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ВСТУП 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Основи 

наукових досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми першого рівня вищої освіти спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування» та відповідного навчального 
плану. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи та 
методики пізнання, що пов'язані з організацією наукових досліджень. 

Дисципліна «Основи наукових досліджень» є складовою циклу 
дисциплін загальної підготовки студентів за спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування». 

Навчальний матеріал дисципліни «Основи наукових 
досліджень» викладається у семи темах, які об’єднанні у два змістові 
модулі. Дисципліна включає базові теми, які формують систему 
знань щодо теоретичної підготовки здобувачів з питань основ 
організації наукових досліджень; вивчення сутності наукового 
дослідження, його етапів, змісту і принципів; оформлення 
результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику.  

У курсі вивчається теоретичні засади наукових досліджень; 
принципи, методи і поняття наукових досліджень; види та етапи 
проведення науково-дослідної роботи; інформаційне забезпечення 
наукових досліджень; види апробацій результатів наукових 
досліджень, вимоги до публікацій тез та статей, види науково-
дослідної роботи студентів та основні підходи до організації даної 
роботи. Курс заплановано в напрямі цілеспрямованої роботи над 
вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та під 
час практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи. Вимоги 
до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України.  

 

Анотація 

Дисципліна «Основи наукових досліджень» є однією із базових 
щодо формування фахового рівня у здобувачів вищої освіти у 
напрямі здійснення наукових досліджень Курс спрямований на 
формування практичних навичок у студентів спеціальностей 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування у напрямі опанування 
основ організації та здійснення наукових досліджень з метою 
підготовки до написання наукових публікацій, бакалаврської роботи, 
участі у науковому гуртку, конференціях та конкурсах науково-
дослідних робіт. 

Ключові слова: наукове дослідження, методи, організація, 
науково-дослідна робота, науковий гурток, конференція 
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Abstract «Fundamentals of Scientific Research» is one of the basic вiscipline in relation to the formation of a professional level for higher 

education graduates in the field of scientific research. The course is 

aimed at developing practical skills for students of specialties 072 

"Finance, Banking and Insurance in order to master the foundations 

of organization and implementation of research on the purpose of 

preparing for the writing of scientific publications, bachelor's work, 

participation in a scientific circle, conferences and contests of 

scientific research. 
Key words: scientific research, methods, methodology, research 

work, approbation 

1. 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» 

Дисципліна фахової 
підготовки (спеціалізації) 

Модулів – 2 

Спеціальність:  
072 «Фінанси, 

банківська справа та 
страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових 
модулів – 2 

2-й 3-й 

Семестр 

Загальна 
кількість годин – 
90 

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин 
для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
год. 
самостійної 
роботи студента 
– 6 год. 

Рівень вищої освіти: 
І (бакалаврський) 

 

16 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 

14 год.  6 год. 
Самостійна робота: 

60 82 год. 
Вид контролю:  

залік 
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання 33%  до 67% ; 

для заочної форми навчання 10% до 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

2. Мета і завдання викладання дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування в здобувачів 
навичок організації наукових досліджень та здійснення їх апробації 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи та 
методики організації здійснення наукових досліджень. 

Завдання: навчити майбутніх фахівців з фінансів 
обґрунтовувати актуальність обраної теми дослідження, обирати 
оптимальні шляхи досягнення мети і розв’язання поставлених у 
роботі завдань, визначати об’єкт і предмет дослідження, аналізувати 
науково-методичну літературу,  літературно і технічно оформляти 
наукові результати, визначати їх практичну цінність і наукову 
новизну.   

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні  
знати: 
- предмет, сутність та класифікацію наук; 
- основи наукових досліджень, їх планування та організацію; 
- методи досліджень;  
- структуру науково-дослідної роботи; 
- вимоги до оформлення результатів наукових досліджень; 
- види-науково-дослідної роботи студентів; 

- сутність економічних законів та категорій, фінансову 
термінологію, принципи фінансової науки, особливості 
функціонування фінансових систем;  

- науково-методичний інструментарій досліджень у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування;  

- особливості застосовування економіко-математичних методів  
при аналізі, прогнозуванні та оптимізації явищ і процесів у 
фінансових системах; 

- особливості використання необхідних інструментальних 
засобів у фінансово-економічних розрахунках. 

