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ВСТУП 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» 

розроблені згідно з Додатком 2 до «Положення про робочу програму навчальної дисципліни в 

Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. (протокол № 10), 

Положенням про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в ДВНЗ «КНЕУ імені 

Вадима Гетьмана», затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. (протокол № 10) та 

Рекомендацій щодо підготовки та оформлення Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни, 

затверджених Науково-методичною радою 27.05.2021 р. (протокол № 6) та введених в дію наказом 

ректора від 27.05.2021 р. № 306. 

Анотація навчальної дисципліни: 

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

підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

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 навчальної дисципліни – засвоєння здобувачами основ методології та 

методики економічних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та 

аудиту; наукових методів для розв’язання виробничих завдань; методики та техніки оформлення 

результатів наукових досліджень. 

Завдання навчальної дисципліни - виховання у здобувачів 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 навчальної дисципліни є науково-дослідницька робота та конструктивне 

мислення. 
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1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Змістовий модуль 1 

 

Тема 1. Поняття про науку і наукову діяльність 
 Поняття і характеристика науки як системи знань. Основні функції науки в сучасних 

умовах. Наука як особливий вид людської діяльності. Наукові знання, їх відмінності від звичайних 

знань. Процес пізнання. Знання. Характеристика елементів науки. Наукові закони, принципи, 

постулати, правила, наукові факти, гіпотези, теорії, категорії, терміни, поняття, закономірності, 

парадигми, проблеми (ідеї), методологію, методи, методики. Наука як діяльність. Регулювання 

наукової діяльності. Наукові школи.  

Предмет і завдання курсу «Основи наукових досліджень». 

 

Тема 2. Історія та класифікація наук. Бухгалтерський облік як наука 

 Історія науки. Основні етапи розвитку науки. Вплив науки на історію. Наукознавство: 

поняття, предмет, розділи. Предмет та розділи наукознавства. Передумови класифікації наук. 

Принципи класифікації наук. Загальна класифікація наук. Основні галузі науки. Характеристика 

економічних наук. Класифікація економічних наук. Ознаки науки про бухгалтерський облік. 

Передумови становлення бухгалтерського обліку як науки.  Чи є бухгалтерський облік наукою: 

аргументи “за” і “проти”. Облікові теорії.  Методологія бухгалтерського обліку. Українські вчені - 

творці бухгалтерської науки. 

 

Тема 3. Академічна доброчесність та запобігання плагіату у наукових роботах 

Академічна культура та етика. Принципи академічної доброчесності.  

Академічна нечесність. Основні прояви академічної нечесності в академічному світі. Плагіат 

у наукових роботах. Подання результатів групової роботи, якщо роботу замість групи виконала 

одна особа; подача як своєї роботи, написаної іншою особою; написання роботи на  замовлення; 

підробка результатів дослідження; хабарництво. Методи запобігання академічної нечесності. 

Некоректне використання наукових літературних джерел: перефразування, компіляція і 

плагіат. Посилання, перепосилання та цитування, перецитування, самоцитування: доцільність,  

вмотивованість, аргументованість, коректність.   

 

 

Змістовий модуль 2 

 

Тема 4. Логіка та дизайн наукового дослідження 
Поняття наукового дослідження. Знання та дія як аспекти наукових досліджень. Рівні 

наукового дослідження. Категорії сфери наукових досліджень. Процес наукового дослідження. 

Етапи наукового дослідження. 

Поняття наукової проблеми. Взаємодія відомого і невідомого у визначенні проблеми 

суб’єктом. Види проблем залежно від характеру невідомого. Шляхи вирішення інформаційної 

проблеми в наукових дослідженнях. Шляхи вирішення аналогових  проблем у наукових 

дослідженнях. Шляхи вирішення гіпотетичних проблем в наукових дослідженнях. Вибір проблеми 

дослідження у сфері бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.  

Поняття теми дослідження. Види тем. Процес формування теми дослідження. Критерії 

вибору теми дослідження. Фактори, які впливають на вибір теми дослідження. Структура назви 

наукової роботи. Порядок Затвердження теми. Визначення предмета та об'єкта дослідження. Мета 

і завдання наукового дослідження. 

Програма наукового дослідження - основа складання плану. План наукової роботи: поняття 

та види. Попередній план. Остаточний план. План проспект. Індивідуальний план дослідника. 

Плани кваліфікаційних робіт.  
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Тема 5. Методологія і методи наукових досліджень 

Поняття про методологію і методи наукових досліджень. Критерії відмінностей теорії і 

метода. Методи дослідження. Характеристика методів наукового дослідження. Спостереження. 

Бухгалтерське спостереження. Порівняння. Аналогія. Моделювання. Вимірювання. Експеримент. 

Абстрагування. Інші методи. Вибір методів дослідження. Системний підхід у наукових 

дослідженнях 

 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень  

Джерела наукової інформації. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Види 

джерел інформації. Первинна і вторинна інформація. Технологія збору і обробки наукової 

інформації. Методи обґрунтування достовірності інформації. Пошук наукової інформації: 

мистецтво читати, аналізувати, критично осмислювати прочитане. Пошук інформації в мережі 

Інтернет. 

Обробка літературних джерел. Інтертекстуальність наукового тексту. Поняття про 

свій/чужий текст. Різновиди компресії наукового тексту. Конспектування. Реферування. 

Тезування. Анотування. Групування джерел. Систематизація матеріалу.  

 

Тема 7. Методика і техніка оформлення результатів дослідження.  

Створення наукового тексту 
Форми втілення результатів наукових досліджень. Наукова стаття. Тези. Науковий реферат. 

Монографія. Курсова і випускна кваліфікаційна робота.  

Узагальнення даних дослідження: підходи до узагальнення даних; систематизація 

результатів наукового дослідження; методика і техніка оформлення результатів дослідження; 

загальні вимоги до рукописів наукових праць. Структурні частини наукової праці.  

Рубрикація тексту та композиція праці. Вимоги до оформлення елементів тексту. 

Абзац  як  структурний  елемент  академічного  тексту  і  засіб реалізації  категорій  

зв’язності  й  цілісності.  Структура  абзацу.  Роль першого речення в абзаці. Логіко-смисловий 

аналіз побудови речень та абзаців.  Типи  зв’язків  речень  в  абзаці.  Доцільність / недоцільність 

використання  лексичних  повторів.  Способи  і  засоби  досягнення точності, послідовності, 

зрозумілості. Аналіз і синтез матеріалу. 

Рамкові й ситуативні мовні кліше в академічному тексті. Основні функції й  характеристики  

вступу  академічного  тексту.  Академічно грамотне обґрунтування актуальності теми, висвітлення 

стану розробки проблеми, формулювання об’єкта, предмета, мети та завдань.  Зв’язок вступу та 

висновків. Співвідношення теми, мети, завдань і висновків академічного тексту. Типові помилки в 

написанні загальних висновків. Смисловий аналіз фрагментів  відповідних  композиційних 

елементів академічного тексту. 

