ДИПЛОМНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА
Дипломна магістерська робота – це самостійна кваліфікаційна робота дослідного
характеру, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки в рамках нормативної
та варіативної складових освітньо-професійної програми підготовки магістрів за
спеціальністю «Облік і оподаткування». Вона є формою контролю набутих магістрантом у
процесі навчання інтегрованих знань, умінь, навичок, які необхідні для виконання
професійних обов'язків.
Дипломне
магістерське
дослідження
передбачає
самостійне
виконання
кваліфікаційної теоретичної або прикладної наукової роботи, в якій на підставі авторського
узагальнення та аналізу науково-практичної інформації, авторських досліджень вирішені
завдання, що мають значення для певної галузі знань. Дипломна магістерська робота
відноситься до розряду навчально-дослідних робіт, виконується магістрантом за
матеріалами, зібраними за період навчання в магістратурі та в процесі переддипломної
практики.
Компетенції та результати, якими повинен володіти здобувач:
Здатність зробити індивідуальний внесок в науку – отримати та презентувати
результати дослідження, виокремити особистий внесок в отримання цих результатів,
аргументувати та захищати новизну власної теоретичної позиції та науково-методичних
розробок, в т.ч. володіння навичками написання тез доповідей на наукові та тематичні
конференції чи семінари, представлення таких досліджень у доповідях; володіння
методикою написання та цитування наукових статей та публікацій з урахуванням науко
метричних показників.
Здатність виконувати пошук джерел, які мають відношення до вирішення
професійних завдань, сприймати нові знання і орієнтуватися на рівні професіонала в певній
вузькій предметній області обліку, аналізу, підготовки звітності, контролю і ревізії, аудиту,
податкового і бюджетного контролю, оподаткування;
Здатність використовувати положення та методи дослідження математики,
статистики, менеджменту, економічного аналізу тощо для розв’язання задач удосконалення
обліку, контролю, ревізії, аудиту, фінансового моніторингу;
Здатність узагальнювати, абстрагувати та конкретизувати, професійні знання та
формулювати мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, формувати структуру і розробляти
технологічну карту дослідження, створювати нові знання через оригінальні дослідження,
якість яких відповідає національному та світовому рівням.
Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати
застосування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб
управління суб’єктом господарювання.
Вміти відслідковувати найновіші досягнення в професій
ній сфері та знаходити
джерела, які мають відношення до сфери професійних інтересів фахівця, працювати з
різними джерелами, розшукувати, обробляти, аналізувати та синтезувати отриману
інформацію, працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних.
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.

