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Методичні рекомендації до виконання та оформлення  науково – дослідних робіт з 
дисципліни «Управлінський облік» 

Текст роботи готують засобами текстового редактора Word формату А4 (210х297 мм). Розміри 
полів: верхнє, ліве та нижнє – 20 мм, праве –10 мм. Номер сторінки проставляють вгорі справа без 
крапки арабськими цифрами. Шаблон – нормальний (Normal). Основний текст набирають шрифтом 
(Times New Roman) нормального накреслення (Normal) розміром 12 pt з міжрядковим інтервалом 1,5. 
Слідкувати за вирівнюванням меж та однаковою відстанню між рядками. У таблицях і рисунках текст 
набирають шрифтом (Times New Roman) нормального накреслення (Normal) розміром 10 pt з 
міжрядковим інтервалом 1,0. Назва файлу – англійськими буквами: Прізвище автора_група_ назва 
роботи (скорочено). 

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати п’яти знакам. 
Обсяг роботи має бути в межах 15 сторінок друкованого тексту. У правому верхньому кутку першої 

сторінки зазначають Прізвище, ім’я студента та групу. Наступний рядок – тему роботи виділеним 
шрифтом.  Робота обов’язково має містити : 

- Короткий вступ (постановка проблеми, її зв’язок із важливими науковими або практичними 
завданнями) 
- Аналіз попередніх публікацій і досліджень, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор, їх взаємозв’язок з Вашою роботою (також зазначається 
актуальність проблеми, з посиланням у тексті на використану літературу). 
- Мета й завдання науково – дослідної роботи (окреслюється чітка мета й ставляться завдання 
для її досягнення – не мета обліку, а мета вашої НДР). 
- Викладення основного матеріалу роботи й обґрунтування отриманих результатів 
(висвітлюються науково-теоретичні засади трактування понять науковцями та подається підхід 
автора, широко аналізується ступінь дослідження вашої теми, починаючи з 1991 року (бажано з 
візуалізацією результатів у вигляді рисунка чи таблиці); окремо подається критичний аналіз 
нормативно-правового регулювання вашого об’єкта дослідження (якщо це доречно); подальше 
викладення матеріалу здійснюється із використанням фактичних даних із практики ведення обліку, 
статистичних спостережень і т.д. – усі запозичені матеріали, як бухгалтерські проведення, витяги із 
фінансової звітності, витяги зі зведених документів реальних підприємств, що підтверджують 
поданий вами матеріал, виносяться у додатки та до загальної кількості сторінок не включаються). 
- Висновки, пропозиції (зазначаєте про виконання, поставлених перед дослідженням, вами 
завдань,  практичне значення вашого дослідження, пропозиції та перспективи можливих подальших 
досліджень за таким напрямом). 
- Список використаних джерел (Правила оформлення бібліографічного опису подано у дод. А). 
Науково – дослідна робота (НДР)  має привертати увагу до актуальної проблеми і пропонувати 

шляхи її розв’язання. Ілюстраційний матеріал (схеми, блок-схеми, графіки, діаграми, рисунки) разом з 
підписами треба розміщувати безпосередньо після тексту, в якому їх згадано вперше, або на наступній 
сторінці. На весь ілюстраційний матеріал має бути подано посилання. Підрисунковий підпис 
розміщують під ілюстрацією. Складається він зі скорочення «Рис.», номера ілюстрації (номера розділу 
та порядкового номера ілюстрації у ньому, відокремлених крапкою) та назви ілюстрації – тексту із 
характеристикою зображеного,  

Таблиця повинна мати текстовий заголовок, який розміщується над таблицею посередині. 
Заголовок пишеться із великої букви без крапки в кінці. В правому верхньому кутку таблиці над 
заголовком розташовується напис “Таблиця” з вказівкою номера таблиці. Знак № перед цифрами не 
ставиться. Нумерація таблиць проводиться послідовно арабськими цифрами. Якщо таблиця складена на 
основі власних досліджень, то про це треба вказати у примітці (розроблено автором на основі […]), 
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якщо ж вона взята із літературних джерел, то обов’язково її розміщують у додатках, із посиланням на 
джерела. 

На всі таблиці роботи повинні бути здійснені посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” 
пишуть скорочено (табл.1). 

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації вказують скорочено слово “дивись”, – (див. 
табл. 1). 
 Список використаних джерел - елемент бібліографічного списку, який містить бібліографічні 
дані про джерела. Такий список складає суттєву частину роботи, що свідчить про рівень 
фундаментальності проведеного дослідження. 

