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ВСТУП 
 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Методологія 

наукових досліджень в обліку та оподаткуванні» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра 

спеціальності «Облік і оподаткування». 

Предметом навчальної дисципліни є система загальних 

принципів і підходів наукового пізнання, методи, технології 

пізнання, що пов’язані з науковою та практичною професійною 

діяльністю в галузі економіки. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Методологія 

наукових досліджень в обліку та оподаткуванні» є складовою 

частиною циклу загальної підготовки, блоку навчальних дисциплін 

фундаментальної підготовки, студентів за спеціальністю 071 «Облік 

і оподаткування». Зазначена дисципліна є вихідною. Отримані 

знання будуть використовуватись у подальшому при вивченні 

дисциплін циклу професійної підготовки, а також при проходженні 

переддипломної практики та написанні магістерської роботи. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 

стандартами вищої освіти України.  

 

АНОТАЦІЯ 
 

Програма навчальної дисципліни «Методологія наукових 

досліджень в обліку та оподаткуванні» передбачає тематику, яка 

розкриває теоретичні основи наукового дослідження та організацію 

наукової роботи. Значне місце відведено основам методології 

досліджень, типології методів наукового пізнання, розкриттю 

основних способів і прийомів емпіричного та теоретичного рівнів 

дослідження, технології їх практичного використання у науковій 

діяльності. 

Дисципліна систематизує здобуті теоретичні та практичні 

знання студентів; розширює знання з теорії та практики проведення 

наукових досліджень; формує сучасне наукове мислення та вміння 

організувати, планувати та проводити самостійну наукову роботу; 

аналізувати, синтезувати та оформляти результати наукових 

досліджень.  

Вивчення дисципліни дозволяє студентам оволодіти знаннями 
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технології наукових досліджень в галузі економічних наук. 

Ключові слова: облік, документ, наука, дослідження, 

автореферат, дисертація, реферат, доповідь. 

 
ANNOTATION 

 
The program of the discipline "The methodology of the scientific 

research in the accounting and taxation" provides subjects that reveal the 

theoretical foundations of the scientific research and the organization of 

the scientific work. The significant place is devoted to the basics of the 

research methodology, the typology of scientific knowledge methods, 

the disclosure of the main methods and techniques of empirical and 

theoretical levels of the research, the technology of their practical use in 

the scientific activity. 

The discipline arranges the acquired theoretical and practical 

knowledge of the students; extends the knowledge of the theory and 

practice of conducting the research; forms the modern scientific thought 

and the ability to organize, plan and conduct the independent scientific 

work; analyze, synthesize and draw up the results of the scientific 

research. 

The study of the discipline allows students to master the 

knowledge of the technology research in the economics. 
Key words: accounting, document, science, research, author's 

abstract, dissertation, abstract, report. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування»  

Вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність  

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 2 
5-й 6-й 

Загальна 

кількість годин 

– 90 

Семестр 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної 

роботи 

студента –  4 

9-й 11-й 

Лекції 

Рівень вищої 

освіти: 

магістр 

16 год. 2 год. 

Практичні 

14 год. 6 год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Вид контролю:  

іспит 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної роботи становить: 

− для денної форми навчання – 33 % до 67 %; 

− для заочної форми навчання – 9 % до 91 %. 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни «Методологія наукових досліджень в обліку 

та оподаткуванні» – опанування методологічними та 

організаційними підходами до виконання наукових досліджень в 

сфері обліку та оподаткуванні, набуття вміння широко 

використовувати отримані знання для здійснення науково-дослідної 

діяльності. 
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Завдання дисципліни «Методологія наукових досліджень в 

обліку та оподаткуванні» – теоретична підготовка з питань сутності 

понять і категорій методологій наукових досліджень; організації 

процесу наукового дослідження; застосування теоретичних та 

емпіричних методів дослідження; методик дослідження, їх змісту і 

принципів розробки; розробки етапів та форм процесу наукового 

дослідження; організації науково-дослідної роботи магістрів; 

специфіки наукового пізнання; змісту та структури процесу 

наукового дослідження; оформлення результатів наукових 

досліджень та впровадження їх у практику; визначення економічної 

ефективності наукових досліджень. 

