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ВСТУП 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових 

досліджень в бухгалтерському обліку» розроблені згідно з Додатком 2 до «Положення про 

робочу програму навчальної дисципліни в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», затвердженого 

Вченою радою Університету 27.05.2021 р. (протокол № 10) та введеного в дію наказом 

ректора від 27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Методологія наукових 

досліджень в бухгалтерському обліку» покликана сформувати культуру та навички пошукової 

роботи й саморозвитку здобувачів. Знання є основою моральних переконань, естетичних 

поглядів, світогляду. На сучасному етапі переходу від індустріального до інформаційно-

технологічного суспільства знання стають стратегічним ресурсом як для самої людини, так і 

для держави у цілому, а постійна дослідницька робота – єдино вірним шляхом для набуття 

конкурентних професійних переваг.  

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Методологія наукових 

досліджень в бухгалтерському обліку» має тісний зв'язок з дисциплінами циклу професійної 

підготовки («Основи наукових досліджень», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» 

«Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Облікова політика підприємства» 

та «Організація бухгалтерського обліку»). 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в 

бухгалтерському обліку» – сформувати у здобувачів сучасну систему знань про 

методологією наукового дослідження, методи їх проведення з урахуванням особливостей за 

напрямком підготовки, навчити оформлювати результати дослідження, підготовка та 

залучення здобувачів до здійснення науково-дослідницької діяльності, ознайомлення їх зі 

стратегією та тактикою проведення досліджень, надання їм певних знань щодо методології, 

методики й інструментарію дослідження та підготовки ними наукових публікацій (тез, 

статей), кваліфікаційної магістерської роботи. 

Завдання навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в 

бухгалтерському обліку» – використати можливості навчального процесу для формування у 

здобувачів компетентностей щодо вміння застосовувати нові методи соціально-економічного 

дослідження, в основі яких знаходяться ідеї і принципи системного підходу, синергетики і 

герменевтики. 

Поставлені завдання навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в 

бухгалтерському обліку» досягаються: 

 наданням здобувачам теоретичних знань і розуміння основних положень щодо 

методології наукового дослідження; 

 виконанням здобувачами комплексу практичних завдань, що забезпечує набуття 

здобувачами цілісної системи знань і умінь оформлювати результати дослідження; 

 розробленням методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи з вивчення 

навчальної дисципліни, виконання експрес-контрольних робіт, виконання контрольних 

модульних робіт, виконання вибіркових завдань, проведення науково-практичних 

досліджень та презентації їх результатів. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в 

бухгалтерському обліку» – система загальних принципів і підходів наукового пізнання, 

методи, технології пізнання, що пов'язані з науковою та практичною професійною 

діяльністю в бухгалтерському обліку. 
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1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ТЕМА 1. Логіка та методологія наукового пізнання 

Сучасні характеристики поняття «наука». Практичне освоєння людиною дійсності 

(предметно-матеріальна діяльність). Пізнавальне освоєння людиною дійсності. Наука як 

вища форма пізнавальної діяльності людини. Ціннісне освоєння людиною дійсності. Головні 

аспекти (елементи), які розкривають зміст поняття «наука». Історія розвитку елементів 

наукового пізнання. Головні критерії наукового пізнання (наукових знань). Вчення 

В.І. Вернадського щодо наукового пізнання. 

Структура науки. Визначальні елементи науки з погляду взаємодії об’єкта і суб’єкта 

пізнання (суб’єкт наукового пізнання; об’єкт (предмет) наукового пізнання; система методів 

і прийомів; специфічна наукова мова). Елементи науки з погляду ідеалів і норм наукового 

пізнання (фактичний матеріал; результати його первинного узагальнення; формулювання 

проблеми і наукової гіпотези; методи, ідеали і норми наукового пізнання; стиль мислення). 

Види стилів наукового мислення. Поняття «філософські основи науки». Наукова картина 

світу. Емпіричні й теоретичні рівні пізнання. Розробка наукових проблем. Гіпотеза в 

науковому пізнанні. Теорія як найголовніша форма пізнання. Класифікація наукових теорій. 

Логіка наукового пізнання. Різновиди наукових досліджень.  

Метод і методологія. Значення поняття «методологія». Головна функція методу. 

Теорії науковців (Ф Бекона, Р. Декарта, Г. Гегеля, К. Маркса) щодо визначення поняття 

«метод». Проблема методу й методології в сучасній філософії. 

Проблема класифікації методів наукового дослідження. Класифікація методів науки 

залежно від ролі й місця в процесі наукового пізнання. Класифікація методів наукового 

пізнання за концепцією багаторівневої методології (філософські методи, загальнонаукові 

методи, окремі наукові методи, дисциплінарні методи, методи міждисциплінарного 

дослідження). 