Загальні вимоги до цитування. Оформлення посилань. Оформлення списку використаних 

літературних джерел. 

 

Тема 8. Апробація та захист результатів наукових досліджень 
Завершення роботи та оформлення роботи. Подання роботи на одержання відзивів та 

рецензій. Попереднє обговорення 

Апробація (впровадження) результатів наукових досліджень. Рівні впровадження результатів 

наукових досліджень. Види конференції.  

Оприлюднення результатів. Методика підготовки наукової статті. Структура наукової статті.  

Критерії ефективності наукових досліджень. Характеристика основних видів ефективності 

наукових робіт. 

Виступи: поняття, види та форми втілення змісту. Поняття виступу та критерії його оцінки. 

Види виступів і форми втілення їх змісту. Логіка побудови виступу.  
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Методика підготовки доповіді за результатами наукової роботи. Основні вимоги до культури 

мовлення. Методика підготовки доповіді. Процедура захисту кваліфікаційних робіт. Захист 

курсових робіт. Захист інших видів кваліфікаційних робіт.  

 

 

2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

2.1. Карта навчальної роботи здобувача 

 

Структура навчальної дисципліни: передбачено два змістових модуля (ЗМ). Перший ЗМ, до 

якого входять теми 1-3, присвячено загальним поняттям про науку і наукову діяльність, місце 

бухгалтерського обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування в загальній класифікації наук, 

академічну доброчесність у наукових роботах. Другий ЗМ, який містить теми 4-8, формує практичні 

навички проведення наукових досліджень, застосовуючи загальнонаукові та специфічні методи, на основі 

правильно підібраних та опрацьованих джерел, створення та захисту наукових робіт. Заняття проводяться 

у вигляді лекцій, семінарських занять. Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, 

проводиться онлайн-тестування з використанням системи Moodle. Завершується вивчення дисципліни 

заліком. 

Для забезпечення опанування навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» навчальні 

заняття передбачають широке використання інтерактивних методик викладання. Більшість з них 

побудована за принципом командної (або індивідуальної) роботи та включають проведення дискусій, 

диспутів, мозкових штурмів. 

Поточний контроль здійснюється впродовж семестру (сесії – для заочної форми навчання) та має 

на меті перевірку рівня засвоєння здобувачем базових теоретичних знань з дисципліни «Основи наукових 

досліджень», вміння та набуття практичних навичок дослідницької роботи. 

При поточному контролі результатів навчання здобувачів оцінюванню підлягає виконання ними: 

- завдань під час навчальних (контактних) занять; 

- контрольних (модульних) робіт; 

- індивідуальних завдань самостійної роботи; 

- підсумкової контрольної роботи. 

У разі пропуску навчальних занять (практичних, семінарських) з поважних причин (у тому числі з 

тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою) здобувач зобов’язаних своєчасно (не пізніше як 

упродовж п’ятьох робочих днів після повернення до занять): 

- повідомити директорові навчально-наукового інституту / деканові факультету та подати 

відповідну заяву з достовірним підтвердженням (довідка встановленого зразка) 

тимчасової непрацездатності. 

-  сформувати та узгодити з НПП індивідуальний графік відпрацювання пропущених занять із 

зазначенням форм робіт; 

- сідпрацювати пропущені заняття не пізніше ніж до початку виконання підсумкової 

контрольної роботи для навчальних дисциплін з підсумковим контролем у формі заліку. 

Підсумкова контрольна робота виконується на передостанньому/останньому навчальному заняття. 

Науково-педагогічний працівник (НПП) завчасно попереджає здобувачів про особливості проведення 

(терміни, форма тощо) підсумкової контрольної роботи.  

Здобувача НЕ допускають до виконання підсумкової контрольної роботи за таких умов: 

- за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно); 

- здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських) занять, не відпрацювавши їх до 

виконання підсумкової контрольної роботи – для денної форми навчання.   

Перелік, номер, назва семінарського (практичного) заняття та максимальна кількість 

балів, яку можна отримати, наведені у Карті навчальної роботи здобувача (табл. 1)  
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Таблиця 1. 

  Карта навчальної роботи здобувача  

з навчально дисципліни (вибіркової) «Основи наукових досліджень» 

Очна (денна) форма навчання 
№ заняття Вид та тема навчального  заняття Максимальна 

кількість 

балів 

Робота в аудиторії: усна доповідь, доповнення, участь в дискусії  

1 Тема 1. Поняття про науку і наукову діяльність  

Усна доповідь, доповнення, бліц-опитування 2 = («2» х 1) 2 

2 Тема 2. Історія та кл асифікація наук. Бухгалтерський облік як наука   

Усна доповідь, доповнення, бліц-опитування 2 = («2» х 1) 2 

3-4 Тема 3. Академічна доброчесність та запобігання плагіату у наукових роботах  

Усна доповідь, доповнення, бліц-опитування 2 = («2» х 1) 6 

Презентація результатів дослідження за тематикою 

семінарського заняття 

4 = («4» х 1) 

Контрольна (модульна) робота № 1 (тести-онлайн) Теми 1-3 - 

5-7 Тема 4. Логіка та дизайн наукового дослідження  

Усна доповідь, доповнення, бліц-опитування 2 = («2» х 1) 6 

Виконання практичних вправ 4 = («2» х 2) 

8 Тема 5. Методологія і методи наукових досліджень   

Усна доповідь, доповнення, бліц-опитування 2 = («2» х 1) 2 

9-10 Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень    

Усна доповідь, доповнення, бліц-опитування 4 = («2» х 2) 4 

Виконання практичних вправ   

11-12 Тема 7. Методика і техніка оформлення результатів 

дослідження 

  

Усна доповідь, доповнення, бліц-опитування 4 = («2» х 2) 4 

Виконання практичних вправ   

13-14 Тема 8. Апробація та захист результатів наукових 

досліджень 

  

Презентація результатів дослідження за дисципліною 4 = («2» х 2) 4 

Контрольна (модульна) робота № 2 (тести-онлайн)  - 

15 ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА - 

Усього  балів за роботу в аудиторії 30 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
Контрольна 

(модульна) 

робота №1 

(заняття №4) 

Виконання контрольної ( модульної)  роботи № 1 5 

Контрольна 

(модульна) 

робота №2 

(Заняття №14) 

Виконання контрольної ( модульної)  роботи № 2 5 

Усього  балів за результати виконання контрольної ( модульної)  роботи: 10 

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

Підготовка есе (реферату), аналітичний огляд (рецензування) джерел за заданою тематикою 10 

Усього балів за роботу за виконання індивідуального завдання 10 
Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

- участь у студентських конкурсах наукових робіт, конференціях, олімпіадах,  грантах, науково-

дослідних проєктах 

- публікація тез доповіді на конференцію, статті 

10 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  50 

Всього  100 

 Довідково для денної форми навчання:  

«2» і «4» - максимальна оцінка, яку може отримати здобувач; 

1, 2 – кількість семінарських занять за темами 
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Якщо здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно), то він вважається таким, що не виконав 

вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Він отримує 

право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, 

встановлені навчальним планом освітньої програми на засадах факультативного вивчення за 

індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад 

обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами. 

