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ВСТУП 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методологія та організація 

наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні» 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: 
Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні (Methodology 

and organization of scientific research in accounting, audit and taxation) – це сукупність принципів, 

методів, форм, порядку та  правил менеджменту у трансфертному ціноутворенні. 

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: «Методологія та 

організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні» як навчальна дисципліна 

інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних 

дисциплін таких, як: «Бухгалтерського обліку (загальна теорія)», «Системи і моделі 

бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», 

«Економічний аналіз», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Облікова 

політика підприємства», «Аудит» та інших навчальних дисциплін циклу професійної 

підготовки. 

Мета вивчення дисципліни – опанування методологічними та організаційними 

підходами до виконання наукових досліджень в сфері обліку, аудиту та оподаткування, набуття 

вміння широко використовувати отримані знання для здійснення самостійного наукового 

пошуку;  поглиблення й розширення теоретичних і практичних знань в частині здійснення 

наукових досліджень в галузі обліку, аудиту та оподаткування;  набуття уміння застосовувати 

знання з методології та організації наукових досліджень при вирішенні конкретних практичних 

завдань; ознайомлення з сучасними науковими досягненнями у сфері розвитку системи 

бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування на мікро- та макрорівнях, набуття уміння їх 

самостійно застосовувати при розв`язанні прикладних наукових проблем; виробити уміння 

використовувати теоретичні положення з наукових досліджень для успішного розв`язання 

поставлених прикладних проблем, вміти користуватися науковим апаратом; вивчення напрямів 

використання загальнонаукових методів теоретичного узагальнення (методів діалектичної й 

формальної логіки), та специфічних методів економічних досліджень (економіко-статистичних 

та економіко-математичних) для проведення наукових і прикладних досліджень. 

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів 

цілісної системи знань в частині здійснення наукових досліджень в галузі обліку, аудиту та 

оподаткування;  набуття уміння застосовувати знання з методології та організації наукових досліджень 

при вирішенні конкретних практичних завдань;  ознайомлення з сучасними науковими досягненнями у 

сфері розвитку системи бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування на мікро- та макрорівнях, 

набуття уміння їх самостійно застосовувати при розв`язанні прикладних наукових проблем; виробити 

уміння використовувати теоретичні положення з наукових досліджень для успішного розв`язання 

поставлених прикладних проблем, вміти користуватися науковим апаратом; вивчення напрямів 

використання загальнонаукових методів теоретичного узагальнення (методів діалектичної й 

формальної логіки), та специфічних методів економічних досліджень (економіко-статистичних та 

економіко-математичних) для проведення наукових і прикладних досліджень. 

Предметом дисципліни є методологічні та організаційні підходи до виконання наукових 

досліджень в сфері обліку, аудиту та оподаткування. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ТЕМА 1. ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ В ОБЛІКУ, АУДИТІ ТА ОПОДАТКУВАННІ 

Дана тема присвячена розгляду та опрацюванню базових основ організації та методики 

наукових досліджень в бухгалтерському обліку, аудиті та оподаткуванні.  

Поняття та зміст наукового курсу “Методика та організація наукових досліджень в 

обліку, аудиті та оподаткуванні”. Мета та складові курсу “Методика та організація наукових 

досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні”. 

Предмет та об’єкт курсу “Методика та організація наукових досліджень в обліку, аудиті 

та оподаткуванні ”, їх характеристика. Наукова діяльність як складова навчального процесу та 

рівень вищої освіти. Нормативно-правове забезпечення наукової діяльності.  

Методологія наукового пізнання. Основи наукової пізнання. Загальні поняття та 

визначення процесу пізнання. Особливості наукового пізнання. Методи наукового пізнання та 

їх рівні. 

Вибір напряму та послідовність виконання наукових досліджень Вибір теми 

дослідження. Постановки завдань наукового дослідження. Послідовність та етапи виконання 

наукових досліджень.  

Пошук, накопичення та опрацювання інформації в межах наукового дослідження. 

Загальна характеристика інформаційної бази наукового дослідження щодо обліку, аудиту та 

оподаткування. Класифікація інформаційних джерел наукового дослідження. Порядок 

опрацювання інформаційних джерел в межах наукового дослідження 

Основні терміни і поняття теми: методологія наукових досліджень, методики наукових 

досліджень, організація наукових досліджень, принципи наукових досліджень, методи 

наукових досліджень, процес наукового пізнання, складові процесу наукового пізнання, 

напрями наукових досліджень, завдання наукових досліджень, інформаційні джерела наукових 

досліджень. 

