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ВСТУП 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в 

бухгалтерському обліку» 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 «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. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

компетентностей та результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми 

(табл. 1).  
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Таблиця 1 

Матриця компетентностей та результатів навчання, які формуються під час вивчення 

навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми «Облік, контроль та 

оподаткування агробізнесу» 

 

Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

результату 

навчання 

Результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

    

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми 

ПР01 

Вміти розвивати та 

підвищувати свій 

загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно 

освоювати нові методи роботи 

та знання щодо комплексного 

бачення сучасних проблем 

економіки та управління. 

ЗК03.  Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій в 

професійній сфері. 

ЗК04. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні 

ПР02 Знати теорію, методику і 

практику формування облікової 

інформації за стадіями 

облікового процесу і контролю 

для сучасних і потенційних 

потреб управління суб'єктами 

господарювання з урахуванням 

професійного судження. 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК06. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ПР03 Вільно спілкуватися іноземною 

мовою усно і письмово при 

обговоренні результатів 

досліджень та інновацій ЗК07. Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 

ЗК08. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності). 

ПР05 Володіти інноваційними 

технологіями, обґрунтовувати 

вибір та пояснювати 

застосовування нової методики 

підготовки і надання облікової 

інформації для потреб 

управління суб'єктом 

господарювання. 
ЗК09. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК10. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань(мотивів). 

ПР07 Розробляти внутрішньофірмові 

стандарти і форми 

управлінської та іншої звітності 

суб'єктів господарювання. 
ЗК11. Здатність оцінювати та 

забезпечувати 

якістьвиконуваних робіт. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації 

ПР15 

Застосовувати наукові методи 

досліджень у сфері обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування та 

імплементувати їх у професійну 
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податкових розрахунків діяльність та господарську 

практику СК07. Формулювати завдання, 

удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи 

фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності 

зі стратегічними цілями 

підприємства 

СК09.  Здійснювати діяльність з 

консультування власників, 

менеджменту підприємства та 

інших користувачів інформації 

у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, 

оподаткування. 

ПР16 

Здійснювати публічні ділові і 

наукові комунікації задля 

вирішення комунікативних 

завдань державною та 

іноземними мовами. 

СК10. Проводити наукові дослідження 

з метою вирішення актуальних 

завдань теорії, методики, 

організації та практики обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування 

ПР18 

Дотримуватися норм 

професійної та академічної 

етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з 

членами колективу (команди), 

споживачами, контрагентами, 

контактними аудиторіями 

СК12. Застосовувати отримані нові 

знання й практичні пропозиції 

для розв’язання комплексних 

проблем у сфері обліку, аудиту 

та оподаткування, а також 

адаптувати їх до умов змінного 

середовища та вимог сталого 

розвитку 

ПР19 

Вміти проєктувати, планувати і 

проводити пошукові і 

розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, 

методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове 

забезпечення. 

 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації 

податкових розрахунків 

ПР21 

Формувати облікові підрозділи 

для цілей ведення 

бухгалтерського, 

управлінського та стратегічного 

управлінського обліку, 

організовувати ведення 

бухгалтерського, 

управлінського і стратегічного 

управлінського обліку для цілей 

тактичного і стратегічного 

управління підприємствами 

агробізнесу. 

СК07. Формулювати завдання, 

удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи 

фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності 

зі стратегічними цілями 

підприємства 

 

Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним результатам 

навчання за навчальною дисципліною, наведено в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною дисципліною 

«Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку» 

 

Результати навчання за навчальною дисципліною 
Методи 

навчання 

Засоби  

діагностики  

1. Знання: 

1.1 суті науки як вищої форми пізнавальної діяльності людини; 

основ класифікації наук та методів наукового дослідження; 

класифікації методів наукового пізнання за концепцією 

багаторівневої методології 

лекція, 

семінарське 

заняття,  

дискусія, 

аналітична 

робота  

презентація і захист 

результатів 

діяльності, тест, 

бліцопитування,  

перевірка виконання 

індивідуальних та 

командних завдань, 

Case-study, 

контрольна 

(модульна) робота, 

рефлексія, 

підсумкова 

контрольна робота  

1.2 сутності системного підходу в дослідженні суспільних 

явищ; риси суспільства як соціальної системи, підходів до 

його класифікації; особливостей системного аналізу; змісту 

моделювання як одного із методів наукового дослідження  

1.3 технології наукових досліджень; сутності плану, теми 

(проблеми) дослідження, робочої гіпотези, об’єкта, 

предмета, мети й завдання дослідження  

1.4 джерел наукової інформації їх класифікації та 

характеристики; поняття проходження процесу 

інформаційного забезпечення наукової роботи  

1.5 сутності та особливостей наукових публікацій (статті, тез 

доповіді, наукової доповіді, монографії, звіту про науково-

дослідну діяльність); порядку оформлення результатів 

наукового дослідження 

1.6 призначення та змісту кваліфікаційної магістерської роботи 

(послідовності виконання, підготовчого етапу, роботи з 

текстом, оформлення). 

