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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» є однією із складових комплексної 

підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Основи наукових досліджень (Basics of the scientific research) – це сукупність методів, 

форм, прийомів, історичних аспектів становлення та розвитку наукових досліджень. Основи 

наукових досліджень охоплюють систему знань сутності методології та методики наукового 

дослідження і здатність вирішення практичних питань дослідницьким шляхом. 

Міждисциплінарні зв’язки – навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» 

інтегрує велику кількість базових понять та прийомів навчальних дисциплін циклу загальної та 

професійної підготовки бакалаврського рівня, зокрема таких як «Вступ до спеціальності», 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Системи і моделі бухгалтерського обліку» та інших.    

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів  

Завдання дисципліни - виховання у студентів навичок: вирішувати практичні питання 

дослідницьким шляхом; брати участь у науково-дослідницькій роботі; впроваджувати в 

практичну діяльність передові досягнення світової науки; вироблення творчих навичок у 

застосуванні наукових методів для розв’язання виробничих завдань; оволодіння методикою і 

технікою оформлення результатів наукових досліджень. 

Предметом дисципліни є науково-дослідницька робота та конструктивне мислення. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання:  

сучасної системи знань про методологію та методику економічних наукових досліджень з 

бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту; основних теорій, принципів, 

загальнонауковими та спеціальними методів і понять наукових досліджень у навчанні та 

професійній діяльності  

2. Уміння:  

володіти методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на 

підприємстві; застосовувати сучасні методи наукових досліджень для проведення 

дослідження на високому рівні; вирішувати практичні питання дослідницьким шляхом; 

розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних 

підходів. 

3. Комунікація:  

здатність презентувати результати наукових досліджень, вести дискусії з прикладних 

питань управління економічною системою; ефективно формувати комунікаційну стратегію 

при проведенні наукових досліджень; презентувати результати наукових досліджень; 

користуватися нормативно-правовим актами і науковою літературою з дослідницької 

проблематики; зрозуміле донесення власних наукових висновків, знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і нефахівців. 

4. Автономність та відповідальність:   

здатність самостійного використання методів наукових досліджень у вирішенні практичних 

задач діяльності; здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності; 

відповідальність за розвиток професійного знання і практики дослідницької роботи, за 

прийняття рішень у непередбачуваних умовах.  
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1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Основи наукознавства (загальні питання про науку,  

закономірності її розвитку): предмет і метод 

 Основи наукознавства: поняття, зміст та функції науки. Еволюція розвитку науки. 

Наукознавство та закономірності розвитку науки. Класифікація наук та наукових досліджень. 

Предмет і завдання курсу «Основи наукових досліджень». 

 

Тема 2. Бухгалтерський облік, контроль, аналіз та аудит як єдина 

 система знань – наука та об’єкт дослідження 

 Роль обліку в управлінні економікою. Сутність господарського обліку. Об’єктивна 

необхідність виникнення бухгалтерського обліку як складової господарського обліку. 

 

Тема 3. Історія розвитку бухгалтерського обліку, контролю,  

аналізу та аудиту як єдиної системи знань - науки 

 Формування бухгалтерського обліку як науки на основі єдності бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу та аудиту. Розвиток бухгалтерського обліку в країнах Європи, Америки та 

Азії. Історичний аспект розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Сучасний розвиток 

бухгалтерського обліку на основі стандартизації. 

 

Змістовний модуль 2 

Тема 4. Основні напрямки наукових досліджень бухгалтерського  

обліку, контролю аналізу та аудиту, та методика вибору  

теми наукових досліджень 

 Напрямки вибору наукових досліджень: удосконалення методики та організації 

бухгалтерського фінансового обліку, контролю, аналізу та аудиту; удосконалення методики та 

організації бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку, контролю, аналізу та аудиту; 

удосконалення методики та організації бухгалтерського податкового обліку, контролю, аналізу 

та аудиту.  

Методика вибору теми наукових досліджень: інформаційна база наукових досліджень з 

бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту; поняття наукової проблеми та критерії 

вибору теми дослідження; особливості вибору теми на рівні студентських досліджень; 

формування теми дослідження та обґрунтування вибору.  

Інформаційна база наукових досліджень з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та 

аудиту: поняття інформаційної бази; методика роботи з літературними джерелами; 

використання автоматизованих джерел інформації. 

