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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та 

цілі 

 

Даний курс акцентує увагу на формуванні теоретичних знань щодо 

методології, методики та організації наукових досліджень та 

практичних навичок здійснення наукових досліджень в обліку і 

оподаткуванні, апробації та напрямків впровадження  наукових 

результатів у практику обліково-аналітичної та аудиторської 

діяльності. 

Метою викладання дисципліни є: формування системи 

теоретичних знань з методології наукових досліджень, 

формування навичок  здійснення досліджень  у обліку і 

оподаткуванні за допомогою сучасних методів і прийомів  за умов 

академічної доброчесності, навичок правильно оформлювати 

результати досліджень, здійснювати їх впровадження у сферу 

професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

Використовуються такі методи викладання та технології: 

проблемно-пошуковий метод, проблемна-лекція, лекція –

візуалізація, обговорення, презентації, міні-лекції, case study /аналіз 

ситуації; та інші. 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі Moodle 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2687 

Компетентності ЗК 4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні  

ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних мотивів (міркувань)  

СК 10.  Здатність  проводити  наукові  дослідження  з  метою 

вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та 

практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

 

Програмні 

результати 

навчання 

 

ПP 01.  Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний 

і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи 

та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем обліку, 

оподаткування, аудиту (контролю). 

ПР 15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати  

їх у професійну діяльність та господарську практику. 

ПР 16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля 

вирішення комунікативних завдань державною та іноземними 

мовами. 

ПР 18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, 

підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу 

(команди), споживачами, контрагентами, контактними 

аудиторіями. 

ПР 19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 

розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 
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Перелік 

соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

 

Здатність формувати наукові результати, логічно 

обґрунтовувати свою наукову позицію, здатність до навчання та 

публічних виступів в процесі апробації наукових результатів, 

комунікаційні якості, формування власної думки та прийняття 

рішення, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а 

також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і 

нефахівців. 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

 

Зазначено нижче в таблиці. 

Методи 

оцінювання та 

структура  

оцінки 

      Для досягнення цілей та завдань дисципліни здобувачам потрібно 

виконувати завдання практичних занять, завдання самостійної роботи 

з написання тез та /або наукових статей, виконання проміжних етапів 

наукового дослідження за темою магістерського дослідження. 

Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань, самостійної 

роботи здобувачів шляхом оцінки якості підготовки тез доповідей 

та/або матеріалів наукових статей, презентаційних матеріалів та 

висновків, якості виступу та участі в обговоренні проблемних питань 

під час практичних занять. Тему тез доповідей роботи здобувач може 

вибрати самостійно відповідно до тематичного змісту навчальної 

дисципліни або за результатами консультування з викладачем. Слід 

обов’язково повідомити тему дослідження викладачу. Усі письмові 

роботи з підготовки тез доповідей та/або статей перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до опублікування із коректними 

текстовими запозиченнями. 

 

    За вчасне та якісне виконання завдань поточної діяльності та 

підсумкових контролів здобувач отримує (оцінювання правильності 

вирішення тестових та практичних завдань на практичних заняттях)  

обов’язкові бали: 

для денної форми навчання: 

- 45 балів за  виконання практичних завдань та ситуацій під час 

практичних занять, участь у дискусійному обговоренні під час 

лекційних занять; 

-  15 балів за підготовку  тез доповідей  або рукопису наукової 

статті; 

- 40 балів – модульний  контроль, який складається з двох модулів 

(МК 1 -20 балів, МК 2- 20 балів). 

 

Усього 100 балів. 

 

для заочної форми навчання: 

- 20 балів за  виконання практичних завдань та ситуацій під час 

практичних занять; 

-  40 балів за виконання та презентацію  індивідуальної роботи, як 

складової самостійної роботи; 

- 40 балів – модульний  контроль, який складається з двох модулів 

(МК 1 -20 балів, МК 2- 20 балів). 

 

Усього 100 балів. 
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Здобувачі можуть отримати додаткові бали за: підготовку 

рефератів, есе з аналізом наукових публікацій за спец. «Облік і 

оподаткування», переклад іншомовних текстів (для цілей науково-

дослідної роботи),участь у конференціях, практичних тренінгах, 

семінарах, круглих столах, вебінарах з проблем сфери обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування, що підтверджується довідками, 

сертифікатами або іншими документами. При цьому загальна сума 

додаткових балів не перевищує 15 балів. За рішенням кафедри 

студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в 

роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть 

присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 

10 балів. 

