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Загальна інформація 

 

Викладачі Малюга Наталія Михайлівна (д.е.н., професор),  

Ярмолюк Олена Феліксівна (к.е.н., доцент) 

Профайл 

викладачів 

Малюга Н.М. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/sklad-booa/maliuha-nataliia-mykhailivna)  

Ярмолюк О.Ф. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/yarmolyuk-olena-feliksivna)  

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 
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https://www.facebook.com/NatalyaMihaiylovnaMaluga/) 

Ярмолюк О.Ф. (https://www.facebook.com/radushinskayal) 

Інстаграм 

Малюга Н.М. (@NatalyaMaluga ) 
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Малюга Н.М. (NatalyaMaluga) 

E-mail Малюга Н.М. (n_maluga@ukr.net) 

Ярмолюк О.Ф. (radushinskayal@gmail.com) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Малюга Н.М. (067 9587165) 

Ярмолюк О.Ф. (067 7367892) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-

kafedru-booa 

Консультації Очні 

Малюга Н.М. – щочетверга з 11.00 до 12.00, ауд. 120а 
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Онлайн у Viber. Telegram 
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1. Анотація 

Тренінг з основ наукової роботи та підготовка стартапів в сфері бухгалтерського 

обліку, оподаткування і аудиту є невід’ємною складовою формування загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей магістрів з обліку та оподаткування. 

Програма передбачає комплексне навчання, у результаті якого студенти будуть 

здатними розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з 

наукової роботи та підготовки інноваційних проектів. 

Тренінг з основ наукової роботи та підготовка стартапів в сфері бухгалтерського 

обліку, оподаткування і аудиту носить міждисциплінарний характер. Використання 

сучасних інформаційних технологій дозволяє застосувати набуті теоретичні знання та 

навички в практичній роботі. У результаті проходження навчальної практики 

студенти зможуть обґрунтовувати вибір і порядок застосування інформаційних 

технологій для наукової роботи в сфері формування інноваційних проектів для 

системи прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Практична підготовка 

(практичний тренінг) 

Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування» Змістових модулів – 2 Рік підготовки 

Загальна кількість годин 

– 90  

 

Освітня програма «Облік 

і оподаткування» 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

- - 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

3, самостійна робота 

студента – 7 

 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

Практичні 

30 год. 10год. 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Форма контролю: залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 30/60 для заочної 

форми навчання – 10/80. 

 

3. Мета  та завдання  

Мета практичного тренінгу є закріплення і розширення у студента певних 

наукових та професійних практичних знань, вмінь та навичок із загально професійних 

і спеціальних дисциплін, необхідних для виконання кваліфікаційної роботи та 

підготовки інноваційних проектів, сформованості і творчого застосування здобутих 
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знань і практичних навичок для розроблення науково обґрунтованих рекомендацій 

щодо розв’язання реальної науково-практичної проблеми в галузі обліку, аудиту та 

оподаткування. 

Завдання практичного тренінгу  

 у сфері наукової роботи в бухгалтерському обліку, оподаткування і аудиту: 

 обґрунтовувати постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими 

та практичними завданнями; 

 вивчати та оцінювати стан проблеми на основі останніх досліджень і 

публікацій; 

 обґрунтувати постановку завдання та гіпотезу дослідження; 

 викладати підходи до вирішення проблеми з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових і практичних результатів; 

 здійснювати висновки та визначати перспективи подальших досліджень; 

 здійснювати оформлення літератури, аналітичних узагальнень, додатків; 

 проводити апробацію одержаних матеріалів дослідження; 

 виконувати процедури процесу публікації досліджень у фахових та інших 

виданнях; 

 у сфері підготовки стартапів в бухгалтерському обліку, оподаткування і 

аудиту: 

 володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб 

управління суб’єктом господарювання; 

 збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень; 

 застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та 

господарську практику; 

 аналізувати і оцінювати закономірності і тенденції розвитку обліку, аналізу та 

аудиту, оподаткування; 

 моделювати застосування методів наукових досліджень для аналізу 

закономірностей і тенденцій розвитку основних напрямів розвитку обліку, аналізу та 

аудиту, оподаткування; 

 розробляти та впроваджувати інноваційні проекти щодо удосконалення в 

бухгалтерському обліку, оподаткування і аудиту. 

 

 

4. Результати навчання  

Практичний тренінг надасть можливість студентам оволодіти наступними 

компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління та 

адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 
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Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

 за практичним тренінгом відповідно до Стандарту 

 

Перелік 

загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК09. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Перелік фахових 

компетентностей 

(ФК) 

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на 

всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу. 

СК 05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики 

та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства. 

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції 

у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного 

сектору. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики 

обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.  

СК11. Здатність формувати інформацію для одержання 

підприємством статусу авторизованого економічного оператора, 

організовувати фінансовий і управлінський облік товарів за 

митними режимами та здійснювати розрахунки податкових і 

митних платежів, аналіз, аудит господарських операцій у сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

Перелік 

програмних 

результатів 

навчання (ПРН) 

ПР 01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та 

управління. 
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ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб’єктів господарювання.  

ПР 05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати 

вибір та пояснювати застосовування нової методики 

підготовки і надання облікової інформації для потреб 

управління суб’єктом господарювання. 

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів 

облікової інформації в управлінні підприємством, надавати 

консультації управлінському персоналу суб’єкта 

господарювання щодо облікової інформації. 

ПР 07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 

управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства. 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові 

дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень. 

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю 

суб’єктів господарювання. 

ПР14.Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою 

їх оптимізації. 

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх  у  

професійну діяльність та господарську практику. 

ПР16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля 

вирішення комунікативних завдань державною та іноземними 

мовами. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників,менеджменту суб’єкта господарювання та інших  

користувачів  інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

ПР19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 

розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

 

 

5. Політика курсу 

 

Політика здобуття знань з практичного тренінгу визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 
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6. Робоча програма 

6.1. Зміст практичного тренінгу 

Модуль І. Основи наукової роботи   

Тема 1. Наукові дослідження — шлях, до розв'язання проблем в обліку, 

оподаткуванні, аудиті.  

