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Мета дисципліни 

 сприяння розвитку наукового світогляду 
магістрантів шляхом поглиблення розуміння 
засобів і методів логічного мислення стосовно 
основних етапів проведення та організації 
наукового дослідження розвитку фінансової 
науки; оволодіння здобувачами вищої освіти 
системою знань, вмінь та практичних навичок, 
необхідних для проведення наукових 
досліджень актуальних проблем у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.  



Завдання навчальної дисципліни 

формування у здобувачів вищої освіти розуміння 

загальних закономірностей та логічну послідовність 

процесів наукового дослідження; оволодіння понятійним 

апаратом, методикою виконання та оформлення 

науково-дослідної роботи, розвиток творчого мислення, 

оптимізація організації науково-педагогічної діяльності; 

сприйняття ідеалів, психологічних особливостей, етичних 

норм наукового пізнання; вміння організовувати процес 

наукового дослідження та оформляти його результати 

згідно з чинними правилами та нормами. 



Компетентності дисципліни у відповідності до  

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування 

інтегральна 

 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. 

загальні (ЗК): 

 ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

 ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

 ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК10. 
Здатність працювати у команді.  

спеціальні (фахові) (СК) 

 СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 
розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні 
з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності.  

 



Програмні результати дисципліни у відповідності до  
ОПП Фінанси, банківська справа та страхування 

 ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

 ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати 

досліджень усно і письмово, брати участь у фахових 

дискусіях.  

 ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми 

закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності  

 ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при 
плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.  



Тематичний план дисципліни 

 Тема 1. Феномен науки. Основні принципи наукового 
дослідження. 

 Тема 2. Теоретичні аспекти, інструментарій та особливості 
фінансової науки. 

 Тема 3. Вибір напряму та послідовність наукових 
досліджень у фінансах. 

 Тема 4. Методологія та методи наукового дослідження. 

 Тема 5. Наукове мислення в організації та проведенні 
наукових досліджень 

 Тема 6. Технологія наукової діяльності у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.  

 Тема 7. Наукова комунікація та види наукових публікацій. 

 Тема 8. Етика та психологія наукової діяльності. 

 



Методика викладання, форми та методи навчання  

 лекції (інформативні, проблемні); 

  практичні заняття (інформативні, аналітичні, 

проблемні); 

  активні методи навчання (ділові ігри; міні-

конференції; семінари проблемного характеру, дискусії 

та інші). 

дидактичні (мозкові атаки; рольові ігри). 
 



Організація поточного контролю знань 
здобувачів вищої освіти передбачає:  

виконання здобувачами вищої освіти завдань у формі: 

 усної відповіді; 

 розв’язування задач та ситуацій; 

 написання рефератів; 

 виконання індивідуальних завдань 

 розв’язування тестових та контрольних 

 завдань 
 



Навчально-методичне, наукове  та інформаційне 

забезпечення 

Засвоєння здобувачами вищої освіти  навчальної 
програми дисципліни „Методологія та організація 

наукових досліджень” забезпечується: 
 

 висвітленням фундаментальних основ дисципліни на 
планових лекціях та веденням конспекту лекцій здобу-
вачами вищої освіти; 

 використанням методів прогнозування  явищ в подат-
ковій сфері під час читання лекцій і проведення прак-
тичних занять; 

 використанням теоретичних, статистичних, ілюстратив-
них матеріалів при виконанні здобувачами вищої освіти 
індивідуальних навчально-дослідних завдань  

 



Запрошуємо до вивчення! 


