
 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, освітній 

рівень, назва освітньої програми 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів: 3 

Галузь знань: 07 «Управління та 

адміністрування» 
обов’язкова 

 

Спеціальність: 

 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів - 2 
2-й 2-й 

Тем - 10 
Семестр: 

Загальна кількість 

годин - 90 

2-й 2-й 

Лекції: 

20 год. 8 год. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних - 3 

самостійної 

роботи студента - 

3,5 

 

Освітній рівень: 

Бакалавр 

 

Освітня програма: 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

  

Практичні, семінарські: 

20 год. 4 год. 

 

Самостійна робота: 

50 78 

Вид контролю: залік 



 
 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» є обов’язковою навчальною  дисципліною, яка 

спрямована на поліпшення якості підготовки фахівців, виховання у них потреби наукового 

пошуку при розв'язанні професійних завдань у практичній діяльності. Фахівці економічних 

спеціальностей повинні володіти сучасним економічним мисленням та відповідними 

компетентностями, необхідними для провадження ефективної діяльності. 

Метою є: підготовка та залучення здобувачів до здійснення науково- дослідницької 

діяльності, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, надання їм 

певних знань щодо методики й інструментарію дослідження та підготовки ними публікації, 

кваліфікаційних робіт. Навчитись застосовувати в дослідженнях методи аналізу 

інформаційних джерел та організації наукової праці. 

 Основними завданнями є: сформувати та розширити у здобувачів спектр знань у сфері 

наукових досліджень. Підготовка здобувачів до проведення наукової роботи, а саме: навчання 

їх вмінню формувати теми наукових досліджень, проведенню інформаційного пошуку з 

обраної теми, проведенню теоретичних та експериментальних досліджень, плануванню 

експериментів, організації та плануванню наукових досліджень, аналізу і оформлення їх 

результатів, публікації результатів проведених наукових досліджень. Це сприятиме розвитку 

професійних умінь з формулювання та презентації результатів проведених досліджень. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є система 

науково-дослідних і навчально- дослідних праць виконаних у  закладах вищої освіти, з 

урахуванням різноманітних видів виконуваних робіт - від курсової роботи до кандидатської 

дисертації, підготовки наукових статей, відповідно до сучасного рівня розвитку економічної 

науки, а також з урахуванням можливостей комп'ютерної обробки наукової інформації. 

Вивчення «Основ наукових досліджень» є першим етапом в організації науково-

дослідної роботи здобувачів у закладах вищої освіти. 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни «Основи 

наукових досліджень»:  

Загальні: 
ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні  

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 12. Здатність працювати автономно.  

Спеціальні: 
СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію 

макро-та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.  
СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі 

бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку.  

 Програмні результати навчання з дисципліни «Основи наукових досліджень»:  
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.  

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем.  

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати 

показники, що характеризують стан фінансових систем.  

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.  

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні.  

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань  

 . 



 
 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Теоретичні та методологічні основи та організація науково-

дослідної роботи в Україні 

 

Тема 1. Наука і наукові дослідження в умовах ринкової економіки 

1.1.Поняття, функції і значення науки 

1.2.Організація науки і наукових досліджень в Україні 

1.3.Склад та підготовка наукових кадрів 

Тема 2. Напрями та технологія наукових досліджень в умовах трансформаційних 

перетворень та євроінтеграції 

2.1.Об'єктивна необхідність наукових досліджень на сучасному етапі розвитку економіки 

2.2.Види і класифікація економічних наук 

2.3.Загальні проблеми розвитку економічної науки  в умовах трансформаційних змін 

Тема 3. Теоретичні  та методологічні основи та методи наукових досліджень 

3.1.Поняття, мета, особливості науково-дослідної роботи 

3.2.Класифікація об'єктів наукового дослідження 

3.3.Класифікація наукових досліджень 

3.4.Принципи організації наукової праці 

3.5.Вимоги ергономіки щодо організації наукової праці 

3.6.Загальні методи наукових досліджень 

3.7.Спеціальні методи наукових досліджень в економіці 

3.8 Економіко - статистичні методи  наукових досліджень 

 

Тема 4. Особливості організації та проведення науково-дослідної роботи здобувачів, її 

форми і роль у підготовці фахівців 

4.1.Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи здобувачів у підготовці фахівців для 

галузей національної  економіки  України 

4.2.Види та форми науково-дослідної роботи здобувачів 

4.3.Організація роботи студентського наукового гуртка 

4.4.Керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи здобувачів 

Тема 5. Зміст і етапи науково-дослідної роботи 
5.1.Процес наукового дослідження в економіці та його характеристика 