Поточне тестування та самостійна робота 

Залік, 

модуль-

ні 

контрол

і 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

 

 

 

40 100 

34 26 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т5 Т6 Т7 

8 8 9 9 8 9 
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    Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення 

поточного та підсумкового контролів знань студентів, можливість їм 

подання апеляції: http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-

tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

  

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

     Здобувачі мають можливість додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького характеру, залучатись до виконання 
завдань наукової теми кафедри обліку і аудиту. 
     В освітньому процесі використовуються наукові досягнення та  
науковий досвід викладача курсу,як науковця, виконавця кандидатської та 
докторської дисертацій, інших наукових робіт, у якості  наукового 
консультанта здобувачів при виконанні наукових робіт, керівника 
студентського наукового гуртка «Ерудит з аудиту». 

Інформаційні 

ресурси 

1. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26.11. 

2015 р. (із змінами),№ 848-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text 

2. Швець Ф.Д. Методологія та організація наукових досліджень: навч. 

посіб. Рівне: НУВГП, 2016. 151 с. 

3. Каламбет С.В. Методологія наукових досліджень: навч. посіб./ С.В. 

Каламбет,С.І. Іванов, Ю.В. Півняк Ю.В. Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 

2015.191 с. URL: https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2017/10/3-1.pdf 

4. Антонюк О.Р. Методологія та організація  процесу виконання 

аудиторських послуг: монографія. Рівне: Вид-ць Зень О., 2018.440 с. 

5. Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах 

євроінтеграції»: монографія /Н.М. Позняковська С.Я. Зубілевич О.Л. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
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Міклуха та ін.: Рівне: НУВГП. 2019.414 с.  URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/14323/ 

7. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в 

Україні в умовах євроінтеграції: монографія / Т. Г. Мельник, Б. А. 

Засадний, Н. О. Гура, В. Г. Швець, І. А. Дерун; Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка, Економ. ф-т ; за заг. ред. Т. Г. Мельник. Київ : Кондор, 2017. 225 

c. 

8. 06-02-311М Позняковська Н. М., Антонюк О. Р., Дорошенко, О. О., 

Зінкевич О. В., Зубілевич С. Я.,Левицька С. О.,Міклуха О. Л., Осадча, О. 

О., Павелко, О. В. (2021) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної 

роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які 

навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм 

навчання. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/20713/ 

9. 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  

10. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник / О.І. 

Гуторов; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Х.: ХНАУ, 2017.272 с. 

  

Дедлайни та 

перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядоку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП» 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і реалізується 
право здобувача вищої освіти на повторне вивчення дисципліни чи 
повторне навчання на курсі. 
     Порядок здачі модульних контролів  регулюється 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються 
на сторінці MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила академічної 

доброчесності 

      За списування під час проведення модульного контролю, здобувач 
позбавляється подальшого права здавати матеріал, що може призвести  
до виникнення академічної заборгованості. 
     За списування під час виконання окремих завдань здобувачу вищої 
освіти знижується оцінка або не зараховується завдання залежно від 
часу виявлення та  результатів перевірки робіт на плагіат. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, 
порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи 
Національного агентства стосовно доброчесності) наведені на сторінці 
ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП: http://nuwm.edu. ua/sp /akademichna-
dobrochesnistj 

Вимоги до відвідування Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати заняття без 

поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну 

причину, то здобувач може не відпрацьовувати пропущене заняття, 

проте бали за це заняття здобувач не отримає. Рекомендується 

виконати та захистити завдання пропущеного заняття та отримати 

бали.  

  Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені 

впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, 

коли здобувач має знову приступити до занять (завершилася дія 

відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового 

тижня у відповідному семестрі. Результати оцінювання всіх 

складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі 

http://ep3.nuwm.edu.ua/20713/
http://ep3.nuwm.edu.ua/20713/
http://ep3.nuwm.edu.ua/20713/
http://ep3.nuwm.edu.ua/20713/
http://ep3.nuwm.edu.ua/20713/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
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обліку навчальної роботи здобувачів академічної групи. 

