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Назва 

навчальної 

дисципліни  

МЕТОДИКА РОБОТИ З НАУКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ 

Викладач/ 

Викладачка 

Лекції, семінарські заняття, консультації, екзамен: Ткачук Наталія 

Миколаївна, кандидатка економічних наук, доцентка кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

 (https://www.univer.km.ua/profile/tkachuk-nataliya-mykolayivna) 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

n.tkachuk@univer.km.ua 

tkacukn2015@gmail.com 

Профілі в наукових базах даних: 

Web of Science ResearcherID: AAI-3077-2020  

Publons: https://publons.com/researcher/AAI-3077-2020 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1947-7565 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=j4WC6iEAAAAJ  

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8, 

ауд. 408 у вівторок з 15.00 до 16.20; 
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою 

та Viber у робочі дні з 9.00 до 17.00 
Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Програмні 

компетентності, 

які 

здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової 

діяльності. 

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

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. 

Результати ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

mailto:n.tkachuk@univer.km.ua
https://publons.com/researcher/AAI-3077-2020/
https://publons.com/researcher/AAI-3077-2020/
https://orcid.org/0000-0003-1947-7565
https://scholar.google.com/citations?user=j4WC6iEAAAAJ
http://elibrary.univer.km.ua/index.php


навчання фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність 

з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних 

аспектів. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

Дисципліна циклу професійної підготовки, курс навчання – 2-й, семестр – 

3-й. 

Тип дисципліни – вибіркова. 

Вивчення дисципліни базується на знаннях, зжлбутих під час опанування 

таких дисциплін, як: ППО1 «Фінансовий менеджмент», ППО 4 

«Бюджетний менеджмент», ППО 5 «Податковий менеджмент», ППО 6 

«Страховий менеджмент», ППВ 1.1 «Інформаційні системи і технології в 

управлінні фінансами»,  ППВ 1.2 «Корпоративні інформаційні системи», 

ППВ 1.3. «Діджиталізація у сфері фінансів». 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: ППО 9 «Управління фінансами територіальних громад», 

ППВ 7.2 «Фондовий ринок», ППВ. 7.1 «Ринок фінансових послуг». 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

4 кредити ЄКТС/120 годин, у тому числі, самостійної роботи - 84 годин, 

лекційних - 18 години, семінарських - 18 годин. 

Форма навчання  Денна, заочна 

Тижневе 

навантаження 

2,3 години аудиторних занять на тиждень, 5,3 години самостійної роботи 

на тиждень 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

навчальної 

дисципліни 

Офлайн/онлайн: семінарські заняття, консультації, залік 

Онлайн/офлайн: лекції, консультації.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст  

навчальної 

дисципліни 

 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Завдання Максимальна 

кількість балів 

2/2/9 
Фінансова політика, 

її сутність, види і 
значення 

Тести, дискусійні 
питання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 1,1 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

2/2/9 
Механізм реалізації 
фінансової політики 

Тести, дискусійні 
питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 
практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 1,1 

Семінарське 
заняття – 2,5 

СРС –1 

2/2/9 

Теоретичні засади та 

практична реалізація 

бюджетної політики 
держави 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 
індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 2,5 
СРС –3 

2/2/10 
Податкова політика 

держави, особливості 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

Лекція – 1,1 

Семінарське 



її формування і 

реалізації 

індивідуальні завдання заняття – 5 
СРС –1,5 

 

2/2/10 

Грошово-кредитна 

політика –теоретичні 

засади та практичні 
аспекти її 

функціонування в 

Україні 

Тести та кейси, 

індивідуальні завдання, 
практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 1,1 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС –1 

2/2/9 

Інвестиційно-

інноваційна політика 
держави 

 

Тести, дискусійні 
питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 
використанням ІКТ 

Лекція – 1,2 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС –1,5 

2/2/9 

 

Фінансові аспекти 

формування і 
реалізації соціальної 

політики країни 

 

Тести, індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 
використанням ІКТ 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 1,5 

2/2/9 

Фінансова політика 

України в 
міжнародній сфері 

Тести, індивідуальні 
завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 1,1 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

2/2/10 
Фінансова політика 

підприємств 

Тести, практичні 
завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС –2 

 

Рекомендовані 

Інтернет джерела 

для самостійної 

роботи 

 

1. Косова Т.Д. Механізми податкового менеджменту в умовах 

антикризової фінансової політики : монографія; Придніпров. держ. акад. 

буд-ва та архітектури. Дніпро : Акцент, 2020. 223с. 

2. Петрушеко Ю. М. Фінансова політика місцевого розвитку: монографія; 

Сум. держ. ун-т. Суми : Сум. деж. ун-т, 2020. 379 с. 

3. Романчукевич В. В. Державна фінансова політика сталого розвитку: 

монографія; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". Київ: ДВНЗ "Університет 

банківської справи", 2019. 307 с. 

4. Механізми податкового менеджменту в умовах антикризової фінансової 

політики: монографія / Т.Д. Косова, Г.В. Ползікова, Н.В. Захарченко; 

Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. Дніпро: Акцент, 2020. 223с 

5. Гордієнко Л.А. Фінансова політика соціальної сфери: монографія. 

Черкаси : Чабаненко Ю. А. [вид.], 2019. 393 с. 

6. Пасічний М. Д. Фінансова політика держави: монографія; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 439 с. 

7. Мартиненко В.В. Фіскальна політика України в умовах фінансової 

децентралізації: теорія, методологія, практика: монографія; Ун-т держ. 

фіск. служби України. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 389 с. 

Методи 

навчання та 

форми 

поточного 

контролю 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення 

балів визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Методика роботи з науковою інформацією» 

(розміщені у бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) створення проблемних ситуацій; 

3) видача випереджальних завдань до лекції; 

4) слайдова презентація; 

5) експрес-опитування, діалог, дискусія; 

6) методи активного слухання та методи зворотного зв’язку. 

http://elibrary.univer.km.ua/index.php)


На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійні обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань, кейсів; 

- повідомлення про виконання самостійної роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань). 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться 

у таких формах: 

- усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів 

щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

- тестове опитування у Google формі, дискусійні обговорення проблемних 

питань на семінарських заняттях. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158) зі змінами, внесеними у 2020 

році. 

Перескладання лекції: виконання завдання із використанням сучасних 

інформаційних технологій за темою пропущеної лекції. 

Перескладання семінарських занять: усне опитування, виконання 

тестових завдань, виконання практичних завдань із застосуванням 

інформаційних технологій. 

Підсумковий 

контроль 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Фінансова політика» 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію 

наказом від 06.06.2017р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158) зі змінами від 2020 року. 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів 

освітньої діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому 

університеті управління та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf) 

Порядок 

отримання 

додаткових 

балів  

Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-

практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за 

публікацію наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною 

дисципліною «Фінансова політика» 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 

травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від   27.05.2020р. 

№ 201/20. (http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній 

зв’язок 

 Під час аудиторних занять, консультацій. 

 За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань аспірантів, що проводяться в 

університеті. 

 

 

 

 

Обліковий обсяг 0,29 ум.др. арк. 
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