
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи наукових досліджень» / « Basics of the scientific research» 

 

Рекомендована для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Мета дисципліни: засвоєння здобувачами основ економічних наукових досліджень 

з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування, наукових 

методів для розв’язання науково-практичних завдань, методики та техніки 

оформлення результатів наукових досліджень (рефератів, курсових та 

кваліфікаційних робіт). 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» 

інтегрує велику кількість базових понять та прийомів навчальних дисциплін циклу 

загальної та професійної підготовки бакалаврського рівня, зокрема таких як 

«Філософія», «Вступ до спеціальності», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» та 

інших. 

Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики подаються у 

вигляді такої таблиці.  

Таблиця 1 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної 

дисципліни «Основи наукових досліджень» у відповідності до результатів 

навчання1 
Результат навчання за навчальною дисципліною Методи 

навчання 

Засоби 

діагностики 

Код Результат навчання   

1. Знання: 

1.1.  видів наукових досліджень з бухгалтерського 

обліку, контролю, аналізу, аудиту та 

оподаткування й особливості їх проведень 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

дискусія, диспут 

 

Презентація і 

захист 

результатів 

діяльності, 

тестування, бліц-

опитування, 

«телеграф», 

диспут, 

виконання 

індивідуальних та 

командних 

завдань, 

контрольна 

(модульна) 

робота 

1.2. сучасної системи знань про методологію та 

методику наукових досліджень з бухгалтерського 

обліку, контролю, аналізу, аудиту та 

оподаткування 

1.3. правила дотримання академічної доброчесності та 

заходи щодо попередження й виявлення плагіату 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

дискусія, метод 

«фішбоун», 

«корзина ідей», 

PBL 

1.4. види наукових текстів за формою комунікації та 

способом викладу матеріалу 

Лекція, 

дискусія, 

розгляд 

конкретних 

ситуацій, 

прийом «ручка в 

середині» 

1.5. особливості змістового та композиційного 

наповнення наукового тексту 

1.6. вимоги до структури та оформлення курсових і 

бакалаврських кваліфікаційних робіт, процедури 

їх захисту 

1.7.  норми, правила та техніки цитування, вимоги до 

оформлення бібліографічних записів та посилань 

2. Уміння/навички:   

                                           
1 Є складовою робочої програми навчальної дисципліни.  



2.1. Актуалізувати проблеми в сфері обліку, 

контролю, аналізу, аудиту та оподаткування й 

формулювати тему дослідження 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

сінквейн, 

мозковий 

штурм, прийом 

«ручка в 

середині», 

критичний 

аналіз письмової 

роботи один 

одного 

Презентація і 

захист 

результатів 

діяльності, 

тестування, бліц-

опитування, 

диспут, перевірка 

виконання 

індивідуальних та 

командних 

завдань 

2.2. формулювати робочі гіпотези та визначати методи 

їх перевірки 

2.3.  планувати та організовувати дослідження 

2.4. організовувати збір та самостійну обробку 

необхідної для дослідження інформації 

2.5. обґрунтовувати  результати  своїх  досліджень та 

визначати області їх впровадження 

2.6. відображати  наукові  результати  у  рефератах,  

статтях, тезах доповідей та кваліфікаційній роботі 

3. Комунікація 

3.1.  публічно презентувати результати наукових 

досліджень 

Дискусія, 

Сократівський 

діалог, 

семінарське 

заняття,  

сінквейн, 

критичний 

аналіз письмової 

роботи один 

одного 

Презентація і 

захист 

результатів 

діяльності, бліц-

опитування, 

диспут, перевірка 

виконання 

індивідуальних та 

командних 

завдань 

3.2. зрозуміло доносити власні наукові висновки знань 

та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і 

нефахівців, вести дискусію 

4. Відповідальність і автономія 

4.1. здатність самостійного використовувати методи 

наукових досліджень у вирішенні практичних 

задач діяльності 

семінарське 

заняття, 

дискусія, методи 

«ажурне 

пиляння», 

«ручка 

всередині» 

Презентація і 

захист 

результатів 

діяльності, бліц-

опитування, 

диспут, перевірка 

виконання 

індивідуальних та 

командних 

завдань 

4.2. здатність до подальшого навчання з високим 

рівнем автономності 

4.3. відповідальність за розвиток професійного знання 

і практики дослідницької роботи, за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах. 

 
Зміст навчальної дисципліни за темами 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття про науку і наукову діяльність. 

Тема 2. Історія та класифікація наук. Бухгалтерський облік як наука. 

Тема 3. Академічна доброчесність та запобігання плагіату у наукових роботах 

Змістовий модуль 2 

Тема 4. Логіка та дизайн наукового дослідження 

Тема 5. Методологія і методи наукових досліджень 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Тема 7. Методика і техніка оформлення результатів дослідження 

Тема 8. Апробація та захист результатів наукових досліджень 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти: Озеран А.В. – д.е.н., професор, ел. 

пошта: ozeran.alla@kneu.edu.ua 
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