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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Наука і наукове дослідження. Система навчання та наукових досліджень з обліку і
аудиту. Аудиторні заняття з облікових дисциплін - найважливіша складова навчання
студентів. Самостійна робота та інші форми й методи навчання студентів в процесі вивчення
дисциплін облікового циклу. Технологія виконання магістерської роботи. Основні вимоги і
правила оформлення науково-дослідної роботи. Процедура підготовки до захисту і власне
захист магістерської роботи. Методика і організація контролю за рівнем знань студентів
облікового профілю. Організація навчально-методичної і науково-дослідної роботи.
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та
оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику (ПРН15).
Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення професійних
завдань, у тому числі іноземними мовами (ПРН-16).
Вміти проектувати, планувати і проводити дослідження, здійснювати їх інформаційне
та методичне забезпечення (ПРН-19).
Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою за
фахом, вміння генерувати нові ідеї в сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування (ПРН-20).
Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері теорії, методики,
організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування, робити науковообґрунтовані висновки та розробляти пропозиції щодо їх вирішення (ПРН-22).