 

ТЕМА 2. ФОРМИ І МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОПРАЦЮВАННЯ 

ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ НАУКОВОЇ РОБОТИ З ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА 

ОПОДАТКУВАННЯ 

Вивчення даної теми передбачає засвоєння основних підходів до визначення завдання 

наукового дослідження, його форм організації та застосування методів здійснення наукових 

досліджень з бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування.  

Виконання конкретного наукового дослідження в сфері обліку, аудиту та оподаткування 

передбачає застосування комплексу методів у такому поєднанні, що дає змогу отримати 

різнобічні відомості, що характеризують стан та напрями удосконалення обліково-аналітичного 

забезпечення прийняття управлінських рішень. Форми організації наукового дослідження 

допомагають проаналізувати не тільки процес пізнання, але й оцінити його результати та 

визначити найбільш оптимальні результати. 

Основні терміни і поняття теми: наука, наукове дослідження, проблема, гіпотеза, 

парадигма, ідея, принципи наукового пізнання, методи наукового пізнання,фази, стадії та етапи 

наукового дослідження, наукове протиріччя, критерії оцінки достовірності результатів. 

 

ТЕМА 3. ВИБІР ТЕМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ 

ДОЦІЛЬНОСТІ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ 

Дана тема присвячена наданню навиків майбутнім магістрам щодо вибору теми 

наукового дослідження з бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування.  

Розкриті шляхи потенційних варіантів пошуку проблематики – через законотворчу 

діяльність, через ознайомлення з питаннями та проблемами практики; через узагальнений 

досвід професійних громадських організацій, через вивчення генезису конкретної 
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проблематики в науці, тощо. Інформаційний пошук та аналіз результатів, отриманих іншими 

науковцями 

Надані варіанти випрацювання професійних суджень щодо обґрунтування актуальності 

проведення наукового дослідження за вибраною темою та розкрито чотирьохрівневу модель 

потенційного формулювання завдань наукового дослідження. 

Визначення мети, завдань, об’єкту та предмету дослідження. 

Основні терміни і поняття теми: актуальність наукових досліджень, мета наукових 

досліджень, завдання наукових досліджень, об’єкт наукових досліджень, предмет наукових 

досліджень. 

 

ТЕМА 4. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

Визначення сутності теоретичної складової наукової роботи, мета теоретичної складової 

наукового дослідження, встановлення її меж, порядок обробки теоретичної та практичної 

інформації різних джерел походження, поняття «компіляція», «плагіат», умови наведення та 

припустимі норми запозиченого тексту у науковому дослідженні. Особливості опрацювання 

теоретичних положень з питань обліку, аудиту та оподаткування. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 5. ФОРМУВАННЯ ТА АПРОБАЦІЯ КОНСТРУКТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ 

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Характер проблемних питань в наукових дослідженнях. Порядок визначення 

проблемних питань за темою наукової роботи. Види проблемних питань та правила їх 

формулювання. 

Постановка завдань наукового дослідження. Напрями наукових завдань та можливі 

підходи до їх вирішення. 

Методичні засади формування конструктивної складової наукового дослідження. Види і 

характер первинних елементів наукової новизни. Структура і зміст елементів наукової новизни. 

Порядок апробації основних елементів наукової новизни. Способи апробації результатів 

наукового дослідження. Правила написання наукових статей. Структура наукової статті та 

правила її оформлення. Підготовка тез доповідей на конференціях. Структура тез доповідей та 

правила її оформлення. Види наукових видань та їх призначення. Розміщення наукових статей і 

тез доповідей у друкованих виданнях.  

Основні терміни і поняття теми: проблемне питання, види проблемних питань, 

завдання наукового дослідження, наукова новизна, конструктивна складова наукового 

дослідження, первинні елементи наукової новизни, результати наукового дослідження, 

апробація результатів дослідження. 

 

ТЕМА 6. АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дана тема присвячена розгляду сучасного аналітичного інструментарію економічних 

досліджень та опрацюванню базових організаційних основ аналітичної складової наукових 

досліджень.  

Основні типи економічних задач, що вирішують науковці в процесі проведення наукових 

досліджень. Диференціація методів економічного дослідження залежно від поставлених цілей 

наукових досліджень та інформаційних можливостей. Сфери застосування окремих прийомів 

аналітичного дослідження.  