5.2.Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження. Гіпотези у наукових дослідженнях 

5.3.Критерії вибору теми наукового дослідження, порядок її конкретизації і затвердження 

5.4.Бібліотека - інтелектуальний центр наукових досліджень. Структура і організація 

економічної бібліографії 

5.5.Дослідна і завершальна стадії науково-дослідного процесу      
Змістовний модуль 2. Інформаційне забезпечення, процес та оформлення наукових 

досліджень та їх результатів 



 
Тема 6. Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз матеріалів дослідження 

6.1.Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. Роль і 

функції інформації 

6.2.Економічна інформація, її класифікація та призначення у науково- дослідному 

процесі 

6.3.Вибір об'єкта обстеження та визначення системи показників, що підлягають збору в 

процесі спостереження 

6.4.Організація збору і документальне оформлення інформації 

6.5.Порядок обробки інформації в економічних дослідженнях. АСУ обробки інформації 

на ЕОМ та застосування їх у наукових дослідженнях 

6.6.Проведення аналітичної роботи в науково - дослідному процесі 

Тема 7. Форми відображення та правила оформлення результатів наукових 

досліджень та впровадження їх у практику господарської діяльності  

7.1.Систематизація результатів наукового економічного дослідження 

7.2.Форми подання цифрового та ілюстративного матеріалу 

7.3.Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні 

7.4.Ефективність результатів наукових досліджень, їх критерії та оцінка 

Тема 8. Порядок підготовки окремих наукових робіт 

8.1.Загальні вимоги до тез наукової доповіді 

8.2.Типи тез, класифікація способів та алгоритм написання тез 

8.3.Приклад написання тез наукової доповіді 

8.4.Методика підготовки доповіді на конференції 

Тема 9. Критерії оцінювання науковості 

9.1.Теоретичне розкриття критеріїв науковості 

9.2.Проблеми оцінювання наукової діяльності 

9.3.Показники для оцінювання науковості 

9.4.Наукометричні бази даних 

9.5.Електронні наукові публікації в системі наукометрії 

Тема 10. Етика наукової діяльності 

10.1.Поняття та основні складові етики наукової діяльності 

10.2.Основні принципи та норми етики науки 

10.3.Практичне використання етичних принципів у науковій діяльності здобувачів 

10.4.Плагіат та засоби його пошуку 



 
 

 

4.Орієнтована структура навчальної дисципліни 

Назви змістовних модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьог

о 

У тому 
числі усього у тому числі 

л п 
с
.р. л п 

с
.р 

Змістовний модуль 1. Теоретичні та методологічні  основи та організація науково-

дослідної роботи в Україні 

Тема 1. Наука і наукові дослідження в умовах 

ринкової економіки 
7 2 2 3 7 

  
7 

Тема 2. Напрями  і технологія наукових досліджень в 

умовах трансформаційних перетворень та 

євроінтеграції 

7 2 2 3 7 

  

7 

Тема 3. Теоретичні  та методологічні основи та 

методи наукових досліджень 
7 1 1 5 7 1 

 
6 

Тема 4. Особливості організації та проведення 

науково-дослідної роботи здобувачів, її форми і роль 

у підготовці фахівців 

7 2 2 3 7 1 2 4 

Тема 5. Зміст і етапи науково-дослідної роботи 
(стейкхолдер Директор наукової бібліотеки Кравченко 

Т.О.)    
10 2 2 6 10 

1  

9 

Разом за змістовним модулем 1 38 9 9 20 38 3 2 33 

Змістовний модуль 2. Інформаційне забезпечення та логіка проведення наукового 

дослідження  

Тема 6. Інформаційне забезпечення, обробка та 

аналіз матеріалів дослідження 
10 3 3 4 10 1 

 
9 

Тема 7. Форми відображення та правила оформлення 

результатів наукових досліджень та впровадження їх 

у практику господарської діяльності  

 

10 2 2 6 10 1 1 8 

Тема 8. Порядок підготовки окремих наукових робіт 10 2 2 6 10 1  9 

Тема 9. Критерії оцінювання науковості 11 2 2 7 11 1 
 

10 

Тема 10. Етика наукової діяльності 11 2 2 7 11 1 1 9 

Разом за змістовним модулем 2 52 11 11 30 52 5 2 45 

Усього годин 90 20 20 50 90 8 4 78 



 
 

 