Суть і основні види та етапи наукових досліджень. Об'єкт, предмет наукового 

дослідження. Науково-дослідницька діяльність студентів, напрями роботи та 

організаційна структура. Вибір теми та реалізація дослідження, визначення мети і 

задач наукового дослідження. Основні форми та етапи наукових досліджень 

студентів. Розробка структури проблеми. Послідовність і конкретизація. Вивчення 

історичного аспекту проблеми. Попередній план та складання графіку роботи, план 

змісту роботи. Принцип системного підходу в наукових дослідженнях: цілісність, 

всебічність, системоутворюючі відносини, субординація, динамічність. Розрахунок 

ефективності науково-дослідних робіт, її критерії та проблеми оцінки. Ефективність 

наукової діяльності у вищому навчальному закладі. 

Тема 2. Основи методології науково-дослідної роботи.  

Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень. 

Два рівні пізнання в методології наукових досліджень: емпіричний і теоретичний. 

Загальна і часткова методологія науки. Методи та техніка наукових досліджень, їх 

класифікація. Методи емпіричного дослідження. Методи теоретичного дослідження. 

Експеримент та його характерні особливості в процесі дослідження. Аналіз і синтез, 

індукція і дедукція, історичний і логічний методи дослідження. Гіпотеза і докази у 

наукових дослідженнях. Способи встановлення істини: безпосередній і 

опосередкований. Методика здійснення наукових досліджень у туристсько-готельній 

індустрії та міжнародному туризмі. Стадії наукових досліджень: організаційна, 

дослідна, узагальнення, апробація, реалізація результатів.  

Тема 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.  

Поняття, терміни та роль інформації в проведенні наукових досліджень. Види та 

галузі інформації. Пошук вторинної документальної інформації з теми дослідження, 

бібліографічні видання. Отримання і аналіз первинної інформації. Інформація в 

інформаційно-пошукових системах бібліотек та установах науково-технічної 

інформації. Вторинна інформація. Процес збору та аналізу наукової інформації. 

Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації та автоматизовані системи обробки 

інформації на ЕОМ. Каталоги, їх види та характеристика. Техніка роботи з науковою 

літературою. Оформлення бібліографічного опису літератури та списку використаних 

джерел в процесі наукового дослідження.  

Тема 4. Оформлення та форми впровадження результатів наукового 

дослідження.  

Сутність наукової публікації, її основні види, функції, кількість і обсяг. Наукова 

монографія, наукова стаття, тези наукової доповіді. Реферат. Доповідь. Методика 

написання тексту. Літературна обробка наукового тексту. Одиниці обчислення обсягу 

наукової роботи. Вимоги до тексту наукової статті. Тон викладу. Особливості 

цитування. Редагування тексту і підготовка його до друку. Типова структура рецензії 

(відгуку). Внесення правок після рецензування. Підручник, навчальний посібник, 

вимоги до написання та оформлення. Методика підготовки та оформлення публікацій. 

Надання грифу Міністерства освіти і науки України. Форми звітності при науковому 

дослідженні та апробації результатів дослідження. 

Тема 5. Кваліфікаційна  робота: написання, оформлення, захист.  
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Форми завершення наукових досліджень у вищих навчальних закладах освіти. 

Кваліфікаційна робота: загальна характеристика, послідовність виконання, 

підготовчий етап, робота з текстом, оформлення. Керівництво кваліфікаційною 

роботою, її рецензування та захист. Завершені наукові дослідження студентів як 

кваліфікаційна робота. Оформлення документів на кваліфікаційну роботу. Етапи 

написання. Підготовка до захисту кваліфікаційної роботи повідомлення про основні 

результати наукового дослідження. Характерні недоліки при виконанні 

кваліфікаційної роботи. 

Модуль ІІ. Підготовка стартапів в сфері бухгалтерського обліку, 

оподаткування і аудиту 

Тема 1. Організаційні основи розробки стартап-проектів 

Сутність та особливості стартап-проектів. Формування команди стартапу.  

Розробка продукту для стартапу.  Бізнес-модель стартапу.  Маркетингове планування 

стартапу. Бізнес-план стартап-проекту. Правові аспекти реалізації стартапів, 

інтелектуальна власність та патентування. Інвестиційне та фінансове забезпечення 

стартаппроектів.  Презентування стартап-проекту. 

Тема 2. Облікова політика як основний стартап в управлінні підприємством 

Місце і роль облікової політики в управлінні бізнесом. Формування облікової 

політики основних засобів. Визнання, вартісні ознаки, класифікація та первісна оцінка 

основних засобів. Формування облікової політики незавершеного виробництва.  

Фактори та елементи облікової політики в частині незавершеного виробництва. 

Формування облікової політики з розрахунків за податками і платежами. 

Тема 3. Розробка стартапів з документування господарських операцій 

Організація первинного обліку в системі бухгалтерського обліку Організація 

первинного обліку грошових коштів. Організація первинного обліку необоротних 

активів. Організація первинного обліку запасів. Організація первинного обліку 

розрахункових операцій. Організація первинного обліку оплати праці. Організація 

первинного обліку власного капіталу.  Організація первинного обліку доходів та 

витрат діяльності суб'єкта господарювання. 

Тема 4. Розробка стартапів побудови системи управлінської звітності 

Розробка стартапів побудови Звіту про управління. Розробка моделі опису 

організаційної структури та діяльності підприємства. Розробка моделі результатів 

діяльності. Розробка моделі ліквідності та зобов'язань. Розробка моделі екологічних 

аспектів. Розробка моделі соціальних аспектів та кадрової політики. Розробка моделі 

ризиків. Розробка моделі досліджень та інновацій. Розробка моделі фінансових 

інвестицій. Розробка моделі перспективи розвитку. Розробка моделі корпоративне 

управління. 

Тема 5. Методи та показники оцінювання стартап-проектів 

Метод побудови фінансових моделей. Витратний метод (відновний). Метод 

Беркус. Метод норми прибутку (метод венчурного капіталу) через forward value.  