 

Тема 5. Методи наукових досліджень (дослідницької роботи) 

 Основи методології наукових досліджень: теорія пізнання та процес наукового пізнання: 

поняття терміну «методологія наукових досліджень» та його практичний зміст; проблема як 

ключовий момент методології наукового дослідження.  

Загальнонаукові методи наукового дослідження (дослідницької роботи). 

 Специфічні методи дослідження, які застосовуються в бухгалтерській науці: 

монографічний, статистичний, розрахунково-конструктивний, графічний та ін.  

Сутність поняття «специфічні методи дослідження»: монографічний метод дослідження; 

статистичний метод дослідження; розрахунково-конструктивний метод дослідження; графічний 

метод дослідження. 
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Тема 6. Організація дослідницької роботи, праці дослідника та НДРС 

Організація дослідницької роботи та праці дослідника у виробничих умовах: особливості 

творчої праці та принципи її організації; основи методики дослідницької роботи; основи 

організації праці дослідника; методика і техніка відбору та систематизації матеріалів 

дослідження; експериментування, оцінка та впровадження наукових досліджень. 

Особливості організації НДРС під час навчання: основи методики дослідницької роботи 

студента; основи організації праці студента-дослідника; методика і техніка відбору та 

систематизації матеріалів дослідження. 

 

Тема 7. Методика і техніка оформлення результатів дослідження 
 Узагальнення даних дослідження: підходи до узагальнення даних; систематизація 

результатів наукового дослідження; методика і техніка оформлення результатів дослідження; 

загальні вимоги до рукописів наукових праць. 

 Літературне опрацювання, ілюстрації та опанування: особливості наукової мови та етики 

цитування; літературні форми представлення результатів наукових досліджень; етика 

цитування та використання наукових матеріалів; робота над оформленням основного тексту; 

оформлення списку використаних джерел. 

 Завершення роботи, відзиви, рецензії, впровадження: оформлення роботи; подання 

роботи на одержання відзивів та рецензій; методика впровадження результатів дослідження. 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни «Основи наукових досліджень» (вибіркова) 

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітніх програм «Облік і аудит» 

Денна форма навчання 

№
 з

а
н

я
т
т
я

 

Тема заняття Види навчальних занять 

Максималь

на 

кількість 

балів 

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

Змістовий модуль №1 

1 

Тема 1. Основи наукознавства 

(загальні питання про науку, 

закономірності її розвитку): предмет 

і метод 

Семінар-розгорнута бесіда 4 

2 

Тема 2. Бухгалтерський облік, 

контроль, аналіз та аудит як єдина 

система знань -  наука та об’єкт 

дослідження 

Семінар-розгорнута бесіда 4 

3 

Тема 2. Бухгалтерський облік, 

контроль, аналіз та аудит як єдина 

система знань -  наука та об’єкт 

дослідження 

 

Семінар-конференція 
4 
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4 

Тема 3. Історія розвитку 

бухгалтерського обліку, контролю, 

аналізу та аудиту як єдиної системи 

знань - науки 

  

Семінар-розгорнута бесіда  
4 

5 

Тема 3. Історія розвитку 

бухгалтерського обліку, контролю, 

аналізу та аудиту як єдиної системи 

знань - науки 

  

Семінар-розгорнута бесіда  
4 

Змістовний модуль № 2 

6 

Тема 4. Основні напрямки наукових 

досліджень з бухгалтерського 

обліку, контролю, аналізу та аудиту, 

та методика вибору теми наукових 

досліджень 

 

Дискусія з елементами аналізу 
4 

7 

Тема 4. Основні напрямки наукових 

досліджень з бухгалтерського 

обліку, контролю, аналізу та аудиту, 

та методика вибору теми наукових 

досліджень 

 

Дискусія з елементами аналізу 
4 

8 

Тема 5. Методи наукових 

досліджень (дослідницької роботи) 

 

Семінар- розв’язання 

проблемних завдань 

4 

9 
Тема 5. Методи наукових 

досліджень (дослідницької роботи) 

 

Навчальне заняття 
4 

10 
Тема 5. Методи наукових 

досліджень (дослідницької роботи) 
Колоквіум 6 

11 
Тема 6. Організація дослідницької 

роботи, праці дослідника та НДРС 
Навчальна конференція 5 

 

12 

Тема 6. Організація дослідницької 

роботи, праці дослідника та НДРС 
Навчальна конференція  5 

13 

Тема 7. Методика і техніка 

оформлення результатів 

дослідження  

Операційні ігри 4 

14 
Виконання контрольної (модульної) 

