Назва курсу

Науковий семінар

Адреса викладання курсу

м. Львів, проспект Свободи, 18, кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, кімн. 102

Факультет та кафедра, за
якою закріплена дисципліна

Економічний факультет, кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту

Галузь знань, шифр та назва
спеціальності

07 “Управління та адміністрування”; 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Викладач (-і)

Крупка Михайло Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, грошового
обігу і кредиту економічного факультету

Контактна інформація
викладача (-ів)

ел. пошта mkrupka@ukr.net
тел. (038) 0972954368

Консультації по курсу
відбуваються

Щочетверга, 15.00-16.00 год. (м. Львів, проспект Свободи, 18, кафедра фінансів, грошового обігу і
кредиту, кімн. 102)

Сторінка курсу

https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/SL_072_F_2016_ASP_N101.pdf

Інформація про курс

Для аспірантів усіх років навчання.
Знання методологічних засад та структури теорії наукового пізнання. Розуміння закономірностей та
принципів розвитку сучасного міждисциплінарного економічного наукового знання. Оволодіння
науковими методами досліджень. Розуміння сутності детермінізму в науковому дослідженні та пізнання
еколого-соціального детермінізму в сучасній науці. Вміння застосовувати категоріальний апарат
методології наукових досліджень. Розуміння системно-синергетичного підходу до розв’язання теоретикоприкладних проблем сучасної економічної науки. Вміння здійснювати експертну оцінку наукових
проектів та програм. Здатність до генерування нових наукових ідей та моделей розвитку. Вміння
презентувати результати наукових досліджень на наукових семінарах, у виступах на наукових
конференціях, участі у наукових дискусіях тощо. Здатність виявляти актуальні наукові проблеми,
здійснювати їх теоретико-прикладний аналіз та окреслювати напрями вирішення. Здатність до здійснення
власної наукової діяльності, вдосконалення власних професійних знань, умінь, розвитку особистісних рис
наукового дослідника.

Коротка анотація курсу

Дисципліна “Науковий семінар” передбачає вивчення ролі фінансової науки у сфері економічної
діяльності, висвітлення особливостей та структури проведення науково-дослідної роботи, характеристику
методів фінансових досліджень, подання інформаційного забезпечення науково-дослідної діяльності у
сфері фінансів, написання та опублікування наукових публікацій, представлення результатів наукових
досліджень, написання й захист дисертаційної роботи.
Викладання навчальної дисципліни “Науковий семінар” має за мету сформувати у здобувачів доктора
філософії здатність розуміння сучасного інструментарію фінансової науки, пошуку інформаційних
фінансових джерел, оволодіння стилем написання наукових публікацій, обґрунтування наукової новизни,
оформлення й захисту дисертаційної роботи.

Мета та цілі курсу

Мета навчальної дисципліни: засвоєння здобувачами доктора філософії теоретико-організаційних та
практичних аспектів проведення науково-дослідної діяльності у фінансовій сфері та представлення її
результатів.

Література для вивчення
дисципліни

Базова
Законодавчі й нормативні акти
1. Закон України “Про вищу освіту” зі змінами і доповненнями. URL: www.rada.gov.ua
2. Закон України “Про наукову та науково-технічну діяльність” зі змінами і
доповненнями. URL: www.rada.gov.ua
Підручники (навчальні посібники)
3.Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Проблеми / А.М.Алексюк:
Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 558 с.
4.Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень / М.Т. Білуха: Підручник. - К.: АБУ, 2002. –
480с.
5. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень [текст] : навч. посіб. / Г. О. Бірта,
Ю. Г. Бургу. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 142 с.
6. Важинський С. Е. Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. / С. Е.
Важинський, Т. І. Щербак. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с.
7. Вірченко В. Синергетичний підхід в економічних дослідженнях / В. Вірченко // Вісник
Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2009. – № 110. – С.
34–36. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/01/110_9.pdf

8. Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень : посібник / О. І. Гуторов. – Х.
: ХНАУ, 2017. – 57 с.
9. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник. /
О. В. Крушельницька – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
10. Марцин В.С. Наукознавство : підручник / В. С. Марцин. – К. : УБС НБУ, 2007. – 579 с.
11. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К.
Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 236 с.
12. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень / В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко: Навч.
посібник. - К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. - 259 с.
13. Стеценко Д.М. Методологія наукових досліджень / Д.М. Стеценко, О.С. Чмир: Підручник. –
К.: Знання, 2005. – 309с. – (Вища освіта XXI ст.).
14. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень / Г.С. Цехмістрова: Навчальний посібник. –
Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с.
15. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В.М. Шейко, Н.М.
Кушнаренко: підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 295с.
16. Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / В.Є. Юринець. – Львів:
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178с.
Допоміжна
17. Борисенко В.В. Наука и рыночные отношения в информационном обществе: социальнофилософский анализ / В.В. Борисенко; [отв. ред. А.М. Кулькин]; Ин-т научной информации
по общественным наукам РАН. – М.: Наука, 2008. – 246 с.
18. Володин Б.Ф. Всемирная история библиотек / Б.Ф. Володин / 2-е изд., доп. – СПб.:
Профессия, 2004. – 432 с.
19. Воропаєва Т. Внесок викладачів і випускників Київського університету в українську та
світову психологічну науку / Тетяна Воропаєва // Українознавство-2009. – К.: Укр. Центр
духовн. культури, 2008. – С. 115-119.
20. Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / НАН України, нац.
б-ка України ім. В.І. Вернадського; наук. ред. Л.А. Дубровіна. – К., 2010. – 360 с.
21. Егоров И.Ю. Наука и инновации в процессах социально-економического развития / И.Ю.

Егоров. – К.: ИВЦ Госкомстата Украины, 2006. – 338 с.
22. Жилінська О. Вплив наукових і технічних знань на виробництво і споживання у
постіндустріальному суспільстві: діяльнісний підхід / Оксана Жилінська // Вісник
Львівського університету. Серія Економічна. – 2010. – Вип.43. – С. 672 – 683.
23. Жилінська О.І. Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації: Монографія. – К.:
Парламентське видавництво, 2010 – 552 с.
24. Зербіно Д. Наукова школа: лідер і учні / Д.Зербіно – Львів: Євросвіт. 2001. – 208 с.
25. Злупко С. Економічна наука і наукознавство / С. Злупко: Монографія / Упорядник Ярослава
Злупко. – Львів: Тріада плюс, 2006. – 776с.
26. Калитич Г.І. Науково-технологічний та інноваційний розвиток: концепції, моделі, рішення /
Г.І. Калитич, К.М. Коржавін. – К.: УкрІНТЕІ, 2008. – 268с.
27. Ковалев Ю.Ю. География мировой науки / Ковалев Ю.Ю. – М.: Гардарики, 2002. – 156 с.
28. Кун Т. Структура наукових революцій / Т. Кун; [пер. О.Васильєв]. – К.: Port Royal, 2003. 226 с.
29. Лебедев С.А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, концепции,
категории): [научн. изд.] / Лебедев С.А. – М.: Академический Проспект, 2008. – 692 с.
30. Литвин В. Формування єдиного науково-інформаційного простору України: здобутки і
проблеми розвитку / В. Литвин // Бібліотечний вісник. – 2006. - № 6. – С. 43 – 48.
31. Лобанова Л.С. Болонский процесс: докторские программы в европейских университетах /
Лобанова Л.С., Вашуленко А.С. // Наука та наукознавство. - 2009. - № 4. – С. 22 – 42.
32. Маковецький А.М. Наука і наукова діяльність як цінність / А.М.Маковецький, В.А.
Маковецький. – Чернівці: Рута, 2002. – 158 с.
33. Маліцький Б.А. Прикладне наукознавство / Б.А. Маліцький – К.: Фенікс, 2007. – 464 с.
34. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження / Мочерний С.В. – Львів: Світ, 2001.
– 416 с.
35. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: [стат. зб.] / Держкомстат. – К., 2006. – 361 с.
36. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХ ст. / [авт. кол.: В. Литвин, В. Андрущенко, С.
Довгий та ін.]. – К. : Навч. Книга, 2003. Кн. 1: Пріоритет інтелекту. – 2003. – 608 с.
37. Пархоменко В.Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності / В.Д.

