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І. Опис практики навчально-наукової 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність,  

освітньо-професійна програма, 

освітній рівень 

Характеристика виду практики 

Заочна форма навчання  

Галузь знань: 07 Управління та 

адміністрування  

 

Спеціальність:  

071 Облік і оподаткування 

 

Освітньо-професійна програма:  

Облік і оподаткування 

 

Освітній рівень:  

Магістр 

Навчально-наукова 

Рік навчання – 1-й 

Кількість годин / 

кредитів 60/2 

Семестр – 1-й  

Самостійна робота –54 год. 

ІНДЗ: немає 
Консультації – 4 год. 

Форма контролю:  

диференційований залік  

Мова навчання Українська 

 

ІІ. Інформація про керівника практики 
 

Прізвище, ім’я, по батькові – Мельник Катерина Петрівна 

Науковий ступінь – доктор економічних наук 

Вчене звання – доцент 

Посада – професор кафедри обліку і оподаткування 

Контактна інформація: +38-066-588-67-46, Melnyk.kateryna@vnu.edu.uaua 

Дні занять: http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi 

 

ІІІ. Опис навчально-наукової практики 

 

1. Анотація практики. 
Навчально-наукова практика з обліку і оподаткування з написанням кваліфікаційної 

роботи спрямована на засвоєння і розвиток у магістрів навичок щодо виявлення, опрацювання, 

систематизації та оцінки наукових праць з означеної тематики і проблематики. Результатом 

проходження навчально-наукової практики з обліку і оподаткування з написанням 

кваліфікаційної роботи є написання тез як апробації наукових досліджень та/або 

опублікування наукової статті (за бажанням). У процесі навчальної практики 

використовуватимуться елементи методології наукових досліджень в обліку і оподаткуванні.  

 

2. Пререквізити. Постреквізити. 

2.1 Пререквізити. 

Навчально-наукова практика з обліку і оподаткування з написанням кваліфікаційної 

роботи є логічним продовженням дисципліни Методологія наукових досліджень в обліку і 

оподаткуванні. 

2.2 Постреквізити. 

В результаті завершення навчально-наукової практики з обліку і оподаткування 

рекомендується представлення першого розділу кваліфікаційної роботи магістра. 

3. Мета і завдання практики.  

Метою навчально-наукової практики з обліку і оподаткування є вироблення та 

удосконалення у майбутніх магістрів системних знань з методології наукових досліджень та 

досконалих навиків за професійним спрямовуванням. 

https://vnu.edu.ua/uk/personal/melnik-katerina-petrivna
http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi


Основними завданнями навчально-наукової практики з обліку і оподаткування з 

написанням кваліфікаційної роботи є: 

– ознайомитися з сайтами наукових бібліотек України; 

– ознайомитися з сайтами закордонних наукових бібліотек; 

– ознайомитися з методологією наукових досліджень в сфері обліку і оподаткування; 

– оволодіти навичками написання тез доповідей на конференції; 

– навчитись виявляти і формулювати проблемні питання, виявляти джерела і причини 

виникнення проблем і здійснювати пошук їх вирішення; 

– набути навичок щодо виконання науково-дослідної роботи студентів (НДРС), 

підготування наукових доповідей і статей. 

 

4. Результати навчання (компетентності). 

У результаті проходження навчально-наукової практики з обліку і оподаткування з 

написанням кваліфікаційної роботи студент набуде таких компетентностей. 

Інтегральна компетентність –здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у 

сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК): 

– ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

– ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

– ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

– ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

– ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

– ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

– ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

– ЗК09. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

– ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

– СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків. 

               – СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних 

завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування. 

Програмні результати навчання (ПРН): 

– ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний 

рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення 

сучасних проблем економіки та управління. 

– ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління 

суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження. 

– ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб 

управління суб’єктом господарювання. 

– ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську 

практику. 

– ПР16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення 

комунікативних завдань державною та іноземними мовами. 



– ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, 

контактними аудиторіями. 

IV. Етапи практики 

 

Етапи Зміст, основні завдання, тривалість 

1. Підготовчий Ознайомлення з науковими бібілотеками. Потенційні можливості 

для наукових досліджень. 2 тижні 

2. Ознайомлювальний Огляд і опрацювання наукових праць і нормативного забезпечення. 

6 тижнів. 

3. Основний Написання і підготовка до публікації тез (статті). 

4. Підсумковий Написання першого розділу кваліфікаційної роботи. 

 

V. Види (форми) індивідуальних завдань  

Питання та завдання для індивідуальної роботи під час навчально-наукової практики з 

обліку і оподаткування з написанням кваліфікаційної роботи прописано в методичних 

рекомендаціях, розміщених за посиланням: https://bit.ly/3InyQN9 

 

VІ. Оцінювання результатів практики 

 
Назви  етапів 

проходження 

навчально-наукової 

практики 

Усьо

го 

годи

н 

Питання до 

розгляду 

Вид 

навчальної  

діяльності 

Форма проведення 

навчально-наукової 

практики 

Бали 

1 2 3  4 5 

Ознайомлення з 

науковою бібліотекою 

університету 

2  

Структура наукової 

бібліотеки 

Потенційні 

можливості для 

наукових досліджень 

Самостійна  

робота 

 