вміти: 

- абстрактно мислити, проводити фундаментальний аналіз та 
синтез на основі логічних аргументів; 

- здобувати здобувати нові знання; 

- генерувати нові ідеї, креативно мислити; 

- проводити дослідження на відповідному рівні. 
-  підтримувати належний рівень економічних знань та 

постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування; 
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-  вибирати напрям науково-дослідної роботи та 
обґрунтовувати актуальність досліджень; 

-  визначати зміст і структуру предмета та об’єкта 
дослідження, формулювати мету та завдання; 

- використовувати загальні та спеціальні методи 
дослідження у сфері фінансів;  

- підбирати та використовувати фінансову інформацію у 
науково-дослідній роботі; 

- правильно оформляти результати наукових досліджень та 
оприлюднювати їх на конференціях, олімпіадах, конкурсах; 

- постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 

Вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» 
базується на знаннях, отриманих з таких навчальних дисциплін, як 
«Вступ для спеціальності», «Економіка праці», «Статистика», 
«Політична економія», а отримані знання будуть використовуватись 
у подальшому при вивченні таких дисциплін: «Фінанси», 
«Інформаційні системи і технології у фінансах», «Фінансовий 
аналіз», «Фінансовий ринок», «Страхування», «Банківська система» 
«Податкова система», «Бюджетна система», «Казначейська справа» 

та при написанні кваліфікаційної роботи. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Тема 1. Наука й наукові дослідження 

Сутність та функції науки. Еволюція розвитку науки. Структура 
і класифікація науки. Інституційне на законодавче забезпечення 
наукової діяльності 

Тема 2. Основи організації наукових досліджень 

Поняття про основи наукових досліджень. Загальнонаукові 
методи наукових досліджень. Теоретичні методи наукових 
досліджень. Емпіричні методи наукових досліджень 

Тема 3. Процес наукового дослідження 
Характеристика наукового дослідження. Формування 

проблеми та вибір теми наукового дослідження. Мета, завдання, 

об’єкт і предмет досліджень. Апробація наукових досліджень. 

Впровадження та ефективність наукових досліджень. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Класифікація інформаційного забезпечення науково-

дослідного процесу. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації у 
наукових дослідженнях. Бібліографічні джерела економічної 
інформації. Сучасні комп’ютерні технологій та Інтернет в 
економічних дослідженнях 

Тема 5. Наукова організація дослідного процесу   
Поняття наукової організації праці (НОП). Принципи 

організації праці у науковій діяльності. Особливості творчої праці. 
Планування і раціональна організація праці науковця. Роль 
особистості вченого в науці 

Тема 6. Науково-дослідна робота здобувачів (студентів) 
Науково-дослідна робота студентів. Конкурс студентських 

наукових робіт як форма участі в науково-дослідній роботі. 
Студентський науковий гурток як осередок науково-дослідної 
роботи. Загальні вимоги і правила оформлення науково-дослідної 
роботи. 

Тема 7.  Підготовка науково-педагогічних кадрів 

Система планування та організації підготовки наукових кадрів 
у ВНЗ.Підготовка кадрів через аспірантуру і докторантуру 

Індивідуальний план аспіранта, порядок складання і контролю. 

Організація та порядок роботи спеціалізованих вчених рад  
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4. Структура навчальної дисципліни 

для студентів денної форми навчання 

 

№ 

 п/п 
Назви тем змістових модулів 

 

Всього, 
год 

в т.ч. 