Емпіричні методи наукових досліджень: спостереження (суцільне та вибіркове) і 

експеримент; порівняння та вимірювання; експертизи; опитування та анкетування; 

формалізація та аксіоматизація. Етапи аналітичних досліджень. 

Абстрактно-логічні прийоми дослідження та сфери їх застосування: аналіз та синтез, 

індукція та дедукція, порівняння, моделювання. Використання евристичних прийомів (метод 

експертних оцінок, метод мозкового штурму, метод асоціацій та аналогій, метод фокальних 

об’єктів, контрольних запитань, конференції ідей) в аналітичних дослідженнях. Характеристика 
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SWOT-аналізу. 

Використання кількісних описових прийомів дослідження: середні та відносні величини, 

ряди динаміки,структурні та типологічні групування, графічні прийоми. Елементи теорії 

моделювання та аналізу факторних систем. Види моделей: детерміновані моделі (адитивні, 

мультиплікативні, кратні, змішані), стохастичні моделі. Графічні прийоми аналізу, їх види та 

особливості застосування для різних задач наукових досліджень. Детерміновані методи 

факторного аналізу та сфери їх застосування в економічних дослідженнях: інтегральний метод, 

метод ланцюгових підстановок, абсолютних та відносних різниць, дольової участі, 

пропорційного ділення, логарифмування, індексний метод, балансовий спосіб.  

Методи та прийоми дослідження стохастичних залежностей: кореляційно-регресійний 

аналіз (парна, рангова, канонічна, множинна кореляція), дисперсійний аналіз, компонентний 

аналіз, сучасний багатомірний факторний аналіз. 

Сфера застосування дискримінантного аналізу та методика його проведення. Методика 

кластерного аналізу та сфера його застосування. Кластеризація сукупності об’єктів 

економічних досліджень. 

Методи, що використовуються в перспективному та стратегічному аналізі, визначенні 

тенденцій та прогнозуванні (екстраполяції). Якісні прийоми експертного прогнозування. Ряди 

динаміки, прийом найменших квадратів, рухомих середніх, ескпоненційного загладжування, 

каузальне прогнозування.  

Сучасні технології оцінки ефективності управлінських рішень на основі візуального 

підходу: дерево рішень, АСФ-технології, метод «Дельфі», матриця BCG, матриця GE/McKinsey, 

матриця SHELL/DPM, модель ADL/LC, аналіз в системі координат. Методичні підходи до 

побудови матриць у двовимірному та трьохвимірному просторі. Методи порівняльної 

комплексної оцінки : метод сумування значень всіх показників, метод суми місць, метод 

відстаней, Економіко-математичне моделювання мікрорівневих фінансових ситуацій: моделі 

операцій дисконтування, моделі фінансових потоків, моделі інфляції та інфляційного 

коригування показників, моделі операцій з цінними паперами, моделі порівняння ефективності 

операцій. 

Особливості та сфери застосування окремих економіко-математичних методів в 

аналітичних дослідженнях: методи лінійного програмування, математична теорія ігор, 

математична теорія масового обслуговування, теорія нечітких множин, аналіз чутливості.  

Методи порівняльної комплексної оцінки (елементи бенчмаркінгу): метод сумування 

значень всіх показників, метод суми місць, метод відстаней аксонометричний метод. Підходи 

до встановлення рейтингів. Рейтинг та його різновиди. Сутність уніфікованих та 

диференційованих рейтингів, номерний рейтинг, бальний рейтинг, індексний рейтинг.  

Особливості інформаційного забезпечення та оформлення аналітичних досліджень. Види 

інформації, що використовуються в аналітичних дослідженнях. Класифікація інформаційних 

джерел та формування раціонального потоку інформації. Внутрішня та зовнішня інформація. 

Основні вимоги до аналітичної інформації. Порядок оформлення таблиць, рисунків та 

аналітичної записки (висновків). 

Основні терміни і поняття теми: напрями аналітичних досліджень; анкетування; 

спостереження; експеримент; експертиза; детерміновані залежності; стохастичні залежності; 

рейтинг; економічні моделі; кластер; групування; екстраполяція; експоненційне згладжування; 

матриця, мозковий штурм, елімінування; SWOT-аналіз, діаграми; графіки; кореляція, регресія.  

 

ТЕМА 7. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ТЕМОЮ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Опис суті проблеми, що досліджується через характеристику актуальності теми МДР. 