Метод норми прибутку (метод венчурного капіталу) через terminal value. Метод 

оцінки потенційної аудиторії за вартістю клієнта. Метод розрахунку по моделі Ave 

Maria. Метод скорингу (Scorecard Method). 
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6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання 

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

практичні 
самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль І. Основи наукової роботи 46 16 30 

1. Наукові дослідження — шлях, до розв'язання 

проблем в обліку, оподаткуванні, аудиті 

8 2 6 

2. Основи методологи науково-дослідної роботи 8 2 6 

3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 10 4 6 

4. Оформлення та форми впровадження результатів 

наукового дослідження 

10 4 6 

5. Кваліфікаційна  роботи: написання, оформлення, 

захист 

10 4 6 

Змістовий модуль ІІ. Підготовка стартапів в сфері 

бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту 

44 14 30 

1. Організаційні основи розробки стартап-проектів 8 2 6 

2. Облікова політика як основний стартап в 

управлінні підприємством 

10 4 6 

3. Розробка стартапів з документування 

господарських операцій  

8 2 6 

4 Розробка стартапів побудови системи 

управлінської звітності 

10 4 6 

5. Методи та показники оцінювання стартап-проектів 8 2 6 

Всього годин 90 30 60 

 

6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

практичні 
самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль І. Основи наукової роботи 45 5 40 

1. Наукові дослідження — шлях, до розв'язання 

проблем в обліку, оподаткуванні, аудиті 

9 1 8 

2. Основи методологи науково-дослідної роботи 9 1 8 

3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 9 1 8 

4. Оформлення та форми впровадження результатів 

наукового дослідження 

9 1 8 

5. Кваліфікаційна  роботи: написання, оформлення, 

захист 

9 1 8 

Змістовий модуль ІІ. Підготовка стартапів в сфері 

бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту 

45 5 40 

1. Організаційні основи розробки стартап-проектів 9 1 8 

2. Облікова політика як основний стартап в 9 1 8 
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управлінні підприємством 

3. Розробка стартапів з документування 

господарських операцій  

9 1 8 

4 Розробка стартапів побудови системи 

управлінської звітності 

9 1 8 

5. Методи та показники оцінювання стартап-проектів 9 1 8 

Всього годин 90 10 80 

 

 

6.4. Практичні завдання  

6.4.1. Практичні завдання за Модулем 1. «Основи наукової роботи» 

 

Заняття 1. Наукові дослідження — шлях, до розв'язання проблем в обліку, 

оподаткуванні, аудиті 

1. Дайте характеристику наукового дослідження. 

2. Які є форми наукових досліджень? 

3. Що таке об'єкт, предмет та фактори наукового дослідження? 

4. Як Ви розумієте гіпотезу дослідження? 

5. Дайте визначення емпіричних завдань і методів дослідження. 

6. Що розуміють під теоретичними завданнями дослідження? 

7. Назвіть послідовність етапів наукового дослідження. 

8. Завдання науково-дослідницької діяльності студентів. 

9. Напрями науково-дослідницької діяльності у закладі вищої освіти. 

10. Організаційна структура науково-дослідницької діяльності у закладі вищої 

освіти. 

11. Вимоги до вибору теми дослідження. 

12. Етапи реалізації та оформлення результатів наукового дослідження. 

13. Визначення ефективності науково-дослідної роботи у ЗВО і на практиці. 

Заняття 2. Основи методологи науково-дослідної роботи 

1. Що Ви вкладаєте в поняття «методологія дослідження»? 

2. Які Вам відомі види методології? 

3. Що таке метод наукового пізнання? 

4. Які Ви знаєте методи пізнання? 

5. Які Ви знаєте методи емпіричного та теоретичного рівнів дослідження? 

6. Класифікація методів та їх характеристика. 

7. Дайте визначення наукової ідеї. 

8. Роль логічних методів у наукових дослідженнях.  

9. У чому сутність діалектики процесу пізнання та системного методу 

досліджень? 

10. Індуктивний та дедуктивний методи дослідження.  

11. Що таке моделювання і коли воно використовується? 

12. Методи теоретичних досліджень та характеристика. 

Заняття 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

1. Поняття про наукову інформацію. 

2. Види та ознаки наукової інформації. 

3. Що таке інформатика, і які завдання вона вирішує? 

4. Назвіть головні принципи інформаційних відносин та галузі інформації. 

5. Які етапи накопичення наукової інформації? 
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6. Які ви знаєте етапи вивчення наукових джерел? 

7. Що Ви розумієте під системою опрацювання інформаційних джерел? 

8. Інформаційно-пошукова мова бібліотек УДК, ББК. 

9. Поняття та види каталогів. 

10. Використання автоматизації при формуванні наукової інформації. 

11. Інформація WEB. 

12. Техніка опрацювання інформації. 

13. Який порядок роботи над текстом? 

14. Які вимоги до використання цитат? 

15. Бібліографічний опис літератури та вимоги до його оформлення? 

16. Які види каталогів використовуються? 

Заняття 4. Оформлення та форми впровадження результатів наукового 

дослідження 

1. Що таке наукова публікація та її основні види?  

2. Монографія: поняття, алгоритм написання.  

3. Наукова стаття, вимоги до її оформлення.  

4. Що таке авторський, друкований та обліково-видавничий аркуш.  

5. Які відмінності між дисертацією і монографією?  

6. Тези доповіді, алгоритм тези.  

7. Які методичні прийоми використовуються при підготовці публікації.  

8. Реферат, алгоритм його підготовки.  

9. Які вимоги до написання рецензії?  

10. Доповідь, види та вимоги до підготовки.  

11. Вимоги до підготовки підручників і навчальних посібників.  

12. Яка структура звіту про НДР?  

13. Які форми звітності з наукових дослідженнях?  

14. Форми впровадження результатів наукового дослідження. 

Заняття 5. Кваліфікаційна  роботи: написання, оформлення, захист 

1. Які є форми науково-дослідної роботи студентів?  

2. Які вимоги до виконання курсової роботи?  

3. В чому особливості виконання кваліфікаційної  роботи?  

4. Які основні вимоги до кваліфікаційної  роботи?  

5. Структура та алгоритм написання курсової (кваліфікаційної) роботи.  

6. Які етапи роботи при проведенні наукового дослідження?  

7. Що таке робоча картотека літератури?  

8. Які вимоги до формування тексту курсової (кваліфікаційної) роботи?  

9. Оформлення формул, ілюстрацій, додатків та списку використаної літератури. 

10. Керівництво курсовою (кваліфікаційною) роботою та її захист.  

11. Особливості виконання і захисту кваліфікаційної роботи.  

12. Характерні помилки в написанні та оформленні курсової та кваліфікаційної 

роботи.  