5.Теми практичних занять 

Назва теми 

Кількість 

годин 
денна 

форма 

заочна 

форма 
Змістовний модуль 1. Теоретичні та методологічні основи та організація науково-

дослідної роботи в Україні 

Тема 1. Наука і наукові дослідження в умовах ринкової економіки  економіки 2  

Тема 2. Напрями і технологія наукових досліджень  в умовах 

трансформаційних перетворень та євроінтеграції  
2 

 

Тема 3. Теоретичні та методологічні  основи  т методи наукових досліджень 2  

Тема 4. Особливості організації та проведення науково-дослідної роботи 

здобувачів, її форми і роль у підготовці фахівців  
2 2 

Тема 5. Зміст і етапи науково-дослідної роботи 2  

Змістовний модуль 2. Інформаційне забезпечення та оформлення наукових досліджень та 

їх результатів 

Тема 6. Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз матеріалів дослідження 
2 

 

Тема 7. Форми відображення та правила оформлення результатів наукових 

досліджень та впровадження їх у практику господарської діяльності  

 

2 1 

Тема 8. Порядок підготовки окремих наукових робіт 2  

Тема 9. Критерії оцінювання науковості 2  

Тема 10. Етика наукової діяльності 2 1 

Разом 20 4 

6.Самостійна робота 

Для опанування матеріалу навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» окрім 

лекційних та практичних занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно приділяти 

самостійній роботі 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 
Змістовний модуль 1. Теоретичні та методологічні  основи та організація науково-

дослідної роботи в Україні 

Тема 1. Наука і наукові дослідження в умовах ринкової економіки  

економіки 

3 7 

Тема 2. Напрями і технологія наукових досліджень  в умовах 

трансформаційних перетворень та євроінтеграції  
3 7 

Тема 3. Теоретичні та методологічні  основи та методи наукових 

досліджень 
5 6 

Тема 4. Особливості організації та проведення науково-дослідної 

роботи здобувачів, її форми і роль у підготовці фахівців 
3 4 

Тема 5. Зміст і етапи науково-дослідної роботи 6 9 

Змістовний модуль 2. Інформаційне забезпечення та оформлення наукових досліджень та 

їх результатів 

Тема 6. Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз матеріалів 

дослідження 
4 9 

Тема 7. Форми відображення та правила оформлення результатів 

наукових досліджень та впровадження їх у практику господарської 

діяльності  

6 8 

Тема 8. Порядок підготовки окремих наукових робіт 6 9 

Тема 9. Критерії оцінювання науковості 7 10 

Тема 10. Етика наукової діяльності 7 9 

Разом 50 78 



 
. 

Основні види самостійної роботи здобувача: 

1. Вивчення додаткової літератури 

2. Робота з довідковими матеріалами 

3. Підготовка до практичних занять 

4. Підготовка до модульного контролю 

5.Складання тематичного кросворду та тестів 

Складання тематичного кросворду 
Складання кросвордів дозволяє здобувачам більш глибоко засвоїти зміст тем, які 

включені до курсу «Основи наукових досліджень», ознайомитися з понятійним апаратом, 

зрозуміти сутність категорій і понять. 

Тематичний кросворд - присвяченій одній темі з курсу «Основи наукових 

досліджень», містить не менше 20 термінів. 

Основні вимоги до складання кросвордів: 

- це класичний кросворд. Він має бути компактним і відповідати основному правилу 

складання класичних кросвордів - слова можуть перетинатися, але не можуть мати суміжних 

клітин; 

- українська мова; 

- всі терміни повинні відповідати програмі курсу «Основи наукових досліджень та 

академічна доброчесність». Не допускається використання термінів з інших курсів 

(наприклад, назви операцій з похідними цінних паперів, спеціальні банківські та юридичні 

терміни тощо); 

- завдання до зашифрованих термінів повинні бути у вигляді їх повних визначень. 

Поруч у дужках подається правильна відповідь; 

- слова в кросворді мають бути вписані без скорочувань, абревіатури та ін.; 

- кількість слів по вертикалі і по горизонталі повинна бути приблизно однаковою; 

- кросворд, набраний на комп'ютері (шрифт 14, інтервал 1,0), здається викладачеві в 

охайному вигляді за такою структурою: 

- титульний лист;  
- пуста сітка кросворда з проставленою нумерацією клітин; 

- заповнена сітка кросворда з проставленою нумерацією клітин; 

- перелік завдань повинен бути надрукований у стовпчик (із зазначенням у дужках 

поряд із завданням правильних відповідей); 

- перелік відповідей, надрукованих у стовпчик (з відповідною нумерацією); 

- список використаної літератури. 