Пархоменко, О.В. Пархоменко: Монографія. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 224 с.
38. Підхомний О.М. Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня кандидата
економічних наук / О.М. Підхомний . – Л.: Львівський національний університет імені Івана
Франка, 2009. -12с.
39. Поппер К. Логика научного исследования / К. Поппер; [пер. с англ. / под общ. ред. В.Н.
Садовского]. – М.: Республика, 2005. – 447с.
40. Черваньов Д. Зародження університетів Західної Європи та України: спільне й відмінне. / Д.
Черваньов, О. Жилінська // Вісник Львівського університету. Серія Економічна. – 2007. –
Вип. 37. Ч. ІІ. – С. 405 – 415.
41. Черваньов Д. Наукові дослідження студентів як невід’ємна складова навчально-виховного
процесу ВНЗ (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка) /
Д.Черваньов, О. Жилінська / «Педагогічна і психологічна науки в Україні» Зб. наук. пр. до
15-річчя АПН України: у 5 томах. – К.: «Педагогічна думка», 2007. – Том 4. Педагогіка і
психологія вищої школи. – 2007. – С. 238 – 250.
42. Вища освіта, наука, виробництво: теорія і практика інтеграції у сфері фінансів: колективна
монографія / За гол.ред. д.е.н., проф. М.А. Коваленека. – Херсон: ХНТУ, 2015. – 172с.
Інформаційні ресурси
43. Сайт Верховної ради України (законодавча база)- www.rada.gov.ua;
44. Сайт Державного комітету статистики України - www.ukrstat.gov.ua.
45. Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua;
46. Сайт Міністерства освіти і науки України - www.mоn.gov.ua;
47. Сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського - www.nbuv.gov.ua.
Тривалість курсу

120 год. 4 кредити

Обсяг курсу

64 години аудиторних:
з них:
64 годин практичних занять
56 годин самостійної роботи

Очікувані результати
навчання

Після проходження курсу аспіранти повинні знати:
сучасні теоретико-методологічні та практичні основи функціонування фінансової системи, що дає
змогу переосмислювати та поглиблювати фінансову науку;
концептуальні основи економіки, фінансів, банківської справи та страхування у контексті сталого
розвитку;
сучасні проблеми досліджень у галузі фінансів, банківської справи та страхування;
світові тенденції і проблематику фінансових досліджень;
правила та принципи наукового спілкування;
мову і стиль викладу результатів дисертаційної роботи;
принципи і правила підготовки наукової доповіді, презентації та захисту дисертації.
Після проходження курсу аспіранти повинні вміти:
здійснювати пошук, опрацьовувати й аналізувати інформацію з різних економічних джерел;
аналізувати складні комплексні проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
доступно представити результати власних наукових досліджень;
визначити основні проблеми фінансових досліджень та пропонувати напрями їх вирішення;
використовувати та опрацьовувати сучасні інформаційні ресурси;
моделювати можливі напрями вирішення фінансових проблем і висувати наукові гіпотези;
застосовувати міждисциплінарні підходи під час критичного осмислення фінансових проблем;
виробляти й обґрунтовувати власну точку зору на дискусійні проблеми;
аргументувати власні висновки і пропозиції на конференція, виступах та на захисті дисертаційної
роботи.

