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1. Загальна інформація про навчальну дисципліну  

Програма вивчення дисципліни «Науковий семінар» складена відповідно до  

освітньої програми підготовки аспірантів на кафедрі економіки України Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

«Науковий семінар» - курс, в якому вивчаються методи та методологія наукових 

досліджень, а також способи організації наукової діяльності. Курс призначений для 

аспірантів 1 – 4 курсів навчання та складається з 2 модулів (з кожним курсом навчання 

методологія ускладнюється).  

Предметом навчальної дисципліни – є вивчення сукупності теоретичних, 

методологічних та організаційних аспектів здійснення науково-дослідної роботи з 

економіки. 

2. Мета навчальної дисципліни 

Мета даного навчального курсу полягає в ознайомленні слухачів аспірантури з 

основними аспектами вирішення складних сучасних проблем розвитку методології 

наукових досліджень в економіці.  

Знання з дисципліни «Науковий семінар» необхідні аспірантам для написання 

дисертаційних робіт, а також проведення наукових досліджень.  

Основне завдання курсу полягає у підготовці фахівців економічного профілю  до 

проведення самостійних наукових досліджень. 

Завданнями курсу також є оволодіння сучасними теоретичними концепціями 

проведення наукових досліджень та практичне їх застосування у своїй дослідній роботі.  

У результаті вивчення навчального курсу та виконання досліджень з обраної 

теми, аспірант повинен засвоїти методологію та методику наукових досліджень; вміти 

вибирати та аналізувати необхідну інформацію, формулювати ціль та задачі; 

розробляти теоретичні передумови; планувати та проводити експеримент; аналізувати 

отримані дані; зіставляти результати експерименту з теоретичними передумовами; 

формулювати висновки наукового дослідження; за результатами досліджень складати 

звіт, доповідь або статтю. 

 

3. Обсяг дисципліни та її розподіл 

У годинах за формами організації освітнього процесу та видами занять.  

Дисципліна «Науковий семінар» складається з 4 кредитів загальним обсягом 120 

годин. На її вивчення відводиться (денна форма навчання) : практичних занять – 64 год; 

самостійних занять -  56 год. 

На заочній формі навчання, загальний обсяг годин становить – 120 год, з них 24 

год -  практичні заняття і 96 год -  самостійна робота. 

 

 

4. Статус навчальної дисципліни 

 

Дисципліна «Науковий семінар» належить до нормативних дисциплін. 

 

5. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з теоретичної 

економіки, національної економіки України, економетрії, статистики, новітньої 



фізичної економії, економіки сталого розвитку. 

 

6. Очікувані результати вивчення дисципліни 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен: 

знати: 

- закономірності становлення та розвитку методології економічної науки; 

- новітні методи наукових досліджень, в тому числі методи синергетики; 

- механізми здійснення державної економічної політики та відповідність їх 

вимогам національної безпеки держави; 

- сучасні тенденції формування оцінки екологізації та соціологізації  

економічної діяльності суб’єктів господарювання; 

- методологічні критерії міждисциплінарних досліджень в науці про сталий 

розвиток економіки; 

- методологічні особливості фізичної економії та застосування її досягнень в 

економічних наукових дослідженнях; 

- зміст наукових дискусій щодо інноваційних моделей розвитку економіки; 

- основні теоретико-методологічні дослідження українських вчених-

економістів та їх місце в розвитку світової економічної науки. 

вміти: 

- застосовувати системно-синергетичний підхід до аналізу економічних 

процесів і явищ, що відбуваються на різних рівнях господарювання; 

- аналізувати методи та механізми здійснення державної економічної 

політики в Україні; 

- оцінити якісно нові тенденції екологізації та соціалізації економіки та 

окреслювати стратегічні орієнтири програмування економіки сталого розвитку; 

- співставляти різні теоретик-методологічні підходи до розв’язань сучасних 

проблем господарської практики; 

- сдійснювати міждисциплінарні дослідження та визначати синергічні ефекти 

від економічної діяльності; 

- застосовувати комунікативні навички під час наукових дискусій, 

формулювати власні наукові оцінки та відстоювати власну наукову позицію, що 

аргументована відповідними законами та фактами. 

Очікувані результати навчання покликані забезпечити набуття компетентностей: 

ЗК01, ЗК03, ЗК04, ЗК05, СК01, СК02, СК04, результатів навчання: РН01, РН04, РН06, 

РН10, РН11, РН12 визначених освітньо-науковою програмою. 

 

7. Програма навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни “Навчальний семінар” складається з таких 

змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Методологія, структура та функції наукового пізнання в 

економічній науці. Синергізм та системний дизайн. 

Змістовий модуль 2. Науковий аналіз та організація наукової діяльності. 

 

 Змістовий модуль 1. Методологія, структура та функції наукового пізнання в 

економічній науці. Синергізм та системний дизайн. 

 

Тема 1. Методологія та структура наукового пізнання. Наукове пізнання: 

сутність та етапи. Теорія наукового пізнання. Науковий метод, його структура і 



функції. Нове знання: методологія формування. Метод як детермінацій не пізнання. 

Детермінізм в науковому пізнанні. Екологосоціальни детермінізм в науковому 

знанні. Міждисциплінарність економічного наукового пізнання. Інформатизація в 

системі наукового знання. Антропоцентризм та екоцентризм в економічній науці. 

Тема 2. Категоріальний апарат методології наукових досліджень. 

Сутність категоріального апарату та понять в системі наукових досліджень. Об’єкт, 

предмет, мета наукового дослідження. Нові категорії в економічній науці. Зв’язки в 

наукових дослідженнях, їх сутність та різновиди. Економічне зростання та сталий 

розвиток: порівняльний аналіз категоріального апарату. 