Визначення рівня і повноти розкриття досліджуваних питань за темою МДР у публікаціях 

вітчизняних та зарубіжних учених та практиків. Змістовне наповнення підрозділу магістерської 

дипломної роботи «Вступ». Опис об’єкту і предмету дослідження. Перелік завдань, 
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сформульованих відповідно до поставленої мети МДР з урахуванням необхідності їх вирішення 

та надання конкретних пропозицій (рекомендацій) щодо практичної реалізації отриманих 

результатів. Відображення у вступі МДР матеріалів, що характеризують її наукову і практичну 

цінність.  

Рекомендації щодо формування висновків за розділами та загальних висновків, що 

узагальнюють результати, досягнуті в процесі розкриття теми МДР у розділах та підрозділах її 

основної частини.  

Оформлення списку використаних джерел з урахуванням вимоги посилання на них у 

тексті МДР. 

Рекомендації щодо подання допоміжного матеріалу, використаного під час виконання 

МДР і оформлення їх як Додатки до МДР. 

Основні терміни і поняття теми: магістерська дипломна робота, висновки та 

пропозиції, рекомендації щодо формування висновків. 

 

ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дана тема присвячена розгляду та опрацюванню основних положень процесу реалізації 

результатів наукових досліджень та організації захисту наукового дослідження в сфері 

бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування.  

Основні терміни і поняття теми: магістерська дипломна робота, стаття, тези наукової 

доповіді, презентація наукової доповіді. 

 

ТЕМА 9. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Дана тема присвячена розгляду та опрацюванню основних положень етичних стандартів 

вищої освіти та наукової етики у наукових дослідженнях. 

 Етичні стандарти вищої освіти. Наукова етика. Правила оформлення бібліографічних 

списків і бібліографічних посилань. Академічна чесність у наукових дослідженнях: вітчизняний 

та зарубіжний досвід. Прояви академічної нечесності в освіті і науці: фабрикація даних, 

фальсифікація даних, хабарництво в академічній сфері, академічний саботаж, професійна 

нечесність, несанкціонована співпраця, академічне шахрайство, плагіат. Наслідки академічної 

нечесності. Правові аспекти академічної чесності та боротьби із плагіатом. Стимули для 

зловживань та фактори, які їх створюють. Кодекс честі КНЕУ - інструмент дотримання 

академічної чесності науковця і освітянина. Академічна відповідальність. Організація та 

процедура забезпечення академічної чесності.  

Основні терміни і поняття теми: академічна доброчесність, кодекс честі КНЕУ, 

плагіат, бібліографічний апарат, бібліографічний список, бібліографічне посилання. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в обліку, 

аудиті та оподаткуванні» (обов’язкова) 

для здобувача освітньо-професійних програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент» 

Денна форма навчання 

Номер 

заняття 
Тема заняття Види навчальних занять  

Максимальна 

кількість 

балів 

Робота на навчальних заняттях 

Змістовий модуль №1 

1.  
Тема 1. Основи методології, організації та 

методики наукових досліджень в обліку, 
Семінар – розгорнута бесіда 2 
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аудиті та оподаткуванні 

2.  

Тема 1. Основи методології, організації та 

методики наукових досліджень в обліку, 

аудиті та оподаткуванні 

Семінар-розв’язання 

проблемних завдань, міні-

тренінг, міні – контрольна 

робота 

3 

3.  

Тема 2. Форми і методи наукових 

досліджень та опрацювання теоретичних 

положень наукової роботи з обліку, 

аудиту та оподаткування 

Семінар -розгорнута бесіда та 

робота в малих творчих групах 
2 

4.  

Тема 2. Форми і методи наукових 

досліджень та опрацювання теоретичних 

положень наукової роботи з обліку, 

аудиту та оподаткування 

Семінар-розв’язання 

проблемних завдань, міні-

тренінг, міні – контрольна 

робота  

3 

5.  

Тема 3. Вибір теми наукового 

дослідження та обґрунтування 

доцільності його проведення  

Семінар -розгорнута бесіда 2 

6.  
Тема 4. Опрацювання теоретичних 

положень наукової роботи 
Семінар -розгорнута бесіда 2 

7.  
Тема 4. Опрацювання теоретичних 

положень наукової роботи 

Семінар -розгорнута бесіда та 

робота в малих творчих групах 
3 

8.  
Виконання контрольної (модульної) 

роботи  №1 

Проведення контрольної 

(модульної) роботи 
- 

Змістовний модуль № 2 

9.  

