знаннями щодо організації та проведення наукових досліджень, забезпечення 
підготовки їх до самостійного виконання наукової роботи; сприяння творчому розумінню
необхідності вирішення наукових проблем, застосування методів наукових досліджень
у практичній площині.



Результати навчання: Розуміти місце і значення наукової діяльності. Усвідомлювати об’єкти,
предмет, методи наукових досліджень. Володіти методичним інструментарієм для проведення наукових
досліджень при вирішенні практичних завдань. Проводити наукові дослідження з метою вирішення
актуальних завдань теорії, методики, організації та практики менеджменту.

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є набуття здобувачами таких
компетентностей:
• здатність вирішувати типові та складні завдання та практичні проблеми у професійній діяльності із застосуванням

теорій та методів соціально-економічних наук;
• здатність інтегрувати знання та вирішувати складні питання, формулювати судження; ясно доносити свої висновки та

знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової аудиторії;
• здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
• здатність до адаптації та дії у новій ситуації; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
• здатність проведення досліджень на відповідному рівні.



Тема1: Академічна доброчесність студентів вишу
Тема 2 : Компетентності з академічної доброчесності та якісного академічного письма
Тема 3 : Загальні вимоги щодо академічної доброчесності. Кодекси честі
Тема 4 : Сутність, предмет та метод вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень»
Тема 5 : Принципи організації та методологічні основи науково-дослідної роботи
Тема 6 : Вибір та обґрунтуванням теми науково-дослідної роботи, розроблення робочої
гіпотези

Тема 7 : Організація збору, обробки та аналізу інформації
Тема 8 : Методика проведення наукових досліджень
Тема 9: Узагальнення, обґрунтуванням висновків і пропозицій та оформлення результатів
дослідження
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