Складання тематичних тестів 
Основні вимоги до складання тестів: 

- подається у надрукованому вигляді (14 шрифт, інтервал 1,0); 

- завдання охоплюють одну тему курсу (містять не менше 15 завдань); 

- тестове питання не повинно бути визначенням та не може бути поставлене таким 

чином, щоб відповіді були «так» чи «ні»; 

- до одного питання повинно бути запропоновано не менше 4 варіантів відповідей. 

Правильною може бути лише одна відповідь, при цьому її слід виділити іншим шрифтом або 

іншим кольором; 

- перелік відповідей на тест, надрукованих у стовпчик, подається на окремому 

аркуші; 

- список використаних джерел. 

Контроль за виконанням кросвордів і тестів відбувається шляхом перевірки 

викладачем правильності їх виконання. 

7.Методи навчання 

Традиційні методи навчання: лекція, бесіда, самостійна робота з джерелами інформації 

тощо. 

Наявність технічних засобів навчання, комп'ютерна підтримка навчального процесу в 

системі Мооdlе, сучасна наочність сприяють реалізації дидактики: використанню методів 

ілюстрації, демонстрації, якісному проведенню практичних робіт, організації плідної 



навчально - дослідної та науково-дослідної роботи. 

Інтерактивні методи навчання: 

- «прес»-метод - допомагає здобувачам навчитися аргументовано і в чіткій формі 

формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання; 

- метод «Коло ідей», метою якого є залучення всіх здобувачів до обговорення 

проблеми. 

Дистанційне навчання в Уманському НУС здійснюється відповідно до положення «Про 

організацію поточного, семестрового контролю та проведення атестації здобувачів освіти із 

застосуванням дистанційних технологій в Уманському національному університеті 

садівництва». Для забезпечення освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання в УНУС і використовується система управління навчанням МооdІе. 

Матеріали курсу «Основи наукових досліджень» розміщені на платформі МооdІе  

UKR:  https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=140. В разі запровадження карантинних 

обмежень проводяться відеоконференції в форматі лекцій або семінарів. Зв'язок здобувачів з 

викладачем забезпечують різноманітні сучасні платформи, такі як: Zооm, Мееt, Мооdlе. 

8. Методи контролю 

Головний засіб досягнення поставлених цілей - комбінація поточного та модульного 

контролю знань здобувачів. Підсумкова рейтингова оцінка складається з поточних (бали 

практичних занять і самостійну роботу) та підсумкових модульних оцінок (виконання 

модульного тестового завдання). 

9.Система оцінювання та вимоги 

9.1 Денна форма навчання 
Поточний контроль. 

Максимальна сума балів поточного контролю - 100. 

Об'єктами поточного контролю знань здобувачів є: 

1. Систематичність та активність роботи на практичних заняттях: 

2. Виконання самостійної роботи. 

(1) При контролі систематичності та активності роботи на практичних заняттях 

оцінці підлягають: рівень знань продемонстрований у відповідях і виступах на практичних 

заняттях; правильність написання тестового письмового контролю на практичному занятті. 

Система оцінювання активності роботи: 

а) змістовні відповіді з питань семінарів - 0-2 бали. 

б) письмовий тестовий контроль - 0-2 бали. 

(2) При контролі виконання самостійної роботи оцінці підлягають: складання 

кросвордів та тематичних тестів, написання та презентація рефератів. 

Система оцінювання самостійної роботи 

- система оцінювання самостійної роботи з градацією 0,1 балів: 

в) складання кросворду - 0-1 бали. 

г) складання тематичних тестів - 0-1 бали. 

д) підготовка та презентація реферату - 0-7 балів. 

Критеріями оцінки реферату є змістовність, структурованість, зрозумілість і 

лаконічність. 

3. Система оцінювання виконання завдань модуля: 0-10 балів. 

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів. На 

модульний контроль виноситься 50 тестових питань. За 1 вірно вирішене тестове питання 

студент отримує 0,2 бала. 

Проводячи роботу з підготовки до виконання модульних завдань, здобувач самостійно 

здійснює систематизацію вивченого матеріалу, а також інших тем і питань для самостійного 

опрацювання, які включено до модуля. 

Модульний контроль здійснюється у два етапи у вигляді письмової контрольної роботи 

(50 тестових завдань). Викладач, який проводить практичні заняття, формує тести. До 

модуля можуть включатися теми, які  винесені для самостійного опрацювання. Тривалість 

одного модуля - 1 академічна година. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до 

закінчення семестру. 

