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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Опис дисципліни http://ep3.nuwm.edu.ua/18602/ 

Дисципліна на 
навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3304 

Методи 
викладання та 
технології: 

Інформаційно-ілюстративний та проблемний методи 
навчання із застосуванням ділових ігор; аналіз конкретних 
ситуацій (case study); індивідуальні науково-дослідні завдання, 
здійснення апробацій наукових досліджень; організація науково-
практичної дискусії та інші. 

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали, 
інтернет – ресурси. 

Компетентності Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 
професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування, що передбачає проведення 



  

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.  
ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  
СК1. Здатність використовувати фундаментальні 
закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 
страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснення професійної та наукової 
діяльності.  
СК2. Здатність використовувати теоретичний та 
методичний інструментарій для діагностики і моделювання 
фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  
СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 
методичного інструментарію для обґрунтування 
управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування.  
СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 
розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.  
СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації 
інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових 
завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
 

Програмні 
результати 
навчання 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності 
розвитку фінансів, банківської справи та страхування у 
поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами 
для здійснення професійної та наукової діяльності.  
ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і 
методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування.  
ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих 
наукових підходів і методів до конкретних ситуацій 
професійної діяльності.  
ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та 
аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних 
та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та 
страхування.  
ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати 
досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.  
 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

 Аналітичні навички, формування власної думки, навички 
публічного виступу, здатність фахово обґрунтовувати свою 
позицію, здатність до комплексного вирішення проблеми, 
здатність оцінювати проблемні тенденції, приймати 
обґрунтовані рішення  та інші. 

Структура ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 



  

навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади наукових 
досліджень 
1. Поняття науки та її  нормативне регулювання  
2. Методологічні засади наукових досліджень  
3. Методика виконання наукових досліджень 
4. Систематизація наукових досліджень 
Модуль 2. Теоретико-прикладні засади виконання наукових 
досліджень 
5. Звітність та ефективність наукових досліджень 
6. Кваліфікаційні роботи здобувачів магістерського рівня вищої 
освіти 
7. Види науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти 
(студентів) 
8. Підготовка і захист дисертаційної роботи 

Методи 
оцінювання та 
структура  
оцінки 

            Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно засвоїти теоретичний матеріал та здати модульні 
контролі знань, а також вчасно виконати практичні завдання. 
В результаті можна отримати такі обов’язкові бали: 

- 15 балів за теоретичні дослідження; 
- 15 балів за активність на практичних заняттях; 
- 30 балів за виконання індивідуального науково-

дослідного завдання; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів. 
Положення про семестровий поточний та підсумковий 

контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/.  

Модульний контроль проходитиме у формі тестування на 
університетській платформі MOODLE 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

          Студенти можуть отримати додаткові бали за:  
1. Участь у науковій конференції (доповідь, тези доповіді) – 

7 балів; 
2. Публікація наукової статті – 10 балів; 
Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані 

за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної 
дисципліни. 

 
 

Інформаційні 
ресурси 

Базова література 
1. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових 

досліджень : навч. посіб. Харків: ХНАУ, 2017. 272 с.  
2. Зацерковний В. І., Тішаєв І. В., Демидов В. К. Методологія 

наукових досліджень : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 
2017. 236 с. 

3. 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. 



  

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

6. 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 

7. 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).  

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

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

10. Мочерний С. В. Методологія економічного 
дослідження: монографія. Львів : Світ, 2001. 416 с.  

Інформаційні ресурси 
11. Про вищу освіту: Закон України від 01 лип. 2007 р. № 

1556-VІІ.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 ( 
12. 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  

13. 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)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  

14. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника звань: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лип. 2013 р. № 567 
URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/246606282  

15. Приклади оформлення списку використаних джерел, 

http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%20848-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF


  

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 

16. 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  

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА) 
 

Дедлайни та 
перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни 
чи повторне навчання на курсі. Перездача модульних контролів 
здійснюється згідно: http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnohootsiniuvannia-
znan/dokumenti. Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин 

навчальної дисципліни відповідно до політики оцінювання 
оприлюднюються на сторінці даної дисципліни на платформі 
MOODLE за календарем. 

Правила 
академічної 
доброчесності 

      За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого 
права здавати матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, студенту 
знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства стосовно доброчесності) 
наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 
відвідування 

      Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин.  
   Студент має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
         При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 
платформі Moodle. 

Неформальна та 
інформальна 
освіта 

      Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті згідно 
положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
     Також студенти можуть самостійно на платформах 
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 
опановувати матеріал для перезарахування результатів 
навчання. При цьому знання та навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його частин, повинні 
мати зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 

http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/nauka/gost/spisok-DSTU.pdf
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/nauka/gost/spisok-DSTU.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita


  

дисципліни/освітньої програми. 

ДОДАТКОВО 

Правила 
отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну 

     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі можуть 
покращити якість навчання та викладання за даною та іншими 
дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення      За ініціативою викладача зміст даного курсу буде 
оновлюватися щорічно, з урахуванням змін  законодавства 
України та появи сучасних фінансових технологій, новітніх 
інструментів у сфері наукових досліджень 
   Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно 
новітніх змін у сфері фінансового управління. За таку ініціативу 
студенти можуть отримати додаткові бали.   

Навчання осіб з 
інвалідністю 

       Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 
організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 
доступно за посиланням  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-
invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
 

  

 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju


  

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 16 год Прак. 14 год Самостійна робота 60 год 

Лекційні та практичні заняття 
ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 
банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.  

Види 
навчальної 

роботи 

Логічно будувати наукове дослідження відповідно до теми та мети 
дослідження. Науково обґрунтовувати і структурувати отримані 
наукові положення. 

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового 
пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

Види 
навчальної 

роботи 

Знати етапи наукового дослідження. Використовувати 
інформаційно-комунікаційні технології у професійних дослідженнях. 
Використовувати методи теоретичних досліджень. Засвоїти 
конкретно-наукові (емпіричні) методи дослідження. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів 
до конкретних ситуацій професійної діяльності.  

Види 
навчальної 

роботи 

Засвоїти основні підходи та критерії вибору методів у фінансово-
економічних дослідженнях. Застосовувати доцільні методи під час 
проведення наукових досліджень залежно від їх цілей. Оцінювати 
кількісні та якісні показники визначення ефективності наукової 
діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 
необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.  

Види 
навчальної 

роботи 

Засвоїти прийоми збору й обробки інформації, необхідної для 
проведення наукових досліджень. Підбирати та використовувати 
теоретичні, статистичні, аналітичні та ін. дані, здійснювати їх 
обробку та оцінку. Здійснювати узагальнення результатів 
дослідження та обґрунтування пропозицій. Вміти визначати наукову 
новизну дослідження та робити висновки. 

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і 
письмово, брати участь у фахових дискусіях.  

Види 
навчальної 

роботи 

Написання наукових робіт, статей та тез доповіді. Оформлювати 
список використаних джерел у відповідності до чинних вимог. 
Здійснювати оформлення результатів наукових досліджень та 
оприлюднювати їх на конференціях, олімпіадах, конкурсах. Вміти 
доповідати результати досліджень, здійснювати рецензування та 
опонування. 

 
 

Лектор, к.е.н., доцент                                           О.О. Ляхович 


