
 



2 

 

Розробники: Озеран А.В., д.е.н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу, e-mail: alla_ozeran@ukr.net 

 

 

 

Форма навчання — очна (денна) 

Семестр — 4 

Кількість кредитів ECTS — 4 

Форма підсумкового контролю — залік 

Мова(и) викладання українська  

 

Форма навчання — заочна 

Семестр — 5 

Кількість кредитів ECTS — 4 

Форма підсумкового контролю — залік 

Мова(и) викладання українська  

 

Форма навчання — дистанційна 

Семестр — 4 

Кількість кредитів ECTS — 4 

Форма підсумкового контролю — залік 

Мова(и) викладання українська  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Озеран А.В., 2021  

© КНЕУ, 2021 

      

                                                                              

mailto:alla_ozeran@ukr.net


3 

 

 

   

ЗМІСТ 

 

ВСТУП……………………………………………………………………………………… 4 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ……………………........ 6 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ………………………......... 7 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1…………………………………………………………………... 7 

Тема 1. Поняття про науку і наукову діяльність …..……………………………………... 7 

Тема 2. Історія та класифікація наук. Бухгалтерський облік як наука ………………….. 7 

Тема 3. Академічна доброчесність ………………………………………………………… 7 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ………………………………………………………………….. 7 

Тема 4. Логіка та дизайн наукового дослідження ………………………………………... 7 

Тема 5. Методологія і методи наукових досліджень …………………………………….. 8 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень ……………………………… 8 

Тема 7. Порядок оформлення результатів наукового дослідження. Створення 

наукового тексту …………………………………................................................................ 

Тема 8. Апробація та захист результатів наукових досліджень ………………………… 

 

8 

8 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧА …. 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання 

здобувача………………………………………………………………………………….. 

 

9 

 

9 

3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни...… 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ……………………………….. 

11 

 

11 

4.1. Основна література ………………………………………………………………. 11 

4.2. Додаткова література ……………………………………………………………… 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси ……………………………………….. 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВСТУП 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» розроблена відповідно 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 «Основи наукових досліджень» є однією із складових комплексної 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

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

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

наукових досліджень охоплюють систему знань сутності методології та методики наукового 

дослідження і здатність вирішення практичних питань дослідницьким шляхом. 

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

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

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

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

Мета вивчення навчальної дисципліни – засвоєння здобувачами основ методології та 

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

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

результатів наукових досліджень. 

Завдання навчальної дисципліни - виховання у здобувачів навичок: вирішувати 

практичні питання дослідницьким шляхом; брати участь у науково-дослідницькій роботі; 

впроваджувати в практичну діяльність передові досягнення світової науки; вироблення творчих 

навичок у застосуванні наукових методів для розв’язання виробничих завдань; оволодіння 

методикою і технікою оформлення результатів наукових досліджень. 

Предметом дисципліни є науково-дослідницька робота та конструктивне мислення. 

Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним результатам навчання за 

навчальною дисципліною «Основи наукових досліджень», наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 

Методи навчання та засоби діагностики 

 
Результат навчання за навчальною дисципліною Методи навчання Засоби діагностики 

Код Результат навчання   

1. Знання: 

1.1.  видів наукових досліджень з бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу, аудиту та оподаткування й особливості їх 

проведень 

Лекція, семінарське 

заняття, дискусія, 

диспут 

 

Презентація і захист 

результатів діяльності, 

тестування, бліц-

опитування, 

«телеграф», диспут, 

виконання 

індивідуальних та 

командних завдань, 

контрольна 

(модульна) робота 

1.2. сучасної системи знань про методологію та методику 

наукових досліджень з бухгалтерського обліку, контролю, 

аналізу, аудиту та оподаткування 

1.3. правила дотримання академічної доброчесності та заходи 

щодо попередження й виявлення плагіату 
Лекція, семінарське 

заняття дискусія, 

метод «фішбоун», 

«корзина ідей», PBL 

1.4. види наукових текстів за формою комунікації та способом 

викладу матеріалу 

Лекція, дискусія, 

розгляд конкретних 

ситуацій, прийом 

«ручка в середині» 
1.5. особливості змістового та композиційного наповнення 

наукового тексту 

1.6. вимоги до структури та оформлення курсових і 

бакалаврських кваліфікаційних робіт, процедури їх захисту 

1.7.  норми, правила та техніки цитування, вимоги до оформлення 

бібліографічних записів та посилань 
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2. Уміння/навички:   