13. Що таке об'єкт, предмет та фактори наукового дослідження?  

14. Дайте визначення емпіричних завдань і методів дослідження.  

15. Завдання науково-дослідницької діяльності студентів-магістрів.  

16. Яка послідовність доповіді при захисті кваліфікаційної  роботи?  

17. Які вимоги до вибору та обґрунтування актуальності теми?  

18. Які особливості формування змісту вступної частини?  

19. Яка схема написання відгуку (рецензії) на кваліфікаційну  роботу? 
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6.4.2. Практичні завдання за Модулем 2. «Підготовка стартапів в сфері 

бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту» 

Заняття 1. Організаційні основи розробки стартап-проектів 

1. Сутність та особливості стартап-проектів  

2. Формування команди стартапу  

3. Розробка продукту для стартапу  

4. Бізнес-модель стартапу  

5. Маркетингове планування стартапу 

6. Бізнес-план стартап-проекту 

7. Правові аспекти реалізації стартапів, інтелектуальна власність та 

патентування 

8. Інвестиційне та фінансове забезпечення стартап-проектів 

9. Презентування стартап-проекту 

Заняття 2. Облікова політика як основний стартап в управлінні підприємством 

1. Місце і роль облікової політики в управлінні бізнесом.  

2. Об’єкти обліку витрат 

3. Взаємозв’язок обліку витрат та процедури калькулювання 

4. Методи обліку витрат 

5. Підходи до формування облікової політики стосовно розподілу 

загальновиробничих витрат 

6. Соціальні витрати як економічна категорія та об’єкт облікової політики 

7. Визнання, вартісні ознаки, класифікація та первісна оцінка основних засобів 

8. Термін корисного використання та ліквідаційна вартість основних засобів 

9. Критерії проведення переоцінок основних засобів та періодичність 

зарахування сум дооцінки до нерозподіленого прибутку 

10. Витрати на підтримання в робочому стані та поліпшення основних засобів 

11. Методи амортизації основних засобів 

12. Незавершене виробництво як економічна категорія та об’єкт обліку 

13. Організаційні аспекти документування незавершеного виробництва та їх 

вплив на облікову політику 

14.  Оцінка незавершеного виробництва 

15. Інвентаризація незавершеного виробництва 

16. Фактори та елементи облікової політики в частині незавершеного 

виробництва 

17. Податковий аспект облікової політики 

18. Особливості формування облікової політики по розрахунках з бюджетом за 

окремими податками 

Заняття 3. Розробка стартапів з документування господарських операцій 

1. Організація первинного обліку в системі бухгалтерського обліку  

2. Організація первинного обліку грошових коштів  

3. Організація первинного обліку необоротних активів  

4. Організація первинного обліку запасів  

5. Організація первинного обліку розрахункових операцій  

6. Організація первинного обліку оплати праці  

7. Організація первинного обліку власного капіталу.   

8. Організація первинного обліку доходів та витрат діяльності суб'єкта 

господарювання 
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Заняття 4. Розробка стартапів побудови системи управлінської звітності 

1. Розробка стартапів побудови Звіту про управління  

2. Розробка моделі опису організаційної структури та діяльності підприємства; 

3. Розробка моделі результатів діяльності. 

4. Розробка моделі ліквідності та зобов'язань. 

5. Розробка моделі екологічних аспектів.  

6. Розробка моделі соціальних аспектів та кадрової політики. 

7. Розробка моделі ризиків. 

8. Розробка моделі досліджень та інновацій. 

9. Розробка моделі фінансових інвестицій. 

10. Розробка моделі перспективи розвитку. 

11. Розробка моделі корпоративне управління. 

Заняття 5. Методи та показники оцінювання стартап-проектів 

1. Метод побудови фінансових моделей.  

2. Витратний метод (відновний).  

3. Метод Беркус.  

4. Метод норми прибутку (метод венчурного капіталу) через forward value.  

5. Метод норми прибутку (метод венчурного капіталу) через terminal value.  

6. Метод оцінки потенційної аудиторії за вартістю клієнта.  

7. Метод розрахунку по моделі Ave Maria.  

8. Метод скорингу (Scorecard Method). 

 

 

6.5.  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення вивчення навчальної практики здійснюється 

викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 

Інтернет з оприлюдненням адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

6.5.1. Методи навчання  

Практичний тренінг передбачає навчання через:  

1. Інтерактивні оглядові лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання);  

2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи);  

3. Ділові ігри (групова форма роботи);  

4. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 

засобів навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв);  

5. Практико-орієнтоване навчання, використання електронних засобів навчання 

для отримання зворотного зв’язку.  

В процесі навчальної практики застосовуються словесні, наочні та практичні 

методи навчання.  

Словесні і наочні використовуються під час лекцій та інструктажів, практичні 

при проведенні практичних робіт.  

Під час проведення лекцій використовуються такі словесні методи як розповідь, 

пояснення та наочні методи: ілюстрація, демонстрація.  

Під час проведення практичних занять застосовуються наочні спостереження та 

словесні бесіди: вступні, поточні, репродуктивні, евристичні, підсумкові; студентами 

виконуються вправи: тренувальні, творчі, усні, практичні, розрахункові. 
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6.6. Система контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній  і 

письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  

1) контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 

2) модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни (сукупністю 

окремих компетентностей); 

3) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 

Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 

дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  

Контроль роботи студенів для зарахування змістовних модулів знань 

проводиться за такими видами робіт: 

 наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

 робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація рефератів; 

 підготовка результатів наукових досліджень. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (лекційної підготовки, завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

 60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (висновки, оформлення тощо); 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у 

% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

 60 % – завдання виконано повністю, висновки містить окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить суттєві недоліки  

не системного характеру; 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

6.7. Оцінювання навчання 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 
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Форми контролю Змістовні модулі Теми 
Розподіл балів, 

min max 

Поточний 

І 

1 6 10 

2 6 10 

3 6 10 

4 6 10 

5 6 10 

Разом 30 50 

ІІ 

1 6 10 

2 6 10 

3 6 10 

4 6 10 

5 6 10 

Разом 30 50 

Всього 60 100 

Підсумковий І, ІІ, ІІІ Тестові завдання 40 х 

За навчальну дисципліну 100 100 

На підставі загальної суми балів за всі форми навчальної діяльності 

здійснюється оцінювання знань студента відповідно з оцінкою ECTS та національною 

шкалою.  