Формат курсу

Денний/заочний

теми

ДОДАТОК (схема курсу)

Підсумковий контроль,
форма

Залік

Пререквізити

Навчальна дисципліна базується на фінансових дисциплінах, які аспіранти вивчали впродовж
навчання на ОКР бакалавр та магістр (“Методи наукових досліджень”, “Фінансовий ринок”, “Статистика”,
“Фінансовий аналіз”, “Інвестування”, “Фінансовий менеджмент”).

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під час
викладання курсу

лекції
презентації,
інтерактивні методи (демонстраційні вправи, ситуаційні вправи, задачі, мозковий штурм, синектика,
дискусії, робота з тестовими та іншими діагностичними методиками тощо)

Необхідні обладнання

Мультимедійний пристрій, комп’ютер, фліпчарт, папір, маркери

Критерії оцінювання
(окремо для кожного виду
навчальної діяльності)

30 балів – опитування на семінарських заняттях;
20 балів – складання двох модулів;
50 балів – залік

Питання до заліку

1. Проблеми фінансової науки в умовах євроінтеграційних прагнень України.
2. Нові виклики для науковців у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
3. Особливості наукової діяльності у галузі фінансів.
4. Етика науковця та моральна відповідальність дослідника.
5. Головні сфери проведення досліджень у фінансовій науці.
6. Пошук та опрацювання літературних джерел за обраною фінансовою проблематикою.
7. Раціональне виокремлення розділів у науковій роботі.
8. Формування вступу дослідження та його елементів.
9. Обґрунтування висновки за результатами проведеної науково-дослідної роботи.
10. Окреслення перспектив подальших досліджень в обраному напрямі.
11. Написання анотації та підбір ключових слів до роботи.
12. Сутність, особливості та призначення методології фінансового дослідження.
13. Класифікація методів фінансових досліджень.
14. Загальнонаукові методи проведення фінансових досліджень.
15. Використання статистичних методів у науково-дослідній роботі з фінансів.
16. Застосування математичного моделювання для дослідження фінансових явищ і процесів.
17. Графічні методи як спосіб наочного подання результатів наукової фінансової роботи.
18. Економетричні методи як засіб дослідження складних фінансових явищ і процесів.
19. Обґрунтування причин обрання теми дослідження із зазначенням її актуальності на сучасному
етапі економічних перетворень у суспільстві.

20. Зазначення авторів, які досліджували обрану проблематику та характеристика їхнього вкладу у
вирішення проблем у цій сфері.
21. Висвітлення невирішених проблем чи їх частин, які викликали потребу у проведенні науководослідної роботи.
22. Формулювання мети, завдань, об’єкта, та предмета дослідження.
23. Окреслення використаних методів у процесі наукового дослідження.
24. Інформаційна база проведеної наукової роботи.
25. Формулювання наукової новизни отриманих результатів із зазначенням їх практичної значущості.
26. Апробація результатів наукової роботи.
27. Структура та обсяг дослідження.
28. Розкриття сутності та авторського розуміння окремих понять і термінів, що стосуються теми
дослідження.
29. Формування розділів науково-дослідної роботи.
30. Вимоги до оформлення, тексту, таблиць, рисунків та формул.
31. Правила використання інформаційних джерел у процесі написання дослідження.
32. Науковий стиль подання результатів наукової роботи.
33. Оформлення висновків до розділів дисертації.
34. Взаємозв’язок та узгодження розділів дисертаційної роботи.
35. Раціоналізація структури науково-дослідної роботи.
36. Сутність наукової новизни у галузі фінансової науки.
37. Виокремлення наукової новизни за результатами проведених досліджень.
38. Класифікація наукової новизни.
39. Правила оформлення наукової новизни у дисертації.
40. Плагіат у науковій новизні дисертації та способи його уникнення.
41. Співвідношення між пунктами наукової новизни та темою дисертаційної роботи.
42. Представлення наукової новизни у публікаціях дослідника та її апробація.
43. Формування висновків до наукової роботи та правила їх оформлення.
44. Дотримання наукового трикутника у процесі обґрунтування висновків у дисертації.
45. Оформлення довідок про впровадження результатів дослідження.

