
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Код: ОК 4; 

2. Назва: Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні 
3. Тип:  обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: 2 (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Антонюк О.Р., д.е.н., професор кафедри 

обліку і аудиту 

9. Результати навчання. 
Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти отримає знання та результати навчання: 

● здатність розвивати та підвищувати свій загальнокультурний та професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи та системне бачення  сучасних проблем економіки; 

● здатність проводити науково-дослідну та аналітичну діяльність з метою отримання нових 

знань та їх використання для експертної оцінки господарських операцій і прийняття управлінських 

рішень; 

● здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки 

обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх  під час вирішення поставлених завдань; 

● здатність застосовувати навички публічних ділових та наукових комунікацій задля вирішення 

поставлених завдань; 

● здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, 

методики, організації та практики  обліку,аудиту, аналізу, контролю та оподаткування; 

● здатність працювати самостійно, так і в команді, налагоджувати комунікаційні зв’язки та 

міжособистісні взаємодії під час вирішення поставлених завдань, а також здатність до розширення 

профілю своєї професійної діяльності; 

● вміння астосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткуванні та імплементовувати їх у професійну та господарську практику; 

● використовувати загальноприйняті норми поведінки та моралі в міжособистісних відносинах, 

науковій діяльності та підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), 

споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, модульний контроль, підсумковий 

контроль 

11. Дисципліни, що пов’язані з вивченням зазначеної дисципліни: знання з дисципліни 

використовуються при підготовці кваліфікаційної магістерської роботи та в науковій складовій 

вивчення  наступних  дисциплін. 

12. Зміст курсу: Тема 1. Основи методології і методики наукових досліджень в обліку і оподаткуванні. 

Тема 2. Організація наукових досліджень в обліку і оподаткуванні. Тема 3. Загально-теоретичні основи 

наукового пізнання та  формування  теоретичних положень наукової роботи. Тема 4. Аналітичний та 

статистичний інструментарій досліджень в обліку і оподаткуванні. Тема 5. Оформлення результатів 

наукових досліджень. Тема 6. Впровадження результатів наукових досліджень  в обліку і оподаткуванні. 

Тема 7. Організація  наукових заходів. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Каламбет С.В. Методологія наукових досліджень: навч. посіб./ С.В. Каламбет,С.І. Іванов, Ю.В. Півняк 

Ю.В. Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2016.191 с. URL: https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2017/10/3-1.pdf 

2. Антонюк О.Р. Методологія та організація процесу виконання аудиторських послуг: монографія. Рівне: 

Вид-ць Зень О. 2018.440 с. 

3. Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції»: монографія 

/Н.М. Позняковська С.Я. Зубілевич О.Л. Міклуха та ін.: Рівне: НУВГП. 2019.414 с. 

4. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / І. С. Добронравова, О. В. Руденко, Л. І. 

Сидоренко та ін.; за ред. І. С. Добронравової (ч.1), О. В. Руденко (ч. 2). К.: ВПЦ "Київський університет", 

2018. 607  

5. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник / О.І. Гуторов; Харк. нац. аграр. ун-т 

ім. В.В. Докучаєва. Х.: ХНАУ, 2017.272 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
Денна форма навчання: 16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, самостійна робота -60 год. Разом 120 

год. 

Методи: інтерактивні лекції, проблемні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): модульне тестування, дискусійне обговорення/опитування, письмові 

роботи, звіти. 

16. Мова викладання: українська. 

 

     

Завідувач кафедри  

обліку і аудиту                                                                                    Позняковська Н.М., к.е.н., доцент 

 

  DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

1. Code: ОК 4 

2. Title: Research Methodology in Accounting and Taxation 

3. Type: compulsory 

4. Higher education level: the 2 nd (Master's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied: 1 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer/ lecturers, scientific degree, position: Olena Antoniuk, Doctor of Science 

in Economics, National University of Water and Environmental  Engineering 

9. Results of studies:  
• ability to develop and improve general cultural and professional level, form a systematic vision of modern 

economic problems; 

• ability to conduct research and analytical activities in order to obtain new knowledge and use it for expert 

evaluation of  business operations and management decisions; 

• the ability to research, obtain, store, process accounting and analytical information and use them in solving  

scientific problems; 

• ability to apply the skills  in scientific communication to solve tasks; 

• ability to conduct research in order to solve current problems of theory, methodology, organization and practice 

of accounting, auditing, analysis, control and taxation; 

• the ability to work independently and in a team, to establish communication and interpersonal interactions in 

solving tasks, as well as the ability to expand the profile of own professional activities; 

• ability to apply scientific research methods in the field of accounting, auditing, analysis, control, taxation and 

implement them in professional and economic practice; 

• use generally accepted norms of behavior and morality in interpersonal relationships, scientific activities and 

maintain balanced relationships with team members. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines related to the study of this discipline: knowledge of the discipline is used in the preparation of a 

master's thesis and as the scientific component of the study in different disciplines. 

12. Course contents: Topic 1. Fundamentals of methodology and techniques of scientific research in accounting 

and taxation. Topic 2. Organization of scientific research in accounting and taxation. Topic 3. General theoretical 

foundations of scientific knowledge and the formation of theoretical principles of scientific work. Topic 4. 

Analytical and statistical tools of research in accounting and taxation. Topic 5. Registration of research results. 

Topic 6. Implementation of research results in accounting and taxation. Topic 7. Organization of scientific 

activities. 

13. Recommended educational editions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Kalambet S.V. Research methodology: textbook/ S.V. Calambet, S.I. Ivanov, Pivnyak Yu.V. Dn-vsk: 

Makovetsky Publishing House, 2016.191 p. URL: https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2017/10/3-1.pdf 

2. Antoniuk O.R. Methodology and organization of the process of performing audit services: monograph. Rivne: 

Zen O. Publishing House, 2018. 440 p. 

3. Accounting and analytical support of business entities in terms of European integration: monograph / N.M. 

Poznyakovska, S.Y. Zubilevich, O.L. Miklyha and others: Rivne: NUVGP. 2019. 414 p. 

4. Methodology and organization of scientific research: textbook/ I.S. Dobronravova, O.V. Rudenko, L.I. 

Sidorenko and others; I.S. Dobronravova (part 1), O.V. Rudenko (part 2). K .: VPTs "Kyiv University", 2018. 

607 p. 

5. Methodology and organization of scientific research: textbook / O. I. Gutorov; Hark. nat. agrarian. univ. V. V. 

Dokuchaeva H.: KhNAU, 2017. 272 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Full-time education: lectures -16 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 60 hours. Total: 90 

hours. 

External form of education: lectures - 4 hours, practical classes – 6 hours, independent work – 80 hours. Total: 

90 hours. 

Learning activities: 

The combination of traditional and non-traditional teaching methods, innovative technologies: presentations, 

providing practical skills, practical training (discussions/communicative methods /scientific discussions). 

15. Forms and assessment criteria: 
Criteria for evaluation of knowledge - ECTS gradation. 

-  current test (tests, practical tasks); 

-  final current  test (tests, practical tasks); 

-  final  test. 

 16. Language of teaching: Ukrainian. 

                                                                     

Head of the  Accounting and Audit Department,                                                        Poznakovska N.M. 

Ph. D, associate professor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