Предмет дисципліни: система загальних принципів і підходів 

наукового пізнання, методи, технології пізнання, що пов’язані з 

науковою та практичною професійною діяльністю в галузі 

економіки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  

знати: 

− теоретичні основи предмету методології наукового 

пізнання, його значення в науковій діяльності; 

− специфіку наукового знання та вимоги щодо проведення 

наукового дослідження; 

− функції наукового знання та засоби перевірки наукових 

теорій; 

вміти: 

− застосовувати теоретичні та емпіричні методи 

дослідження; 

− організовувати власний процес наукового дослідження;  

− здійснювати пошук наукових джерел для проведення 

дослідження; 

− використовувати критичне мислення у своїй професійній 

галузі; 

− оформлювати результати наукових досліджень; 

− здійснювати практичне впровадження результатів 

наукових досліджень; 

− оцінювати економічну ефективність наукових досліджень. 
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Основні професійні компетентності, яких набувають студенти 

при вивченні навчальної дисципліни «Методологія наукових 

досліджень в обліку і оподаткуванні»: 

− здатність проводити науково-дослідну й аналітичну 

діяльність з метою отримання нових знань та їх використання для 

експертної оцінки господарських ситуацій 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 і 

наукових комунікацій з використанням інформаційних технологій 

задля вирішення поставлених завдань; 

− здатність проводити наукові дослідження з метою 

вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та 

практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

Результати навчання: 

− застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у 

професійну діяльність та господарську практику; 

− використовувати загальноприйняті норми поведінки і 

моралі в міжособистісних відносинах, науковій діяльності та 

підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу 

(команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи наукового дослідження  
 
Тема 1. Поняття науки і наукового дослідження 
Поняття науки та наукового дослідження. Предмет науки. 

Основні функції науки. Структура науки та її елементи. 

Класифікація науки. Основні наукові галузі. Напрями сучасного 

розвитку науки. Підготовка наукових кадрів.  

 

Тема 2. Загальнотеоретичні основи наукового пізнання 
Поняття методології. Вибір методологічної основи 
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дослідження. Схема наукового пізнання. Поняття про наукові 

факти. Поняття наукової проблеми. Характеристика гіпотези та її 

види. Загальна характеристика й визначення наукової теорії. 

Поняття наукового пізнання. Ознаки наукового пізнання. Специфіка 

філософсько-методологічного дослідження науки. Форми 

організації наукового знання: факт, положення, поняття, категорія, 

принцип, закон, теорія, ідея, парадигма. Передумови наукового 

мислення і діяльності. Пізнавальний статус наукових законів моделі 

розвитку науки. Критерії науковості знання: істинність, 

обґрунтованість, інтерсуб’єктивність. Наукове і ненаукове знання. 

Форми ненаукового знання. Наука як соціокультурний феномен. 

Наукова картина світу і її еволюція. Поняття синергетики й 

евристики. Взаємозв’язок епістемології і соціальної філософії.  

 
Тема 3. Наукове дослідження та методика його виконання 

в економіці 
Поняття об'єкта та предмета наукового дослідження. Поняття 

про метод, методологію та рівні наукового дослідження. Типологія 

методів наукового пізнання: філософські, загально-наукові, 

загальнологічні, емпіричні та теоретичні. Особливості наукового 

дослідження в області економіки.   

 

Змістовий модуль 2. Організація наукової роботи  
 
Тема 4. Етапи наукового дослідження 
Основні етапи наукового дослідження. Виявлення, 

формування і постановка наукової проблеми. Сутність, характер і 

шляхи вирішення наукової проблеми. Поняття про факти дійсності, 

їх види та зміст. Відмінність між фактом-подією та науковим 

фактом. Формування та обґрунтування наукових гіпотез. 

Формування наукової теорії – основний етап у процесі наукового 

дослідження. Поняття про емпіричні та теоретичні рівні наукового 

дослідження.  

 

Тема 5. Методи наукового дослідження 
Методи нагромадження емпіричного матеріалу та 

вираження його в різних формах емпіричного знання. Методи 

спостереження, вимірювання, опису, експерименту та їх роль у 
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дослідженні. Види та форми науково-дослідної роботи магістрів. 

Класифікація наукових досліджень. Теоретичні, експериментальні 

дослідження. Фундаментальні і прикладні дослідження.  

 
Тема 6. Організація науково-дослідної роботи 
Реферування літератури. Виконання магістерської роботи. 