Проблема класифікації наук. Класифікація наук як поділ «за вертикаллю». 

Класифікація наук за предметом і методом наукового пізнання. Класифікація наук за своєю 

віддаленістю від практики. Класифікація наук за Вищою атестаційною комісією України. 

Проблема періодизації наук. Періодизація наук як їх розгортання за «горизонталлю» в 

площині часу в формі послідовних історичних періодів, що віддзеркалюють історичний 

процес. Стадії періодизації науки (класична наука, неокласична наука, постнеокласична 

наука). 

Сцієнтизм та антисцієнтизм. Сутність понять «сцієнтизм» та «антисцієнтизм». Етика 

науки. 

Основні поняття: процес наукового пізнання; наука; суб’єкт, об’єкт, предмет 

наукового пізнання; проблема; гіпотеза; теорія; практика; метод; методологія. 

 

ТЕМА 2. Методологія системного підходу як спосіб наукового дослідження 

Сутність системного підходу в дослідженні суспільних явищ. Визначення поняття 

«система» та «системний підхід». Підходи науковців (Людвіг фон Берталанфі, 

О.В. Бабайцев, П. Йолон та ін.) щодо визначення «система». 

Сутнісні характеристики суспільства як системи. Сфери суспільства (соціальна, 

«життєвий світ»). Суспільство як система. Класифікація систем за характером відносин між 

системою і середовищем. Ознаки, що класифікують суспільство як соціальну систему. 

Основні риси суспільства як соціальної системи. Класифікація соціальних систем за 

генетичною ознакою; за формою соціальних систем; за характером взаємодії; за характером 

внутрішніх закономірностей взаємодії елементів соціальної системи. Риси соціальної 

системи: інтеграція, структурованість, ієрархічність та їх обґрунтування. 

Складові соціальної системи. Визначення і класифікація соціальної системи. 

Структура соціальної системи. Системний підхід: визначення і функції. Пояснювальна 
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функція системної методології та її обґрунтування. Прогностична функція системності та її 

обґрунтування. Визначення системних законів, їх класифікація та обґрунтування. 

Особливості системного аналізу. Об’єкт і предмет системного аналізу. 

Характеристики системного аналізу як принципу. Складові системного аналізу: структурний, 

функціональний, факторний, генетичний та часовий аналіз. Послідовність (етапи) здійснення 

системного аналізу. 

Проблема моделювання систем. Моделювання як один із методів наукового 

дослідження. Класифікація математичних моделей (графічні та економіко-математичні). 

Складові методу моделювання (гносеологічна, логічна, функціональна). Різновиди 

моделювання та їх характеристика. 

Основні поняття: система, суспільство, соціальна система, системна методологія, 

системний аналіз, модель, методи моделювання. 

 

ТЕМА 3. Технологічні цикли наукових досліджень в бухгалтерському обліку 

Технологія наукових досліджень. Визначення технології наукових досліджень. План та 

робочий план як складові організації наукового дослідження та їх обґрунтування. 

Технологічні цикли технології наукового дослідження. Формулювання теми (проблеми) 

дослідження, розробка робочої гіпотези як технологічний цикл наукового дослідження та 

його обґрунтування. Визначення об’єкта та предмета дослідження, мета й завдання 

дослідження як технологічний цикл наукового дослідження та його обґрунтування. 

Виконання практичних і теоретичних наукових досліджень як технологічний цикл наукового 

дослідження та його обґрунтування. 

Основні поняття: план, робочий план, тема дослідження, робоча гіпотеза, об’єкт 

дослідження, предмет дослідження, мета дослідження, завдання дослідження. 

 

ТЕМА 4. Інформаційне забезпечення науково-дослідного процесу. Психологічні 

основи наукової творчості 

Джерела наукової інформації. Головні характеристики наукової інформації. Наукові 

монографії, навчально-методична література, збірники наукових праць з різних галузей, 

періодичні видання, депоновані видання, нормативно-технічні документи, дисертації як 

основні джерела наукової інформації та їх характеристика. Етапи проходження процесу 

інформаційного забезпечення наукової роботи. 

Класифікація джерел інформації за змістом і характером (документальні, бібліографічні 

покажчики). Класифікація інформації під час її опрацювання (первинна і вторинна). 

Технологія інформаційно-пошукового апарату бібліотеки. Універсальна десяткова 

класифікація (УДК) та бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК), їх характеристика та 

використання при науково-дослідному процесі. 