2.1. Актуалізувати проблеми в сфері обліку, контролю, аналізу, 

аудиту та оподаткування й формулювати тему дослідження 

Лекція, семінарське 

заняття, сінквейн, 

мозковий штурм, 

прийом «ручка в 

середині», 

критичний аналіз 

письмової роботи 

один одного 

Презентація і захист 

результатів діяльності, 

тестування, бліц-

опитування, диспут, 

перевірка виконання 

індивідуальних та 

командних завдань 

2.2. формулювати робочі гіпотези та визначати методи їх 

перевірки 

2.3.  планувати та організовувати дослідження 

2.4. організовувати збір та самостійну обробку необхідної для 

дослідження інформації 

2.5. обґрунтовувати  результати  своїх  досліджень та визначати 

області їх впровадження 

2.6. відображати  наукові  результати  у  рефератах,  статтях, 

тезах доповідей та кваліфікаційній роботі 

3. Комунікація 

3.1.  публічно презентувати результати наукових досліджень Дискусія, 

Сократівський 

діалог, семінарське 

заняття,  сінквейн, 

критичний аналіз 

письмової роботи 

один одного 

Презентація і захист 

результатів діяльності, 

бліц-опитування, 

диспут, перевірка 

виконання 

індивідуальних та 

командних завдань 

3.2. зрозуміло доносити власні наукові висновки знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, 

вести дискусію 

4. Відповідальність і автономія 

4.1. здатність самостійного використовувати методи наукових 

досліджень у вирішенні практичних задач діяльності 

семінарське заняття, 

дискусія, методи 

«ажурне пиляння», 

«ручка всередині» 

Презентація і захист 

результатів діяльності, 

бліц-опитування, 

диспут, перевірка 

виконання 

індивідуальних та 

командних завдань 

4.2. здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності 

4.3. відповідальність за розвиток професійного знання і 

практики дослідницької роботи, за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах. 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити ЄКТС): 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Очна (денна) 

форма 
Заочна форма 

Дистанційна форма  

Заняття з 

викладачем СРЗ КЗ ІКР СРЗ 

Заняття в 

дистанційному 

режимі 

СРЗ 

Л П ІКР 

  

1 Тема 1. Поняття про науку і наукову діяльність 2 2 1 4 1 1 8 2 8 

2 Тема 2. Історія та класифікація наук. Бухгалтерський облік як наука 2 2 1 4 1 1 8 2 8 

3 Тема 3. Академічна доброчесність та запобігання плагіату у наукових 

роботах 
2 4 1 6 2 2 10 

4 10 

Змістовий модуль 2 

4 Тема 4. Логіка та дизайн наукового дослідження 4 4 2 6 3 2 10 6 10 

5 Тема 5. Методологія і методи наукових досліджень 2 4 2 6 2 2 10 6 10 

6 Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 2 4 2 6 2 1 8 4 10 

7 Тема 7. Методика і техніка оформлення результатів дослідження  2 6 2 6 2 2 10 4 8 

8 Тема 8. Апробація та захист результатів наукових досліджень 2 2 1 2 1 1 6 2 6 

Виконання індивідуального вибіркового завдання CР - - - 10 - - 10 - 8 

Підсумкова контрольна робота - 2 - - 2 - - 2 - 

Підготовка до підсумкової контрольної роботи - - - 10 - - 10  10 

Усього: 18 30 12 60 16 12 92 32 88 

Підсумковий контроль (залік) 

Разом:   годин 120 120 120 

               кредитів 4 4 4 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Змістовий модуль 1 

 

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

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

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

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

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

Регулювання наукової діяльності. Наукові школи.  

Предмет і завдання курсу «Основи наукових досліджень». 

 

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

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

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

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

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

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

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

- творці бухгалтерської науки. 

 

Тема 3. Академічна доброчесність та запобігання плагіату у наукових роботах 

Академічна культура та етика. Принципи академічної доброчесності.  

Академічна нечесність. Основні прояви академічної нечесності в академічному світі. 

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

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

замовлення; підробка результатів дослідження; хабарництво. Методи запобігання академічної 

нечесності. 

Некоректне використання наукових літературних джерел: перефразування, компіляція і 

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

вмотивованість, аргументованість, коректність.   

 

 

Змістовий модуль 2 

 

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

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

Етапи наукового дослідження. 

