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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

«Науковий семінар» є вибірковою навчальною дисципліною, яка 

включена до робочого навчального плану напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит».  

Метою дисципліни є формування умінь аналізувати науково-

економічну літературу, висвітлювати результати науково-теоретичних 

і дослідницьких пошуків у власних доповідях, виявлення наукового і 

творчого потенціалу, забезпечення трибуни для вільного обміну 

думками, підвищення ефективності самостійної роботи. 

Завданням навчальної дисципліни є підвищення якості 

підготовки фахівців за рахунок творчого підходу до засвоєння 

студентами додаткового навчального матеріалу; стимулювання 

зацікавленості до актуальних проблем сучасності. 

Предмет навчальної дисципліни – вивчення особливостей та 

загальних тенденцій організації та проведення наукового дослідження. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

− загальну схему наукового дослідження; 

− методику підготовки до наукової доповіді; 

− вимоги до побудови виступів та проведення дискусій; 

− програму PowerPoint для презентації результатів дослідження 

Студенти також повинні вміти: 

− дотримуватись наукового стилю доповіді; 

− вільно висловлювати власні думки та науково їх обґрунтовувати; 

− відстоювати власні позиції, погляди на ту чи ту проблему з 

позицій наукових законів; 

− використовувати вербальні та невербальні техніки; 

− використовувати  наочні матеріали; 

− створювати мультимедійну презентацію (із застосуванням 

програми PowerPoint) та використовувати технічні засоби 

навчання; 

− робити ґрунтовні висновки та вказувати  перспективи рішення 

визначеної проблеми. 

Вивчення навчальної дисципліни «Науковий семінар» складається з 

практичних занять та самостійної роботи студентів. Самостійна робота 

студентів (СРС) – це процес активного, цілеспрямованого набуття 

студентом нових знань і умінь без безпосередньої участі викладача. 

Вона є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від аудиторних навчальних занять.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується робочим навчальним планом. Співвідношення 

кількості годин аудиторних занять та самостійної роботи (у відсотках 

до загальної кількості годин) для студентів денної форми навчання з 

навчальної дисципліни «Науковий семінар» становить 39% та 61% (за 

інтегрованими планами – 47% та 53%). 

 

 

 

� 2. ТЕМАТИКА НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ  

 

Тема 2. Проблеми та перспективи розвитку фермерських 
господарств 

 

Тенденції економічного розвитку фермерських господарств. 

Значення фермерських господарств у підвищенні 

конкурентоспроможності аграрного виробництва. Фінансова допомога 

фермерським господарствам. Особливості організації та ведення 

обліку у фермерських господарствах. 

 

Тема 3. Особливості обліку витрат виробництва в аграрних 
формуваннях 

 

Організація первинного, аналітичного і зведеного обліку витрат на 

виробництво продукції. Обчислення собівартості продукції основного 

виробництва. Обчислення собівартості продукції допоміжного 

виробництва.  

 

Тема 4. Організація обліку біологічних активів та біологічних 
перетворень в сільськогосподарських підприємствах 

 

Економічна сутність біологічних активів, їх місія та функції у 

господарському процесі. Критичний аналіз положень МСБО 41 

«Сільське господарство» та П(С)БО 30 Біологічні активи». Стан 

бухгалтерського обліку біологічних активів в сільськогосподарських 

підприємствах Рівненської області. Удосконалення обліку біологічних 

активів. 
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Тема 5. Вітчизняна практика банківського кредитування 

сільськогосподарських підприємств в умовах трансформаційних 
процесів економіки 

 

Економічна сутність банківського кредиту та його роль в економіці. 

Особливості сільськогосподарського виробництва та їх вплив на 

організацію кредитних відносин. Стан банківського кредитування 

аграрного сектору. Практична реалізація державної фінансової 

підтримки сільськогосподарських підприємств. Основні напрями 

удосконалення процесу банківського кредитування 

сільськогосподарських підприємств. 

  

Тема 6. Облік товарних операцій: актуальні проблеми та рішення 
 

Особливості організації обліку торгівельних підприємств. Облік 

товарних операцій в роздрібні торгівлі. Облік товарних операцій в 

оптовій торгівлі. Товарний кредит: особливості оформлення договорів 

та облік. Проблеми обліку торговельної націнки. Повернення товарів: 

облік у покупця та продавця. 

 

Тема 7. Актуальні питання обліку у сфері ресторанного 
господарства 

 

Особливості ціноутворення в ресторанному господарстві. Облік 

придбання сировини та товарів і виробництва готової продукції. Облік 

реалізації купівельних товарів та продукції власного виробництва. 

Особливості обліку в самостійних кондитерських цехах. 

 

Тема 8. Обладнання ресторанів, кафе, барів: бухгалтерський та 
податковий облік 

 

Вимоги до обладнання. Облік придбання обладнання. Оперативна 

оренда обладнання. Використання та обслуговування обладнання: 

амортизація, витрати на обслуговування, ремонт. 
 