Здобувач має право оформити індивідуальний графік навчання 

згідно відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/    

При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть 

самостійно опрацювати пропущений матеріал на платформі 

MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 

Здобувачі можуть на заняттях використовувати ноутбуки, 

планшети.  

Неформальна та 

інформальна 

освіта 

    Здобувачі мають право на перезарахування результатів навчання 

набутих у неформальній та інформальній освіті згідно відповідного 

положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

    Також здобувачі можуть самостійно пройти на платформах 

Prometheus, Coursera та інших курси з питань методики та організації 

наукових досліджень, рекомендовано відвідування семінарів ресурсу 

«Clarivate Analytics українською», актуальна інформація щодо 

проведення яких є за посиланням https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin. 

При цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 

проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 

очікуваними навчальними результатами даної дисципліни та 

перевірялись в підсумковому оцінюванні.  

 
Оновлення     За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно з 

врахуванням наукових досягнень у галузі обліку і оподаткування, 
нормативних вимог до апробації та оформлення результатів наукових  
досліджень. 
      
   Здобувачі також можуть долучатись до оновлення дисципліни 
шляхом подання пропозицій викладачу стосовно обговорення та 
додаткового розгляду окремих питань наукових досліджень, 
відвідування семінарів, тренінгів у рамках неформальної освіти.    

Навчання осіб з 

особливими 

потребами 

     Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 

організації навчального процесу для осіб з інвалідністю доступно за 

посиланням  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

    У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес 

даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби 

здобувача.  

     Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми максимально 

сприятимуть організації навчання для осіб з особливими потребами. 

Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до 

викладання 

     До викладання курсу залучаються представник патентного відділу 

НУВГП, завідувач відділу підготовки здобувачів наукових ступенів 

НУВГП, завідувач (представник) сектору наукової роботи студентів 

НУВГП, завідувач (представник) науково-дослідної частини НУВГП.    

Інтернаціоналізація  Закордонні наукові видання : 

1.Journal of Accountancy. URL: https://www.journalofaccountancy.com/ 

2.Journal of Accounting Reserch. URL: 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1475679x 

3.Journal of Accounting, Auditing and Finance. 

URL:https://journals.sagepub.com/home/jaf 

 
 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
https://www.facebook.com/%1fWoS.Ukraianin
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1475679x
https://journals.sagepub.com/home/jaf
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій: 16 год. Прак.: 14 год. Самостійна робота: 60 год. 

 
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 01 

Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно 

освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем обліку, 

оподаткування, аудиту (контролю) 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Опанування законодавчо-нормативного забезпечення здійснення 

наукового дослідження. Аналіз проблематики та змін 

нормативного регулювання з питань обліку і оподаткування, 

аналізу та аудиту  (контролю), виявлення раніше не вирішених 

питань законодавчого, нормативного  регулювання. Розкрити 

шляхи потенційних варіантів пошуку проблематики – через 

законотворчу діяльність, через ознайомлення з питаннями та 

проблемами практики; через узагальнений досвід професійних 

громадських організацій, через вивчення генезису конкретної 

проблематики в науці, тощо. Оформлення структурних 

елементів наукових робіт (стаття, тези, автореферат) 

Підготувати статтю, тези доповіді на науково-практичну 

конференцію, зробити презентацію наукової доповіді. 

Методи та технології навчання Презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, тестові 

завдання 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура 

 

РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ - ПР 18 

Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки 

з членами колективу (команди),  контактними аудиторіями, користувачами наукової продукції 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Здійснення  наукових виступів, дискусійне обговорення  

наукових виступів, участь у науковій дискусії. Здійснення 

коректних цитувань у наукових працях, оформлення 

бібліографічних списків і бібліографічних посилань. Підготовка 

та оформлення відзиву на наукову роботу (стаття, магістерська 

робота, автореферат дисертації). Організація та процедура 

забезпечення академічної доброчесності: перевірка матеріалів 

наукових робіт на плагіат за різними програмами. Формування 

складу організаційних заходів  для проведення наукового 

семінару, круглого столу, наукової конференції. 