Опрацювання спеціальної літератури. Етапи опрацювання спеціальної літератури. 

Методики опрацювання літературних джерел та їх характеристика. 

Пошук наукової інформації в мережі Internet. Електроні ресурси бібліотеки КНЕУ імені 

Вадима Гетьмана (електронний каталог, Е-бібліотека, інституційний репозитарій; нові 

надходження, віртуальні вставки, Інформаційні ресурси університету, Мережа УРАН», 

ресурси Інтернет). Електронний каталог «ІРБІС» та поради щодо його використання. 

Інформаційні ресурси та пошукові системи – поради щодо їх застосування. 

Психологічні основи наукової творчості. Загальні принципи організації наукового 

дослідження. Пам'ять, увага, творча уява як складові процесу наукової творчості та їх 

характеристика. Мислення як основний елемент наукової праці. 

Робочий день науковця, робоче місце науковця, особливий архів (бібліотека) науковця 

поради щодо їх організацій в науковій діяльності дослідника. 

Основні поняття: універсальна десяткова класифікація (УДК), бібліотечно-

бібліографічна класифікація (ББК), Інтернет, робочий день, робоче місце, особливий архів 

(бібліотека) науковця 
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ТЕМА 5. Систематизація та узагальнення результатів наукових досліджень 

Оформлення результатів наукового дослідження. Наукові публікації (статті, тези 

доповідей, наукова доповідь, збірники наукових праць, монографія тощо) як форма текстової 

фіксації результатів наукового дослідження, його обґрунтування, вимоги до оформлення та 

апробація отриманих результатів. 

Специфіка оформлення публікацій. Способи перетворення «чорнового варіанту 

рукопису» на проміжний або остаточний. Наукові і практичні монографії, їх характеристика, 

відмінності та вимоги до оформлення. 

Звіт про науково-дослідну роботу, його призначення та вимоги до оформлення. 

Основні поняття: стаття, тези доповідей, наукова доповідь, збірник наукових праць, 

монографія, звіт про науково-дослідну роботу. 

 

ТЕМА 6. Організація магістерського наукового дослідження з бухгалтерського 

обліку. Правові аспекти наукових досліджень. 
Кваліфікаційна магістерська робота: загальна характеристика, послідовність 

виконання, підготовчий етап, робота з текстом, оформлення. 

Керівництво кваліфікаційною магістерською роботою, її рецензування та захист 

Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. Оформлення документів на 

кваліфікаційну магістерську. Етапи написання кваліфікаційної магістерської роботи. 

Підготовка до захисту кваліфікаційної магістерської роботи, повідомлення про основні 

результати наукового дослідження. Характерні недоліки при виконанні кваліфікаційної 

магістерської роботи. 

Засади, принципи, критерії, показники оцінювання результатів наукової діяльності. 

Основні поняття: кваліфікаційна магістерська робота, кваліфікаційна робота 

магістра. 

 

ТЕМА 7. Ефективність наукових досліджень в бухгалтерському обліку та 

звітність 

Планування наукових досліджень у сфері бухгалтерського обліку. Зовнішні 

передумови планування наукових досліджень в бухгалтерському обліку. Внутрішні 

передумови планування наукових досліджень в бухгалтерському обліку. 

Поняття ефекту та ефективності наукових досліджень. Критерії ефективності 

наукових досліджень. Види ефективності наукових досліджень: економічна, науково-

технічна, соціальна. 

Впровадження результатів наукових досліджень у сфері бухгалтерського обліку. 

Відповідальність за впровадження результатів наукових досліджень з бухгалтерського 

обліку і звітності. 

Основні поняття: ефект наукових досліджень, ефективність наукових досліджень, 

впровадження результатів наукових досліджень. 

 

ТЕМА 8. Організація підготовки науково-педагогічних кадрів з бухгалтерського 

обліку 
Нормативно-правове регулювання підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів 

з бухгалтерського обліку в Україні. 

Аспірантура як форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої 

кваліфікації: вимоги до вступників, організація вступу, призначення наукового керівника, 

організація роботи в аспірантурі, права і обов’язки пошукачів. 

Докторантура як форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої 

кваліфікації: вимоги до вступників, призначення наукових консультантів, організація роботи 

і докторантурі, права і обов’язки пошукачів. 