роботи 

Виконання контрольної 

(модульної) роботи 
- 

15 

Тема 7. Методика і техніка 

оформлення результатів 

дослідження  

Операційні ігри 4 

Усього  балів за роботу  на семінарських (практичних) заняттях 60 

За виконання контрольної (модульної) роботи 

Контроль

на 

(модульн

а) робота 

(Заняття 

№14) 

Виконання контрольної (модульної) роботи 20 

Усього  балів за виконану контрольну (модульну роботу 20 

За виконання і захист індивідуальних завдань самостійної роботи 

Види індивідуальних завдань * 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 10 
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2. Написання реферату (есе) 10 

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою  10 

4. Підготовка презентації за заданою тематикою  10 

5. Наукова публікація з проблем обліку  20 

6. Написання конспектів за темами, винесеними  на самостійне вивчення  10 

Усього  балів за виконання і захист  індивідуальних завдань СРС 20 

Разом балів  100 

* Студент може обрати вибіркові завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 20 балів.  

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю 

(залік). Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

  Всі об’єкти поточного контролю знань студентів з даної дисципліни поділяються на 

обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати 

обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належать альтернативні 

завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб 

набрати необхідну кількість балів поточного контролю.         

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів є: 

1) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  – від 0 до 60 балів;  

2) виконання контрольних (модульних робіт) –  від 0 до 20 балів;  

3) виконання завдань для самостійної роботи (студент може обрати не більше двох 

завдань в межах відведених балів) – від 0 до 20 балів. 

 При оцінюванні роботи на аудиторних заняттях протягом семестру оцінці підлягають 

відповіді (виступи) на аудиторних заняттях, під час проведення  семінарів-конференцій, 

дискусій, результати виконання навчальних завдань на практичних заняттях, активна участь 

при обговоренні питань. Діапазон оцінювання від 0  до 60 балів 

 При контролі за виконанням контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають 

результати виконання контрольної (модульної) роботи, яка оцінюється в діапазоні від 0 до 20 

балів. 

 Таким чином, оцінка всіх обов’язкових завдань становить 80 балів із 100, якими 

оцінюється весь поточний контроль. 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни «Основи наукових досліджень» (вибіркова) 

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітніх програм «Облік і аудит» 

Заочна форма навчання 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

№ 

заняття 

Теми заняття Види занять Макс. 

кількість 

балів 

Відповіді (виступи) на контактних заняттях 

1 Тема 1. Основи наукознавства 

(загальні питання про науку, 
Міні-лекція  - 

Міні-семінар – розгорнута бесіда 2 
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закономірності її розвитку): предмет і 

метод 

Тема 2. Бухгалтерський облік, 

контроль, аналіз та аудит як єдина 

система знань -  наука та об’єкт 

дослідження 

Тестовий контроль знань 2 

2 Тема 3. Історія розвитку 

бухгалтерського обліку, контролю, 

аналізу та аудиту як єдиної системи 

знань - науки 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар - дискусія з 

елементами розгляду проблемних 

ситуацій 

3 

Тестовий контроль знань 3 

3 Тема 4. Основні напрямки наукових 

досліджень з бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу та аудиту, та 

методика вибору теми наукових 

досліджень» 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар – розгорнута бесіда 3 

Тестовий контроль знань 
3 

4 Тема 4. Основні напрямки наукових 

досліджень з бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу та аудиту, та 

методика вибору теми наукових 

досліджень» 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар - дискусія з 

елементами розгляду проблемних 

ситуацій 

3 

Тестовий контроль знань 3 

5 Тема 5. Методи наукових досліджень 

(дослідницької роботи)» 

 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар – дискусія 3 

Тестовий контроль знань 3 

6 Тема 6. Організація дослідницької 

роботи, праці дослідника та НДРС 

 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар – «мозговий штурм» 3 

Тестовий контроль знань 3 

7 Тема 7. Методика і техніка 

оформлення результатів дослідження 

 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар – дискусія 3 

Тестовий контроль знань 3 

Усього балів відповіді (виступи) на контактних заняттях 40 

Результати виконання контрольних (модульних) робіт  

8 Контрольна (модульна) робота Виконання контрольної 

(модульної) роботи 
10 

Усього балів за контактні заняття 50 

 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

Виконання і захист  обов’язкових індивідуальних завдань самостійної роботи 

Види завдань Форма 

подання 

Термін подання і 

реєстрації 

Форма контролю Макс. 