 

 

6.8. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань 

студентів за окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною 

дисципліною 

6.8.1. Контрольні завдання для оцінювання компетентностей студентів за 

навчальною дисципліною 

Для оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною відповідальні 

викладачі формують банк фахових завдань (тестів, задач та інших контрольних 

інструментів), які оприлюднюють та знайомлять студентів на початку вивчення курсу. 

Розробленні завдання використовуються для формування окремих тестів для 

проведення контрольних заходів із студентами з оцінювання знань за:  

1) темами (окремою або декількома компетентностями); 

2) розділами навчальної дисципліни (сукупністю окремих компетентностей); 

3) семестровим підсумком результатів вивчення навчальної дисципліни або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 

 

6.8.2. Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих тем навчальної 

дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів 

(завдань, задач, практичних вправ, розрахунків тощо)  від 10 до 20.  

 

6.8.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання додаткових балів 

за підсумками тем модуля  

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів 

навчальної дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю 

тестів від 10 до 20. Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які 
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бажають поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо 

вивчення окремих тем модуля за умови що студент має за кожною темою мінімальну 

кількість балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. 

 

6.8.4. Підсумкові (семестрові) завдання за рівнями складності для одержання 

додаткових балів за підсумками модульного контролю 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту навчальної дисципліни за 

варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 до 20. Ці 

завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають поліпшити 

кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення окремих 

модулів за умови що студент має за кожним модулем мінімальну кількість балів і в 

цілому не менше 60 балів.  

На контрольних заходах студент має можливість набрати не більше 40 балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. Для цього виділяють окремі 

контрольні завдання щодо надання студенту  можливості поліпшити результат 

модульного контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з  

задовільного (64-74) до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з 

дуже доброго (82-89) до відмінного (90-100). 

Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим контрольним 

завданням різної складності та здійснюється послідовно. При підсумковому контролі 

знань рівень одержаних балів за модульним контролем не погіршується. 

 

6.9. Рекомендована література 

1.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 

16.07.1999 р. № 996-XIV. 

2. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні: Закон України від 12.07.2001 р. № 2658-III. 

3. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 

21.12.2017 р. № 2258-VIII. 

4. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: 

Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII. 

5. Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 р. № 2614-XII. 

6. Методика оцінки майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 груд. 

2003 р. № 1891 

7. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. 

8. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. 

9. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. 

10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ 

Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. 

11. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 

секторі: Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. № 1219. 

12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків 

https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/2658-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/2658-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/2258-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2614-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
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України: Постанова Правління Національного банку України від 11.09.2017 р. № 89. 

13. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. URL: 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti. 

14. Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti. 

15. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/. 

16. Міжнародні стандарти аудиту. URL: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-

standarti-auditu. 

17. Розробка стартап-проектів: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. 

посіб. для студ. спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. 

Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні 

текстові данні (1 файл: X,XX Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 188 с. 

18. Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук, 

та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 2-ге вид., перероб. і доп. Кропивницький: ПП 

«Ексклюзив-Систем», 2017. 362 с. 

19. Білуха М.П. Основи наукових досліджень. Підручник. К., Вища школа, 1997. 

271 с 

20. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Київ: 
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Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів  

(п. 6.8.2 силабуса за Модулем І. Основи наукової роботи) 

Тема 1. Наукові дослідження — шлях, до розв'язання проблем в обліку, 

оподаткуванні, аудиті. 

Завдання 1. Дати визначення поняття «наукове дослідження»:  

а) цілісний підхід до вивчення окремих явищ;  

б) застосування історичного підходу до пізнання дійсності;  

в) цілеспрямоване вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на них різних 

факторів, а також вивчення взаємодії між явищами.  

Завдання 2. Які риси характерні для наукового дослідження:  

а) послідовність;  

б) актуальність;  

в) доказовість;  

г) об'єктивність;  

д) відтворюваність;  

є) точність;  

ж) реальність.  

Завдання 3. Об'єкт дослідження – це:  

а) підприємство або галузь;  

б) процес чи явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження;  
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в) те, на що спрямований процес пізнання;  

г) навколишній матеріальний світ і його відображення в свідомості людини.  

Завдання 4. Предмет дослідження - це:  

а) явище або процес, обрані для пізнання;  

б) фактори та взаємовідносини між ними; 

в) властивості явищ, процесів, досліджувані з певною метою відносно їх 

ставлення до об'єкту.  

Завдання 5. Емпіричний рівень пізнання — це:  

а) описування;  

б) вимірювання;  

в) експеримент;  

г) спостереження;  

д) все разом.  

Завдання 6. Методи теоретичного рівня пізнання:  

а) системний;  

б) математичне моделювання;  

в) аксіоматичний;  

г) діалектичний;  

д) групування і кореляції.  

Завдання 7. 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.  

Завдання 8. Назвіть головні етапи наукового дослідження за черговістю 

проведення:  

а) науковий закон;  

б) проведення експерименту;  

в) узагальнення наукових факторів;  

г) формулювання понять, суджень;  

д) доведення правильності гіпотез;  

є) висунення гіпотез; . " ,  

ж) виникнення ідеї.  

Завдання 9. Науково-дослідницька діяльність студентів включає:  

а) навчання елементам дослідницької діяльності при вивченні спецкурсу;  

б) наукові дослідження студентів під керівництвом професорсько-викладацького 

складу в процесі навчання та підготовки кваліфікаційних (курсових) робіт;  

в) участь у студентських конференціях, конкурсах, наукових гуртках в 

позааудиторний час;  

г) підготовка наукових статей, рекламна діяльність;  

д) аудиторне навчання студентів.  

Завдання 10. Знайдіть правильну відповідь:  

а) спостереження - це... а)встановлення подібності предметів і явищ;  

б) порівняння - це... б) процедура визначення кількісного значення 

процесу;  

в) вимірювання - це... в) засіб отримання первинної інформації про явище;  

г) експеримент - це... г) вивчення окремих властивостей явища в 
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спеціально створених умовах.  

Завдання 11. Вимоги до вибору теми дослідження:  

а) наявність близької за назвою і розробкою теми;  

б) актуальність;  

в) перспективність;  

г) відповідність профілю навчання;  

д) ступінь відповідності до загально-наукової проблеми кафедри.  

