
План роботи семінару студентів магістерської підготовки кафедри 

фінансів та банківської справи  

«Сучасні проблеми фінансової науки і практики» на 2021-2022 навч. рік 
 

1. Для студентів-магістрів першого року навчання: 

 

 
Тема засідання семінару Термін 

проведення 

Відповідальні особи 

1. Актуальні питання розвитку фінансової науки 

в Україні та світі  

жовтень  

2021 р. 

Гудзь Т.П. 

староста групи ФКм-

11 
2. Методика вибору теми дипломної роботи 

на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

072 «Фінанси, банківська справа і страхування». 

Підготовка обґрунтування теми дипломної 

роботи. 

листопад  

2021 р.  

Гудзь Т.П. 

староста групи ФКм-

11 

3. Методологічні основи наукового дослідження. 

Визначення об’єкту, предмету дослідження, 

формулювання його мети та завдань 

грудень 

2021 р. 

Гудзь Т.П. 

староста групи ФКм-

11 
4.  Структура дипломної роботи на здобуття 

ступеня магістра та етапи її написання. Методика 

пошуку та вивчення інформаційних джерел за 

темою дипломного дослідження.  

січень 2022 р. Гудзь Т.П. 

староста групи ФКм-

11 

7. Консультація щодо порядку проходження 

студентами-магістрами науково-педагогічної 

навчальної практики та підготовки звіту 

лютий 2022 р. Гудзь Т.П. 

староста групи ФКм-

11 
8. Обговорення обґрунтувань тем дипломних 

робіт, підготовлених студентами (актуальність 

теми, об’єкт, предмет дослідження, його мета, 

завдання, інформаційні джерела) 

березень 

 2022 р. 

Гудзь Т.П. 

староста групи ФКм-

11 

9. Презентація та обговорення студентами 

підготовлених тез доповідей на конференціях (у 

рамках науково-педагогічної практики) з 

тематики дипломного дослідження 

квітень 

 2022 р. 

Гудзь Т.П. 

староста групи ФКм-

11 

10.  Обговорення результатів науково-

педагогічної практики студентів-магістрів 

травень 

 2022 р. 

Гудзь Т.П. 

староста групи ФКм-

11 

 

 

 

 



 

2.Для студентів-магістрів другого року навчання: 

 

 
Тема засідання семінару Термін 

проведення 

Відповідальні особи 

1. Вибір теми та методика написання наукової 

статті за тематикою дипломної роботи. Правила 

оформлення тексту наукової статті 

вересень 

2021 р. 

Гудзь Т.П. 

староста групи ФКм-

21 
2. Досвід використання економіко-

математичних методів для аналізу об’єкта 

дослідження дипломної роботи та здійснення 

прогнозування його розвитку (виступи 

студентів-магістрів) 

жовтень 

2021 р. 

Гудзь Т.П. 

староста групи ФКм-

21 

3. Підходи та правила складання резюме листопад 

2021 р. 

Гудзь Т.П. 

староста групи ФКм-

21 

3. Методика підготовки та проведення 

презентацій результатів наукових досліджень 

грудень 

2021 р. 

Гудзь Т.П. 

староста групи ФКм-

21 

 
 

 

Керівник магістерського семінару, 

професор кафедри фінансів та банківської справи                     Гудзь Т.П. 
 

 

 