Якщо здобувач пропустив більше як 50% практичних (семінарських) занять з навчальної 

дисципліни, незалежно від причин, то, незважаючи на кількість набраних балів за 

результатами поточного контролю, виконання контрольних (модульних) робіт та 

індивідуальних завдань, він не допускається до виконання підсумкової контрольної роботи з 

навчальної дисципліни. Відповідне рішення приймає декан факультету за поданням НПП, які 

проводять практичні (семінарські) заняття, про що фахівець деканату факультету інформує 

здобувача до початку виконання підсумкової контрольної роботи. 

Під час виконання підсумкової контрольної роботи здобувач може користуватися лише 

переліком матеріалів, дозволених НПП, що веде заняття з навчальних дисциплін. Використання 

інших матеріалів та інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали, Інтернет, мобільний 

телефон, планшет, смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у разі 

комп’ютерного тестування) тощо) є порушенням Етичного кодексу й дає підстави 

відсторонити цього здобувача від виконання контрольної роботи та оцінити результати її 

виконання в нуль балів.  

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

1) Оцінювання активності на семінарських (практичних) заняттях. 

1.1) Оцінювання правильності відповідей здобувача на теоретичні питання, виконання 

практичних вправ тощо. Максимальна кількість балів, яку здобувач має право отримати на 

одному семінарському занятті, становить 2 бали. Семінарські (практичні) заняття, на яких 

здобувач може отримати бали за поточну роботу, вказані в карті навчальної роботи здобувача. 

Загальна кількість балів за підготовку до семінарських (практичних) занять складає суму всіх 

балів, отриманих на заняттях, але не більше ніж 30 балів. 

1.2) Критерії оцінювання відповідей здобувача на теоретичні питання, виконання практичних 

вправ і контрольної (модульної) роботи: 

Критерії оцінювання теоретичних питань за темами дисципліни  
2 бали Здобувач може отримати за обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на 

поставлені запитання; демонструє здатність висловлювати та аргументувати власне 

ставлення до альтернативних поглядів на конкретне питання 

1 бал Здобувач володіє знаннями на рівні вимог, наведених вище, але було допущено незначні 

неточності в формулюванні термінів і категорій 

0 балів Здобувач не відповідає на поставлені запитання або відповідає неправильно. У відповіді 

відсутні необхідні докази та аргументи. Зроблені висновки не відповідають 

загальновизнаним, є помилковими. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає 

змісту питання і свідчить про нездатність здобувача зрозуміти питання 

Критерії оцінювання практичних вправ за темами дисципліни  
2 бали Здобувач може отримати за повністю виконані вправи, задані НПП, може захистити свою 

позицію 

1 бал Здобувач може отримати або за не повністю виконане завдання, або за неможливість чітко 

пояснити та обґрунтувати результати своїх досліджень 

0 балів Здобувач зовсім не виконав завдання або виконане завдання повністю ідентичне завданню 

іншого здобувача 

Критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи 

Контрольна (модульна) робота – це частина робочої програми навчальної дисципліни, 

завдання для проведення якої включають у себе вирішення тестових питань. 
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Контрольна (модульна) робота здійснюється 2 рази на семестр у системі Moodle за 

відповідними темами та змістовними модулями навчальної дисципліни, кожен з яких оцінюється 

від 0 до 5 балів.  

Максимальна кількість балів, яку здобувач може отримати загалом за семестр у підсумку двох 

контрольних (модульних) робіт – 10 балів. 

Порядок оцінювання індивідуальних завдань описаний у розділі 5.2. 

 

Зразок питань (тестів) до контрольної (модульної) роботи 

Тест 1.  Експеримент – це: 

а) метод логічного висновку від загального до часткового; 

б) метод, який дає змогу переходити від конкретних питань до загальних понять і законів 

розвитку; 

в) синонім слова ангажемент; 

г) науково поставлений дослід відповідно до мети дослідження для перевірки результатів 

теоретичних досліджень. 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

3.1. Карта навчальної роботи здобувача 

Структура навчальної дисципліни: передбачено два змістових модуля (ЗМ). Перший ЗМ, до 

якого входять теми 1-3, присвячено загальним поняттям про науку і наукову діяльність, місце 

бухгалтерського обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування в загальній класифікації наук, 

академічну доброчесність у наукових роботах. Другий ЗМ, який містить теми 4-8, формує практичні 

навички проведення наукових досліджень, застосовуючи загальнонаукові та специфічні методи, на основі 

правильно підібраних та опрацьованих джерел, створення та захисту наукових робіт. Заняття проводяться 

у вигляді контактних занять. Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводиться онлайн-

тестування з використанням системи Moodle. Завершується вивчення дисципліни заліком. 

Для забезпечення опанування навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» навчальні 

заняття передбачають широке використання інтерактивних методик викладання. Більшість з них 

побудована за принципом командної (або індивідуальної) роботи та включають проведення дискусій, 

диспутів, мозкових штурмів. 

Поточний контроль здійснюється впродовж сесії та має на меті перевірку рівня засвоєння 

здобувачем базових теоретичних знань з дисципліни «Основи наукових досліджень», вміння та набуття 

практичних навичок дослідницької роботи. 

При поточному контролі результатів навчання здобувачів оцінюванню підлягає виконання ними: 

- завдань під час навчальних (контактних) занять; 

- контрольних (модульних) робіт; 

- індивідуальних завдань самостійної роботи; 

- підсумкової контрольної роботи. 

У разі пропуску навчальних контактних занять з поважних причин (у тому числі з тимчасової 

непрацездатності у зв’язку з хворобою) здобувач зобов’язаних своєчасно (не пізніше як упродовж п’ятьох 

робочих днів після повернення до занять): 

- повідомити директорові навчально-наукового інституту / деканові факультету та подати 

відповідну заяву з достовірним підтвердженням (довідка встановленого зразка) 

тимчасової непрацездатності. 

-  сформувати та узгодити з НПП індивідуальний графік відпрацювання пропущених занять із 

зазначенням форм робіт; 

- відпрацювати пропущені заняття не пізніше ніж до початку виконання підсумкової 

контрольної роботи для навчальних дисциплін з підсумковим контролем у формі заліку. 
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Підсумкова контрольна робота виконується на передостанньому/останньому контактному занятті. 