Завдання 12. Встановіть черговість етапів виконання науково-дослідної роботи:  

а) уточнення проблеми і складення змісту;  

б) вивчення літературних джерел;  

в) вибір теми;  

г) визначення мети дослідження;  

д) формулювання завдань;  

є) визначення гіпотези;  

ж) проведення експерименту, досліду;  

з) аналіз результатів експерименту та систематизація накопиченого матеріалу;  

і) складання розширеного плану роботи;  

й) літературне оформлення.  

Завдання 13. За яких умов гіпотеза переконлива?:  

а) не суперечить принципам наукового пізнання;  

б) враховує раніше відомі науці закони;  

в) пояснює всі фактори, для вивчення яких вона висувається;  

г) принципово перевіряється;  

д) логічно не суперечлива;  

є) максимально проста;  

ж) все зазначене правильне.  

Завдання 14. За якими напрямами визначається ефективність науково-дослідних 

робіт:  

а) культурологічними;  

б) соціальними;  

в) економічними;  

г) науково-технічними;  

д) етнографічними.  

Завдання 15. Якими показниками можна визначити ефективність науково-

дослідної роботи у ЗВО:  

а) підготовка кандидатів, докторів наук;  

б) якість підготовки фахівців для народного господарства;  

в) рівень видавничої роботи;  

г) ступінь участі студентів у науково-практичних конференціях;  

д) зайнятість студентів у наукових гуртках;  

є) кількість наукових статей у журналах;  

ж) розробка і введення нових курсів;  

з) працевлаштування випускників.  

Завдання 16. При визначенні змісту наукового проблеми (теми) необхідно:  

а) з'ясувати, які явища, предмети, процеси, закономірності має охоплювати 

проблема;  

б) обмежити тему від питань суміжних тем;  

в) визначити коло літературних джерел і документів, які є основними і вихідними 
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в розробці проблеми;  

г) все зазначене. 

Тема 2. Основи методологи науково-дослідної роботи.  

Завдання 1. Форма думки, в якій міститься усвідомлення мети пізнання нового 

явища - це:  

а) наукова ідея;  

б) закон; 

в) поняття;  

г) принцип.  

Завдання 2. Методологія - це:  

а) вчення про методи пізнання та перетворення дійсності;  

б) сукупність прийомів, методів та процедур дослідження, що застосовуються в 

тій чи іншій соціальній галузі знань;  

в) філософське вчення про методи пізнання; 

г) матеріалістична діалектика, теорія пізнання, що досліджує закони розвитку 

наукового знання в цілому;  

д) це концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують 

отримання максимально об'єктивної, точної, систематизованої інформації про 

процеси та явища.  

Завдання 3. Що означає системний підхід в методологи досліджень?  

а) ґрунтовне вивчення явища, процесу;  

б) послідовність і цілісність виконання дослідження;  

в) комплексне дослідження великих і складних об'єктів (систем) як єдиного 

цілого з узгодженням всіх його елементів і частин за формулою: потреба - суб'єкт - 

об'єкт - процеси - умови - результат.  

Завдання 4. Головні напрями методологи досліджень:  

а) вивчення та аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених;  

б) визначення концепції дослідження;  

в) узагальнення ідей науковців;  

г) формулювання аналітичних висновків;  

д) проведення досліджень практичної реалізації ідеї.  

Завдання 5. Метод - це:  

а) засіб дослідження мети, спосіб пізнання явищ дійсності в їх взаємозв'язку та 

розвитку;  

б) засіб пізнання - спосіб відтворення в мисленні досліджуваного об'єкту;  

в) потреба і місце застосування наукових прийомів у процесі дослідження;  

г) спосіб дослідження явищ, який визначає планомірний підхід до їх наукового 

пізнання та встановлення істини.  

Завдання 6. Назвіть методи емпіричного дослідження:  

а) спостереження, порівняння;  

б) формалізація, логічні;  

в) вимірювання, експеримент;  

г) математичні, моделювання.  

Завдання 7. Назвіть методи теоретичного дослідження: 

а) ідеалізація, формалізація;  

б) індукція;  

в) моделювання;  

г) логічні, історичні;  
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д) аксіоматичні.  

Завдання 8. Назвіть методи на емпіричному і теоретичному рівнях дослідження:  

а) абстрагування;  

б) аналіз і синтез;  

в) порівняння;  

г) індукція і дедукція;  

д) математично-статистичні;  

є) історичні.  

Завдання 9. Які методи застосовуються в процесі експерименту?  

а) опитування, тестування;  

б) ідеалізації;  

в) експертних оцінок і абстракції;  

г) логічні та історичні;  

д) шкалювання.  

Завдання 10. Які види абстракції застосовують у процесі дослідження?  

а) ізолювання і ототожнювання;  

б) аналітичність;  

в) конструктивізація;  

г) актуальна нескінченність; 

 д) потенційне здійснення;  

є) емпіричність.  

Завдання 11. Форми апробації результатів наукового дослідження:  

а) нарада;  

б) конкурс;  

в) колоквіум;  

г) симпозіум;  

д) практична діяльність;  

є) конференція;  

ж) з'їзд, конгрес; 

з) наукова конференція;  

є) все зазначене правильне.  

Завдання 12. Форми використання матеріалів наукового дослідження:  

а) дисертація;  

б) доповідь, виступ;  

в) звіт про дослідження;  

г) наукова публікація;  

д) курсова (кваліфікаційна) робота;  

є) планування наукової проблеми.  

Завдання 13. Назвіть основні види абстракції:  

а) ізолювання;  

б) конструктивізація;  

в) потенційна здійсненість;  

г) ототожнення;  

д) моделювання;  

є) індукція;  

ж) дедукція;  

з) узагальнення; 

Тема 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.  
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Завдання 1. Дайте визначення «інформації»:  

а) це відомості про події та процеси;  

б) це детальне систематизоване подання певного відібраного матеріалу без будь-

якого аналізу;  

в) це певні відомості, сукупність якихось даних, знань;  

г) все вище зазначене.  

Завдання 2. Назвіть основні ознаки наукової інформації:  

а) формування відомостей про наукову роботу;  

б) отримання в процесі пізнання закономірностей об'єктивної дійсності, 

підґрунтям якої є практика і оформлення її у відповідній формі;  

в) документовані і публічно оголошувані відомості про досягнення науки, 

виробництва;  

г) результати науково-дослідної роботи вітчизняних дослідників;  

д) результати впровадження наукових досліджень в практику.  

