
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІНАНСАХ» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

«Бакалавр» з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»  

 
 Цикл професійної та практичної підготовки. 

 Загальна кількість годин та кредитів становить 126 годин 3,5 кредити / 
108 годин 3 кредити 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – вибіркова. 

Програма  навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень у 
фінансах» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» з 
напряму підготовки «Фінанси і кредит» 

Мета навчальної дисципліни: сприяння посиленню методологічної 
спрямованості навчального процесу, опанування знаннями основ методології, 

техніки і організації науково-дослідної діяльності, сприяння розвитку 
наукового світогляду і творчого мислення.  

Завдання навчальної дисципліни: Основними завданнями вивчення 

навчальної дисципліни “ Методологія наукових досліджень у фінансах ” є 
засвоєння теоретичних та організаційних питань з:  

- теоретичних основ методики та організації науково-дослідницької 
діяльності; 

– підвищення рівня методологічної культури; 
– формування наукового світогляду фахівців; 

– вироблення вмінь критичного аналізу наукової інформації та її 
оцінювання, вмінь полемізувати, аргументуючи та обстоюючи власні думки; 

– формування вміння висвітлювати результати дослідницьких пошуків 
у магістерській роботі, а також узагальнювати результати науково-дослідної 

роботи; 
– опанування основами методології, технології та організації науково -

дослідницької діяльності; 

– засвоєння, розуміння і відтворення наукової термінології . 
Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Наука як система знань  
Тема 2. Теоретичні аспекти, інструментарій та особливості фінансової 

науки  
Тема 3. Методологія наукового пошуку 

Тема 4. Методи наукового дослідження 
Тема 5. Категоріальний апарат наукового дослідження 

Тема 6. Види наукових досліджень 
Тема 7.  Структура та зміст етапів дослідницької роботи  

Тема 8. Інформаційна база наукових досліджень  
Тема 9. Етика та культура науковця. Організація роботи вченого   



АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІНАНСАХ» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

«Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
 

 Цикл професійної та практичної підготовки. 
 Загальна кількість годин та кредитів становить 105 годин 3,5 кредити  

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – вибіркова. 

Програма  навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень у 
фінансах» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Мета навчальної дисципліни: сприяння посиленню методологічної 
спрямованості навчального процесу, опанування знаннями основ методології, 

техніки і організації науково-дослідної діяльності, сприяння розвитку 
наукового світогляду і творчого мислення.  

Завдання навчальної дисципліни: Основними завданнями вивчення 

навчальної дисципліни “Методологія наукових досліджень у фінансах ” є 
засвоєння теоретичних та організаційних питань з:  

- теоретичних основ методики та організації науково-дослідницької 
діяльності; 

– підвищення рівня методологічної культури; 
– формування наукового світогляду фахівців; 

– вироблення вмінь критичного аналізу наукової інформації та її 
оцінювання, вмінь полемізувати, аргументуючи та обстоюючи власні думки; 

– формування вміння висвітлювати результати дослідницьких пошуків 
у магістерській роботі, а також узагальнювати результати науково-дослідної 

роботи; 
– опанування основами методології, технології та організації науково-

дослідницької діяльності; 

– засвоєння, розуміння і відтворення наукової термінології .  
Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Наука як система знань  
Тема 2. Теоретичні аспекти, інструментарій та особливості фінансової 

науки  
Тема 3. Методологія наукового пошуку 

Тема 4. Методи наукового дослідження 
Тема 5. Категоріальний апарат наукового дослідження 

Тема 6. Види наукових досліджень 
Тема 7.  Структура та зміст етапів дослідницької роботи  

Тема 8. Інформаційна база наукових досліджень  
Тема 9. Етика та культура науковця. Організація роботи вченого   



 
 
 


