
Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ОПП. 1.2.13. 

2.2. Назва. Методологія наукових досліджень в обліку. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3 курс. 

2.6. Семестр. ІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Канцедал Н. А. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, 

організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.  

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням 

обліково-аналітичної інформації. 

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.  

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку 

на національному та міжнародних рівнях з метою обґрунтування доцільності їх 

запровадження на підприємстві. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Поняття і порядок здійснення наукового дослідження. Проблема, тема, 

предмет і об’єкт наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукового 

дослідження. Мова і стиль наукового дослідження. Культура науковця. Організація 

роботи з науковим керівником. Форми втілення результатів та основні вимоги до 

оформлення наукових досліджень. Рубрикація тексту та композиція праці.  

2.11. Рекомендована література. 

1. Калімбет С. В., Іванов С. В., Півняк Ю. В. Методологія наукових 

досліджень : навч. посібник. Дніпропетровськ: Герда, 2015. 192 с. 

2. Колесников О. В. Основи наукових досліджень: навч. посібник. 2-ге вид. 

випр. та доп. К.: Центр учбової літератури, 2011. 144 с. 

URL:http://biology.niv.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/kolesnyko

v_osn_met_d os.pdf (дата звернення 06.06.2019). 

3. Конверський А. Є. Основи методології наукових досліджень: навч. 

посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів. За ред. А. Є. Конверського. 

К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с. URL: http://www.twirpx.com/ file/689765/ 

(дата звернення 06.06.2019). 

4. Малюга Н. М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: навч. 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. 

Житомир : ПП «Рута», 2003. 476 с. 

5. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : підручник. К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2003. 240 c. URL: http://www.info-library.com.ua/books-

book-96.html (дата звернення 06.06.2019). 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – відвідування лекцій та практичних занять; виконання 

практичних завдань; виконання завдань самостійної роботи. 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

http://www.twirpx.com/%20file/689765/
http://www.twirpx.com/%20file/689765/