Обґрунтування теми, розробка її змісту, проведення наукового 

дослідження, апробація результатів дослідження у практиці 

діяльності підприємств-об'єктів дослідження. Участь у розробці 

держбюджетної та госпдоговірної тематики кафедри. Участь у 

конкурсах наукових робіт магістрантів, науково-практичних 

конференціях. Складання наукової доповіді, наукової статті. 

Планування науково-дослідної роботи магістрантом. Складання 

індивідуального плану роботи магістранта. Розробка календарного 

плану виконання випускної науково-кваліфікаційної роботи. 

Розробка плану впровадження результатів наукових досліджень. 

Систематизація результатів дослідження. 

 
Тема 7. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 
Поняття наукової інформації. Види та вимоги до наукових 

видань: автореферат, дисертації, препринт, збірник наукових праць, 

матеріали наукової конференції, тези доповідей наукової 

конференції, науково-популярне видання. Технологія роботи з 

науковою літературою. Особливості збирання, обробки та 

інтерпретації інформації.  

 
Тема 8. Оформлення результатів наукових досліджень 
Викладення висновків та рекомендацій у формі реферату, 

наукової статті, тез доповіді, звіту про виконану науково-дослідну 

роботу, курсової, випускної магістерської роботи. Наукова стаття. 

Звіт про науково-дослідну роботу (НДР). Упровадження результатів 

закінчених досліджень та розрахунок їх ефективності. 

Упровадження завершених досліджень: дослідне випробування 

розроблених методик, рекомендацій, інструкцій, положень. 

Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії. 

Економічна, науково-технічна, соціальна ефективність.   
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л
 

п
 

ср
 

ін
д

 

л
 

п
  

ср
 

ін
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовний модуль 1.  Теоретичні основи наукового дослідження 

Тема 1. Поняття науки і 

наукового дослідження 
10 1 1 8 - 11 1 - 10 - 

Тема 2. Загальнотеоретичні 

основи наукового пізнання 
12 2 2 8 - 11 1 - 10 - 

Тема 3. Наукове дослідження 

та методика його виконання в 

економіці 

8 1 1 6 - 10 - - 10 - 

Змістовний модуль 2.  Організація наукової роботи 

Тема 4. Етапи наукового 

дослідження 
14 2 2 10 - 14 - 2 12 - 

Тема 5. Методи наукового 

дослідження 
10 2 2 6 - 10 - - 10 - 

Тема 6. Організація науково-

дослідної роботи 
12 2 2 8 - 10 - - 10 - 

Тема 7. Інформаційне 

забезпечення наукових 

досліджень 

12 2 2 8 - 12 - 2 10 - 

Тема 8. Оформлення 

результатів наукових 

досліджень 

12 4 2 6 - 12 - 2 10 - 

Разом 90 16 14 60 - 90 2 6 82 - 

 
 

5. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 
- - - - 
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6. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Поняття науки і наукового дослідження 1 - 

2 
Тема 2. Загальнотеоретичні основи наукового 

пізнання 
2 - 

3 
Тема 3. Наукове дослідження та методика його 

виконання в економіці 
1 - 

4 Тема 4. Етапи наукового дослідження 2 2 

5 Тема 5. Методи наукового дослідження 2 - 

6 Тема 6. Організація науково-дослідної роботи 2 - 

7 
Тема 7. Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень 
2 2 

8 
Тема 8. Оформлення результатів наукових 

досліджень 
2 2 

 Усього годин 14 6 

 

7. Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

- - - - 

 
8. Самостійної робота 

 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять – 15 

год. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС 

– 18 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях – 35 год. 

Самостійна робота студентів передбачена як засіб оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від аудиторних занять час. Така 

робота виконується на основі вивчення студентом нормативно-
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законодавчої, навчальної та періодичної фахової літератури. Під час 

самостійної роботи студенти здійснюють підготовку до лекційних 

та практичних занять, контрольних заходів, іспиту.  

 
8.1. Завдання для самостійної роботи 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Тема 1. Поняття науки і наукового дослідження 8 10 

Тема 2. Загальнотеоретичні основи наукового 

пізнання 
8 10 

Тема 3. Наукове дослідження та методика його 

виконання в економіці 
6 10 

Тема 4. Етапи наукового дослідження 10 12 

Тема 5. Методи наукового дослідження 6 10 

Тема 6. Організація науково-дослідної роботи 8 10 

Тема 7. Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень 
8 10 

Тема 8. Оформлення результатів наукових 

досліджень 
6 10 

Усього годин 60 82 

 
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання навчальним 

планом не передбачено.  