Науково-педагогічний працівник (НПП) завчасно попереджає здобувачів про особливості проведення 

(терміни, форма тощо) підсумкової контрольної роботи.  

Здобувача НЕ допускають до виконання підсумкової контрольної роботи за таких умов: 

- за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно); 

- здобувач пропустив більш як 50% контактних занять, не відпрацювавши їх до виконання 

підсумкової контрольної роботи.   

Перелік, номер, назва контактного заняття та максимальна кількість балів, яку можна 

отримати, наведені у Карті навчальної роботи здобувача (табл. 2)  

Таблиця 2. 

 Карта навчальної роботи здобувача  

з навчальної дисципліни (вибіркової) «Основи наукових досліджень» 

Заочна форма навчання 

Якщо здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно), то він вважається таким, що не виконав 

вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Він отримує 

право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, 

встановлені навчальним планом освітньої програми на засадах факультативного вивчення за 

індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад 

обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами. 

Якщо здобувач пропустив більше як 50% контактних занять з навчальної дисципліни, 

незалежно від причин, то, незважаючи на кількість набраних балів за результатами 

поточного контролю, виконання контрольних (модульних) робіт та індивідуальних завдань, 

він не допускається до виконання підсумкової контрольної роботи з навчальної дисципліни. 
Відповідне рішення приймає декан факультету за поданням НПП, які проводять контактні заняття, 

про що фахівець деканату факультету інформує здобувача до початку виконання підсумкової 

контрольної роботи. 

                                                 
1 Кількість індивідуальних завдань для самостійної роботи визначається НПП. Індивідуальні завдання можуть бути 

розосереджені за темами навчальної дисципліни і окремо оцінюватися протягом семестру. Максимальна кількість 

балів, які здобувач може отримати за виконання всіх індивідуальних завдань протягом семестру, складає 20 балів. 

Тема контактного заняття 

Максимальна 

кількість 

балів 

Робота на контактних заняттях: усна доповідь, доповнення, участь в дискусії 

Тема 1. Поняття про науку і наукову діяльність 2 

Тема 2. Історія та класифікація наук. Бухгалтерський облік як наука  2 

Тема 3. Академічна доброчесність та запобігання плагіату у наукових роботах 2 

Тема 4. Логіка та дизайн наукового дослідження 4 

Тема 5. Методологія і методи наукових досліджень 2 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень  2 

Тема 7. Методика і техніка оформлення результатів дослідження 4 

Тема 8. Апробація та захист результатів наукових досліджень 2 

Усього балів за роботу на контактних заняттях: 20 

Контрольна (модульна) робота 10 

Індивідуальні завдання самостійної роботи1 (за вибором здобувача) 

Підготовка есе (реферату), аналітичний огляд (рецензування) джерел за заданою 

тематикою 
20 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань: 20 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  50 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

- участь у студентських конкурсах наукових робіт, конференціях, олімпіадах,  грантах, 

науково-дослідних проєктах 

- публікація тез доповіді на конференцію, статті 

Додаткові 

(заохочувальні) 

бали – до 10 

УСЬОГО БАЛІВ:  100 
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Під час виконання підсумкової контрольної роботи здобувач може користуватися лише 

переліком матеріалів, дозволених НПП, що веде заняття з навчальних дисциплін. Використання 

інших матеріалів та інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали, Інтернет, мобільний 

телефон, планшет, смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у разі 

комп’ютерного тестування) тощо) є порушенням Етичного кодексу й дає підстави 

відсторонити цього здобувача від виконання контрольної роботи та оцінити результати її 

виконання в нуль балів.  

 

1.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

1) Оцінювання активності на контактних заняттях. 

1.1) Оцінювання правильності відповідей здобувача на теоретичні питання, виконання 

практичних вправ тощо. Максимальна кількість балів, яку здобувач має право отримати на 

одному семінарському занятті, становить 2 бали. Контактні заняття, на яких здобувач може 

отримати бали за поточну роботу, вказані в карті навчальної роботи здобувача. Загальна кількість 

балів за підготовку до контактних занять складає суму всіх балів, отриманих на заняттях, але не 

більше ніж 20 балів. 

1.2) Критерії оцінювання відповідей здобувача на теоретичні питання, виконання практичних 

вправ і контрольної (модульної) роботи: 

Критерії оцінювання теоретичних питань за темами дисципліни  
2 бали Здобувач може отримати за обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на 

поставлені запитання; демонструє здатність висловлювати та аргументувати власне 

ставлення до альтернативних поглядів на конкретне питання 

1 бал Здобувач володіє знаннями на рівні вимог, наведених вище, але було допущено незначні 

неточності в формулюванні термінів і категорій 

0 балів Здобувач не відповідає на поставлені запитання або відповідає неправильно. У відповіді 

відсутні необхідні докази та аргументи. Зроблені висновки не відповідають 

загальновизнаним, є помилковими. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає 

змісту питання і свідчить про нездатність здобувача зрозуміти питання 

Критерії оцінювання практичних вправ за темами дисципліни 
2 бали Здобувач може отримати за повністю виконані вправи, задані НПП, може захистити свою 

позицію 

1 бал Здобувач може отримати або за не повністю виконане завдання, або за неможливість чітко 

пояснити та обґрунтувати результати своїх досліджень 

0 балів Здобувач зовсім не виконав завдання або виконане завдання повністю ідентичне завданню 

іншого здобувача 

Критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи 

Контрольна (модульна) робота – це частина робочої програми навчальної дисципліни, 

завдання для проведення якої включають у себе вирішення тестових питань. 

Контрольна (модульна) робота здійснюється 1 рази на сесію у системі Moodle за відповідними 

темами та змістовними модулями навчальної дисципліни, яка оцінюється від 0 до 10 балів.  

Порядок оцінювання індивідуальних завдань описаний у розділі 5.2. 

 

 

Зразок питань (тестів) до контрольної (модульної) роботи 

Тест 1.  Науковий реферат – це: 

а) кваліфікаційна робота для здобуття вищої освіти; 

б) науково-дослідна праця, предметом викладення якої є вичерпне узагальнення 

теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням 

вагомості, формулюванням нових наукових концепцій; 

в) коротке усне або письмове викладення наукової теми (питання), складене на підставі 

проведеного дослідження, огляду одного або кількох літературних та інших джерел; 

г) немає правильної відповіді. 
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2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

4.1. Карта навчальної роботи здобувача 

Структура навчальної дисципліни: передбачено два змістових модуля (ЗМ). Перший ЗМ, до 

якого входять теми 1-3, присвячено загальним поняттям про науку і наукову діяльність, місце 

бухгалтерського обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування в загальній класифікації наук, 

академічну доброчесність у наукових роботах. Другий ЗМ, який містить теми 4-8, формує практичні 

навички проведення наукових досліджень, застосовуючи загальнонаукові та специфічні методи, на основі 

правильно підібраних та опрацьованих джерел, створення та захисту наукових робіт. Заняття проводяться 

у режимі синхронного вебзв’язку (за допомогою вебсервісів BigBlueButton, Zoom, Google Meet, Teams, 

Skype тощо). Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводиться онлайн-тестування з 

використанням системи Moodle. Завершується вивчення дисципліни заліком. 

