
АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Основи науково-дослідної роботи 

студентів 

2 Статус Вибіркова (Професійно-орієнтована 

дисципліна у сфері бізнес-економіки) 

 

3 Спеціальності 051- Економіка 

Економіка бізнесу/ 

Міжнародна економіка 

4 Мова викладання Українська 

5 Семестр, в якому викладається другий 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, 

практичні заняття, самостійна 

робота, тощо) 

 

4,0 кредити 

120 годин 

(18 год – лекцій, 

18 год – практичні заняття 

84 год – самостійна робота) 

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

Диференційований залік 

8 Кафедра, що забезпечує викладання Прикладної економіки 

9 Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

Войтків Людмила Степанівна, 

к.е.н, доцент кафедри ПЕК 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

Категоріально-понятійний апарат 

економічних процесів 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

-  здатність виявляти знання та 

розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування 

сучасної економіки на мікро-, 

мезо-, макро- та міжнародному 

рівнях. 

-   розуміння особливостей 

провідних наукових шкіл та 

напрямів економічної науки. 

-   розуміння особливостей 

сучасної світової та 

національної економіки, їх 

інституційної структури, 

обґрунтування напрямів 

соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики 

держави. 

12 Сфера реалізації компетентностей в - Асоціювати себе як члена 



майбутній професії громадянського суспільства, 

наукової спільноти, визнавати 

верховенство права, зокрема у 

професійній діяльності, 

розуміти і вміти користуватися 

власними правами і свободами, 

виявляти повагу до прав і 

свобод інших осіб, зокрема 

членів колективу. 

-  відтворювати моральні, 

культурні, наукові цінності, 

примножувати досягнення 

суспільства в соціально-

економічній сфері, пропагувати 

ведення здорового способу 

життя. 

-  знати та використовувати 

економічну термінологію, 

пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки. 

-   розуміти принципи 

економічної науки, особливості 

функціонування економічних 

систем. 

-    вміти використовувати дані, 

надавати аргументацію, 

критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових 

та аналітичних текстів з 

економіки. 

-  показувати навички 

самостійної роботи, 

демонструвати критичне, 

креативне, самокритичне 

мислення. 

- демонструвати здатність діяти 

соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних 

принципів, цінувати та 

поважати культурне 

різноманіття, індивідуальні 

відмінності людей. 

-         

13 Особливості навчання на курсі При читанні лекцій буде 

використовуватися діалогова форма 

спілкування. При оцінюванні 



студентів буде враховуватися їхня 

активність на усіх видах навчання. 

Форма відробки пропущених занять 

– розробка детального плану 

підготовки пропущеної теми. 

14 Стислий опис дисципліни Вивчення дисципліни полягає в 

спонуканні студентів до науково-

дослідної роботи, ознайомлення їх 

зі стратегією та тактикою 

проведення досліджень, надання 

певних знань щодо методології, 

методики та інструментарію 

дослідження, формування 

високоінтелектуальної особистості 

майбутнього фахівця, його 

гуманістичного наукового 

світогляду. Вивчення «Основ 

науково-дослідної роботи 

студентів» допоможе майбутньому 

фахівцю організувати власну 

наукову роботу, орієнтуватися у 

наявній науковій інформації та 

застосувати її під час написання 

різних форм наукових робіт. 

 

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна-

максимальна) 

5 - 50 

 

 