Завдання 3. Виберіть правильні відповіді:  

а) монографія - це... а) система економічних організаційних і правових 

відносин щодо продажу і купівлі технології, 

послуг, продукції тощо; 

б) збірник - це... б) нормативні документи щодо єдиних вимог до 

продукції, її розробки, виробництву та 

застосування; 

в) періодичні видання - 

це... 

в) це видання, яке складається з окремих робіт 

різних авторів, присвячених одному напряму, але з 

різних галузей; 

г) стандарт - це... г) наукова праця, присвячена глибокому викладу 

матеріалу в конкретній галузі науки; 

д) довідково-

інформаційний фонд - 

це... 

д) журнали, бюлетені, інші видання з різних 

галузей науки і техніки;  

є) інформаційний ринок 

- це... 

є) сукупність упорядкованих первинних 

документів і довід кового пошукового апарату. 

Завдання 4. Виберіть головні принципи інформаційних відносин:  

а) повнота і точність інформації;  

б) сучасність та оперативність;  

в) доступність та свобода обміну нею;  

г) гарантованість прав;  

д) об'єктивність і точність;  

є) систематичність і регулярність;  

ж) порівнянність в часі і просторі.  

Завдання 5. До якої групи наукової інформації відносяться: інформаційні 

видання, каталоги?  

а) вторинної;  

б) первинної. 

Завдання 6. Інформація розділяється на:  

а) оглядову, реферативну, релевативну;  

б) сигнальну, довідкову;  

в) міжнародну і національну;  

г) соціологічну і екологічну;  
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д) практичну і теоретичну.  

Завдання 6. До якої групи інформаційних джерел відносяться звітні та 

статистичні дані, облікова і аналітична інформація, архівні та анкетні дані?  

а) аксіоматичні;  

б) неаксіоматичні.  

Завдання 7. За якими критеріями визначається якість інформації в науковому 

дослідженні?  

а) цільове призначення;  

б) цінність і надійність;  

в) достовірність і достойність;  

г) швидкодієвість і періодичність;  

д) спосіб і форми подання;  

є) дискретність і безперервність;  

ж) за всіма зазначеними критеріями.  

Завдання 8. Дати повне визначення етапів дослідження: 

а) накопичення наукової інформації_______________________________________ 

б) формулювання теми дослідження_______________________________________ 

в) теоретичне дослідження_______________________________________________ 

г) експеримент_________________________________________________________ 

д) оформлення_________________________________________________________ 

Завдання 9. Що таке достовірність науково-дослідної роботи?  

а) це доказ істинності, правильності результату експерименту;  

б) літературне наукове обґрунтування експерименту;  

в) перевірка на практиці висновків експерименту.  

Завдання 10. Доповніть форми обслуговування в бібліотеках:  

а) робота в читальному залі; 

б) ____________________________________________________________________ 

в) ____________________________________________________________________ 

г) ____________________________________________________________________ 

д) ____________________________________________________________________ 

Завдання 11. В яких каталогах картки з описом літературних джерел сформовані в 

алфавітному порядку за змістом знань?  

а) предметних;  

б) алфавітних;  

в) систематичних. 

Завдання 12. Сформулюйте основні недоліки при використанні мережі WEB 

сторінки Internet.  

а) ____________________________________________________________________ 

в) ____________________________________________________________________ 

б) ____________________________________________________________________ 

г) ____________________________________________________________________ 

Завдання 13. Які функції буде виконувати бібліотека в майбутньому?  

а) ____________________________________________________________________ 

в) ____________________________________________________________________ 

б) ____________________________________________________________________ 

г) ____________________________________________________________________ 

д) ____________________________________________________________________ 

Завдання 14. Ієрархія основних етапів вивчення наукових джерел інформації:  
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а) виписування цитат;  

б) «швидке» читання матеріалу;  

в) вибіркове читання окремих частин;  

г) загальне ознайомлення з науковою проблемою;  

д) перегляд літератури і систематизація;  

є) критичне оцінювання, редагування запису.  

Завдання 15. Способи розміщення в списку літературних джерел:  

а) хронологічному;  

б) в порядку посилань у тексті;  

в) в алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора;  

г) все зазначене вірне. 

Тема 4. Оформлення та форми впровадження результатів наукового 

дослідження.  

Завдання 1. Наукова публікація це:  

а) виступ у пресі;  

б) виступ по радіомовленню;  

в) розміщення інформації в фахових та інших виданнях;  

г) все зазначене вірне.  

Завдання 2. До якої групи наукових видань належать: монографія, тези доповідей, 

автореферат?:  

а) науково-дослідної;  

б) джерелознавчої.  

Завдання 3. До якої групи видавничого оформлення відносяться дані про автора, 

заголовок видання, індекс УДК і ББК, міжнародний стандартний номер ISBN?:  

а) випускні дані;  

б) вихідні дані;  

в) випускні відомості.  

Завдання 4. В яких одиницях рахується обсяг рукопису у видавничому договорі?:  

а) обліково-видавничому аркуші;  

б) авторському аркуші;  

в) друкованому аркуші.  

Завдання 5. Дайте вірну відповідь, яка це робота: якщо в ній викладено 

результати одного дослідження, висновки, визначена структура і обмежене видання:  

а) монографія;  

б) дисертація.  

Завдання 6. В якій науковій праці подається короткий виклад основних аспектів 

дослідження?:  

а) наукова стаття;  

б) реферат;  

в) тези доповіді.  

Завдання 7. Які методичні прийоми викладу наукового матеріалу?:  

а) цілісний;  

б) послідовний;  

в) вибірковий;  

г) все зазначене вірно.  

Завдання 8. Які види доповідей застосовуються в практиці?:  

а) звітні;  

б) поточні;  
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в) наукові;  

г) все зазначене вірно.  

Завдання 9. До якого виду видавничого оформлення відносяться дані про місце 

випуску видання, назва видавництва, рік випуску?:  

а) вихідні дані;  

б) випускні дані;  

в) вихідні відомості.  