Для забезпечення опанування навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» навчальні 

заняття передбачають широке використання інтерактивних методик викладання. Більшість з них 

побудована за принципом командної (або індивідуальної) роботи та включають проведення дискусій, 

диспутів, мозкових штурмів. 

Поточний контроль здійснюється впродовж семестру та має на меті перевірку рівня засвоєння 

здобувачем базових теоретичних знань з дисципліни «Основи наукових досліджень», вміння та набуття 

практичних навичок дослідницької роботи. 

При поточному контролі результатів навчання здобувачів оцінюванню підлягає виконання ними: 

- завдань під час навчальних занять у дистанційному режимі; 

- контрольних (модульних) робіт; 

- індивідуальних завдань самостійної роботи; 

- підсумкової контрольної роботи. 

У разі пропуску навчальних контактних занять з поважних причин (у тому числі з тимчасової 

непрацездатності у зв’язку з хворобою) здобувач зобов’язаних своєчасно (не пізніше як упродовж п’ятьох 

робочих днів після повернення до занять): 

- повідомити директорові навчально-наукового інституту / деканові факультету та подати 

відповідну заяву з достовірним підтвердженням (довідка встановленого зразка) 

тимчасової непрацездатності. 

-  сформувати та узгодити з НПП індивідуальний графік відпрацювання пропущених занять із 

зазначенням форм робіт; 

- відпрацювати пропущені заняття не пізніше ніж до початку виконання підсумкової 

контрольної роботи для навчальних дисциплін з підсумковим контролем у формі заліку. 

Підсумкова контрольна робота виконується на передостанньому/останньому занятті. Науково-

педагогічний працівник (НПП) завчасно попереджає здобувачів про особливості проведення (терміни, 

форма тощо) підсумкової контрольної роботи.  

Здобувача НЕ допускають до виконання підсумкової контрольної роботи за таких умов: 

- за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно); 

- здобувач пропустив більш як 50% занять, не відпрацювавши їх до виконання підсумкової 

контрольної роботи.   

Перелік, номер, назва контактного заняття та максимальна кількість балів, яку можна 

отримати, наведені у Карті навчальної роботи здобувача (табл. 3). 
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Таблиця 3.  

Карта навчальної роботи здобувача  

з навчально дисципліни (вибіркової) «Основи наукових досліджень» 

Дистанційна форма навчання 

Тема заняття в дистанційному режимі 
Термін  

виконання 

Максимальна 

кількість балів 

Відповіді здобувачів і виконання практичних вправ на форумах, у чатах, у режимі 

синхронного вебзв’язку (за допомогою вебсервісів BigBlueButton, Zoom, Google Meet, 

Teams, Skype тощо) 

40 

Тема 1. Поняття про науку і наукову діяльність 
1-й тиждень 

навчання 
2 

Тема 2. Історія та класифікація наук. Бухгалтерський облік як наука 
2-й тиждень 

 навчання 2 

Тема 3. Академічна доброчесність та запобігання плагіату у наукових 

роботах 

3—4-й тижні  

навчання 
8 

Тема 4. Логіка та дизайн наукового дослідження 5—7-й тижні 

навчання 
8 

Тема 5. Методологія і методи наукових досліджень 8-й тиждень 

навчання 
4 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 9—10-й тижні 

навчання 
4 

Тема 7. Методика і техніка оформлення результатів дослідження 11—12-й тижні 

навчання 
6 

Контрольна (модульна) робота до кінця  

семестру 
10 

Тема 8. Апробація та захист результатів наукових досліджень 13—14-й тижні 

навчання 
6 

Усього балів за роботу на заняттях у дистанційному режимі 50 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  50 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

- участь у студентських конкурсах наукових робіт, конференціях, олімпіадах, грантах, 

науково-дослідних проєктах 

- публікація тез доповіді на конференцію, статті 

+Додаткові 

(заохочувальні) 

бали – до 10 

УСЬОГО БАЛІВ:  100 

 

Якщо здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно), то він вважається таким, що не виконав 

вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Він отримує 

право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, 

встановлені навчальним планом освітньої програми на засадах факультативного вивчення за 

індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад 

обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами. 

Якщо здобувач пропустив більше як 50% занять у дистанційному режимі з навчальної 

дисципліни, незалежно від причин, то, незважаючи на кількість набраних балів за 

результатами поточного контролю, виконання контрольних (модульних) робіт, він не 

допускається до виконання підсумкової контрольної роботи з навчальної дисципліни. 
Відповідне рішення приймає декан факультету за поданням НПП, які проводять заняття, про що 

фахівець деканату факультету інформує здобувача до початку виконання підсумкової контрольної 

роботи. 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

1) Оцінювання активності на заняттях у дистанційному режимі. 

1.1) Оцінювання правильності відповідей здобувача на теоретичні питання, виконання 

практичних вправ тощо. Максимальна кількість балів, яку здобувач має право отримати на 

одному занятті, становить 2 бали. Семінарські (практичні) заняття, на яких здобувач може 
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отримати бали за поточну роботу, вказані в карті навчальної роботи здобувача. Загальна кількість 

балів за підготовку до семінарських (практичних) занять складає суму всіх балів, отриманих на 

заняттях, але не більше ніж 40 балів. 

1.2) Критерії оцінювання відповідей здобувача на теоретичні питання, виконання практичних 

вправ і контрольної (модульної) роботи: 

Критерії оцінювання теоретичних питань за темами дисципліни  
2 бали Здобувач може отримати за обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на 

поставлені запитання; демонструє здатність висловлювати та аргументувати власне 

ставлення до альтернативних поглядів на конкретне питання 

1 бал Здобувач володіє знаннями на рівні вимог, наведених вище, але було допущено незначні 

неточності в формулюванні термінів і категорій 

0 балів Здобувач не відповідає на поставлені запитання або відповідає неправильно. У відповіді 

відсутні необхідні докази та аргументи. Зроблені висновки не відповідають 

загальновизнаним, є помилковими. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає 

змісту питання і свідчить про нездатність здобувача зрозуміти питання 

Критерії оцінювання практичних вправ за темами дисципліни  
2 бали Здобувач може отримати за повністю виконані вправи, задані НПП, може захистити свою 

позицію 

1 бал Здобувач може отримати або за не повністю виконане завдання, або за неможливість чітко 

пояснити та обґрунтувати результати своїх досліджень 

0 балів Здобувач зовсім не виконав завдання або виконане завдання повністю ідентичне завданню 

іншого здобувача 

Критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи 

Контрольна (модульна) робота – це частина робочої програми навчальної дисципліни, 

завдання для проведення якої включають у себе вирішення тестових питань. 