кіл-ть 

балів 

Домашнє індивідуальне 

завдання 

письмова За два тижні до 

початку сесії 

Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком 

20 
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Індивідуальне завдання за 

дистанційним курсом 

електронн

а 

За два тижні до 

початку сесії 

Викладачем в 

онлайн-режимі 

20 

Виконання і захист  вибіркових індивідуальних завдань самостійної роботи (1-го завдання) 

1.Аналітичний (критичний) 

огляд наукових публікацій 

 

 

 

 
Письмова 

або 

електронна 

 

 

 

 

Індивідуально 

викладачу за 

графіком  

 

 

 

 

Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком  
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2.Аналітичний звіт власних 

наукових досліджень 

3. Підготовка реферату 

4.Підготовка презентацій 

5.Виконання презентацій в 

рамках дослідницьких 

проектів кафедри 

(факультету) 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 50 

Разом  100* 

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в 

роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові 

бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

  Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю. 

Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

Об’єкти поточного контролю знань студентів заочної форми навчання з даної 

дисципліни поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі 

студенти повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових 

належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний 

розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів поточного контролю.       

Об’єктами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є: 

1. Відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

2. Виконання  контрольної (модульної) роботи – 10 балів 

3. Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи в міжсесійний 

період – 0-50 балів. 

Сесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: 

а) відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

б) контрольної (модульної) роботи – 0-10 балів. 

Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

Міжсесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: виконання і захист 

обов’язкових завдань для самостійної роботи 

а) домашнє індивідуальне завдання – 0-20 балів: 

        - за виконання індивідуального завдання – 0-10 балів; 

        -  за захист індивідуального завдання в обговоренні його результатів з  

            викладачем (у дні і години за графіком «Дня заочника»). – 0-10 балів: 

б) індивідуальне завдання за дистанційним курсом – 0-20 балів. 

Вибіркові об’єктами поточного контролю для заочної форми навчання наведені у Карті 

навчальної роботи студента і оцінюються в 10 балів. 
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 За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності 

— в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись 

додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Таким чином поточний контроль в міжсесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

 Результатами поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 

до 100 балів (включно). 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання 

має право їх відпрацювати за графіком консультацій. 

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 

календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять 

(завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у 

відповідному семестрі. 

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, 

виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні 

обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, 

повістка, тощо. 

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач. 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному 

журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи. 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

4.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни «Основи наукових досліджень» (вибіркова) 

 для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

освітньої програми «Облік і аудит» 

Дистанційна форма навчання 

№  

занятт

я 

 

Тема заняття 

 
Форма занять і контролю 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

За знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі 

1 

 

Тема 1. Основи наукознавства (загальні 

питання про науку, закономірності її 

розвитку): предмет і метод 

Установча міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

2 

Тема 2. Бухгалтерський облік, 

контроль, аналіз та аудит як єдина 

система знань -  наука та об’єкт 

дослідження 

Міні-лекція (конспект) 1 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

3 

Тема 2. Бухгалтерський облік, 

контроль, аналіз та аудит як єдина 

система знань -  наука та об’єкт 

дослідження 

Міні-лекція (конспект) 1 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

4 

 

Тема 3. Історія розвитку 

бухгалтерського обліку, контролю, 

аналізу та аудиту як єдиної системи 

знань - науки 

Міні-лекція (конспект) 1 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

5 

 

Тема 3. Історія розвитку 

бухгалтерського обліку, контролю, 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 3 
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аналізу та аудиту як єдиної системи 

знань - науки 

дистанційному режимі 

6 

 

Тема 4. Основні напрямки наукових 

досліджень з бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу та аудиту, та 

методика вибору теми наукових 

досліджень 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

7 

 

Тема 4. Основні напрямки наукових 

досліджень з бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу та аудиту, та 

методика вибору теми наукових 

досліджень 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

8 

 

Тема 5. Методи наукових досліджень 

(дослідницької роботи) 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

9 

 

Тема 5. Методи наукових досліджень 

(дослідницької роботи) 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

10 

 

Тема 5. Методи наукових досліджень 

(дослідницької роботи) 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

11 

 

Тема 5. Методи наукових досліджень 

(дослідницької роботи) 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

12 

 

Тема 6. Організація дослідницької 

роботи, праці дослідника та НДРС 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

13 

 

Тема 6. Організація дослідницької 

роботи, праці дослідника та НДРС 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

14 

 

Тема 7. Методика і техніка оформлення 

результатів дослідження 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

15 

Тема 7. Методика і техніка оформлення 

результатів дослідження 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

Усього балів за дистанційні заняття 70 

За виконання і захист підсумкових контрольних робіт  

16 Підсумкова контрольна робота Підсумковий контроль 20 

Усього балів за підсумкові контрольні роботи 20 

За виконання індивідуальних завдань самостійної роботи за вибором (1-го завдання) 

1. Виконання і захист 

індивідуальних науково-

пізнавальних завдань. 

