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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на формування теоретичних знань з основ наукових досліджень, оволодіння інструментальними 
засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки інформації та застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань. 
Здатність проводити науково-дослідну діяльність з метою отримання нових знань та їх використання для експертної оцінки 
господарських ситуацій і прийняття управлінських рішень. Оволодіння навичками публічних ділових і наукових комунікацій з 
використанням інформаційних технологій задля вирішення поставлених завдань. 

Мета  Полягає у формуванні системи знань щодо основ наукових досліджень  

Формат Лекції,практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

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 обліку, аудиту та оподаткування 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 90 год.: лекції – 16 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 58 год. 

Пререквізити «Бухгалтерський облік», «Аналіз господарської діяльності», «Аудит», «Оподаткування» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння 
необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої 
присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 



 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Наука як система знань.  Поняття 
наукового дослідження та 
вимоги до наукового 
дослідження 

Практичне 
заняття 1 

Наука як система знань.  
Поняття наукового дослідження 
та вимоги до наукового 
дослідження 
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Законодавчо-нормативне регулювання науки 
в Україні.  Організація вузівської науки 

Лекція 2 Поняття методології наукових 
досліджень та її види 

Практичне 
заняття 2 

Поняття методології наукових 
досліджень та її види 

Методологія наукових досліджень в сфері 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту 

Лекція 3 Емпіричні методи наукового 
дослідження 

Практичне 
заняття 3 

Емпіричні методи наукового 
дослідження 

Характеристика емпіричних методів при 
проведенні наукових досліджень в сфері 
аналізу та аудиту 

Лекція 4 Теоретичні методи наукового 
дослідження 

Практичне 
заняття 4 

Теоретичні методи наукового 
дослідження 

Характеристика теоретичних методів при 
проведенні наукових досліджень в сфері 
обліку, аналізу та аудиту 

Лекція 5 Економіко-статистичні методи в 
наукових  дослідженнях 

Практичне 
заняття 5 

Економіко-статистичні методи в 
наукових  дослідженнях 

Характеристика економіко-статистичних 
методів при проведенні наукових досліджень 
в сфері обліку, аналізу та аудиту 

Лекція 6 Інформаційне забезпечення 
наукової роботи 

Практичне 
заняття 6 

Інформаційне забезпечення 
наукової роботи 

Основні методи пошуку і збору наукової 
інформації при вирішенні актуальних 
проблем в обліку, аналізі та аудиті. Форми 
обміну науковою інформацією. 

Лекція 7 Зміст та складові науково-
дослідного процесу 

Практичне 
заняття 7 

Зміст та складові науково-
дослідного процесу 

Особливості дослідного процесу при 
підготовці публікацій наукового характеру 

Лекція 8 Форми відображення результатів 
наукових досліджень 

Практичне 
заняття 8 

Форми відображення 
результатів наукових 
досліджень 

Форми висвітлення наукових результатів 
досліджень щодо актуальних проблем в 
обліку, аналізі та аудиті 
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1. Єршова Н. Ю. Методологія управління 
підприємством та її вплив на облікову парадигму. 
Журнал «Глобальні та національні проблеми 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ  
Поняття та функції науки. Законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні.  Організація вузівської науки. Поняття наукового дослідження: характеристики, 
види.  Вимоги до визначення наукових досліджень. Фундаментальна або філософська методологія. Загальнонаукова методологія.  Конкретнонаукова методологія. 
Методи і техніка дослідження. Поняття та загальна характеристика емпіричних методів наукового дослідження. Сутність теоретичних методів наукового 
дослідження.  Характеристика основних теоретичних методів наукового дослідження. Особливості логічного та хронологічного підходів при проведенні 
теоретичних досліджень. Загальні принципи застосування економіко-статистичних методів наукових досліджень.  Методи аналізу стану та динаміки явищ і 
процесів. Методи факторного аналізу. Методи прогнозування та оптимізації. Суть і види науково-технічної інформації. Методи пошуку і збору наукової інформації. 
Аналіз та інтерпретація інформації. Організація роботи з науковою літературою. Форми обміну науковою інформацією. Алгоритм науково-дослідного процесу. 
Ефективність наукових досліджень. Форми відображення результатів наукових досліджень 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 
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Бали нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• написання модульних контрольних 
робіт та підсумкової модульної 
роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової 
оцінки; 
• самостійна робота: 25  % 
семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
85-89 В 

добре 
75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 

35-54 FХ незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 
дисципліни 



НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»:виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