Контрольна (модульна) робота здійснюється 1 рази на сесію у системі Moodle за відповідними 

темами та змістовними модулями навчальної дисципліни, яка оцінюється від 0 до 10 балів.  

 

Зразок питань (тестів) до контрольної (модульної) роботи 

Тест 1. Спосіб подання інформації, при якому цифровий або текстовий матеріал 

групується у колонки, відмежовані одна від одної вертикальними та горизонтальними 

лініями – це:  

а) діаграма; 

б) таблиця; 

в) гістограма; 

г) графік. 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧА 

5.1. Зміст самостійної роботи здобувача 

Самостійна робота здобувача спрямована на поглиблене засвоєння змісту навчальної 

дисципліни, формування вмінь та навичок самостійної навчальної діяльності.  

Самостійна робота теоретичного спрямування дозволяє поглибити засвоєння теоретичного 

матеріалу, підготуватися до навчальних занять. Включає виконання низки завдань, спрямованих 

на засвоєння навчального матеріалу на рівнях «відтворення» та «розуміння». Залежно від 

інформаційного джерела для самостійного опрацювання навчального матеріалу використовують 

такі методи: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, конспектування, реферування, цитування, 

анотування, підготовка повідомлень та доповідей, написання творів-есе та наукових статей, 

надання відповідей на запитання та самостійне формулювання запитань, складання тестів та 

кросвордів, підготовка ілюстративного матеріалу, формулювання висновків, а також складання 

інтелект-карт, блок-схем, таблиць, термінологічних словників та покажчиків тощо. 

Самостійна робота практичного спрямування має на меті формування і розвиток практичних 

умінь та навичок, підготовку до навчальних занять та засвоєння навчального матеріалу на рівнях 
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«застосування» та «створення». Залежно від типу навчального завдання використовують такі 

методи: вирішення конкретних задач та ситуацій фахового спрямування, PBL-тренінг, Case study, 

розрахунково-аналітична робота, розв’язок модельованого завдання, проведення наукового 

дослідження, виконання індивідуального чи групового проєкту, дискусії тощо. 

Самостійна робота здобувачів передбачає виконання різних видів завдань: обов’язкові та 

вибіркові, індивідуальні та групові, у вигляді окремих завдань до кожної теми або комплексних 

самостійних робіт з кількох тем. 

Контроль і оцінювання результатів самостійної роботи здобувачів здійснює науково-

педагогічним (педагогічним) працівником на навчальних заняттях або консультаціях. 

 

5.2. Порядок оцінювання індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором 

здобувача) з навчальної дисципліни 

5.2.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 
Самостійна робота здобувача (залежно від форми навчання) з навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» містить такі форми роботи: 

1. Підготовка до семінарських (практичних), контактних занять. Ця робота здійснюється в 

поза аудиторний час і передбачає: опрацювання лекційного матеріалу та винесених на 

обговорення питань за рекомендованими джерелами. 

2. Практична підготовка до аудиторних занять, що передбачає виконання практичних 

ситуаційних завдань. 

3. Пошуково-аналітична робота – пошук (підбір) та огляд літературних джерел за обраною 

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

дослідження та розгляд наукових статей 

4. Науково-дослідна робота – підготовка наукової роботи за обраною темою дослідження; 

представлення результатів проведеної роботи на всеукраїнських або міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях у вигляді доповіді та презентації; написання наукових статей, 

тез доповідей з подальшим їх опублікуванням; виконання завдань в рамках науково-дослідних 

проектів кафедри. 

Перед виконанням кожного індивідуального завдання здобувач повинен опрацювати 

теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити рекомендовану літературу, навчальні посібники, 

лекційний матеріал. 

Якщо виконане індивідуальне завдання не відповідає зазначеній вимозі, воно не приймається 

до рецензування. У випадку ускладнень при виконанні індивідуального завдання необхідно 

звертатися на кафедру бухгалтерського обліку та консалтингу згідно з графіком надання 

консультацій та проведення індивідуальних занять. 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи здобувача обираються відповідно до Карти 

навчальної роботи здобувача і виконуються самостійно під керівництвом викладача. 

Тема есе обирається здобувачем самостійно із запропонованого переліку або формулюється 

самостійно й узгоджується з викладачем. 

 

Форма представлення реферату (есе) та іншого виду дослідницької роботи 

Робота може бути представлена: 

(А) в електронному вигляді – надіслане на офіційну електронну скриньку викладача (див. 

адресу на сторінці викладача на сайті КНЕУ (факультет управління персоналом, соціології та 

психології, кафедра філософії); 

(Б) у друкованому вигляді на аркушах білого паперу формату А4, які скріплюються та 

підписуються аспірантом за встановленою формою. 
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Технічні вимоги до написання реферату (есе): 

1. Обсяг есе ― 10-15 сторінок стандартного машинописного тексту формату А4 

(шрифт TimesNewRoman, розмір 14, інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, поля: ліве ― 2,5 см, 

праве ― 1 см, верх./нижн. ― 2,0 см). 

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). 

 

Дедлайн представлення виконаного завдання та його презентації визначає викладач, який 

проводить контактні заняття. 

Презентація індивідуального завдання може бути призначена під час індивідуально-

консультативної роботи викладача, або ж надіслана на офіційну електронну скриньку викладача. 

 

5.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для 

самостійної роботи 

 

Загальна оцінка за одне індивідуальне завдання не може перевищувати 10 балів для 

очної (денної) форми навчання і 20 балів для заочної форми навчання для кожного здобувача з 

групи, який виконує роботу.  

При виконанні індивідуального завдання кожен критерій оцінюється за шкалою від 0 до 2 

балів (з кроком 1). Таким чином, здобувач отримує щонайбільше 10 балів, якщо при виконанні 

роботи дотримані всі вимоги; та меншу кількість балів, якщо робота розкриває тему частково, не 

відповідає технічним вимогам до її виконання, в т.ч. відсутні план роботи, список використаних 

джерел, анотація та перелік ключових слів. 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

   

6.1. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти під час підсумкового 

контролю у формі заліку 

 

Підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у формі заліку 

формується як сума балів на підставі результатів поточного контролю: 

– роботи на семінарських, практичних, контактних заняттях або заняттях у дистанційному 

режимі, контрольних (модульних) робіт та завдань для самостійного опрацювання здобувачів (до 

50 балів); 

– виконання підсумкової контрольної роботи (до 50 балів). 