Поняття наукової проблеми. Взаємодія відомого і невідомого у визначенні проблеми 

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

проблеми в наукових дослідженнях. Шляхи вирішення аналогових  проблем у наукових 

дослідженнях. Шляхи вирішення гіпотетичних проблем в наукових дослідженнях. Вибір 

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

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

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

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

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

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

Плани кваліфікаційних робіт.  

 

Тема 5. Методологія і методи наукових досліджень 

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

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

Бухгалтерське спостереження. Порівняння. Аналогія. Моделювання. Вимірювання. 

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

наукових дослідженнях 

 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень  

Джерела наукової інформації. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Види 

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

інформації. Методи обґрунтування достовірності інформації. Пошук наукової інформації: 

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

Інтернет. 

Обробка літературних джерел. Інтертекстуальність наукового тексту. Поняття про 

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

Тезування. Анотування. Групування джерел. Систематизація матеріалу.  

 

Тема 7. Методика і техніка оформлення результатів дослідження 
Форми втілення результатів наукових досліджень. Наукова стаття. Тези. Науковий реферат. 

Монографія. Курсова і випускна кваліфікаційна робота.  

Узагальнення даних дослідження: підходи до узагальнення даних; систематизація 

результатів наукового дослідження; методика і техніка оформлення результатів дослідження; 

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

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

Абзац  як  структурний  елемент  академічного  тексту  і  засіб реалізації  категорій  

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

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

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

зрозумілості. Аналіз і синтез матеріалу. 

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

вступу  академічного  тексту.  Академічно грамотне обґрунтування актуальності теми, 

висвітлення стану розробки проблеми, формулювання об’єкта, предмета, мети та завдань.  

Зв’язок вступу та висновків. Співвідношення теми, мети, завдань і висновків академічного 

тексту. Типові помилки в написанні загальних висновків. Смисловий аналіз фрагментів  

відповідних  композиційних елементів академічного тексту. 

Загальні вимоги до цитування. Оформлення посилань. Оформлення списку використаних 

літературних джерел. 

 

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

рецензій. Попереднє обговорення 

Апробація (впровадження) результатів наукових досліджень. Рівні впровадження 

результатів наукових досліджень. Види конференції.  

Оприлюднення результатів. Методика підготовки наукової статті. Структура наукової 

статті.  
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Критерії ефективності наукових досліджень. Характеристика основних видів ефективності 

наукових робіт. 

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

Види виступів і форми втілення їх змісту. Логіка побудови виступу.  

Методика підготовки доповіді за результатами наукової роботи. Основні вимоги до 

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

Захист курсових робіт. Захист інших видів кваліфікаційних робіт.  

 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання 

здобувача з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» 

 

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

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

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

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

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

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

проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Упродовж семестру, після завершення 

відповідних тем, проводиться онлайн-тестування з використанням системи Moodle. Завершується 

вивчення дисципліни заліком. 

Для забезпечення опанування навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» навчальні 

заняття передбачають широке використання інтерактивних методик викладання. Більшість з них 

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

диспутів, мозкових штурмів. 

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

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

наукових досліджень», вміння та набуття практичних навичок дослідницької роботи. 

При поточному контролі результатів навчання здобувачів оцінюванню підлягає виконання ними: 

- завдань під час навчальних (контактних) занять; 

- контрольних (модульних) робіт; 

- індивідуальних завдань самостійної роботи; 

- підсумкової контрольної роботи. 

Навчальні (контактні) заняття проводяться у вигляді лекцій та семінарських (практичних) 

занять.  

Контрольна (модульна) робота здійснюється 2 рази на семестр у системі Moodle за 

відповідними темами навчальної дисципліни, кожен з яких оцінюється від 0 до 5 балів. Завдання для 

контрольної (модульної) роботи включають у себе вирішення тестових завдань. 

Самостійна робота здобувачів передбачає виконання різних видів індивідуальних (групових) 

завдань за вибором здобувача у вигляді завдань до окремих тем або роботи дослідницького характеру та 

їх презентації. 

Підсумкова контрольна робота виконується на передостанньому/останньому навчальному 

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

проведення (терміни, форма тощо) підсумкової контрольної роботи.  

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

- за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно); 
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- здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських) занять, не відпрацювавши їх до 

виконання підсумкової контрольної роботи – для денної форми навчання.   