46. Список використаних джерел та стилі його подання.
47. Виокремлення додатків у науковій роботі.
48. Написання анотації до проведених наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи та
страхування.
49. Наукове редагування дисертації.
50. Рецензування та опонування наукових робіт.
51. Формування виступу за результатами дослідження.
52. Дотримання наукового стилю у процесі представлення результатів науково-дослідної роботи.
53. Використання сучасних технічних засобів та програмного забезпечення під час захисту
дисертаційної роботи.
54. Графічні та табличні способи представлення результатів наукового дослідження.
55. Оптимізація доповіді за результатами дослідження щодо обсягу та часу.
Опитування

Письмова форма опитування

ДОДАТОК
Схема курсу
Тиж. /
дата /
год.

8 год

8 год

Тема, план, короткі тези

Форма діяльності
(заняття)* *лекція,
самостійна, дискусія,
групова робота)

Тема 1. Фінансова наука як об’єкт
науково-дослідної роботи
Проблеми фінансової науки в умовах
євроінтеграційних прагнень України. Нові
виклики для науковців у сфері фінансів,
банківської справи та страхування у
процесі
реформування
національної
семінар, самостійна
економіки з метою підвищення
її
робота, дискусія, групова
конкурентоспроможності,
активізації
робота
інноваційної діяльності та стимулювання
економічного
зростання
загалом.
Особливості наукової діяльності у галузі
фінансів. Етика науковця та моральна
відповідальність
дослідника.
Головні
сфери проведення досліджень у фінансовій
науці.
Тема 2. Головні складові науководослідної роботи у сфері фінансів,
банківської справи та страхування
Пошук та опрацювання літературних
джерел
за
обраною
фінансовою
семінар, самостійна
проблематикою.
Раціональне робота, дискусія, групова
робота
виокремлення розділів у науковій роботі.
Формування вступу дослідження та його
елементів. Обґрунтування висновки за
результатами
проведеної
науководослідної роботи. Окреслення перспектив

Матеріали

Доповідь,
презентація
навчальнометодичні
матеріали

Доповідь,
презентація
навчальнометодичні
матеріали

Література.***
Ресурси в
Інтернеті

Завдання, год

Термін
виконання

13, 16

Опрацювати відповідні
розділи рекомендованої
літератури.
7 год.

1 – 16
тиждень

5, 11, 26

Опрацювати відповідні
розділи рекомендованої
літератури.
7 год.

17 – 32
тиждень

8 год

8 год

подальших досліджень в обраному
напрямі. Написання анотації та підбір
ключових слів до роботи.
Тема 3. Методологія проведення
науково-дослідної фінансової роботи
Сутність, особливості та призначення
методології фінансового дослідження.
Класифікація
методів
фінансових
досліджень.
Загальнонаукові
методи
проведення
фінансових
досліджень.
семінар, самостійна
Використання статистичних методів у
робота, дискусія, групова
науково-дослідній роботі з фінансів.
робота
Застосування математичного моделювання
для дослідження фінансових явищ і
процесів. Графічні методи як спосіб
наочного подання результатів наукової
фінансової роботи. Економетричні методи
як засіб дослідження складних фінансових
явищ і процесів.
Тема 4. Обґрунтування доцільності
обрання теми дослідження із зазначенням
її актуальності на сучасному етапі
економічних перетворень у суспільстві.
Зазначення авторів, які досліджували
обрану проблематику та характеристика
їхнього вкладу у вирішення проблем у цій
семінар, самостійна
сфері. Висвітлення невирішених проблем робота, дискусія, групова
робота
чи їх частин, які викликали потребу у
проведенні науково-дослідної роботи.
Формулювання мети, завдань, об’єкта, та
предмета
дослідження.
Окреслення
використаних методів у процесі наукового
дослідження.
Інформаційна
база
проведеної
наукової
роботи.