Завдання 10. Назвіть основні види абстракції:  

а) ізолювання;  

б) конструктивізації;  

в) потенційної здійсненності;  

г) ототожнення;  

д) моделювання;  

є) індукції;  

ж) дедукції;  

з) узагальнення;  

Завдання 15. Назвіть форми звітності при науковому дослідженні:  

а) реферат;  

б) інформація;  

в) дисертація;  

г) аналітична записка;  

д) звіт;  

є) все зазначене вірне.  

Тема 5. Кваліфікаційна  роботи: написання, оформлення, захист.  

Завдання 1. Загальні вимоги до кваліфікаційної роботи передбачають (вкажіть 

головні):  

а) цільову спрямованість;  

б) сучасність тематики;  

в) логічну послідовність викладу матеріалу;  

г) стислість і конкретність;  

д) оформлення додатків;  

є) доказовість висновків і рекомендацій;  

ж) професійне спрямування.  

Завдання 2. Що потрібно доповнити до структури кваліфікаційної роботи?:  

а) титульний аркуш;  

б) ____________________________________________________________________ 

в) ____________________________________________________________________ 

г) вступ;  

д) основна частина;  

є) ____________________________________________________________________ 

ж) ____________________________________________________________________ 

з) ____________________________________________________________________ 

Завдання 3. За даними назв літературних джерел зробіть вірний їх опис.  

Завдання 4. Що потрібно підготувати студенту до захисту кваліфікаційної роботи 

перед ЕК? 

Завдання 5. Оформіть титульний аркуш кваліфікаційної роботи.  

Завдання 6. Назвіть структуру відгуку на кваліфікаційну роботу. 
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Вірні відповіді до завдань  

 Тема 1. Наукові дослідження — шлях, до розв'язання проблем в обліку, 

оподаткуванні, аудиті: 1 - в; 2 - г, д, в, є; 3 - б; 4 - в; 5 - д; 6 - а, б, в, є; 7 - г, в, б, д, а; 8 

- ж, г, є, б,в, д, а; 9 - а, б; 10 - а-в; 6-а; в-б; г-г; 11 - б, в, д, 12 - в, б, г, є, д,. і, ж, з, а, й; 

13 - ж; 14 - б, в, г, 15 - б; 16 - г. 

Тема 2. Основи методологи науково-дослідної роботи: 1 - а; 2 - д; 3 - в; 4 - а, в, д; 

5 - г; 6 - а, в; 7 - а, г, д; 8 - а, б, г, д; 9 - а, в; 10 - а, в, г, д; 11 - є; 12 - є; 13 - а, б, г, д; 14 - 

б, є, в, г, д, є, ж, з. 

Тема 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень: 1 - а-б; 2 - б; в; 3 - а-г; 

б-в; в-д; г-б; д-е; 4 - г, в, д, а; 5 - а; 6 - а,б; 7 - а; 9- ж; 9 - а) вивчення документів, 

основних джерел тем; складання картотеки; б) обґрунтування об'єкта і предмета, 

мети, головних завдань та гіпотези дослідження; в) вибір методики, розробка 

концепцій; г) розробка програми методики та одержання даних; д) написання 

висновків, рекомендацій тощо. 10 - в; 11 - в; 12 - г, д, б,в, є, а; 13 - в. 

Тема 4. Оформлення та форми впровадження результатів наукового 

дослідження: 1 - г; 2 - б; 3 - в; 4 - б; 5 - б; 6 - а; 7 - г; 8 - г; 9 - а; 10 - є; 11 - б, є, в, г, д, є, 

ж, з. 

Тема 5. Кваліфікаційна  роботи: написання, оформлення, захист:  1 - а,в,г,е; 2 - б) 

завдання на виконання кваліфікаційної роботи; в) зміст;е) висновки; ж) список; з) 

додатки; 4 - кваліфікаційна робота, відгук наукового керівника, письмова рецензія на 

роботу (наукові статті тощо); 6 - актуальність дослідження, ефективність 

використаної методології, рівень теоретичних знань, перспективність рекомендацій і 

висновків, недоліків. 
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Наукові установи та організації, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради за 

спеціальністю  «Облік і оподаткування» 

№ 

з/п 
Адреса Назва ЗВО 

1.  03680, м. Київ, 
просп. Перемоги, 54/1 

ДВНЗ “Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана”, 
Спеціалізована вчена рада  
Д 26.006.06 

2.  06400,  
м. Переяслав-
Хмельницький,  
вул. Сухомлинського, 
30 

ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, 
Спеціалізована вчена рада  
К 27.053.06 

3.  01014, м. Київ, 
бул. Дружби 
Народів, 38 

Державна навчально-наукова установа “Академія 
фінансового управління” 
Спеціалізована вчена рада  
К 26.853.03 

4.  02156, м. Київ, 
вул. Кіото, 19 

Київський національний торговельно-економічний 
університет, 
Спеціалізована вчена рада  
Д 26.055.01 

5.  01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 
64 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 
Спеціалізована вчена рада  
Д 26.001.12 

6.  79005, м. Львів,  
вул. Туган-
Барановського, 10 

Львівський торговельно-економічний університет 
Центральної спілки споживчих товариств України 
Спеціалізована вчена рада  
К 35.840.03 

7.  04107, м. Київ,  
вул. Підгірна, 1 

Національна академія статистики, обліку та аудиту, 
Спеціалізована вчена рада Д 26.870.01 

8.  03041, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 
11 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, 
Спеціалізована вчена рада  
К 26.004.17 

9.  03680, м. Київ,  
вул. Героїв Оборони, 
10 

Національний науковий центр “Інститут аграрної 
економіки” НААН, 
Спеціалізована вчена рада  
Д 26.350.02 

10.  65082, м. Одеса, 
вул. 
Преображенська, 8 

Одеський національний економічний університет, 
Спеціалізована вчена рада  
Д 41.055.03 

11.  46020, м. Тернопіль,  
вул. Львівська, 11 

Тернопільський національний економічний 
університет, 
Спеціалізована вчена рада  
Д 58.082.03 

12.  61051, м. Харків,  
вул. Клочківська, 
333 

Харківський державний університет харчування та 
торгівлі  
Спеціалізована вчена рада  
Д 64.088.02 

13.  10005, м. Житомир, 
вул. Чуднівська, 103 

Державний університет «Житомирська політехніка»   
Спеціалізована вчена рада Д 14.052.01  

 