ле
кц

ії 

пр
ак

ти
чн

і 

са
мо

ст
ій

-

на
 р

об
от

а 

1 2 3 4 5 6 

МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1 
Тема 1. Наука й наукові 
дослідження 

12 2 2 8 

2 
Тема 2. Основи організації 
наукових досліджень 

13 2 2 9 

3 
Тема 3. Процес наукового 
дослідження 

15 4 2 9 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

5 

Тема 4. Інформаційне 
забезпечення наукових 
досліджень 

12 2 2 8 

6 
Тема 5. Наукова організація 
дослідного процесу 

13 2 2 9 

7 
Тема 6. Науково-дослідна 
робота здобувачів (студентів) 13 2 2 9 

8 
Тема 7.  Підготовка науково-

педагогічних кадрів 
12 2 2 8 

Всього 90 16 14 60 
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для студентів заочної форми навчання 

 

№  
п/п 

Назви тем змістових модулів 

 

Всього, 
год 

в т.ч. 

ле
кц

ії 

пр
ак

ти
чн

і 

са
мо

ст
ій

на
 

ро
бо

та
 

1 2 3 4 5 6 

МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 
ЗАСАДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1 
Тема 1. Наука й наукові 
дослідження 

11  - 11 

2 
Тема 2. Основи організації 
наукових досліджень 

13  1 12 

3 
Тема 3. Процес наукового 
дослідження 

14 1 1 12 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ 
ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

5 

Тема 4. Інформаційне 
забезпечення наукових 
досліджень 

13  1 12 

6 
Тема 5. Наукова організація 
дослідного процесу 

14 1 1 12 

7 
Тема 6. Науково-дослідна робота 
здобувачів (студентів) 13  1 12 

8 
Тема 7.  Підготовка науково-

педагогічних кадрів 
12  1 11 

Всього 90 2 6 82 
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5. Практичні заняття 

№ 
п/п 

Назви тем практичних занять 

Кількість годин  
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Вивчення видів наукової діяльності 2 1 

2 Підходи до вибору методів дослідження 2 1 

3 Види апробацій наукового досліження 2 1 

4 Структура науково-дослідної роботи 2 1 

5 Наукова організація процесу наукових досліджень 2 1 

6 
Науковий гурток як форма науково-дослідної 
роботи студентів 

2 1 

7 Організація підготовки наукових кадрів у ВНЗ 2  

Всього 14 6 

 

6. Самостійна робота 

№ 
п/п 

Назви тем практичних занять 

Кількість годин  
денна 

форма 

заочна 
форма 

1 Генезис розвитку науки 7 9 

2 Організація наукової діяльності в Україні 7 9 

3 
Критерії вибору методів у економічних 
дослідженнях 

6 9 

4 
Впровадження та ефективність наукових 
досліджень 

7 9 

5 Роль особистості вченого у науці 7 10 

6 Особливості творчої праці вченого 6 9 

7 Вимоги до оформлення наукової роботи 7 9 

8 
Конкурс студентських наукових робіт як форма 
участі в науково-дослідній роботі 7 9 

9 
Індивідуальний план аспіранта, порядок 
складання і контролю 

6 9 

Всього 60 82 

 

7. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни «Основи наукових 

досліджень» використовуються інформаційно-ілюстративний та 
проблемний методи навчання із застосуванням: 

- лекцій у супроводі презентацій; 

- проведення ділових ігор; 
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- написання та оформлення наукової роботи; 
- здійснення апробацій наукових досліджень; 
- організація круглих столів та наукової дискусії. 

 

8. Методи контролю 
Поточний та підсумковий контроль знань студентів з 

навчальної дисципліни проводиться відповідно до Положення про 
семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти НУВГП. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів та 
рекомендації з розподілу балів 

Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів поточного та 
підсумкового контролів є такі: 

– виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни; 

– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; 
– вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку 

і розвитку; 
– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 
– вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач; 
– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 
виконуються на практичних, семінарських, лабораторних, 
індивідуальних заняттях та консультаціях, результати самостійної 
роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи, 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 та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 
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80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, 
оформлення тощо); 

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

9. Розподіл балів, присвоюються студентам 

денна форма 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2  
 

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

14 14 14 14 15 15 14 

Шкала оцінювання  
Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності Для заліку 

90 – 100 зараховано 

82-89 зараховано 
74-81 

64-73 зараховано 
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 
друкований роздатковий матеріал, кейси (аналіз комерційних та 
ринкових ситуацій) та методичне забезпечення: 

1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи наукових 
досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування  
денної та заочної форм навчання.  

2. Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи наукових 
досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування  
денної та заочної форм навчання.  
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11. Рекомендована література 

Базова література 
1. Основи методології та організації наукових досліджень : 

навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. 
Є. Конверського. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 352 с 

2. Гордійчук А.С., Стахів О.А. Основи наукових досліджень : 
навч.посіб. Рівне : НУВГП, 2008. 331 с.  

3. Кір’янов В.М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. 
для економічних спец. Рівне : НУВГП, 2008. 286 с.  

4. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навч. посібн. 
Київ : Слово, 2009. 240 с.  

 

Допоміжна література 

1. Афанасьєв А. О., Кузькін Є. В. Основи наукових досліджень 
: навч. посіб. Харків: ХНЕУ, 2005. 96 с.  

2. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного 
исследования : учебн. пособ. Киев. : МАУП, 2004. 216 с.  

3. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: 
підручник. Київ : АБУ, 2002. 480 с.  

4. Бірта Г. О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових 
досліджень: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2014., 142 
с.  

5. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових 
досліджень : навч. посіб. Харків: ХНАУ, 2017. 272 с.  

6. Демківський А. В., Безус П. І. Основи методології 
наукових досліджень : навч. посібн. Київ : Акад. муніцип. упр., 2012. 
276 с.  

7. Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних 
наукових досліджень (схеми і приклади) : навч. посібн. Вид 3-тє, 
виправ. і допов. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. 120 с 

8. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання  [Чинний від 2016-07-01]. Вид. 
офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та 
документація).  

9. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, 
організація, апробація) : навч. посібн. / за ред. А. А. Мазаракі. Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2010. – 280 с 

10. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових 
досліджень : навч. посібн. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 
2003. – 192 с. Малигіна В. Д. Методологія наукових досліджень : 
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монографія / В. Д. Малигіна, О. Ю. Холодова, Л. М. Акімова. – Рівне 
: НУВГП, 2016. 247 с. 

11. Пушкарь А. И., Потрашкова Л. В. Основы научных 
исследований и организация научно-исследовательской деятельности 
: учебн. пособ. Харьков : Изд. «ИНЖЕК», 2006. 289 с.  
 

Інформаційні ресурси 

1. Про вищу освіту: Закон України від 01 лип. 2007 р. № 1556-

VІІ.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата 
звернення: 27.02.2019) 

2. Про наукову та науково-технічну діяльність: Закон України 
від 26 лист. 2015 р. № 848-VІІІ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення: 
27.02.2019) 

3. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04 лип. 2002 

р. № 848-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 848-19 (дата 
звернення: 27.02.2019) 

4. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 
(наукових установах): Постанова Кабінету Міністрів України № 261 
від 23 бер. 2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-

%D0%BF (дата звернення: 27.02.2019) 
5. Приклади оформлення списку використаних джерел, 

відповідно до ДСТУ 8302:2015 / Наук. б-ка Нац. юрид. ун-ту ім. 
Ярослава Мудрого; уклад. О. І. Самофал. Харків, 2017. 
URL: http://library.nlu.edu.ua/biblioteka/sait/nauka/gost/spisok-

DSTU.pdf (дата звернення: 27.02.2019) 
6. Бібліографічні посилання: загальні положення та правила 

складання (ДСТУ 8302:2015): презентація / Наук. б-ка НаУКМА; 
уклад. Т. О. Патрушева. Київ, 2016. URL: https://www.slideshare.net 

/naukmalibrary/83022015 (дата звернення: 27.02.2019) 
 

 

Розробник:                    

к.е.н., доцент кафедри фінансів  
і економіки природокористування О.О. Ляхович  
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