Доповідь,
презентація
навчальнометодичні
матеріали

Доповідь,
презентація
навчальнометодичні
матеріали

4, 18, 22, 23

Опрацювати відповідні
розділи рекомендованої
літератури.
7 год.

33 – 48
тиждень

5, 12, 18

Опрацювати відповідні
розділи рекомендованої
літератури.
7 год.

49 – 64
тиждень

8 год

8 год

Формулювання
наукової
новизни
отриманих результатів із зазначенням їх
практичної
значущості.
Апробація
результатів наукової роботи. Структура та
обсяг дослідження.
Тема
5.
Основна
частина
дослідження
Розкриття сутності та авторського
розуміння окремих понять і термінів, що
стосуються
теми
дослідження.
Формування розділів науково-дослідної
роботи. Вимоги до оформлення, тексту,
семінар, самостійна
таблиць, рисунків та формул. Правила
робота, дискусія, групова
використання інформаційних джерел у
робота
процесі написання дослідження. Науковий
стиль подання результатів наукової
роботи. Оформлення висновків до розділів
дисертації. Взаємозв’язок та узгодження
розділів
дисертаційної
роботи.
Раціоналізація
структури
науководослідної роботи.
Тема 6. Наукова новизна
Сутність наукової новизни у галузі
фінансової науки. Виокремлення наукової
новизни за результатами проведених
досліджень.
Класифікація
наукової
семінар, самостійна
новизни. Правила оформлення наукової
робота, дискусія, групова
новизни у дисертації. Плагіат у науковій
робота
новизні дисертації та способи його
уникнення. Співвідношення між пунктами
наукової новизни та темою дисертаційної
роботи. Представлення наукової новизни у
публікаціях дослідника та її апробація.

Доповідь,
презентація
навчальнометодичні
матеріали

Доповідь,
презентація
навчальнометодичні
матеріали

3, 6, 24, 25

Опрацювати відповідні
розділи рекомендованої
літератури.
7 год.

65 – 80
тиждень

1, 9, 20, 27

Опрацювати відповідні
розділи рекомендованої
літератури.
7 год.

81 – 96
тиждень

8 год

8 год

64

Тема 7. Завершальна частина
наукового дослідження
Формування висновків до наукової
роботи та правила їх оформлення.
Дотримання наукового трикутника у
процесі обґрунтування висновків у
дисертації. Оформлення довідок про
семінар, самостійна
впровадження результатів дослідження. робота, дискусія, групова
робота
Список використаних джерел та стилі його
подання. Виокремлення додатків у
науковій роботі. Написання анотації до
проведених наукових досліджень у сфері
фінансів,
банківської
справи
та
страхування.
Наукове
редагування
дисертації.
Тема 8. Оформлення, подання
результатів
дослідження
і
захист
дисертаційної роботи
Рецензування та опонування наукових
робіт.
Формування
виступу
за
результатами дослідження. Дотримання
наукового стилю у процесі представлення
семінар, самостійна
результатів науково-дослідної роботи. робота, дискусія, групова
робота
Використання сучасних технічних засобів
та програмного забезпечення під час
захисту дисертаційної роботи. Графічні та
табличні способи унаочнення результатів
наукового
дослідження.
Оптимізація
доповіді за результатами дослідження
щодо обсягу та часу.
64 пр. занять

Доповідь,
презентація
навчальнометодичні
матеріали

Доповідь,
презентація
навчальнометодичні
матеріали

11, 12, 15

Опрацювати відповідні
розділи рекомендованої
літератури.
7 год.

97 – 104
тиждень

43, 15, 21

Опрацювати відповідні
розділи рекомендованої
літератури.
7 год.

105 – 112
тиждень

56 год.

залік