Основні поняття: науково-педагогічні кадри вищої освіти, аспірантура, 

докторантура. 
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2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. Карта навчальної роботи здобувача 

Таблиця 1 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень  

в бухгалтерському обліку» (обов’язкова) 

для здобувача освітньо-професійної програми «Облік, контроль та 

оподаткування агробізнесу» 

Денна (очна ) форми навчання 

№ 

заняття 
Тема заняття 

Види навчальних 

занять 

Максимальна 

кількість 

балів 

1 2 3 4 

Робота на навчальних заняттях  

Змістовий модуль  № 1 

1 
Тема 1. Логіка та методологія 

наукового пізнання 
Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

2 

Тема 2. Методологія системного 

підходу як спосіб наукового 

дослідження 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

3 

Тема 3. Технологічні цикли наукових 

досліджень в бухгалтерському обліку 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

Виконання практичних 

завдань 

4 

4 

Тема 4. Інформаційне забезпечення 

науково-дослідного процесу. 

Психологічні основи наукової творчості 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

5 
Контрольна (модульна) робота № 1 Проведення модульного 

контролю № 1 

- 

Змістовий модуль  № 2 

6 
Тема 5. Систематизація та узагальнення 

результатів наукових досліджень 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

7 
Тема 5. Систематизація та узагальнення 

результатів наукових досліджень 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

8 

Тема 6. Організація магістерського 

наукового дослідження з 

бухгалтерського обліку. Правові 

аспекти наукових досліджень 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

Виконання практичних 

завдань 

4 

9 

Тема 6. Організація магістерського 

наукового дослідження з 

бухгалтерського обліку. Правові 

аспекти наукових досліджень 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

10 

Тема 6. Організація магістерського 

наукового дослідження з 

бухгалтерського обліку. Правові 

аспекти наукових досліджень 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

11 

Тема 7. Ефективність наукових 

досліджень в бухгалтерському обліку і 

звітності 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

Виконання практичних 

завдань 

4 
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12 

Тема 7. Ефективність наукових 

досліджень в бухгалтерському обліку і 

звітності 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

13 

Тема 8. Організація підготовки 

науково-педагогічних кадрів з 

бухгалтерського обліку 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

2 

14 
Контрольна (модульна) робота № 2 Проведення модульного 

контролю № 2 

- 

15 
Підсумкова контрольна робота  Проведення 

підсумкового контролю 

- 

Усього  балів за роботу на навчальних заняттях 30 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
Контрольна 

(модульна) 

робота №1 

(Заняття 

№5) 

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 

Індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором здобувача) 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 10 

2. Підготовка презентації за заданою тематикою 10 

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи: 10 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у здобувачських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-

дослідних проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

До 10 

Підсумкова контрольна робота 50 

Усього балів 100 

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку» 

охоплює 2 змістових модуля. До змістового модуля 1 включаються теми 1-4, до змістового 

модуля 2, відповідно теми 5-8. Згідно навчального плану спеціальності підсумкове 

оцінювання вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в 

бухгалтерському обліку» передбачається у формі заліку. 

Під час вивчення навчальної дисципліни при поточному контролі оцінюванню 

підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання 

та набуті уміння й навички, а саме: 

- за роботу на навчальних заняттях; 

-за виконання контрольних (модульних) робіт 

-за виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором 

здобувача). 

Рекомендований розподіл загальної кількості балів за поточну успішність наведено в 

табл. 2.  

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному 

журналі обліку навчальної роботи здобувачів академічної групи. 

Під час проведення контрольних (модульних) робіт передбачене оцінювання результатів 
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навчання, які здобувач набув після опанування навчального матеріалу змістового 

(структурного) модуля. Програмою передбачено 2 контрольні (модульні) роботи, які можуть 

проводитися у формі: 

− письмового тестування; 

− комп’ютерного тестування (з використанням платформи Moodle); 

− письмових відповідей на теоретичні питання та розв’язування практичних завдань; 

− розв’язування практичних ситуацій (кейсів) тощо. 

Таблиця 2 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни 

«Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку» 

Види навчальної діяльності здобувача  
Розподіл балів 

Очна (денна) 

Робота на навчальних заняттях  30 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 2МК × 5 = 10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи (за 

вибором здобувача) 
10 × 1=10 балів 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у здобувацьких олімпіадах, конкурсах наукових робіт, 

грантах, науково-дослідних проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

Додаткові 

(заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Кількість балів за результатами поточного контролю 50 балів 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни 100 балів 

 

Контрольні (модульні) роботи можуть бути проведені в синхронному режимі (як 

аудиторна контрольна робота) або в асинхронному режимі (наприклад, засобами платформи 

Moodle). Порядок та критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи визначають у 

методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни. 

Викладач завчасно інформує здобувачів про терміни проведення, зміст та форму 

контрольних (модульних) робіт. 

Відповідно до Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи здобувачів 

отримані здобувачами вищої освіти оцінки в Електронному журналі.  