Денна форма навчання 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=140
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Виконання 

CР.: 
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2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 

-реферат 7  7  

Всього 6 6 6 6 7  7 7 7 7 7   

Разом      48      52 100 

 

9.2. Заочна форма навчання 
Поточний контроль. 

Максимальна сума балів поточного контролю - 100. 

Об'єктами поточного контролю знань студентів є: 

1.Активність роботи на практичних заняттях; 

2.Виконання самостійної роботи, яка проводиться у вигляді тестового контроль в 

системі Мооdlе по питаннях винесених для самостійного опрацювання. 

(3) При контролі роботи на практичних заняттях оцінці підлягають: рівень знань 

продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях. 

Система оцінювання активності роботи: 

а) змістовні відповіді з питань семінарів - 0-6 балів - тема 4; 0-4 бали - тема 6, 8, 10. 

3.Система оцінювання виконання завдань модуля: 0-10 балів. 

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів. 

На модульний контроль виноситься 50 тестових питань. За 1 вірно вирішене тестове 

питання здобувач отримує 0,2 бала. 

Проводячи роботу з підготовки до виконання модульних завдань, студент самостійно 

здійснює систематизацію вивченого матеріалу, а також інших тем і питань для самостійного 

опрацювання, які включено до модуля. 

Модульний контроль здійснюється у два етапи у вигляді письмової контрольної 

роботи (50 тестових завдань). Викладач, який проводить практичні заняття, формує тести. До 

модуля можуть включатися теми, які винесені для самостійного опрацювання. Тривалість 

одного модуля - 1 академічна година. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до 

закінчення семестру.          
Заочна форма навчання 
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Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

Активність на 

практичних заняттях 

   
6 

       

     4 

 
4 

  

 4 

Виконання СР: 

- тестовий контроль 

Мооdlе  5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 



Контрольна робота   12  

Всього 5 5 5 10 5 10 9 5 9 6 21 10 

азом  40  60 100 

 

Поточний контроль за кожним змістовим модулем для заочної форми навчання 

здійснюється за допомогою тестового опитування, в основу якого покладено пройдений 

матеріал та охоплюються основні його поняття та категорії. За кожним опрацьованим 

модулем студент отримує 30 запитань із чотирма поданими відповідями, одна з яких є 

правильною. За кожен блок тестових вправ максимально можна отримати 5 балів. 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми навчання є 

виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 2 теоретичних питань і 1 

ситуаційного практичного завдання. Контрольна робота виконується здобувачем особисто та 

захищається окремо від самостійної Максимальна сума балів – 25. 
Критерії оцінювання знань студентів при виконанні  

та захисті контрольної роботи  
 1. Текст контрольної роботи 15 балів 

1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 
поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи 

 

5 1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 
титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 
міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 
1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 

Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 
Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання 
власної думки студента – автора) 

5  

1.5 Правильність виконання практичного ситуаційного завдання. 
обґрунтованість висновків. Правильно вказані нормативні документи 

5 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 
2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 

сутність і результати дослідження. 
5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, здатність 
аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди 

5 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А зараховано   

82-89 В 
зараховано  

74-81 С 

64-73 D 
зараховано  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

10.Методичне забезпечення 

1.Інструктивно - методичні матеріали для  виконання практичних занять з навчальної 

дисципліни «Основи наукових досліджень» здобувачами вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування»,072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/ Укладачі:мань. 2021.Видавець 

«Сочинський М.М.» 63 с.(3,3 у.д.а.). 

2.Методичні вказівки та завдання для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» здобувачами вищої  освіти першого (бакалаврського) рівня 

денної і заочної форми навчання спеціальностей «Економіка», 071«Облік і 

оподаткування»,072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг»,076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/Укладачі: Умань. 2021. Видавець 

«Сочинський М.М.» 42 с.(2,1у.д.а) 



3.Методичні вказівки та завдання  для виконання контрольної  роботи з навчальної 

дисципліни «Основи наукових досліджень» здобувачами вищої  освіти першого 

(бакалаврського) рівня заочної форми навчання спеціальностей 051Економіка» 071«Облік і 

оподаткування»,072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг»,076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/ Укладачі:Умань. 2021. Видавець 

«Сочинський М.М.». 21 с.(0,8у.д.а.). 

4.Електронний навчальний курс для дистанційного вивчення навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальностей 051« Економіка»,071«Облік і оподаткування»,072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 075 «Маркетинг»,076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність».URL. https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=140.  
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