Методи та технології навчання Презентації, виступи, обговорення, тестові завдання 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура  

РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ  - ПР 15 
Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Визначення методів та прийомів наукового дослідження 

відповідно  до предмету та об’єкту дослідження за спеціальністю 

«Облік і оподаткування». Аналіз сучасних методів дослідження 

наукової проблематики питань обліку, контролю, 

оподаткування, аудиту, аналізу на підставі опрацювання 

матеріалів дисертаційних досліджень. Встановлення 

особливостей реалізації методів залежно від галузевого 

спрямування дослідження. Формування взаємозв’язку між 

методами дослідження та науковими результатами. Оцінка 

ефективності  застосування  обраного методу дослідження. 

Виконання статистичних та аналітичних розрахунків, оцінка та 

інтерпретація результатів.   

Методи та технології навчання Презентації, виступи, обговорення, тестові завдання 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура  

РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ - ПР 16 
Здійснювати наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та 
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іноземними мовами 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Аналітичне вивчення актуальних наукових публікацій за 

спеціальністю «Облік і оподаткування» у закордонних виданнях. 

Підготовка та опублікування тез доповідей іноземною мовою, 

участь у міжнародній конференції. 

Методи та технології навчання Презентації, виступи, обговорення 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура  

ПР 19. 
Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх 

інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати 

Визначити мету, завдання, предмет та об’єкт наукового 

дослідження за професійним спрямуванням. Розробити методику 

дослідження за визначеною темою, обрати методи і прийоми 

наукового дослідження. Забезпечити інформаційне забезпечення 

наукового дослідження сфери обліку і оподаткування. 

Інформаційний пошук та аналіз результатів, отриманих іншими 

науковцями за визначеним науковим напрямом. Опис суті 

проблеми, формулювання гіпотез що предмета та об’єкта 

дослідження. Аналіз повноти розкриття досліджуваних питань за 

темою магістерської кваліфікаційної роботи у публікаціях 

вітчизняних та зарубіжних учених та практиків. Формулювання 

переліку завдань відповідно до поставленої мети магістерської 

кваліфікаційної роботи, розробка плану та надання конкретних 

пропозицій (рекомендацій) щодо практичної апробації та 

реалізації отриманих результатів. Підготовка документів для 

оформлення науково-дослідної теми, визначення суми 

фінансування, користувачів наукового продукту. 

Методи та технології навчання Підготовка документів, кейс-стаді, обговорення 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура  

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання -60 балів 

 

 

За модульний  контроль знань - 40 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань,  40 

Усього за дисципліну 100 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Основи методології і методики наукових досліджень в обліку 

і оподаткуванні 

Результати 
навчання 

 

ПР 19, 

       ПР 15 

Кількість 
годин: 

 

Денна 
форма: 

лекції – 2 

практ. – 2 
 

 

Заочна 
форма: 

лекції – 1 

практ. – 1 
  

Опис теми. 

Поняття науки та наукового дослідження. Напрями сучасного розвитку науки у 

сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткуванні. Поняття методології. 

Поняття про наукові факти. Формулювання наукової проблеми, мети, завдань 

дослідження, предмету,об’єкту. Характеристика гіпотези та її види. 

Тема 2. Організація наукових досліджень в обліку і оподаткуванні 
Результати 

навчання 

 

ПР 19 

Кількість  

годин: 
 

Денна 

форма: 
лекції – 2 

Опис теми. 

Характер проблемних питань в наукових дослідженнях спец. «Облік і 

оподаткування». Порядок визначення проблемних питань обліку і 

оподаткування за темою наукової роботи. Постановка завдань наукового 
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практ. – 2 
 

 

Заочна 
форма: 

 

лекції – 1 
практ. – 1 

  

дослідження. Напрями наукових завдань та можливі підходи до їх вирішення. 

Етапи наукового дослідження. Поняття про емпіричні та теоретичні рівні 

наукового дослідження. Структура і зміст елементів наукової новизни. 

Підготовка наукових кадрів за спец. 071 «Облік і оподаткування». 