 
10. Методи навчання 

 

Під час лекційного курсу застосовується роздатковий 

матеріал, ілюстративні матеріали та схеми.   

На практичних заняттях: 

− використовується роздатковий матеріал (наочність) для 

формування у студентів системного мислення, розвитку пам’яті; 

− проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

− задаються провокаційні питання. 
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11. Методи контролю 
 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 

навчальних робіт проводиться за поточним та підсумковим 

контролями.  
На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні 

ситуацій та виконання завдань. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

– з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

– з практичних занять – на основі перевірки виконаних 

завдань. 

Підсумковий контроль знань – іспит. Для студентів заочної 

форми навчання відбувається у письмовій формі. Структура 

екзаменаційного білету: 

− теоретична частина – тестові завдання (25 тестів з однією 

правильною відповіддю з 4-х можливих, які за змістом охоплюють 

усю програму навчальної дисципліни); 

− практична частина – одне практичне завдання.  

Модульний та підсумковий контроль знань з навчальної 

дисципліни студентів денної форми навчання відбувається за 

допомогою комп’ютерного тестування та здійснюється навчально-

науковим центром незалежного оцінювання Університету. 

У завдання модульного контролю знань включається 26 

тестових завдань трьох рівнів складності (1 рівня – 20; 2 рівня – 4; 3 

рівня – 1) та оцінюються вони відповідно за одне завдання 0,35; 05; 

та 1 бал. Загалом 10 балів. 

У завдання підсумкового контролю знань (екзамен) 

включається 40 тестових завдань трьох рівнів складності: тести 1 

рівня – 30; тести 2 рівня – 9, тести 3 рівня – 1 тестове питання. 

Оцінюються завдання у балах за одне: 9, 1, 4 відповідно. Загалом 40 

балів. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 
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0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання 

із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, роботу підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, роботу 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 
Шкала оцінювання студентів  

 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

те
ст

 

(е
к
за

м
ен

) 

С
у

м
а 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
40 100 

6 7 7 8 8 8 8 8 

Т1, Т2... Т8 – теми відповідних змістових модулів. 
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Шкала оцінювання 
 

Сума балів Оцінка за національною шкалою 
90-100 «відмінно» 

82-89 
«добре» 

74-81 

64-73 
«задовільно» 

60-63 

35-59 «незадовільно» з можливістю повторного складання 

1-34 «незадовільно» з обов’язковим повторним курсом 

 

13. Методичне забезпечення 
 

1. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з 

навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в 

обліку та оподаткуванні» для студентів спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

денної та заочної форм навчання / Бондарєва Т.Г. Рівне : 

НУВГП, 2017. – 12 с.– Режим доступу в цифровому репозиторії 

НУВГП. http://ep3.nuwm.edu.ua/7939/1/06-02-182.pdf 

2. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в 

обліку та оподаткуванні» для студентів спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

денної та заочної форм навчання / Т.Г. Бондарєва. Рівне : 

НУВГП, 2017. – 22 с. – Режим доступу в цифровому репозиторії 

НУВГП. http://ep3.nuwm.edu.ua/7941/1/06-02-183.pdf 

 
14. Рекомендована література 

 

Базова  
 

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.]. – К. : 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. 
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Допоміжна  
 

1. Гордійчук А.С., Стахів О.А. Основи наукових досліджень : Навч. 

посіб. – Рівне : НУВГП, 2008. – 331 с. 

2. Кір'янов В.М. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. для 

економічних спец. – Рівне : НУВГП, 2008. – 286 с. 

3. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень : Навч. посіб. – Рівне : НУВГП, 2010. – 176 с. 

4. Кочкарьов Д.В. Інформаційні системи та математичні методи в 

наукових дослідженнях : Навч. посібник. Кредитно-модульна 

система орг. навч. процесу. – Рівне : НУВГП, 2010. – 75 с. 

5. Макогон Ю.В., Пилипенко В.В. Основи наукових досліджень в 

економіці : Навч. посіб.-2-ге вид. – Донецьк : Альфа-прес, 2007. 

– 144 с.  

6. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у 

вищій школі : Навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 

2003. – 116 с. 

 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/  

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://www.rada.kiev.ua/  

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського /   [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/   

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.libr.rv.ua/   

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне,   вул. 

Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cbs.rv.ua/  

9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