(письмова 

або 

електронна) 

Індивідуально 

викладачу за 

графіком 

дистанційного 

навчання 

Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком 

дистанційного 

навчання 

10 

2. Підготовка рефератів, есе з 

аналізом публікацій. 

10 

3. Аналітичний (критичний) 

огляд наукових публікацій. 

заданою тематикою  

10 
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4. Виконання завдань з 

поглибленого вивчення 

дисципліни. 

5. Аналітичний звіт власних 

наукових досліджень за 

відповідною тематикою.  

10 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 10 

Науково-дослідна робота студентів* 10 

Разом 100* 

* Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові 

(заохочувальні) бали в діапазоні від 0 до 10 балів за кожне належним чином виконане завдання. 

При цьому їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр. 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

  Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю. 

Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

Об’єкти поточного контролю знань студентів заочної форми навчання з даної 

дисципліни поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі 

студенти повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових 

належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний 

розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів поточного контролю.       

Обов’язковими об’єктами поточного контролю для дистанційної форми навчання є: 

- відповіді, виконання завдань під час занять в дистанційному режимі (на форумах, у 

чатах, у Skype тощо) - 0-70 балів; 

- виконання і захист підсумкової контрольної роботи – 20 балів. 

Виконання підсумкової контрольної роботи за дистанційним курсом видається 

студентам для самостійного виконання з наступним контролем викладачем в онлайн-режимі. Її 

виконання передбачає визначення комплексних знань з усього матеріалу дисципліни. Захист 

підсумкової контрольної роботи за дистанційним курсом виконується у суворо визначений 

період часу та оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів.  

Вибіркові об’єктами поточного контролю для дистанційної форми навчання наведені у 

Карті навчальної роботи студента і оцінюються в 10 балів. 

Сума набраних балів включається до загальної кількості балів за виконання завдань 

студента з дисципліни. 

Таким чином, всі обов’язкові та вибіркові об’єкти поточного та підсумкового контролю 

оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). 

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку поточної 

і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування 

дисципліни. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати 

поточного контролю знань і заноситься до відомості поточної і підсумкової успішності. 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи студента є засвоєння в 

повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою, та послідовне формування у 

студентів самостійності як риси характеру, що відіграє важливу роль у підготовці сучасного 

фахівця вищої кваліфікації. 

Враховуючи зміст, цілі та завдання, що вирішуються в процесі опанування навчального 

матеріалу з дисципліни, можна виділити такі види самостійної роботи студентів: 
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1) теоретична підготовка до практичних занять – опрацювання лекційного матеріалу, 

навчально-методичної літератури; ознайомлення та конспектування основних норм 

нормативно-правової бази; 

2) практична підготовка до аудиторних занять – виконання практичних ситуаційних 

завдань; 

 3) виконання індивідуальних завдань – за вивченим матеріалом відповідної теми студент 

в поза аудиторний час виконує практичні (ситуаційні) завдання. 

4) пошуково-аналітична робота – пошук (підбір) та огляд літературних джерел за обраною 

студентом проблематикою; написання реферату (есе, доповіді) за обраною темою; аналітичне 

дослідження та розгляд наукових статей; 

5) науково-дослідна робота – підготовка наукової роботи за обраною темою дослідження; 

представлення результатів проведеної роботи на науковому студентському гурткові у вигляді 

доповіді та презентації; написання наукових статей, тез доповідей з подальшим їх 

опублікуванням; виконання завдань в рамках науково-дослідних проектів кафедри. 

  Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи  є засвоєння студентами 

основ методології та методики економічних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу та аудиту. 

Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати 

теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити рекомендовану літературу, навчальні 

посібники, лекційний матеріал. 

Якщо виконана індивідуальна робота не відповідає зазначеній вимозі, вона не 

приймається до рецензування. У випадку утруднень при виконанні індивідуальної роботи 

необхідно звертатися на кафедру обліку і оподаткування згідно з графіком надання 

консультацій та проведення індивідуальних занять. 