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумкових контролем у формі 

заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю:  

- роботи на навчальних заняттях (семінарських, практичних, контактних заняттях, заняттях у 

дистанційному режимі), контрольних (модульних) робіт індивідуальних завдань для самостійного 

опрацювання здобувача (до 50 балів); 

- виконання здобувачем підсумкової контрольної роботи (до 50 балів). 

Здобувач, який за результатом підсумкового контролю у формі заліку набрав від 21 до 59 балів 

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

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

НПП, який викладав відповідну навчальну дисципліну,  другий – комісії з двох НПП відповідної 

кафедри. В обох випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів 

враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації поточної заборгованості для таких осіб 

встановлюється згідно з графіком навчального процесу.  

 

Структура підсумкової оцінки за формою підсумкового контролю «залік» наведена в табл. 2.  

Таблиця 2 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» (форма підсумкового контролю – залік). 

 

Види навчальної діяльності здобувача  
Розподіл балів за формами навчання 

Очна (денна) Заочна Дистанційна 

Робота на навчальних заняттях (семінарських, 

практичних, лабораторних, контактних заняттях, 

заняттях у дистанційному режимі) 

30 балів 20 балів 40 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
2МК × 5 =  

10 балів 

1МК × 

10 =  

10 балів 

1МК × 10 =  

10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань 

самостійної роботи (за вибором здобувача) 

10 × 1= 

10 балів 

10 × 2= 

20 балів 
-- 

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 

Додаткові (заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Кількість балів за результатами 

поточного контролю 
50 балів 50 балів 50 балів 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 50 балів 50 балів 

Підсумкова кількість балів 

з навчальної дисципліни 
100 балів 

100 

балів 
100 балів 
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Переведення даних100-балової шкали оцінювання у 2-балову та шкалу за системою ECTS 

здійснюється у такому порядку (табл. 3). 

Таблиця 3 

Шкали оцінювання результатів підсумкового контролю 

 

 

 

3.2.Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» 

 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Основи 

наукових досліджень» або її окремого компонента можливе в таких випадках: 

− участь здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших Університетах 

України або інших країн) відповідно до Положення про включене навчання і навчання за 

програмами Європейського Союзу студентів ДВНЗ «КНЕУ ім. В. 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»; 

− участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти відповідно до 

Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих 

здобувачами у неформальній та інформальній освіті». 

Перезарахування та визнання результатів навчання відбувається за умови підтвердження 

здобувачем отриманої оцінки з подібної навчальної дисципліни або індивідуальних завдань з карти 

навчальної роботи здобувача (назва навчальної дисципліни, вид індивідуальної роботи, кількість годин, 

отримана оцінка тощо) випискою з навчального плану іншого ЗВО. 

  

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

 

4.1. Основна література  

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

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

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

С. В., 2019. 178 с. 

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

перероб. К.: Алерта, 2019. 492 с. 

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

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

100-бальна шкала 
Оцінка при підсумковому контролі Шкала  

ECTS  у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано  

з можливістю перескладання  
FX 

0 – 20 
не зараховано  

 з обов’язковим повторним вивченням навчальної дисципліни 
F 
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5. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник. – 

Житомир: ПП Рута, 2003. – 476 с. 

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

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

ВПЦ "Київський університет", 2018. – 607 с. 

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

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

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

ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 220 с. 

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

2014. 277 с. 

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

Рівне : НУВГП, 2016. – 151 с. 

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

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

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

програма курсу. – К., 2016. – 61 с. 
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1. Ганін В. І. Методологія соціально-економічного дослідження: навч.посібник / В. І. Ганін, Н. В. 

Ганіна, К. Д. Гурова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 

2. Державний стандарт УкраїниДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення [Електронний ресурс]. ― Електрон. дан. ― Режим доступу: 

http://www.zakon.nau.ua/, вільний. Назва з екрану. ― Мова укр. 

3. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання [Електронний ресурс]. ― Електрон. дан. ― Режим доступу: 

http://www.hklib.npu.edu.ua/zrazok.htm, вільний. Назва з екрану. ― Мова укр 

4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ (зі змін. і 

доповн.) [Електронний ресурс]. ― Електрон. дан. ― Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3792-12, вільний. Назва з екрану. ― Мова 

укр. 

5. Закон України «Про освіту» від 19.01.2019 р. № 2145-VІІІ, чинний [Електронний ресурс]. ― 

Електрон. дан. ― Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19, вільний. 

Назва з екрану. ― Мова укр. 

6. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»» №2938-VI, чинний, 

в ред. від 13.01.2011 [Електронний ресурс]. ― Електрон. дан. ― Режим доступу: 

http://www.zakon.rada.gov.ua/law/show/2938-17, вільний. Назва з екрану. ― Мова укр. 

7. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 07.03.2018 р. № 848-VIІІ, 

чинний (зі змін. і доповн.) [Електронний ресурс]. ― Електрон. дан. ― Режим доступу: 

www.zakon.help/law/848-VIII, вільний. Назва з екрану. ― Мова укр. 

8. Краснобокий Ю.М., Левківський К.М. Словник-довідник науковця-початківця – К.: НМЦВО, 

2001 – 72 с. 

9. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посібник / А. Є. Конверський, 

В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко та ін.; за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 352 с.  

10. Основи наукових досліджень / М.М. Павлишенко, Н.Г. Міценко (уклад.). – Л.: Вид-во 

Львівської комерційної академії, 2006. – 104 с. 

11. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / Цехмістрова Г.С. - Київ: Видавничий 

Дім «Слово», 2003. - 240 c. 

12. Основи наукових досліджень: опорний конспект лекцій / уклад.: Л.В. Нападовська, О.І. 

Мазіна. – К.: КНТЕУ, 2008. – 39с. 

http://www.zakon.nau.ua/
http://www.hklib.npu.edu.ua/zrazok.htm
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3792-12
http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://www.zakon.rada.gov.ua/law/show/2938-17
http://www.zakon.help/law/848-VIII
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13. Основи наукових досліджень: опорний конспект лекцій / уклад.: О.Л. Шерстюк. – К.: 

КНТЕУ, 2009. – 24 с.  

14. Пилипчук М. І. Основи наукових досліджень: підручник/ М. І. Пилипчук, А. С. Григор'єв, В. 

В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270с.  

15. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник. - Київ: Академвидав, 

2007. 

16. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукові дослідження: організація, методологія, 

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

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

- 254 с. 

18. Свердан М.М. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / Свердан М.М., Свердан 

М.Р. - Чернівці: Рута, 2006. - 352 с.  

19. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень: навч. посібник / С. М. Соловйов. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 176 с.  

20. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: підручник / Стеченко Д.М., Чмир О.С. – 

[2-ге вид., перероб. і доп. ] - К.: 3нання, 2007. - 312 с.  

21. Цибульов П.М. Популярно про інтелектуальну власність:абетка / Цибульов П.М., 

Чеботарьов В.П.; ред. к.е.н. М.В.Паладій. – К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2004. – 56 с.  

4.3. Дистанційні курси та інформаційні джерела 

 

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

akademichna-dobrochesnist 

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

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

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

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

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

 

TED Talks: 

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

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

anguage=uk 

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

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

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

access: 

https://www.ted.com/talks/eleanor_nelsen_mary_s_room_a_philosophical_thought_experiment#t-2540 

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

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

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

access: 

https://www.ted.com/talks/ilona_stengel_the_role_of_human_emotions_in_science_and_research#t-623685 

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

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

 

Інформаційні ресурси: 

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

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

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

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

https://www.coursera.org/learn/scientist
https://www.coursera.org/learn/academicinfoseek
https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/
https://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think/transcript?language=uk
https://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think/transcript?language=uk
https://www.ted.com/talks/stuart_firestein_the_pursuit_of_ignorance
https://www.ted.com/talks/eleanor_nelsen_mary_s_room_a_philosophical_thought_experiment#t-2540
https://www.ted.com/talks/michael_nielsen_open_science_now/transcript?language=uk
https://www.ted.com/talks/ilona_stengel_the_role_of_human_emotions_in_science_and_research#t-623685ї
https://www.ted.com/talks/e_o_wilson_advice_to_young_scientists
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm
https://www.thenewatlantis.com/publications/the-folly-of-scientism
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3. DeRose, Keith. WhatisEpistomology? A BriefIntroductiontotheTopic URL. - Internet access: 

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

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

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

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

Academies Press, 2009. – 83 p. - Internet access: 

http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/12192.pdf 

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

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

m.pdf 

 

 

http://campuspress.yale.edu/keithderose/what-is-epistemology/
http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/12192.pdf
http://www.abrahamkuypercenter.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ten_Reasons_to_Embrace_Scientism.pdf
http://www.abrahamkuypercenter.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ten_Reasons_to_Embrace_Scientism.pdf