 

 

Тема 3. Загально-теоретичні основи наукового пізнання та  формування  

теоретичних положень наукової роботи  
Результати 

навчання 

 

ПР 01, 

ПР 15, ПР 19 

Кількість 

годин: 

 
Денна форма: 

 

лекції – 2 
практ. – 2 

Заочна форма: 

 
лекції – 0 

практ. – 0 

  

Опис теми. 

Визначення сутності теоретичної складової наукової роботи, мета 

теоретичної складової наукового дослідження, встановлення її меж, порядок 

обробки теоретичної та практичної інформації різних джерел походження, 

поняття «плагіат», умови наведення та припустимі норми запозиченого 

тексту у науковому дослідженні. Особливості опрацювання положень 

нормативних документів з обліку і оподаткування. 

Тема 4. Аналітичний та статистичний інструментарій досліджень в 

обліку і оподаткуванні 
Результати 

навчання 

 

ПР 19 

ПР 15 

ПР16 

Кількість 

годин: 

 
Денна 

форма: 

лекції – 2 
практ. – 2 

 

 
Заочна 

форма: 
 

лекції – 1 

практ. – 1 
 сам.  

Опис теми. 

 

Сучасний аналітичний інструментарій досліджень обліку і оподаткування та 

опрацювання базових організаційних основ аналітичної складової наукових 

досліджень. Диференціація методів дослідження залежно від поставлених 

цілей наукових досліджень та інформаційних джерел. Емпіричні методи 

наукових досліджень: спостереження (суцільне та вибіркове) і експеримент; 

порівняння та вимірювання; експертизи; опитування та анкетування; 

формалізація та аксіоматизація. Абстрактно-логічні прийоми дослідження та 

сфери їх застосування. Особливості та сфери застосування  в обліку і 

оподаткуванні окремих  статистичних та  математичних методів в аналітичних 

дослідженнях. 

Тема 5. Оформлення результатів наукових досліджень 
Результати 

навчання 

 

ПР 18 

Кількість 

годин: 

 
Денна 

форма: 

 
лекції –2  

практ. – 2 

 
 

Заочна 

форма: 
 

лекції – 1 

практ. – 1 
  

Опис теми. 

Викладення висновків та рекомендацій у формі реферату, наукової статті, тез 

доповіді, звіту про виконану науково-дослідну роботу, курсової, випускної 

магістерської роботи. Наукова стаття:структура наукової статті та правила її 

оформлення. Структура тез доповідей та правила її оформлення. Звіт про 

науково-дослідну роботу (НДР). Правила оформлення бібліографічних списків і 

бібліографічних посилань. Академічна чесність у наукових дослідженнях: 

вітчизняний та зарубіжний досвід. Правові аспекти академічної чесності та 

боротьби із плагіатом. 

Тема 6. Впровадження результатів наукових досліджень  в обліку і 

оподаткуванні 
Результати 

навчання 

 

ПР 01 

ПР 19 

  

Кількість 

годин: 
Денна 

форма: 

лекції –2 
практ. – 2 

 

Заочна 
форма: 

 

лекції – 0 
практ. – 2 

  

Опис теми. 

 

Порядок апробації основних елементів наукової новизни. Способи апробації 

результатів наукового дослідження. Види наукових видань та їх призначення. 

Розміщення наукових статей і тез доповідей у друкованих та електронних 

виданнях. Впровадження завершених наукових досліджень у професійну 

бухгалтерську та аудиторську діяльність. Ефективність результатів наукових 

досліджень та її критерії. 
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Тема 7. Організація  наукових заходів 

Результати 

навчання 

 

ПР 16 

ПР 18 

 

 

Кількість 

годин: 
 

Денна 

форма: 
лекції – 4 

практ. – 2 

 
Заочна 

форма: 

 
лекції – 2 

практ. – 2 

 

Опис теми. 

Організація виконання кваліфікаційної магістерської роботи. Організація 

виконання держбюджетної та госпдоговірної тематики кафедри обліку і аудиту. 

Участь у конкурсах наукових робіт магістрантів, наукових заходах. Планування 

науково-дослідної роботи магістрантом. Визначення організаційних етапів 

конференції, круглого столу, наукового вебінару, семінару. 
  

 

 

          

Лектор, д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту   О.Р. Антонюк                      