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у випадку коли за результатами 

поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм навчання). 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для 

самостійного опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання 

здобувачем підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право повторно перескласти залік. 

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

раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох 

випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів 

враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості 

для таких осію встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

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

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. 

Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі 
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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. 

 

3. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧА 

 

3.1. 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 «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. 

 

3.2. Порядок оцінювання індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором 

здобувача) з навчальної дисципліни 

 

Кожен здобувач для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

обирати індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю оцінювання не 

вище 10 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання здійснюється в 

межах 0-10 балів за один або декілька наступних видів робіт: 

 Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 

 Підготовка презентації за заданою тематикою 

За рішенням кафедри, здобувачам, які брали участь у здобувацьких олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, грантах, науково-дослідних проєктах, здійснили публікації наукових статей, тез 

доповіді на конференції за результатами поточного контролю додатково нараховується 0-10 

балів.   
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3.2.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 

 

Вимоги до структури та оформлення аналітичного (критичного) огляду наукових 

публікацій за заданою тематикою 

Робота виконується на аркушах паперу формату А4, які підшиваються в теку та 

підписуються здобувачем за загальновстановленою формою (назва навчального закладу, 

кафедри, тема роботи, ПІБ викладача, ПІБ здобувача, напрям підготовки та курс, на якому 

навчається здобувач, рік виконання роботи). 

Обсяг роботи залежить від обраного виду вибіркової роботи та в середньому становить  

10-12 аркушів машинописного тексту, шрифт Times New Roman, інтервал – 1,5, розмір кегля  

– 14.  

Аналітичний огляд має включати стисле викладення змісту та ключових аспектів не 

менше ніж п’яти наукових публікацій, що висвітлюють питання, які розглядаються в обраній 

для дослідження темі, висвітлити проблемні аспекти, що потребують вдосконалення, зробити 

висновки та запропонувати власне вирішення проблемного питання.  

Для дослідження пропонується обрати будь-яке питання з тем 1-8, згідно тематичного 

плану з дисципліни. 

За результатами критичного вивчення публікацій здобувач у письмовому вигляді готує 

їх аналітичний огляд. 

Структура аналітичного огляду: 

 оцінка актуальності тем публікацій; 

 аналітична оцінка повноти змісту та рівня висвітлення досліджуваної у 

публікаціях проблеми. Зазначення переваг і недоліків запропонованих авторами 

шляхів вирішення проблемних питань, що досліджуються у публікаціях; 

 визначення обґрунтованості авторських висновків; 

 висвітлення проблемних аспектів, що потребують вдосконалення; 

 загальний висновок здобувача за результатами критичної оцінки публікацій (з 

пропозиціями щодо власного вирішення проблемного питання). 

 список використаних джерел  

 додатки ( ксерокопії статей) 

 

Підготовка презентації за заданою тематикою 

За будь-якою темою курсу з 1-ї по 8-му здобувач може підготувати презентацію у 

редакторі PowerPoint. Презентація має містити ключові аспекти теми, що вивчається, бути 

максимально насиченою схемами, таблицями. Теоретичний матеріал має бути підкріплений 

практичними прикладами. 

 

Підготовка і публікація статті чи тез виступу  на конференції 

Розвитку інтересу до науково-дослідної діяльності в процесі вивчення навчальної 

дисципліни «Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку» сприятиме 

виконання зацікавленими здобувачами власних теоретико-методологічних розробок з 

теоретико-методологічних проблем обліку, результати яких можуть бути оформлені у вигляді 

тез доповідей для науково-практичних здобувацьких конференцій, наукових статей. Даний 

вид робіт покликаний забезпечити інтеграцію навчальної та науково-дослідної роботи в 

навчальному процесі. 

Власні теоретико-методологічні розробки здобувачів з проблем обліку та оподаткування 

здійснюються здобувачами відповідно до вимог щодо змісту та їх оформлення, які 

висуваються умовами проведення науково-практичних здобувацьких конференцій, конкурсів 

здобувацьких робіт, збірників наукових праць тощо. 

Назва наукової роботи повинна бути лаконічною, короткою, відповідати суті вирішеної 

наукової проблеми (задачі), вказувати на мету дослідження та його завершеність. Вона 

повинна відображати предмет дослідження, а не його результат. У назві не слід 
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використовувати ускладнену термінологію. 

Традиційно структура наукової роботи містить такі компоненти: вступ, основну частину, 

висновки, список використаних джерел. Можливі також список умовних скорочень і додатки. 