Тема 3. Вибір методів наукових досліджень. Наукове знання і системність. 

Економічна наука як складна система. Лінійні та нелінійні ефекти. Дискретне і 

неперервне. Детермінованість і випадковість. Інтерполяція і екстраполяція. 

Тема 4. Наукове економічне знання і системність. Синергізм та системний 

дизайн. Методологія дослідження систем в економіці. Теорія Р. Вальраса та її оцінка. 

Нерівноважні стани в складних системах та їх дослідження. Логіко-гносеологічні 

засади системного аналізу. Системний дизайн в економіці. Ефект самоорганізації і 

системний дизайн. Синергетичні системи та їх характеристика. Самоорганізація в 

складних системах. Ентропія та негентропія. Функції синергетичних систем в 

економіці. Нове еколого-економічне вчення: як складна система знань. Розвиток 

Української школи фізичної економії: нові моделі та перспективи. 

 

 Змістовий модуль 2. Науковий аналіз та організація наукової діяльності. 

 Тема 5. Аналіз діяльності об’єкта дослідження: мезо-та макроекономічний 

рівень. Розвиток синергетичних процесів та явищ: нові проблеми та методи наукового 

дослідження в економіці. Програмування розвитку економіки на мезо- та 

макроекономічних рівнях. Теоретичні моделі розвитку складних 

природосоціогосподарських систем. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища 

об’єкта управління. Моделювання екологічно та соціально збалансованого розвитку 

економіки в просторі і часі. Стратегічне управління та завдання стратегічного 

планування. Моделювання в системі наукових досліджень, моделі стратегічного 

розвитку економіки. 

Тема 6. Різновиди особливості викладу результатів наукових досліджень. 

Виклад науково-дослідної продукції: сутність та різновиди. Зміст та особливості 

оформлення монографічної продукції. Зміст та особливості оформлення наукової статі 

та тез наукових доповідей. Зміст та особливості оформлення наукового звіту. 

Структура УДК. Перспективні напрями розвитку економічної науки та пріоритетні 

напрямки наукових досліджень в ній. 

Тема 7. Підготовка дисертаційних робіт. 

 Структура та обсяг роботи. Оформлення магістерської роботи. Підготовка до 

захисту. Доповідь на методологічному семінарі. Алгоритм та структуризація 

економічного програмування. Наукові методи реалізації програмних цілей в економіці. 

 

8.Шкала оцінювання результатів навчання. 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали розподіляються таким 

чином: 

 

 

 

 

 



Розподіл балів, які отримують здобувачі 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест (залік) 

 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

 

 

50 

 

 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

8 7 6 7 7 8 7 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

 

Оцінка 

ECTS 

 

Визначення 

За національною 

шкалою 

Для іспиту 

90 – 100 A Відмінно Відмінно 

91 – 89 B Дуже добре Добре 

71 – 80 C Добре 

61 – 70 D Задовільно Задовільно 

51 – 60 E Достатньо 

 

31 – 50 

 

FX 

 

Недостатньо 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

 

0 – 30 

 

F 

 

Недостатньо 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

9.Рекомендована література для вивчення дисципліни 

 



 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: навч. посіб: у 2х книг./ 

За ред. С. Панчишина і П. Островерха. К.: Знання, 2006-723с. 

2. Бобилєв В. П.  Методологія та організація наукових досліджень: [навчальний 

посібник] / В. П. Бобилєв, І. І. Іванов, Ю. С. Пройдак; Міністерство освіти і науки 

України, Національна металургійна академія України. Дніпропетровськ: Системні 

технології, 2008. –  264 с. 

3. Джурик Н. Р. Методологія і організація наукових досліджень: кредитно-модульна 

система організації навчального процесу: навчальний посібник  / Н.Р. Джурик, І.М. 

Мельник; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. Лвів: Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2010. 

4. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / В. Є. Юринець. 

– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с. 

5. Гринів Л.С. Фізична економія: нові моделі економіки сталого розвитку. Л., «Ліга-

прес», 2016 -425 с. 

6. Гринів Л. С. Стійкість економічних систем: ноосферний підхід. //Вісник ЛНУ, 2007. 

7. Урсу Н. О. Теорія і практика наукових досліджень: навчально-методичний посібник / 

Н.О. Урсу, В.Г. Паньков, І.В. Березіна. Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 103 с. 

8. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / В. Є. Юринець. – 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с. 

9.Борисенко А. А. К теории самоорганизующихся систем // Вісник  СумДУ. – 2000. – № 

16. – С. 3-8. 

10.Манків Г. Макроекономіка: Пер. з анг. С.Панчишина і інш. - К.:   Осноин. 2000.- 

588с 

11.Мельник Л.Г. Экономика развития: Учебное пособие. - Сумы: Издательство 

„Университетская книга”, 2000. – 450 с. 

12. Михасюк І. Державне регулювання економіки в умовах глобалізації. —Львів: 

Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2000. - 39с 

13.Ноосферогенез i гармонійний розвиток / В.Я. Шевчук, Г.О. Білявський, Ю.М. 

Саталкін, В.М. Навроцький. - К.: Геопринт, 2002. - 127 с. 

14. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник / Вітлінський В.В. – К.: 

КНЕУ, 2003. – 408 с. 

15. Гетманцева Н. Д. Методологія наукових досліджень: навчальний посібник для 

магістерських програм „Менеджмент корпорацій (АТ) та „Менеджмент малого бізнесу” 

/ Н.Д. Гетманцева; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний 

заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. 

Київ: КНЕУ, 2009. – 512 с. 

16. Кустовська О. В. Методологія системного підходу до наукових досліджень: Курс 
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