Крім того, студентами можуть бути виконані наступні види вибіркових індивідуальних 

завдань СРС за вибором (1-го завдання): 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою. 

2. Написання есе (реферату). 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою. 

4. Підготовка презентації за заданою тематикою. 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*. 

Вимоги до оформлення рефератів 

 Реферати виконуються на аркушах білого паперу формату А4, які скріплюються та 

підписуються студентом за встановленою формою. 

 Обсяг реферату має бути не більше 10 сторінок машинописного тексту (інтервал 1,5). 

 При написанні реферату має бути використано не менше 10 літературних джерел, на які 

за текстом мають бути посилання. 

 Структура реферату: 

- Титульний лист 

- Зміст (з нумерацією сторінок) 

- Вступ (актуальність теми) 

- Основна частина (огляд літературних джерел, виклад основного змісту, 

постановка проблеми та розробка шляхів її вирішення) 

- Висновок: сучасний стан висвітлення та погляди на висвітлення проблеми 

(питання) 

- Список використаних літературних джерел 

- Додатки (ілюстрований матеріал: таблиці, рисунки, схеми тощо) 
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5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для 

самостійної роботи 

Денна форма навчання 

Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 20 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання: 

- Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою - 0-10 

балів; 

- Написання реферату (есе) - 0-10 балів; 

- Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою - 0-10 балів; 

- Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою - 0-10 балів; 

- Підготовка презентації за заданою тематикою - 0-10  балів; 

- Наукова публікація з проблем обліку – 0-20 балів; 

- Написання конспектів за темами, винесеними  на самостійне вивчення – 0-10 балів. 

За рішенням кафедри, студентам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного контролю 

(0-20 балів).   

Заочна (дистанційна) форма навчання 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів. 

Індивідуальні завдання самостійної роботи та їх оцінювання  

- Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою – 0-10  

   балів;  

- Написання реферату – 0-10 балів; 

- Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою – 0-10  

   балів; 

- Підготовка презентації за заданою тематикою – 0-10 балів; 

- Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) – 0-10  

   балів. 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності 

— в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись 

додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

6.1. Основна література 

1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. 

2. Гетьманцева Н.Д. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009. – 516 с. 

3. Грищенко І.М., Григоренко О.М., Борисейко В.А. Основи наукових досліджень: Навч.  посіб. – 

К.: КНТЕУ, 2001. – 185 с. 

4. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навч.  посіб. – К.: ЦНЛ, 

2004. – 202 с. 

5. Ковальчук В.В., Маїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навч. посіб.: 2-е вид. – К.: ВД 

«Професіонал», 2004. – 208 с. 

6. Макогон Ю.В., Пилипенко В.В. Основи наукових досліджень в економіці: Навч. посіб.:2-ге вид. 

– Донецьк: Альфа-прес, 2007. 

7. Наринян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований: Учебное пособие. – К.: Из-во 

Европейского университета, 2002. – 110 с. 
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8. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень - К.: РНКЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 

с. 

9. Сопко В.В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. –К.: НМК ВО, 1990.–148 с. 

10. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 

317 с. 

11. Тормоса Ю.Г. Основи наукових досліджень: Нав.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: 

КНЕУ, 2003. 

12. Трохименко Л.М. Основи наукових досліджень з обліку та аудиту: Нав.-метод. посіб. для 

самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2008. 

13. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень (Конспект лекцій): Посібник: - К.: Академвидав, 

2005. 

14. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької роботи: 

Підручник: 3-є видання. – К.: Знання-Прес, 2003. 

 

6.2. Додаткова література  

1. Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні: системний підхід: Монографія. – К.: КНТЕУ, 

2010. – 650 с. 

2. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с. 

3. Кужельний М.В. Левицька С.О. Організація обліку: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 

2010. – 352 с. 

4. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження.–Л.: Світ, 2001. – 415 с. 

5. Сергеев К.А., Соколов А.Н. Логический анализ форм научного познания. – Л.: Наука, 1986. 

6. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2006. – 

526 с. 

7. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: 

Підручник. – К.:КНЕУ, 2004. – 412 с. 

8. Терещенко Л.О., Гушко С.В., Шайкан А.В. Управлінські інформаційні системи: Підручник. – 

К.:КНЕУ, 2008. – 488 с. 

 