*При проведенні наукових семінарів можуть бути запропоновані для розгляду та 

обговорення інші пріоритетні напрями. 

 

 

3. ОБСЯГ І ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 
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− підготовка до аудиторних занять – 16 год.; 

− підготовка до контрольних заходів – 6 год. 

Усього – 22 год. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання (інтегровані): 

− підготовка до аудиторних занять – 13 год.; 

− підготовка до контрольних заходів – 6 год. 

Усього – 19 год. 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю 

знань.  

 

 

4. СЕМІНАР ЯК ФОРМА НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Семінар (від лат. «seminarium» – «розсадник», переносно – 

«школа») – це особлива форма навчальних практичних занять, яка 

полягає у самостійному вивченні студентами за завданнями викладача 

окремих питань і тем лекційного курсу з наступним оформленням 

навчального матеріалу у вигляді рефератів, доповідей, повідомлень 

тощо. 

Відмінною особливістю семінару як форми навчальних занять є: 

активна участь самих студентів у з’ясуванні сутності проблем, питань, 

що були винесені на розгляд; можливість вільно висловлюватися під 

час розгляду питань, що винесені на обговорення, допомагає вірно 

будувати свої міркування. 

Існує багато різновидностей семінарських занять, які відрізняються 

як за змістом, так і за формою організації роботи (табл. 1).  

Порядок підготовки до наукового семінару: 

− ознайомлення з темою та переліком основних питань, що мають 

бути розглянуті на науковому семінарі; 

− підбір літературних джерел та їх опрацювання;  

− осмислення інформаційного матеріалу відповідної теми; 

− виконання завдань науково-пошукової роботи (написання 

доповіді для публічного виступу); 

− підготовка до обговорення питань інформаційного блоку у 

формі діалогу, дискусії тощо. 
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Таблиця 1 

Види семінарських занять 
 
Вид семінару Коротка характеристика 

1 2 

Семінари-бесіди − найпростіша форма семінару, побудована на основі 

евристичної бесіди (студенти дають відповіді на 

запитання, що мають проблемний характер і 

вимагають творчого, продуктивного мислення, як-от: 

“Чому ...?”, “Як Ви вважаєте...?”, “Чим можна 

пояснити... ?” тощо); 

− дискусія (від лат. розгляд, дослідження) є вищим 

рівнем евристичної бесіди; найбільш поширеними і 

ефективними є: “круглий стіл”, форум, дебати, 

симпозіум (базуються на обміні думками між усіма 

учасниками, що привчає студентів самостійно 

мислити, сприяє розвитку аналітичних навичок, 

розвиває здатність до виваженої аргументації, 

обстоювання власної точки зору, адекватно оцінювати 

себе та поважати думки інших); 

− може проводитися шляхом розгляду питань у вигляді 

невеликих доповідей студентів та подальшого 

обговорення учасниками семінару; 

Наукові 

семінари 
− характеризуються високим рівнем узагальнення знань, 

умінь, навичок; дидактичні цілі і завдання цього 

заняття реалізуються шляхом заслуховування і 

широкого аналізу звітів студентів про проведену 

науково-пошукову роботу; 

− проводяться у формі наукових конференцій; на них 

студенти виступають з доповідями, у яких 

висвітлюють результати виконаної ними науково-

пошукової роботи, підготовки до студентських 

наукових конференцій тощо 

З використанням 

ігрових ситуацій 
− проводяться у формі пізнавальної гри за типом 

телевізійних ігор (наприклад: “Що, де, коли?”, “Рейн-

ринг”, “КВК” та ін.); 

− ефективним різновидом є рольові ігри, що проводяться 

у формі наукових конференцій (на них студенти-

доповідачі виступають у ролі експертів з того чи 

іншого питання; їхні доповіді рецензуються і 

оцінюються групою рецензентів – до 3-х чоловік); 

студенти, які незгідні з деякими положеннями, 

висвітленими у доповідях експертів, виступають у  
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Продовження табл. 1 

1 2 

 − ролі опонентів; веде конференцію студент-

головуючий, який надає слово усім учасникам гри, 

підводить підсумки після кожної доповіді, організовує 

обговорення тощо); 

− різновидом рольових ігор є прес-конференції (студент, 

який виконує роль прес-секретаря веде конференцію; 

студенти-журналісти ставлять запитання експертам з 

проблем, що винесені на розгляд семінару) 

Міжпредметні 

семінари 

проводяться одним або різними викладачами; на них 

обговорюється навчальна інформація, яка є предметом 

вивчення декількох дисциплін 

 

 

5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ  

ДОПОВІДІ 
 

Підготовка до наукової доповіді починається з обрання теми та 

визначення мети. Важливо, щоб ця тема була актуальною і цікавою 

для всіх слухачів. Назва доповіді повинна відповідати її змісту й бути 

стислою, не перевищувати 5-7 слів.  

