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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).
Предметом вивчення дисципліни є вид наукової діяльності, загальнонаукові та конкретно- 

наукові методи дослідження, у тому числі принципи організації наукових досліджень, 
методи планування експерименту, оброблення та оформлення результатів дослідження. 
Головна мета(завдання) курсу - залучення студентів до самостійної науково-дослідної 
роботи, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, надання їм 
певних знань щодо методології, методики та інструментарію дослідження, засвоєння 
теоретичних аспектів методології і методики дослідження. Залучення студентської молоді до 
самостійного наукового пошуку сприяє не тільки поглибленому вивченню навчальних 
дисциплін, але й розвитку особистості студента - оволодінню ним дослідницьких навичок, 
підвищенню культури його мови, етики та естетики ділового спілкування.

Основне завдання науки - виявлення об'єктивних законів дійсності, а її головна мета - 
істинне знання. Критеріями науковості, які відрізняють науку від інших форм пізнання є: 
об'єктивність, системність, практична націленість, орієнтація на передбачення, сувора 
доказовість, обґрунтованість і достовірність результатів.

2. Мета навчальної дисципліни
Мета курсу -  дати студентам базові знання про систему наукових досліджень з метою 

залучення їх до поточної і майбутньої науково-дослідної роботи, розкрити питання 
організації роботи в процесі дослідження.

Завданням дисципліни є якісна підготовка магістра, виховання професійної 
компетентності та професійного кругозору, уміння застосувати отримані теоретичні та 
практичні знання у фаховій діяльності.

З.Пререквізити.
Основи наукових досліджень
Наукове знання поділяють на два рівні, а саме: рівень емпіричного знання та рівень 

теоретичного знання. Для знань, отриманих на емпіричному рівні, характерне те, що вони є 
результатом безпосереднього контакту з живою реальністю при спостереженні або 
експерименті. Над емпіричним рівнем науки завжди надбудовується теоретичний рівень.

4. Компетентності та результати навчання
Загальні компетентності (ЗК)

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові) компетентності

Вільно оперувати основними поняттями та термінами;
Мати навички науково-дослідної діяльності студентів;
Володіти методикою підготовки та написання наукових робіт.
Програмні результати навчання:
Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних 
проблем економіки та управління.

Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність 
облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання.

Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування 
релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.

Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання
Готувати й обгрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту 

суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування.

Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені 
стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними 
аудиторіями.



Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, 
здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

Політика курсу:
- Передбачає роботу в команді.
- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивного диспуту.
- Виконання завдань у встановлений термін.

Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та 
консультацій викладача.

- Дотримання академічної доброчесності.
- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.

Зміст дисципліни: Курс складається з трьох змістових модулів:
- Змістовий модуль 1 «Поняття наукового дослідження»;
- Змістовий модуль 2 «Методологія та організація наукових досліджень»;
- Змістовий модуль 3 «Академічна доброчесність».
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