Тези – це короткі формулювання основних положень змісту проведеного наукового 

дослідження. Їх обсяг становить 2–3 сторінки. У тезах глибше узагальнюється та 

усвідомлюється розроблений матеріал. Це чіткий, лаконічний виклад у декількох абзацах 

головних ідей, що містяться в науковій роботі. 

Наукова стаття – один із основних видів наукової роботи. Вона містить виклад 

проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне окреме 

питання з обраної проблематики, фіксує науковий пріоритет автора, робить її матеріал 

надбанням фахівців. Оптимальний обсяг наукової статті – 6–12 сторінок (0,5–0,7 друк. арк.). 

Умовно в тексті статті можна виділити такі структурні елементи: 

1. Вступ – постановка наукової проблеми, її актуальність, зв’язок з найважливішими 

завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку певної галузі, навчальної 

дисципліни або практичної діяльності (1 абзац, або 5–10 рядків). 

2. Основні (останні за часом) дослідження і публікації, на які спирається автор; сучасні 

погляди на проблему; труднощі при розробці даного питання, виділення невирішених питань 

у межах загальної проблеми, котрим присвячена стаття (0,5–2 сторінки машинописного 

тексту через два інтервали). 

3. Формулювання мети статті (постановка завдання) – висловлюється головна ідея публікації, 

яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже 

відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, 

рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених (1 

абзац, або 5–10 рядків). 

4. Виклад змісту власного дослідження – основна частина статті. У ній висвітлюються 

основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані 

наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, програма експерименту, методика 

отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення і 

реалізацію основних висновків тощо (5–6 сторінок). 

5. Висновок, в якому формулюється основний умовивід автора, зміст висновків і 

рекомендацій, їх значення для теорії і практики, суспільна значущість; коротко визначаються 

перспективи подальших розвідок з теми (1/3 сторінки). 

Слід зазначити, що перелік питань за темами 1-8 вибіркової складової самостійної 

роботи здобувачів не є вичерпний та строго регламентованим. За пропозицією здобувача та 

згодою керівника дисципліни допускається виконання вибіркового завдання й на інші теми, 

пов’язані з предметом та об’єктом дисципліни. 

Для підготовки індивідуальних завдань рекомендовано використовувати періодичні 

видання з бухгалтерського обліку, аудиту, контролю, оподаткування та звітності. 

 

3.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань самостійної 

роботи 

Результати виконання і захисту індивідуальних завдань самостійної денної форми 

навчання оцінюється наступним чином. Виконані завдання самостійної роботи здобувача 

(вибіркові - аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою; 

підготовка презентації за заданою тематикою) оцінюються: 

Виконані на «відмінно» - 10  балів; 

на «добре» - 8 балів; 

на «задовільно» - 6 балів; 

на «незадовільно» - 0 балів. 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача (участь у здобувацьких 

олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних проєктах, публікацію 

наукових статей, тез доповіді на конференції оцінюється, як правило, в 10 додаткових балів. 
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Загальна сума балів поточного контролю, за всіх умов, не може перевищувати 50 балів. 

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю —залік) 

 

4.1. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти під час підсумкового 

контролю у формі заліку 

 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим 

контролем у формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю 

(роботи на навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для 

самостійного опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання 

здобувачем підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 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 працівнику, який викладав відповідну навчальну 

дисципліну, другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В 

обох випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів 

враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості 

для таких осію встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

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

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається 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. 

 

4.2. Структура та зразок підсумкової контрольної роботи 

 

Підсумкової контрольної роботи має таку структуру: 

Теоретична частина: 

1. Одне завдання на розкриття питання теоретичного курсу дисципліни. 

2. П’ять закритих тестових запитань 

Практична частина: 

3. Три практичні задачі 

 

Зразок підсумкової контрольної роботи 

Теретичне питання: 

1. Сутність системного підходу в дослідженні суспільних явищ. 

Тестові завдання: 

2. Обрати одну правильну відповідь: 

2.1. Особливості статистичних методів зумовлені: 

а) точним вимірюванням;  

б) використанням узагальнюючих показників для характеристики об’єктивно існуючих 

закономірностей;  

в) кількісним описом масових економічних явищ;  
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г) всі відповіді правильні.  

2.2. Вибір одиниці вимірювання показників при використанні економіко-статистичних 

методів дослідження залежить від:  

а) матеріального змісту явища;  

б) конкретних задач дослідження;  

в) практичної доцільності;  

г) всі відповіді правильні.  

