
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП2; 

2. Назва: Методологія наукових досліджень в обліку та оподаткуванні; 

3. Тип: обов’язковий (навчальна дисципліна фундаментальної підготовки; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Бондарєва Т.Г., кандидат 

економічних наук, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним до формування 

знань з методології, теорії методу і процесу, організації, методичного забезпечення науково-

дослідної діяльності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи у формах аудиторної, заочної, заочно-дистанційної роботи  

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Звітність підприємств, Бухгалтерський обік в галузях 

народного господарства, Облік і звітність СМП; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Податковий облік і звітність 

12. Зміст курсу: (перелік тем) Поняття науки і наукового дослідження. Загальнотеоретичні основи 

наукового пізнання. Наукове дослідження та методика його виконання в економіці. Етапи наукового 

дослідження. Методи наукового дослідження. Організація науково-дослідної роботи. Інформаційне 

забезпечення наукових досліджень. Оформлення результатів наукових досліджень. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень / М. Т. Білуха : підручник. – К. : АБУ, 2002. – 480 

с. 

2. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посібник. / [Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін 

Д.Л.]. – Київ : ЦНЛ, 2004. – 212 с.  

3. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – К. : 

Знання, 2007. – 317 с.  

4. Фаренік С. Логіка і методологія наукового дослідження : наук.-метод. посіб. / С. Фаренік. – К. : 

Вид-во УАДУ, 2000. – 340 с. 

5. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень : навч. посіб. / В.І. 

Корбутяк. – Рівне : НУВГП, 2010. – 176 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції; елементи проблемної лекції; індивідуальні завдання; впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів; індивідуальні та групові науково-дослідні завдання; активна 

практика обговорення проблемних питань методики та організації підготовки форм звітності 

підсистем господарського обліку. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий, в кінці  семестру.  

 Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, підготовка самостійних начально-

наукових робіт    

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                                                                                                        І.Д.Лазаришина            

Розробник опису дисципліни                                                                                      Т.Г. Бондарєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE DESCRIPTION 
1. Code: ФП2. 

2. The title:  The Methodology of scientific research in accounting and taxation  

3. Type: compulsory course. 

4. Level of higher education: II (master's). 

5. Year of  the study: the fifth. 

6. Semester: 9. 

7. Number of ECTS credits allocated: 3,0 

8. Lecturer, scientific degree: Tetyana Bondaryeva, Ph.D, associate professor, department of accounting 

and audit, The National University of Water Management and Nature Recourses Use. 

9. Results of studies. 

Forming of knowledge and skills of methodology, theory of method and process, organization, methodological 

support of research activities. 

11. Required previous courses: Accounting, Financial accounting, Reporting. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Tax accounting and reporting, Organization 

of accounting. 

12. Contents: 

The concept of science and scientific research. General Theoretical Foundations of Scientific Knowledge. 

Scientific research and methods of its implementation in the economy. Stages of scientific research. Methods of 

scientific research. Organization of research work. Information support of scientific researches. Making out the 

results of scientific research. 

13. Literature: 
1. Bilukha M. T. The Methodology of scientific research / M. T. Bilukha. – K: ABU, 2002. – 480 p. 

2. Ierina A. M. The Methodology of scientific research. / [Ierina A.M., Zakhozhai V.B., Yerin D.L.]. – Kyiv: 

TsNL, 2004. – 212 p.  

3. Stechenko D. M. The Methodology of scientific research / D. M. Stechenko, O. S. Chmyr. – K: Znannia, 

2007. – 317 p.  

4. Farenik S. The logic and methodology of scientific research / S. Farenik. – K. : Vyd-vo UADU, 2000. – 340 

p. 

5. Korbutiak V.I. The Methodology of system approach and scientific research: navch. posib. / V.I. Korbutiak. – 

Rivne, 2010. – 176 p. 

14. Knowledge assessment: 
16 hours of lectures, 14 hours of practical training, 60 hours of private work. Total – 90 hours. Criteria for 

evaluation of knowledge - ECTS gradation. 

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

-  presentations, providing practical skills 

-  practical training (situation business tasks / business cases / discussions / communicative methods /scientific 

discussions / etc. 

15. Learning activities: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): exam test at the end of the 9-th semester. 

Current control (60 points): testing, questioning, module control (testing, practical tasks). 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

 

 

Developer: Tetyana Bondaryeva 

Head of the department: Inna Lazaryshyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