Оформлення посилань має відповідати його бібліографічному опису в переліку посилань зі 
зазначенням номера. Наприклад, цитата в тексті: “Планова собівартість відображає завдання з 
досягнення певного рівня собівартості продукції, що визначається на основі норм використання засобів 
праці та проведення режиму економії у витратах на виробництво” [3, с. 165]. Відповідний опис у 
переліку літератури: 
3. Голов С.Ф. Облік виробничих запасів на малому підприємстві ……... 
 За потреби наведення форм документів із числами, або повністю запозичених матеріалів, вводять 
додатки, які нумерують літерами: додаток А, додаток Б і т.д – вверху сторінки посередині. Посилання 
на додатки є обов’язковими у тексті у такому форматі (дод. А). Додатки до загальної кількості сторінок 
НДР не включаються. 
    Використані джерела треба розміщувати за абеткою або за порядком їх згадування у тексті. Всі 
джерела повинні мати порядковий номер. Бібліографічний опис складають відповідно до з урахуванням 
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 (надіслано окремим файлом). Опис іноземних 
видань здійснюють мовою тексту видання. 
 Критерії оцінювання: 
 Науково – дослідні роботи за затвердженими лектором темами, виконані у письмовій формі 
(орієнтовно 15 сторінок), перевірені викладачем, оцінюються максимально 10 балами. 
 Оцінка «8 - 10 балів» - у роботі обґрунтовано актуальність теми, подано критичний аналіз 
проблеми, яка досліджується; наявні елементи власного дослідження; проведено глибокий аналіз 
актуальних нормативно-правових, статистичних, монографічних, навчальних та публіцистичних джерел 
(із зазначенням прикладів успішно діючих підприємств за темою дослідження, цифрових даних, 
експертних оцінок і т.д.); зроблені обґрунтовані висновки. 
 Оцінка «6 - 7 балів» - робота загалом відповідає вищезазначеним критеріям: студент виявив 
широкі професійні знання; вміє логічно мислити, проте у роботі допускаються поодинокі несуттєві 
неточності. 
 Оцінка «3 - 5 балів» - робота в основному відповідає тим вимогам, які пред’являються щодо 
знання базового фактичного матеріалу та орієнтації в проблемі. Проте, недостатньо точно 
формулюються причинно-наслідкові зв’язки між явищами та процесами; оперування фактами 
відбувається на основі недостатньої кількості джерел, або невміле використання наданої інформації. 

 Оцінка «1 - 2 балів» - робота не відповідає основним вимогам, які пред’являються; студент 
недостатньо володіє теоретичною базою дослідження, проте орієнтується у законодавчій базі та 
використав достатню кількість джерел. 

 Оцінка «0 балів» - Матеріал роботи є плагіатом, містить застарілі дані та нормативні джерела, що 
втратили чинність, або викладений без його усвідомлення та розуміння студентом. 
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Додаток К 
Правила оформлення бібліографічного опису згідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” 
Характеристика джерела Приклад оформлення 

Книги: 
Один автор 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с. 
2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія Українського Вільного 

козацтва на Запоріжжі (1917-1920 рр.). Запоріжжя, 2018. 113 с. 
3. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на еміграції (1919-1993 рр.) : 

монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с. 
4. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 

с. 
5. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю підприємства: теорія і методологія : 

монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 240 с. 

Два автори 

1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: 
теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 

2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с. 
3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й управління освітою : навч.-метод. 

посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с. 
4. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 102 с. 
5. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 

131 с. 

Три автори 

1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і технології у 
фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с. 

2. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани студентів у процесі навчально-
пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с. 

3. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки та економічної думки : 
навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 476 с. 

Чотири і 
більше авторів 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 10 жовт. 2016 р. 
/ К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 

2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : 
ЗНУ, 2017. 360 с. 

3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с.  

Автор(и) та 
редактор(и)/ 
упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг. наук. ред. В. М. Манакіна. 
Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 

2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. посіб. / за ред. 
М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 

3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред. І. І. 
Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с. 

Без автора 

1. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. 
Одеса : ОНУ, 2015. 306 с. 

2. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за заг. ред. Т. А. Латковської. 
Київ : ЦУЛ, 2020. 176 с. 

3. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за ред.: Т. О. Коломоєць, 
В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с. 

4. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / за 
ред. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2016. 488 с. 

Багатотомні видання 

1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 
2. Лодий П. Д.  Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. А. В. 

Синицына. Киев ; Мелитополь : НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. 
Т. 1. 306 с. 

3. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. прав. наук України. 
Харків : Право, 2009. Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її 
вдосконалення / заг. ред. Ю. П. Битяк. 576 с. 

4. Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права : в 6 т. Харьков : Право, 2007. Т. 4 : Особенная 
часть. Косвенные налоги. 536 с. 

Автореферати дисертацій 
1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с. 

Дисертації 
1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець XVIII - початок XX 

ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 
301 с. 
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Законодавчі та нормативні 
документи 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 
2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 

178-179). C. 10–22. 
3. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII.  

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 
4. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 

28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 530–543. 
5. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної 

інтеграції України на 2017-2020 роки : Указ Президента України від 21.02.2017 р. 
№ 43/2017. Урядовий кур'єр. 2017. 23 лют. (№ 35). С. 10. 

6. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки від 
12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141. 

7. Інструкція щодо заповнення особової картки державного службовця : затв. наказом Нац. 
агентства України з питань Держ. служби від 05.08.2016 р. № 156. Баланс-бюджет. 2016. 19 
верес. (№ 38). С. 15–16. 

Архівні документи 
1. Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп. 

1. Спр. 78. Арк. 1–7. 

Патенти 
1. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. 

№ 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с. 

Препринти 

1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих 
радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН 
України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1). 
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