2.3. Сукупність повних, точних відомостей про розвиток природи, суспільства і людини, 

зафіксованих у науковому документі – це:  

а) економічна інформація;  

б) науково-технічна інформація;  

в) технічна інформація;  

2.4. Залежно від мети функціонування та завдань, що покладені на автоматизовану систему на 

етапах збору та змістової обробки даних, розрізняють такі її типи:  

а) інформаційно-пошукові;  

б) інформаційно-довідкові;  

в) інформаційно-управлінські;  

г) всі відповіді правильні  

2.5. Метод статистичного прогнозування, передумовою використання якого є сталість 

причинного комплексу, що формує тенденцію:  

а) екстраполяції тренду;  

б) періоду упередження;  

в) поляризації тренду;  

г) інтерполяції тренду.  

Практичні  завдання: 

3. Практичне завдання: Зв’язати наведені в таблиці види наукових документів з їх 

структурою (наприклад: А)3)1) і т.д).  

Види 

документів  

Первинний  Вторинний (неперіодичні)  

А) Книжки, 

брошури  

1) видання з продовженням, 

журнали, бюлетені, газети, 

відомості  

1) показники стандартів і 

технічних умов вітчизняних і 

зарубіжних винаходів  

Б) 

Періодичні  

2) наукові звіти, наукові доклади, 

інформаційні відомості про 

проведення наукових конференцій, 

семінарів, симпозіумів  

2) бібліографічні (картотека), 

реферативні (збірники), експрес-

інформація, офіційні бюлетені, 

інформаційні листки, каталоги  

В) 

Спеціальні  

3) монографії, довідники, матеріали 

конференцій, з'їздів, навчальні 

видання  

3) бюлетені реєстрації НДР, 

збірники рефератів НД1, ОКР, 

реєстраційні та інформаційні 

картки  

Г) Рукописні  4) нормативно-технічні документи, 

нормативно- виробничі довідки, 

рекламні видання, патентно-

ліцензійні документи  

4) бібліографічні, реферативні, 

оглядові видання, енциклопедії, 

словники, довідники  

 

4. Практичне завдання: Сформулювати предмет і об’єкт дослідження за наведеною темою 

кваліфікаційної магістерської роботи: Облік і контроль розрахунків з підзвітними особами. 

5. Практичне завдання: В 2010 р. виручка зросла порівняно з 2009 р.на 1134,9 тис. грн. 

(9,7%). Незначне підвищеня пояснюється розширеням асортименту  продукції.  

Собівартість реалізованої продукції зросла на 1107 тис. грн. (14%). Як видно зростання 

собівартості випереджає зростання виручки, тому це негативно відображається на валовому 

прибутку. 



16 

 

  

На 2010 рік валовий прибуток підприємства складав 3834 тис.грн. Прибуток від реалізації 

в 2010р. зріс в порівняні з 2009р. на 27,9 тис. грн. 

Середньорічна вартість необоротних активів зменшилась на 3172,1 тис.грн.(44,4%), що 

пов'язано з продажем об’єкту капітального будівництва.  Оскільки у 2010 р. відбулось значне 

зниження вартості необоротних активів то рівень фондовіддачі  зріс на  1,59  грн., або на 97%.   

Оборотні засоби зменшились на 74,4 тис.грн.(7,7%). Це пояснюється тим, що зменшилась 

вартість запасів і дебіторська заборгованість.  

Основні показники  господарської  діяльності ТОВ «КиївПостачКомплект» 

Назва показника 

Роки 

Зміна 2009-2010 

рр 

2009 р. 2010 р. (+,-) % 

Дохід виручка від реалізації  продукції, 

тис.грн. 

14080,2 15449,3 1369,1 9,7 

Непрямі податки, тис.грн. 2373,0 2607,2 234,2 9,9 

Чистий доход (виручка ) віл реалізації 

продукції, тис.грн. 

11707,2 12842,1 1134,9 9,7 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 7901,2 9008,2 1107 14,0 

Валовий прибуток, тис.грн. 3806,0 3833,9 27,9 0,7 

Чистий прибуток, тис.грн. 955,1 532,0 -423,1 -44,3 

Середньоспискова чисельність всього 

персоналу, чол. 

244 247 3 1,2 

Середньосписковачисельність виробничо-

промислового персоналу, 

144 148 4 2,8 

Фондовіддача, грн. 1,64 3,23 1,59 97,0 

Фондомісткість, грн. 0,61 0,31 -0,3 -49,2 

Фондоозброєність, тис.грн./чол. 29,29 16,09 -13,2 -45,1 

Власний капітал, тис.грн. 6376,8 3224,7 -3152,1 -49,4 

Середньорічна вартість необоротних активів, 

тис.грн. 

7147,3 3975,2 -3172,1 -44,4 

Середньорічна вартість оборотних актвів, 

тис.грн. 