Здобувачі, які за результатом підсумкового контролю у формі заліку набрали 21-59 балів 

(включно), після додаткової самостійної підготовки мають право перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: один раз 

науково-педагогічному (педагогічному) працівнику, який викладав відповідну навчальну 

дисципліну, другий – комісії з двох науково-педагогічних (педагогічних) працівників відповідної 

кафедри) протягом перших чотирьох тижнів наступного семестру. В обох випадках загального 
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підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів ураховують результат їх поточного 

контролю. 

Здобувача, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав менше 60 балів, вважають таким, що має академічну заборгованість. Він має 

право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми, на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а отже, 

не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, підлягає 

відрахуванню з Університету. 

 

6.2. Структура та зразок підсумкової контрольної роботи 

Підсумкова контрольна містить теоретичні питання і практичні вправи, які виконуються у 

системі Moodle.  

Теоретична частина складається з 20 тестових питань закритого типу з однією 

правильною відповіддю і на пошук відповідностей.  

Практична частина передбачає виконання  1 вправи на формулювання теми 

дослідження, формулювання його об’єкта, мети і завдань. 

Приклад підсумкової контрольної роботи 
Тест 1. Який елемент не повинен міститись у вступі до наукової праці: 

а) актуальність обраної теми; 

б) мета та завдання дослідження; 

в) рекомендації автора щодо розв'язання наукової проблеми; 

г) об’єкт і предмет дослідження. 

 

Тест 2. Що з переліченого не є видом апробації результатів наукового дослідження? 

а) обговорення на семінарах, конференціях; 

б) оприлюднення; 

в) експериментальне впровадження; 

г) розподіл проблеми на питання. 

 

Тест 3. Встановіть відповідність: 

 

Висновки Поділ тексту на складові з графічним відокремленням однієї частини від іншої 

Рубрикація Частина тексту, що містить інформацію про актуальність обраної теми, мету, завдання, 

об’єкт і предмет дослідження 

Вступ Частина тексту, яка синтезує наукові результати дослдження 

 

Тест 4. Встановіть відповідність: 

 

Монографія праця, яка містить у собі певну кількість наукової інформації, здобутої у результаті 

проведених досліджень, висвітлює конкретне окреме питання за темою дослідження 

 Підручник Спеціальне наукове дослідження, присвячене викладенню однієї проблеми 

Стаття знання  наукового  і  прикладного характеру,  зведені  у  систему, використовувані  в  

навчально-освітньому процесі 

Реферат коротке усне або письмове викладення наукової теми (питання), складене на підставі 

проведеного дослідження, огляду одного або кількох літературних та інших джерел 

........ 

 
Тест 19. Наукова доповідь – це: 

а) публічно виголошене повідомлення, розгорнутий виклад певної наукової проблеми (теми, питання); 

б) поняття тотожне з терміном “тези”; 

в)  кваліфікаційна робота для здобуття вищої освіти; 

г) науково-дослідна праця, предметом викладення якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з 

наукової проблеми. 
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Тест 20. Дедукція – це: 

а) метод   пізнання,    який  дозволяє встановити подібність та розбіжність предметів та явищ; 

б) метод логічного висновку від загального до часткового, тобто спочатку досліджують стан об'єкта в цілому, а 

потім його складових елементів; 

в) метод дослідження, при якому загальний висновок про ознаки множини елементів виводиться на основі 

вивчення цих ознак у частини елементів однієї множини; 

г) немає правильного визначення. 

 

Практична вправа 1. Сформулювати об’єкт, мету і виокремити 4 завдання дослідження на тему: «Облік і 

контроль виробничих витрат».  

 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи  

Кожне тестове питання оцінюється в 2 бали. Максимальна кількість балів, яку може 

набрати здобувач за виконання тестових завдань – 40.  

Практичне завдання оцінюється максимально у 10 балів.  

Рамкові критерії оцінювання практичного завдання підсумкової контрольної роботи 

наведено в табл. 4. 

Таблиця 4. 

Рамкові критерії оцінювання завдання підсумкової контрольної роботи 
Кількість балів за 10-бальною шкалою Рівень повноти й коректності відповіді 

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

4 недостатній 

2 мінімальний 

0 незадовільний 

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 2-бальну та шкалу за системою ECTS 

здійснюється так, як наведено а табл. 5.  

Таблиця 5. 

Шкали оцінювання результатів підсумкового контролю 

 

6.4. Дострокове складання заліку 

Як виняток, здобувачеві надають можливість дострокового складання заліку у разі: 

– невідкладного лікування на період проведення сесії; 

– вагітності і пологів; 

– офіційного запрошення на навчання за профілем спеціальності; 

– наявності інших важливих підстав, що не порушують законодавство, нормативні 

документи Університету та мають документальне підтвердження. 

Дозвіл на дострокове складання заліку надає декан факультету за умови, що на момент 

подання заяви здобувач отримав не менше 50% від максимально можливої кількості балів за 

результатами поточного контролю з навчальної дисципліни. 

100-бальна шкала 
Оцінка при підсумковому контролі Шкала  

ECTS  у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано  

з можливістю перескладання  
FX 

0 – 20 
не зараховано  

 з обов’язковим повторним вивченням навчальної дисципліни 
F 
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7. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Основи 

наукових досліджень» або її окремого компонента можливе за умов участі здобувача в програмі 

академічної мобільності (навчання в інших Університетах України або світу) відповідно до 

Положення про включене навчання і навчання за програмами Європейського Союзу студентів 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у закордонних 

вищих навчальних закладах, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у 

Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній та 

інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, семінари, 

конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-школи, тренінги, 

майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у студентських наукових 

гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал навчальної дисципліни, 

тощо) в обсязі, що загалом не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, передбачених 

освітньою програмою: у межах навчального року на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

− не більше 6 кредитів. 

Участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти регламентує Положення 

про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих здобувачами у 

неформальній та інформальній освіті. 

Перезарахування та визнання результатів навчання відбувається за умови підтвердження 

здобувачем отриманої оцінки з подібної навчальної дисципліни або індивідуальних завдань з 

карти навчальної роботи здобувача (назва навчальної дисципдіни, вид індивідуальної роботи, 

кількість годин, отримана оцінка тощо) випискою з навчального плану іншого ЗВО. 