Тема 5. Формування та апробація 

конструктивної складової наукового 

дослідження 

Семінар –дискусія 2 

10.  
Тема 5. Формування та апробація 

конструктивної складової наукового 

дослідження 

Робота в малих творчих групах 3 

11.  
Тема 6. Аналітичний інструментарій 

економічних досліджень  
Семінар -розгорнута бесіда 2 

12.  
Тема 7. Оформлення результатів 

дослідження за темою магістерської 

дипломної роботи 

Семінар-розгорнута бесіда 2 

13.  
Тема 8. Організація захисту наукового 

дослідження  

Семінар-розв’язання 

проблемних завдань, міні-

тренінг  

2 

14.  
Виконання контрольної (модульної) 

роботи  №2 

Проведення контрольної 

(модульної) роботи 
- 

15.  Тема 9. Академічна доброчесність Семінар-розгорнута бесіда 2 

Усього балів за роботу на аудиторних заняттях 30 

Виконання контрольних (модульних) робіт 

Модуль №1 

(Заняття 8) 
Виконання контрольної (модульної) роботи 5 

Модуль №2 

(Заняття 14) 
Виконання контрольної (модульної) роботи 5 

Усього  балів за виконання контрольної (модульної) роботи 10 

Індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором здобувача) 

1. Виконання і захист розрахункових робіт. 10 

2. Підготовка рефератів, есе з аналізом публікацій. 10 

3. Переклад іншомовних текстів (для цілей науково-дослідної роботи). 10 

4. Виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни. 10 

5. Робота на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах. 10 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 10 
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Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських 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 

Об’єкти поточного контролю знань студентів з дисципліни «Методологія та організація 

наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні» поділяються на обов’язкові та 

вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які студенти повинні виконати обов’язково під 

час опанування дисципліни. До вибіркових належить альтернативні завдання, серед яких кожен 

студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість 

балів.  

Під час вивчення навчальних дисциплін у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті 

уміння й навички, а саме: 

а) роботи, виконання завдань навчальних заняттях; 

 експрес-опитування; 

 виконання практичних ситуаційних завдань; 

 тестовий контроль знань. 

Роботи та виконання завдань на практичних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 до 30 

балів. 

б) виконання контрольних (модульних)  робіт.  

Передбачено обов’язкове виконання 2 контрольних (модульних) робіт, які оцінюються в 

10 балів (кожна по 5 балів). 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи. 

Виконання індивідуального завдання (за вибором) здобувача оцінюється в 10 балів. 

За рішенням кафедри здобувачам, які брали участь у науково-дослідній роботі (участь 

здобувачів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, 

підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних 

конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з 

дисципліни), можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) 0-10 балів, але в межах 50 

балів поточного контролю. 

Результат поточного контролю знань здобувача в цілому  оцінюються в діапазоні від 0 до 

50 балів (включно).  

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 
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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. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень  в обліку, 

аудиті та оподаткуванні» (обов’язкова) 

для здобувача освітньо-професійних програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент» 

Заочна форма навчання 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

№  

заняття 

 

Теми заняття 

 
Види занять 

Макс. 

кількість 

балів 

Робота на контактних заняттях 

1 

Тема 1. Основи методології, 

організації та методики 

наукових досліджень в 

обліку, аудиті та 

оподаткуванні 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар – розгорнута бесіда, 

розв’язання проблемних завдань, міні-

тренінг, міні – контрольна робота  

2 

Виконання практичних завдань 2 

2 

 

Тема 2. Форми і методи 

наукових досліджень та 

опрацювання теоретичних 

положень наукової роботи з 

обліку, аудиту та 

оподаткування 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар –розгорнута бесіда та 

робота в малих творчих групах, 

розв’язання проблемних завдань, міні-

тренінг, міні – контрольна робота 

2 

Виконання практичних завдань 2 

3 

 

Тема 3. Вибір теми 

наукового дослідження та 

обґрунтування доцільності 

його проведення 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар – розгорнута бесіда, 

розв’язання проблемних завдань, міні-

тренінг, міні – контрольна робота 

2 

Виконання практичних завдань 2 

4 

Тема 4. Опрацювання 

теоретичних положень 

наукової роботи 

Міні-лекція   

 Міні-семінар – розгорнута бесіда 

розв’язання проблемних завдань, міні-

тренінг, міні – контрольна робота 

2 

Виконання практичних завдань 3 

5 

 