962,6 888,2 -74,4 -7,7 

Довгострокові зобов”язання, тис.грн. 476,2 544,8 68,6 14,4 

Поточні зобов”язання, тис.грн. 973,4 1093,9 120,5 12,4 

Рентабельність підприємства, % 12,1 5,9 -6,2 -51,2 

 

Потрібно визначити: які методичні підходи, застосовані для викладу матеріалу і в чому їх 

сутність. 

4.3. Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи здобувача 

Кожне питання підсумкової контрольної роботи оцінюється так: 

- 1, 3, 4, 5 питання – максимально 10 балів; 

- 2 питання – максимально 10 балів  

(кожен тест – максимально 2 бала  (5 тестів х 2 бала = 10 балів).) 
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Таблиця 3 

Критерії оцінювання завдань підсумкової контрольної роботи здобувача 

Кількість балів за 10-бальною шкалою Рівень повноти й коректності відповіді 

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

4 недостатній 

2 мінімальний 

0 незадовільний 

 

Підсумкова контрольна робота  має 5 завдань, кожне з яких оцінюється в діапазоні 0-

10 балів. Відповідно загальний результат оцінюється 0-50 балів. Відповідь здобувача на 

кожне із завдань залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю 

балів (табл.4, 5): 

Таблиця 4 

Характеристика рівнів відповідей на підсумковій контрольній роботі (1, 3-5 завдання) 
Характеристика відповіді на окремий пункт білета Оцінка в балах 

10 8 6 4 2 0 

Правильне визначення змісту й суті економічних явищ, 

господарських процесів, ключових понять, категорій, 

термінів, загальних принципів тощо: 

 ґрунтовне 

 ґрунтовне з незначними зауваженнями 

 не зовсім повне 

 поверхневе, але правильне 

 мінімальне 

 незадовільне 

 

 

 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Правильне вирішення завдань: 

 повне 

 повне з незначними зауваженнями 

 не зовсім повне 

 неповне, але правильне 

 мінімальне 

 відсутнє 

 

+ 

- 

- 

 

- 

+ 

- 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

Глибокий, логічно послідовний виклад матеріалу з 

належним рівнем деталізації загальних положень: 

 глибокий, логічний виклад 

 глибокий з незначними зауваженнями 

 недостатньо глибокий 

 неповний виклад, але правильний 

 поверхневий виклад  

 відсутній 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

- 

+ 

- 

 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Ілюстрація теоретичного матеріалу прикладами, 

розрахунками тощо: 

 ґрунтовна з вірними розрахунками 

 ґрунтовна з незначними зауваженнями 

 недостатньо обгрунтована 

 неповна ілюстрація, з помилками 

 поверхневий приклад без обґрунтувань 

 відсутня 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

- 

+ 

- 

 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Відсутність: 

 методичних помилок у розрахунках  

 грубих помилок у визначеннях 

 грубих помилок у розрахунках 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Правильні посилання на чинні нормативні документи 

 ґрунтовні та логічні 

 ґрунтовні з незначними зауваженнями 

 неповні 

 неповні з помилками 

 поверхневі 

 відсутні 

 

+ 

- 

- 

 

- 

+ 

- 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

Висновки за даними розв’язаної задачі: 

 правильні та логічні 

 правильні з незначними зауваженнями 

 недостатньо обґрунтовані  

 неповні 

 поверхневі  

 неправильні 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

Відповідь не зовсім повна, але все, що викладене, не 

містить помилок 
+ + + - - - 

Наявність незначних механічних помилок у методично 

правильних розрахунках чи записах 
- + + - - - 

Хід вирішення завдання (ситуації) правильний, але 

розрахунки і записи не доведено до кінця або допущено 

помилки при обчисленнях 

- - + + 

 

- - 

Дано правильні загальні визначення, але виклад 

поверхневий, без деталізації 
- - + + + - 

 

Таблиця 5 

Критерії оцінювання кожного тестового завдання (2 завдання) 

2 бали Здобувач дає теоретично правильні відповіді на поставлені питання 

0 балів Здобувач зовсім не відповів на поставлене питання, або відповідає 

неправильно.  

 

 

4.4. Дострокове складання заліку 

Як виняток, здобувачеві надають можливість дострокового складання заліку, в 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. 

 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

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 FX 
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перескладання 

0 – 20 

не зараховано 

з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

F 

 

 

5. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку» 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 здобувачів 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 

здобувачських 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 другому (магістерському) рівні вищої освіти – не більше 5 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». 

 

6. 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; 
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– фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

– 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 (екзамен); 

– 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 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. 
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