 
 

8. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: 

– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

(для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

– посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу є: 

– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або 

відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без 

зазначення авторства; 

– самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних, раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 

– фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують в освітньому процесі або 

наукових дослідженнях; 

– фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 



21 

 

– списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти; 

– обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, 

творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; 

– неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги 

матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або 

одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те підстав, що 

призводить на необ’єктивності оцінювання; 

– хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо 

надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або 

нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі, яке 

призводить на необ’єктивності оцінювання; 

– необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання 

здобувачів вищої освіти. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до 

такої академічної відповідальності: 

– повторне проходження оцінювання результатів їх навчальної діяльності (контрольна 

робота); 

– повторне вивчення відповідного освітнього компонента освітньо-професійної програми; 

– відрахування з Університету; 

– позбавлення академічної стипендії. 

Дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти регулюється 

Положенням про академічну доброчесність в Державному вищому навчальному закладі 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», затверджене Вченою 

радою Університету (протокол № 1) від 31.08.2020 р., введене в дію наказом від 01.09.2020 р. № 

345.  

 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

 

9.1. Основна література  

1. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень. [текст] : навч. посіб. / Г. О. 

Бірта, Ю.Г. Бургу – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с. 

2. Колоїз Ж. В. Основи академічного письма : практикум. Кривий Ріг : ФОП Маринченко 

С. В., 2019. 178 с. 

3. Корягін М.В., Чик М.Ю. Основи наукових досліджень : навч. посібник. 2-ге вид., доп. і 

перероб. К.: Алерта, 2019. 492 с. 

4. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник / 

О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206с.  

5. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник. – 

Житомир: ПП Рута, 2003. – 476 с. 

6. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І. С. Добронравова, О. В. 

Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). – К. : ВПЦ 

"Київський університет", 2018. – 607 с. 

7. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / О.І. Гуторов; Харк. 

нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва – Х.: ХНАУ, 2017. – 272 с. 

8. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник / В.М. Михайлов [та 

ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 220 с. 

9. Основи наукових досліджень : навч. посібник / за заг. ред. Т.В. Гончарук. Тернопіль, 

2014. 277 с. 
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10. Швець Ф.Д. Методологія та організація наукових досліджень. Навчальний посібник. – 

Рівне : НУВГП, 2016. – 151 с. 

11. Шишка Р.Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і 

дисертаційних робіт: навч. посібник / Р. Б. Шишка. – Х : Еспада, 2007.  

12. Шліхта    Н.,  Шліхта  І.  Основи  академічного  письма:  Методичні рекомендації та 

програма курсу. – К., 2016. – 61 с. 

9.2. Додаткова література 

1. Ганін В. І. Методологія соціально-економічного дослідження: навч.посібник / В. І. Ганін, Н. В. 

Ганіна, К. Д. Гурова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 
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16. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукові дослідження: організація, методологія, 

інформаційне забезпечення. – К.: Лібра, 2004. – 344 с. 

17. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навч.пос. / В. І. Романчиков - К.: ЦУЛ, 2007. - 

254 с. 
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19. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень: навч. посібник / С. М. Соловйов. – К.: Центр 
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В.П.; ред. к.е.н. М.В.Паладій. – К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2004. – 56 с.  

 

9.3. Дистанційні курси та інформаційні джерела 

 

1. Вебінари «Академічна доброчесність» - Internet access: https://saiup.org.ua/vebinari-akademichna-

dobrochesnist 

2. OnBeing a Scientist (Coursera). - Internet access: https://www.coursera.org/learn/scientist 

3. Academic Information Seeking (Coursera). - Internet access: 

https://www.coursera.org/learn/academicinfoseek 

4. Академічна доброчесність в університеті (ВУМ). - Internet access: 

https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/ 

 

TED Talks: 

1. Boroditsky, Lera. “How language shaper the way we think” (є укр. субтитри). - Internet access: 

https://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think/transcript?lang

uage=uk 

2. Firestein, Stuart. “The pursuit of ignorance” (є укр. субтитри). - Internet access: 

https://www.ted.com/talks/stuart_firestein_the_pursuit_of_ignorance 

3. Nelsen, Eleanor. “Mary’s room. A philosophical thought experiment” (є укр. субтитри). - Internet 

access: https://www.ted.com/talks/eleanor_nelsen_mary_s_room_a_philosophical_thought_experiment#t-

2540 

4. Nielsen, Michael. “Open.science.now!”(є укр. субтитри). - Internet access: 

https://www.ted.com/talks/michael_nielsen_open_science_now/transcript?language=uk 

5. Stengel, Ilona. “The role of human emotions in science and research” (є укр. субтитри). - Internet 

access: https://www.ted.com/talks/ilona_stengel_the_role_of_human_emotions_in_science_and_research#t-

623685 

6. Wilson, E.O. “Advice to a young scientist” (є укр. субтитри). - Internet access: 

https://www.ted.com/talks/e_o_wilson_advice_to_young_scientists 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Словник загальновживаних термінів у дослідницькій етиці. – Accessmode: 

https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm 

2. Austin L. Hughes. The Folly of Scientism.- Internet access: 

https://www.thenewatlantis.com/publications/the-folly-of-scientism 

3. DeRose, Keith. WhatisEpistomology? A BriefIntroductiontotheTopic URL. - Internet access: 

http://campuspress.yale.edu/keithderose/what-is-epistemology/ 

4. On being a scientist: a guide to responsible conductin research / Committee on Science, 

Engineering, and Public Policy, National Academy of Science, National Academy of Engineering, and 

Institute of Medicine of the National Academies. — 3rd ed. – Washington DC: The National Academies 

Press, 2009. – 83 p. - Internet access: http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/12192.pdf 

5. Peels, R. Ten reasons to embrace scientism. - Internet access: 

http://www.abrahamkuypercenter.nl/wpcontent/uploads/2017/07/Ten_Reasons_to_Embrace_Scientism.

pdf 

 

https://www.coursera.org/learn/scientist
https://www.coursera.org/learn/academicinfoseek
https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/
https://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think/transcript?language=uk
https://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think/transcript?language=uk
https://www.ted.com/talks/stuart_firestein_the_pursuit_of_ignorance
https://www.ted.com/talks/eleanor_nelsen_mary_s_room_a_philosophical_thought_experiment#t-2540
https://www.ted.com/talks/eleanor_nelsen_mary_s_room_a_philosophical_thought_experiment#t-2540
https://www.ted.com/talks/michael_nielsen_open_science_now/transcript?language=uk
https://www.ted.com/talks/ilona_stengel_the_role_of_human_emotions_in_science_and_research#t-623685ї
https://www.ted.com/talks/ilona_stengel_the_role_of_human_emotions_in_science_and_research#t-623685ї
https://www.ted.com/talks/e_o_wilson_advice_to_young_scientists
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm
https://www.thenewatlantis.com/publications/the-folly-of-scientism
http://campuspress.yale.edu/keithderose/what-is-epistemology/
http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/12192.pdf
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