Тема 5. Формування та 

апробація конструктивної 

складової наукового 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар – Семінар –дискусія, 

робота в малих творчих групах 

2 
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дослідження Виконання практичних завдань 3 

6 

 

Тема 6. Аналітичний 

інструментарій економічних 

досліджень 

Міні-лекція  - 

 Міні-семінар – Семінар – дискусія, 

робота в малих творчих групах 

2 

Виконання практичних завдань 3 

7 

 

Тема 7. Оформлення 

результатів дослідження за 

темою магістерської 

дипломної роботи 

Міні-лекція - 

Міні-семінар – розгорнута бесіда  2 

Виконання практичних завдань 3 

8 

 

Тема 8. Організація захисту 

наукового дослідження  

Міні-лекція - 

Міні-семінар – розв’язання проблемних 

завдань, міні-тренінг 

2 

Виконання практичних завдань 2 

9 

Тема 9. Академічна 

доброчесність 

Міні-лекція - 

Робота в малих творчих групах 2 

Виконання практичних завдань 2 

10 
Контрольна (модульна) 

робота  

Проведення контрольно (модульної) 

роботи 

- 

Усього  балів за роботу на навчальних заняттях 20 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
Модульний 

контроль 

(Заняття 

 № 10) 

Виконання контрольної (модульної) роботи 

10 

Усього  балів за виконання контрольної (модульної) роботи 10 

Індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором здобувача) 

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

2. Написання реферату (есе) 10 

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

4. Підготовка презентації за заданою тематикою 10 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 20 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських 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 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Під час вивчення навчальних дисциплін у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті 

уміння й навички, а саме: 

а) роботи, виконання завдань на контактних заняттях; 

 експрес-опитування; 

 виконання практичних ситуаційних завдань; 

 тестовий контроль знань. 

Роботи та виконання завдань на контактних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 до 20 

балів. 
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б) виконання контрольних (модульних)  робіт.  

Передбачено обов’язкове виконання 1 підсумкової контрольної (модульної) роботи, яка 

оцінюється в діапазоні 0-10 балів. 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи. 

Виконання індивідуального завдання (за вибором) здобувача оцінюється в 20 балів. 

За рішенням кафедри здобувачам, які брали участь у науково-дослідній роботі (участь 

здобувачів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, 

підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних 

конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з 

дисципліни), можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) 0-10 балів, але в межах 50 

балів поточного контролю. 

Результат поточного контролю знань здобувача в цілому  оцінюються в діапазоні від 0 до 

50 балів (включно).  

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 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. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧА 

4.1. 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 
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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. 

 

4.2. Порядок оцінювання індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором 

здобувача) з навчальної дисципліни 

Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи студента є засвоєння в 

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

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

фахівця вищої кваліфікації. 

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

матеріалу з дисципліни, можна виділити такі види самостійної роботи студентів: 

1) теоретична підготовка до практичних занять – опрацювання лекційного матеріалу, 

навчально-методичної літератури; ознайомлення та конспектування основних норм 

нормативно-правової бази; 

2) практична підготовка до аудиторних занять – виконання практичних ситуаційних 

завдань; 

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

поза аудиторний час виконує практичні (ситуаційні) завдання. 

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

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

дослідження та розгляд наукових статей; 

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

представлення результатів проведеної роботи на науковому студентському гурткові у вигляді 

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

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

Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи  є засвоєння студентами 

основ методології та методики економічних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу та аудиту. 

Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати 

теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити рекомендовану літературу, навчальні 

посібники, лекційний матеріал. 

Якщо виконана індивідуальна робота не відповідає зазначеній вимозі, вона не приймається 

до рецензування. У випадку утруднень при виконанні індивідуальної роботи необхідно 

звертатися на кафедру обліку і оподаткування згідно з графіком надання консультацій та 

проведення індивідуальних занять. 

Крім того, студентами можуть бути виконані наступні види вибіркових індивідуальних 

завдань СР за вибором (1-го завдання): 

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



15 

 

 

2. Написання ессе (реферату). 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою. 

4. Підготовка презентації за заданою тематикою. 

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

 

4.2.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань самостійної роботи  

Індивідуальні завдання самостійної роботи виконуються на аркушах білого паперу формату 

А4, які скріплюються та підписуються студентом за встановленою формою. 

