
 

 
Уманський національний  

університет садівництва 

Факультет економіки і 

підприємництва 

Кафедра обліку і  

оподаткування 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Методологія наукових досліджень в 

обліку, аудиті та оподаткуванні» 

 
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 

Освітня програма: Облік і оподаткування 

Навчальний рік, семестр: 2022-2023 н.р., семестр 2 

Курс (рік навчання) 1 (1) 

Форма навчання: денна 

Кількість кредитів ЄКТС: 3 

Мова викладання: українська, англійська 

Обовʼязкова/вибіркова: обовʼязкова 
 

Лектор курсу 
Тамара Кучеренко 

Профайл лектора 
 https://moodle.udau.edu.ua 

Контактна інформація 

 лектора  (е-mail) 
kucherenko_te@ukr.net 

Сторінка курсу в MOODLE 
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Місце дисципліни в освітній програмі 
Освітня програма https://finance.udau.edu.ua/assets/files/bakalavri-akreditaciya/opp-

03.02/opp_072_2020.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК 1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Перелік фахових 

компетентностей 

(СК) 

СК 3.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

СК 7. Здатність працювати в міжнародному контексті.   

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

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 1. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний 

рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного 

бачення сучасних проблем економіки та управління.  

ПРН 5. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та 

пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової 

інформації для потреб управління суб’єктом господарювання. 

ПРН 15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику.. 

Опис дисципліни 
Структура 

навантаження 

студентів 

Кількість годин – 90 

Кількість лекційних годин – 16 

Кількість практичних занять – 14  

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 60 

Форма підсумкового контролю – іспит 

Методи навчання В рамках вивчення дисципліни планується проведення лекцій та практичних 

занять. Послідовність проведення лекційних і практичних занять буде 

відповідати розробленій робочій програмі курсу.  

Поряд із традиційними методами, при викладанні дисципліни для активізації 

навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних 

технологій, таких, як: проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-

дискусії, презентації. В разі дистанційного навчання, студенти протягом 



вивчення дисципліни мають можливість використовувати систему 

дистанційного навчання Moodle, а також сучасні платформи для відео 

конференцій (Zoom, Viber, Google Meet). 

Мета курсу формування у студентів сучасної системи знань щодо методології проведення 

наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні з врахуванням специфіки 

цих дисциплін, навчити порядку узагальнення та оформлення результатів 

досліджень, підготовки та залучення студентів до здійснення науково-

дослідницької діяльності, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення 

досліджень, надання їм певних знань з питань методології, методики та методів і 

інструментарію дослідження та підготовки ними публікацій, кваліфікаційних 

робіт, тез чи виступів 

Завдання курсу Виробити у студентів вміння застосовувати нові методи соціально-економічного 

дослідження, в основі яких знаходяться ідеї і принципи системного підходу, 

синергетики і герменевтики 

Зміст дисципліни 
Змістовий модуль 1 

Тема 1.  Поняття науки та її нормативне регулювання 

Тема 2. Accounting as a science (Бухгалтерський облік як наука) 

Тема 3. Методологічні засади наукових досліджень 

Змістовий модуль 2 

Тема 4. Організаційне забезпечення бухгалтерських наукових досліджень 

Тема 5. Інформаційне забезпечення бухгалтерських наукових досліджень 

Тема 6. Методика проведення бухгалтерських наукових досліджень 

 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 
Політика 

оцінювання 

В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами 

контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної 

роботи, науково-дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю 

тощо). Встановлюється, що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового 

контролю (іспиту) здобувач може набрати максимально 70 балів. На підсумковому 

контролі (іспит) здобувач може набрати максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 

балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів (есе) та індивідуальних науково-дослідних завдань, 

проведення контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил 

академічної доброчесності, які визначено Кодексом доброчесності Уманського 

НУС. Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача є 

підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням 

із деканом факультету) 

 

Розподіл балів, які отримують студенти  (денна форма навчання)   

Види 

роботи 

Поточне тестування та самостійна робота 
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Змістовий модуль 1 
 

Змістовий модуль 2 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 

100 100 

Контроль знань 5 5 5 5 5 5 

Самостійна робота: 

а) доповідь, реферат 

5 5 5 5 5 5 

б) написання і публікація 

статей, слайд-презентацій 

20 20 

Разом 50 50 

 
 

 



Розподіл балів, які отримують студенти (заочна форма навчання) 

Види робіт Поточний контроль Підсумковий контроль (залік) Сума 

Поточний контроль 40   40 40 

Контрольна  робота 60 60 60 

Всього 100 100 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Методичне забезпечення 
1 Опорний конспект лекцій з дисципліни «Наукові дослідження в обліку, аудиті та оподаткуванні» для 

магістрів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” // Укладач: д.е.н, проф. Кучеренко Т.Є.  

2 Методичні вказівки і завдання для практичних занять з дисципліни “Наукові дослідження в обліку, 

аудиті і оподаткуванні ” для магістрів спеціальності 071 “Облік і оподаткування» // Укладач: д.е.н, 

проф. Кучеренко Т.Є. Умань.: УНУС, 2020. 32 с. 

3 Методичні вказівки і завдання для виконання самостійної роботи з дисципліни “Наукові дослідження 

в бухгалтерському обліку ” для магістрів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” // Укладач: д.е.н, 

проф. Кучеренко Т.Є. Умань: УНУС, 2020. 31 с.  

 


