
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
для спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». 

1. Код: ВПЗс 3. 
2. Назва: Науковий семінар 

3.Тип: Обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Самойлов П.Л. старший 

викладач каф. Міжнародних економічних відносин. 

9. Результати навчання: 
Набуття, засвоєння та формування студентами теоретичних знань, про теоретичне і практичне 

підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень, методологію і методи дослідження, 

інформаційне забезпеченням науково-дослідної роботи, основні вимоги щодо оформлення 

наукових результатів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
 «Основи наукових досліджень», «Політична економія», «Макроекономіка», «Міжнародна 

економіка», «Міжнародний маркетинг» та дисциплін, що безпосередньо формують компетенції 

фахівця відповідного напряму підготовки.  

12. Зміст курсу: Роль та місце навчальної дисципліни (науки) «Науковий семінар»  у підготовці 

економістів, загальні відомості про науку і наукові дослідження, методологія та методи наукового 

дослідження, загальна схема проведення наукових досліджень, пошук та накопичення матеріалів у 

процесі наукового дослідження, економічні дослідження та їх проведення, систематизація та 

оформлення результатів наукових досліджень, впровадження результатів наукових досліджень та 

їх ефективність, підготовка наукових публікацій.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Гончаров С.М. Студентські наукові дослідження в кредитно-модульній системі організації 

навчального процесу: Навчально-методичний посібник / С.М. Гончаров. – Рівне: НУВГП, 

2006.–127 с. 

2. Гордійчук А.С. Основи наукових досліджень: навч. посіб / А.С. Гордійчук, О.С. Стахів. – 

Рівне : НУВГП, 2008. – 331 с. 

3. Ростовський В.С., Дібрівська Н.В. Основи наукових досліджень і технічної творчості: 

Підручник / В.С. Роствський, Н.В. Дібрівська. – К.: Центр учбової літератури, 2009.–296 с. 

4. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д.М. Стеченко, 

О.С. Чмир. – К.: Знання, 2005.–309 с. 

5. Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Методологія соціально-економічного 

пізнання: Навч. посібник / В.Х. Арутюнов, В.М. Мішин, В.М. Свінціцький. – К.: КНЕУ, 2004.–

204 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
12 год. практичних робіт, 24 год. самостійної роботи. Разом – 36 год. ???  має бути 3 кредити ЄКТС  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, кейс-методів, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру. 

 Поточний контроль (100 балів): тестування, усне / письмове опитування. 

16. Мова викладання: Українська. 

 

Завідувач кафедри міжнародних  

економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 
 

                                  DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

                                  for the specialty 292 'International economic relations"  

1. Code: VPZs 3. 

2. Title: Scientific seminar. 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 

5. Year of study when the discipline is offered: 4. 

6. Semester when the discipline is studied: 7. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Samoilov P.L., 

senior lecturer of the department of international economic relations. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must:  

− have acquired, mastered and formed theoretical knowledge and practical skills to conduct effective 

scientific research;  

−  be aware of the methodology and methods of research as well as the information support of research 

work and basic requirements as to legalizing scientific results. 

10. Forms of organizing classes:  training classes,  independent work, practical training, control 

activities; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Fundamentals of scientific research", "Political economy", "Macroeconomics", "International 

economics", "International marketing" and disciplines that directly form the competence of an expert in 

the appropriate field of training. 

12. Course contents: The role and place of the discipline (science) "Scientific seminar" in the process 

of training economists. General information relative to science and scientific studies. Methodology and 

methods of research. The general scheme of conducting investigation. The search and accumulation of 

materials in the process of scientific studies. Economic studies and trends of conducting them. 

Systematization and legalization of investigation results obtained. Implementing the results of scientific 

research and their effectiveness. Preparation of scientific publications. 

13. Recommended educational editions: (to make reference up to 5 sources). 

1. Honcharov S. M. Students' scientific investigations in the credit-modular system of organizing the 

educational process: teaching and methodical manual /S. M. Honcharov.− Rivne: NUWEE, 2006. −127 p. 

2. Gordiichuk A.S. Fundamentals of scientific research: teaching. manual / A.S. Gordiichuk, O.S. 

Stakhiv. − Rivne: NUWEE, 2008. − 331 p. 

3. Rostovskyi V.S., Dibrivska N.V. Fundamentals of scientific research and technical creativity:  textbook 

/ V.S. Rostovskyi, N.V. Dibrivska. − K .: Centre for Educational Literature, 2009. − 296 p. 

4. Stechenko D.M., Chmyr O.S. Methodology of scientific research: textbook / D.М. Stechenko, O.S. 

Chmyr.  − K .: Knowledge, 2005 .− 309 p. 

5. Arutiunov V. Kh., Mishyn V. M., Svintsitskyi V. M. Methodology of socio-economic knowledge: 

teaching manual / V.Kh. Arutiunov, V.M. Mishyn, V.M. Svintsitskyi. − K .: KNEU, 2004. − 204 p.  

14.Planned types of educational activities and teaching methods: 
practical classes – 12 hours, independent work – 24 hours. Total – 36 hours. ???  (3 ECTS credits)    

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, case methods, individual and group research 

assignments, using of multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The assessment is carried out on a 100-point scale.  

Final control: test at the end of the 7th semester. 

Current control (100 points): testing, oral / written questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the international economic relations department, 

Doctor of Economics, professor                                                  O.M. Sazonets 

 

 

Переклад виправив та відредагував П.І.Мігірін  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