Необхідно зазначити, що існують дві основні форми виступу на 

семінарах (конференціях): перша – доповідь (найбільш поширена), 

друга – повідомлення. Основною їхньою відмінною ознакою є 

тривалість виступу. Так, тривалість доповіді – від 10 до 30 хвилин, 

повідомлення – 5-10 хвилин. Звісно, цей час є умовним, оскільки перш 

за все необхідно враховувати регламент, який, як правило, 

повідомляється учасникам заздалегідь. Крім того, в окремих випадках 

мають бути й винятки. Отже, необхідно бути готовим до того, що, 

можливо, прийдеться скоротити доповідь або щось висвітлити більш 

детально. 

Для з’ясування тривалості доповіді рекомендуємо: 

− декілька разів прочитати повний текст доповіді (в комфортних 

умовах, бажано перед дзеркалом); 

− зробити хронометраж виступу; 

− додати до цього часу 1-2 хвилини (адже можливі запинки чи 

обмовки, що потребуватиме виправлення); 

− з’ясувати тривалість часу по окремих частинах доповіді 

(зокрема, по наведенню фактів, прикладів тощо). 
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Пам’ятайте, що краще доповідати на пару хвилин менше, ніж на 

декілька секунд більше, оскільки може не вистачити часу для підбиття 

підсумків. 

Логіко-композиційний каркас доповіді складається з таких частин: 

1) вступ, в якому аналізується проблемне поле чи конкретна проблема, 

що стала причиною доповіді; 

2) основна частина, в якій оприлюднюється авторська ідея вирішення 

проблеми, хід чи результати наукового дослідження тощо; 

3) підсумок, в якому робиться висновок, надаються рекомендації, 

визначаються перспективи. 

Після написання тексту доповіді відкладіть її на деякий час. Згодом 

перечитайте доповідь та зробіть редагування.  

За можливістю проведіть зв’язок між вашою доповіддю та 

попередніми виступами, що, сприятиме актуалізації проблематики та 

підвищенню уваги слухачів (полемічний характер доповідей завжди 

викликає інтерес). 

Треба пам’ятати, що одне-два речення можуть визначити успіх чи 

невдачу всієї доповіді, тому необхідно уважно ставитися до кожного 

речення і навіть слова. 

Під час доповіді використовуйте технічні засоби (наприклад 

мультимедійний проектор). Як альтернатива – можна підготувати 

роздатковий матеріал. 

Зазначимо деякі аспекти, що потребують уваги під час 

оприлюднення наукової доповіді, а також відповідні рекомендації: 

1. Відповідний зовнішній вигляд. Доречно мати діловий стиль 

одягу та аксесуари, класичну зачіску. 

2. Привітливий вираз обличчя. Бажано випромінювати позитивні 

емоції. 

3. Застосування психотехнік. Використовуйте різноманітні 

прийоми як для особистої підготовки до виступу, так і для 

впливу на аудиторію. 

4. Наявність повного тексту доповіді. Текст має бути написаний з 

урахуванням робочої мови наукового семінару, без скорочень та 

абревіатур. 

5. Структуруйте доповідь за підрозділами та вивчіть їх. 

6. Наявність наочного матеріалу. Підготуйте матеріали для 

демонстрації (не завадить мати додаткову копію цих матеріалів). 

7. Встановіть візуальний контакт із слухачами. 

8. Представтесь і повідомте тему доповіді (якщо це не зробив 

головуючий). 
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9. Початок доповіді має бути цікавим, «яскравим» (намагайтесь 

відразу заволодіти увагою слухачів). 

10. Дотримуйтесь наукового стилю доповіді. 

11. Використовуйте вербальні техніки (темп, інтонацію тощо). 

12. Використовуйте невербальні техніки (жести, міміку тощо). 

13. Завжди перевіряйте факти та цитати, які використовуєте. 

14. Викладайте факти за рівнем їх значення (від найбільш 

важливого до менш суттєвого). 

15. Не перевантажуйте виступ цифрами, фактами, цитатами. 

16. Уникайте повторів. 

17. Якщо можна не використовувати якесь слово (зайве), не 

користуйтеся ним. 

18. Зробіть висновки та вкажіть перспективи рішення означеної 

проблеми. 

19. Уважно прислуховуйтесь до запитань. 

20. Якщо питання складне, не відповідайте відразу (зверніться з 

проханням повторити його, або зробити уточнення, що саме 

цікавить автора – це надасть час для обмірковування питання та 

формулювання відповіді). 

21. Не відмовляйтеся відповідати на питання, навіть якщо воно 

здається не тактовним. 

22. Якщо не знаходите відповідь на поставлене запитання, то 

можливим варіантом є повідомлення про те, що сьогодні ви не 

готові (однозначно) дати відповідь. 

23. Якщо на зроблене зауваження немає аргументованої відповіді, 

подякуйте за нього і пообіцяйте врахувати в подальшій праці. 

24. Подякуйте за увагу, задані запитання, зроблені зауваження. 

25. Будьте уважні до інших доповідачів (беріть участь у дискусіях, 

ставте питання). 
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