 

Ознайомлення з 

науковими 

бібліотеками м. Луцьк 

2  

Структура наукової 
бібліотеки 

Потенційні 

можливості для 

наукових досліджень 

Самостійна  
Робота 

Самостійна робота з 
навчально-методичною 

літературою (НМЛ)  

Ознайомлення з 

сайтами наукових 

бібліотек України 

2  

Структура наукових 

бібліотек 

Потенційні 

можливості для 

наукових досліджень 

Самостійна  

Робота 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою (НМЛ)  

Ознайомлення з 

сайтами закордонних 

наукових бібліотек  

2  

Структура наукових 

закордонних 

бібліотек. Потенційні 

можливості для 
наукових досліджень 

Самостійна  

Робота 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою (НМЛ)  

Здобуття навиків 

опрацювання 

авторефератів 

5  

Сформувати таблицю 

за результатами 

огляду авторефератів 

дисертацій по темі 

кваліфікаційної 

роботи 

Самостійна  

робота 

Самостійна робота з  

навчально-методичною 

ю літературою (НМЛ) 
10 

Здобуття навиків 

опрацювання наукових 

статей 

5  

Сформувати таблицю 

за результатами 

огляду наукових 

статей по темі 

кваліфікаційної 

роботи 

Самостійна  

Робота 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою (НМЛ) 
10 

https://bit.ly/3InyQN9


Здобуття навиків 

опрацювання 

монографій 

5  

Сформувати таблицю 

за результатами 

огляду монографій по 

темі кваліфікаційної 

роботи 

Самостійна  

робота 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою (НМЛ) 10 

Здобуття навиків 

опрацювання 

нормативно-правової 
бази  

5  

Сформувати таблицю 

за результатами 

огляду нормативно-

правової бази по темі 
кваліфікаційної 

роботи 

Самостійна  

робота 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою (НМЛ) 
10 

Написання і 

опублікування тез 

доповідей на наукову 

конференцію (статті за 

бажанням) 

12 
Тези (стаття за 

бажанням) 

Самостійна  

робота 

Виконання завдань 

згідно вимог до звіту 

практики, оформлення 

звіту, презентація 

результатів. 

 

20 

Написання першого 

розділу кваліфікаційної 

роботи 

10  

Перший розділ 

кваліфікаційної 

роботи 

 

Самостійна  

робота 

Виконання завдань 

згідно вимог до звіту 

практики, оформлення 

звіту, презентація 

результатів. 
 

30 

Формування звіту з 

практики, захист 
матеріалів практики 

4 

Формування звіту з 

практики, захист 
матеріалів практики 

Самостійна  

робота 

Представлення 

матеріалів практики 
10 

Всього годин – балів 54 х х х 100 

 

Політика викладача щодо студента. Навчально-наукова практика з обліку і 

оподаткування з написанням кваліфікаційної роботи відбувається під керівництвом керівника 

практики від кафедри і наукового керівника кваліфікаційної роботи. Відвідування визначених 

графіком консультацій є обов’язковим компонентом оцінювання. Студенти зобов’язані 

заздалегідь повідомляти викладача та керівника від підприємства про відсутність на 

навчально-науковій практиці. Через об’єктивні причини (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування, індивідуальний план навчання) навчально-наукова практика з обліку і 

оподаткування з написанням кваліфікаційної роботи може відбуватись в он-лайн формі з 

використанням системи Moodle, Office 365 за погодженням із керівником курсу.  

Політика щодо академічної доброчесності. Списування чужих ідей у процесі 

написання тез і статей заборонено. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Письмові роботи у вигляді тез і статей, 

які виконуватимуться з порушенням термінів без поважних причин, не приймаються до 

розгляду.  

Шкала оцінювання 

 

Оцінка в балах за всі види навчальної діяльності Оцінка 

90 – 100 Відмінно 

82 – 89 Дуже добре 

75 – 81 Добре 

67 – 74 Задовільно 

60 – 66 Достатньо 

1 – 59 Незадовільно 

 



VІІ. Підсумковий контроль 

 

Формою підсумкового контролю є диференційований залік. 

Якщо студент успішно виконав усі запропоновані викладачем завдання, що 

відображено у звіті, підготував звіт згідно з усіма вимогами, проводиться захист звіту з 

практики перед комісією.  

Залікова оцінка визначається за результатами захисту. 

 

VІІІ. Рекомендована література та інтернет-ресурси 

Основна 

1. Бруханський Р. Ф. Методологія наукових досліджень і викладання облікових 

дисциплін : опорний конспект лекцій для студентів спеціальності «Облік і оподаткування». 

Тернопіль : ТНЕУ, 2022. 110 с. 

2. Кулинич М. Б., Фатенок-Ткачук А. О. Мельник К. П. Облік, аналіз, аудит і 

оподаткування економічних суб’єктів: організаційно-методологічні аспекти : монографія. 

Луцьк : «Вежа Друк», 2021. 136 с. 

3. Мельник К. П., Стащук О. В., Шматковська Т. О., Медвідь Л. Г. Інституціональний 

розвиток методології наукових досліджень з обліку і аудиту. Вісник Львівського торговельно-

економічного університету. Економічні науки. 2021. № 64. С. 97–102. 
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