1.7 передумов планування наукових досліджень в 

бухгалтерському обліку та їх ефективності на практиці; 

нормативно-правового регулювання підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів з бухгалтерського обліку в 

Україні 

2. Уміння/навички: 

2.1 застосовувати методи наукового дослідження та системного 

підходу в процесі наукового пізнання 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

робота 

 

 

презентація і захист 

результатів 

діяльності, тест, 

бліцопитування, 

перевірка виконання 

індивідуальних та 

командних завдань, 

Case-study, 

контрольна 

(модульна) робота, 

підсумкова 

контрольна робота 

2.2 володіти технологією наукових досліджень та процесу 

інформаційного забезпечення наукової роботи, пошуку та 

опрацювання наукової інформації 

2.3 оформлювати результати наукових досліджень різних типів 

та оцінювати ефективність проведених досліджень 

3. Комунікація 

 здатність працювати у міжнародному просторі, вироблення у 

здобувачів практичних навиків командної роботи, спрямованих 

на:  

3.1) колективне вирішення наукової та практичної проблематики 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

перевірка виконання 

конкретних 

ситуацій, 

презентація, 
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облікового, аналітичного чи контрольного спрямування в 

діяльності суб’єктів господарювання; 

3.2) належне оформлення та оприлюднення результатів наукових  

досліджень; 

3.2.) демонстрацію вмінь комунікувати.з метою співпраці для 

вирішення спільних завдань 

дискусія, 

вирішення  

конкретних  

ситуацій 

дискусія, підсумкова 

контрольна робота 

4. Відповідальність і автономія 

 продемонструвати розуміння особистої відповідальності за 

безперервний розвиток власних професійних компетентностей 

чи надані пропозиції/рекомендації стосовно організації науково-

дослідної діяльності в сфері бухгалтерського обліку та вирішенні 

науково-методичних проблем, зокрема : 

4.1)  під час виконання завдань наукової складової навчання, а 

саме написанні тез, статей, участі в здобувачських наукових 

заходах, проходженні практики, написанні кваліфікаційної 

магістерської роботи ; 

4.2)  при аналізі та виборі напрямів удосконалення 

організаційно-методичного забезпечення обліку на 

досліджуваному підприємстві 

4.3) при розробці практичних рекомендацій щодо підвищення 

ефективності  обліку на конкретному підприємстві та в цілому 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення  

конкретних  

ситуацій 

Перевірка 

виконання 

конкретних 

ситуацій, 

презентація, 

дискусія, підсумкова 

контрольна робота 

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 3 

Тематичний план навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в 

бухгалтерському обліку»  

Назва теми 

Очна (денна) форма навчання 

Л
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зд
о

б
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ч
а

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Логіка та методологія наукового пізнання 1 2 - 2 6 

Тема 2. Методологія системного підходу як спосіб 

наукового дослідження 
2 2 - 2 6 

Тема 3. Технологічні цикли наукових досліджень в 

бухгалтерському обліку 
1 2 - 2 6 

Тема 4. Інформаційне забезпечення науково-дослідного 

процесу. Психологічні основи наукової творчості 
2 2 - 2 6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 5. Систематизація та узагальнення результатів 

наукових досліджень 
2 4 - 2 6 

Тема 6. Організація магістерського наукового 

дослідження з бухгалтерського обліку. Правові аспекти 

наукових досліджень 

4 6 - 6 8 

Тема 7. Ефективність наукових досліджень в 

бухгалтерському обліку і звітності 
2 6 - 4 6 

Тема 8. Організація підготовки науково-педагогічних 

кадрів з бухгалтерського обліку 
2 2 - 4 6 
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Контрольна (модульна) робота - 2 - - - 

Підсумкова контрольна робота - 2 - - - 

Разом: 16 30 - 24 50 

Підсумковий контроль: залік      

годин 120 

кредитів 4 

 

 

2. 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». 
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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 

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», 
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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 

 

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. 
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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. 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання здобувача 

 

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. 4.  

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному 

журналі обліку навчальної роботи здобувачів академічної групи. 

Таблиця 4 

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 здобувачських 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 

 

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. 

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.  

Загальна кількість балів, які отримують здобувачі вищої освіти за результатами 

поточного контролю під час вивчення навчальної дисципліни, визначається в діапазоні: 0100 

балів  з підсумковим контролем у формі заліку. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм 

навчання); 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, контактних), не 

відпрацювавши їх до виконання підсумкової контрольної роботи (для денної форми 

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. 

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

здійснюється в такому порядку: 

 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  
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(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 

 

 

3.2. 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». 
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