Обсяг індивідуального завдання самостійної роботи має бути не більше 10 сторінок 

машинописного тексту (інтервал 1,5). 

При написанні індивідуального завдання самостійної роботи має бути використано не 

менше 10 літературних джерел, на які за текстом мають бути посилання. 

 

 

4.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для 

самостійної роботи 

Денна форма навчання 

Кожен здобувач для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання: 

- опрацювання нової нормативно-інструктивної бази - 0-10 балів; 

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

- підготовка презентації за задраною тематикою 0-10 балів; 

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

- написання конспектів за темами, винесеними  на самостійне вивчення 0-10 балів; 

- підготовка фахової публікації – 0-10 балів. 

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

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного контролю 

(0-10 балів).   

Заочна форма навчання 

Кожен здобувач для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 20 балів.  

За виконання індивідуальних завдань самостійної роботи за вибором (2-х завдань): 

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою – 0-10 балів; 

- написання реферату (есе) – 0-10 балів; 

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

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

- виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) – 0-10 балів.  

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

в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись 

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

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(форма підсумкового контролю — залік) 

5.1. 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 
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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. 

 

5.2. Структура та зразок підсумкової контрольної роботи 

5.2.1. Структура підсумкової контрольної роботи 

Підсумкова контрольна робота складається: 

Теоретична частина: 

1. Два теоретичних завдання. 

2. П’ять відкритих тестових завдання. 

Практична частина: 

3. Презентація дипломної роботи (План) 

4. Практичне завдання 

 

5.2.2. Зразок підсумкової контрольної роботи 

Теоретичні питання: 

1. Наука та її елементи. 

2. Методи бухгалтерського наукового дослідження. 

3. Тестові завдання: 

3.1. Сформуйте модель наукового пізнання: 

а) логічний висновок; 

б) виявлення відхилень від правил; 

в) первинне емпіричне узагальнення; 

г) встановлення емпіричних фактів; 

д) винахід теоретичної гіпотези з новою аргументацією. 

3.2. За якими напрямами визначається ефективність науково-дослідних робіт: 

а) культурологічними; 

б) соціальними; 

в) економічними; 

г) науково-технічними; 

д) етнографічними. 

3.3. Назвіть форми звітності при науковому дослідженні: 

а) реферат; 
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б) інформація; 

в) дисертація; 

г) аналітична записка; 

д)звіт; 

є)все зазначене вірне. 

3.4. Видом відповідальності, яка передбачає застосування санкцій за плагіат в Україні є: 

а) адміністративна; 

б) кримінальна; 

в) цивільна; 

г) всі відповіді вірні. 

3.5. Не є видом плагіату: 

а) детальний переказ тексту;  

б) представлення суміші власних та запозичених в інших аргументів без належного цитування 

джерел; 

в) копіювання чужої роботи (як без, так і з відома) та оприлюднення її під своїм іменем;  

г) перефразування чужої роботи без належно оформленого посилання на оригінального автора 

або видавця. 

4. Презентація дипломної роботи (План) 

5. Сформулювати п’ять тем наукових досліджень, визначити для них об’єкт і предмет 

дослідження. Відповідь подати у вигляді таблиці, що наведена нижче. 

Таблиця.  

Базові елементи наукового дослідження 

№ Тема Об’єкт Предмет 

1 2 3 4 

1     

2     

3     

4     

5     

 

5.3. Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи 

Кожне питання у екзаменаційному білеті оцінюється так: 

- 1, 2, 4, 5 питання – максимально 10 балів; 

- 3 питання – максимально 10 балів  

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

Критерії оцінювання 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 

Критерії оцінювання кожного тестового завдання 

2 бали Здобувач дає обгрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на 

поставлені питання, висловлює та аргументує власне ставлення до 

альтернативних поглядів на певне питання, дає повну, вичерпну 

відповідь; 

1 бал Здобувач володіє знаннями матеріали на недостатньому рівні, у 

розкритті змісту питань, у формулюванні термінів та категорій буди 
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допущені грубі помилки. Завдання виконано частково. 

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

неправильно. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи 

конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого здобувача на це ж 

саме питання. 

 

5.4. 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. 

 

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

ECTS здійснюється в такому порядку: 

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 

перескладання 
FX 

0 – 20 

не зараховано 

з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

F 

 

6. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Методологія 

та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні» 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, 
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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 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». 

 

 

7. 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; 

– 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: 
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– 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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