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Основні результати навчання на науковому семінарі: 

ЗК01. Вміння виявляти проблеми, визначати та вирішувати  завдання. 

ЗК03. Здатність розробляти та управляти науковими проектами.   

ЗК04. Здатність проводити дослідження на високому науковому та практичному рівні. 

ЗК07. Здатність працювати в контексті міжнародної співпраці в галузі дослідницької, 

проектно-інноваційної діяльності у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування 

ЗК09. Здатність оцінювати та забезпечувати якість дослідницької та наукової діяльності. 

ЗК11. Здатність працювати в команді, брати на себе відповідальність задля досягнення 

поставленої мети.  

СК 02. Здатність працювати з різними інформаційними ресурсами, отримувати, 

обробляти, аналізувати, систематизувати  інформацію з питань обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування.  

СК 04. Здатність вирішувати комплексні завдання функціонування системи обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для критичного оцінювання результатів 

досліджень  з урахуванням соціальних, етичних, правових та економічних проблем.  

СК 05. Здатність проводити емпіричні дослідження та використовувати економіко-

математичні методи аналізу для встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

СК 06. Здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні методи наукових 

досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для 

обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез. 

ПР 01. Вміти розвивати та підвищувати свій науковий світогляд, володіти сучасними 

теоріями і концепціями у сфері економіки, управління та адміністрування на основі 

етичних міркувань (мотивів). 

ПР 04. Вміти одержувати нові наукові результати дослідження в сфері обліку, аналізу, 

контролю, оподаткування з урахуванням сучасних теорій, концепцій та методологій 

розвитку наук обліково-аналітичного спрямування та оподаткування. 

ПР 07. Володіти сучасними підходами до методології та організації обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування. 



ПР 08. Оцінювати результати досліджень в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування з урахуванням соціальних, екологічних, етичних, правових та економічних 

аспектів. 

ПР 09. Проводити емпіричні дослідження та використовувати економіко-математичні 

методи для встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
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Політика оцінювання 

Відвідування занять: відвідування  занять з дисципліни є обов'язковим для всіх 

аспірантів 

Відпрацювання пропущених занять передбачає самостійну підготовку здобувача вищої 

освіти за темою з використанням рекомендованих джерел, а також презентація результатів  

аналізу, контролю і аудиту бізнес-процесів (графік консультацій) 

Допуск до заліку: згідно з Положенням про організацію освітнього процесу всі аспіранти 

допускаються до заліку 

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих аспірантом за 

виконання практичних завдань. Максимальна модульна оцінка становить 100 балів. 

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється на основі підсумкової модульної оцінки, 

якщо вона становить не менше 60 балів. Якщо аспірант за результатами модульного 

контролю отримав менше 60 балів, він виконує залікове завдання, що практичні завдання 

з дисципліни. Максимальна оцінка за результатами залікового завдання складає 100 балів. 

В такому випадку підсумкова оцінка з дисципліни виставляється на основі залікового 

завдання. 

 

 

 


