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І. А Н О Т А Ц И Я 

 

Целта на дисциплината е подготовка на студентите да осъществяват самостоятелни 

научни изследвания по проблеми на изучаваните по време на следването финансови 

дисциплини. В дисциплината са застъпени теоретико-методическите и практико-

приложни въпроси на методиката на научните изследвания по банково дело, 

корпоративни финанси, публични финанси, финансови инвестиции, застраховане и др. 

По-конкретно се разглеждат  въпросите, свързани със същността и особеностите на 

методологията и видовете научна продукция, информационното осигуряване, избора на 

тема, структурата и съдържанието на научните разработки, теоретичните и емпиричните 

изследвания, работата над ръкописа, оформлението, стилистиката, редактирането, рецен-

зирането и др. 

Предварителни изисквания са добре усвоени знания по специализираните финансови 

дисциплини, както и способност за логично и критично мислене, анализиране на 

процесите и политиките, за прилагане и тестване на изучените модели. 

Дисциплината изгражда знания и разбиране за работата с научни източници, тяхната 

обработка, формирането на цел, задачи и хипотези на научното изследване, дефиниране 

на структурата на реферата, излагане на собствени идеи и виждания, както и 

обоснованата им защита. Не на последно място, придобиване на умения за структуриране 

на изводи и предложения за промяна на политики и законодателни норми. 

Приложенията на знанията и уменията могат да се търсят в няколко насоки. Основно - 

способност за дефиниране на проблемите на работното място, анализиране на процесите 

и предлагане на аргументирани и обосновани решения. 

Изготвянето на реферат е базата за бъдещо израстване, разширяване на знанията и 

формиране на нови умения при подготовката на следващи публикации - статии, 

дипломни работи и писане на докторски тези. 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

ТЕМА 1. Научни изследвания. Особености на научните 

изследвания по икономика. Видове научна продукция. 
 4 4 

 Същност и особености на научните изследвания    

 Особености на научните изследвания по икономика    

 Видове научни изследвания    

ТЕМА 2. Метод, методология и методика на научните 

изследвания по икономика. 
 4 4 

 Методология и методи на научните изследвания.    

 Теоретични и емпирични изследвания.    

 Методи, използвани при икономическите изследвания.    

 
Методика на проучвателните разработки. Етапи и 

подетапи, видове работи при проучвателните разработки. 
   

ТЕМА 3. Избор на тема и информационно осигуряване на 

научните изследвания по икономика. 
 4 4 
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 Изисквания при избора на тема.    

 
Източници на научна информация и информационно 

обезпечаване на научните изследвания. 
   

 Изготвяне на библиографска справка по темата.    

 Избор на статистически данни.    

ТЕМА 4. Структура и съдържание на разработката.  4 4 

 Структуриране на проблема - правила и изисквания.    

 Подходи и методи при структурирането на темата.    

 
Съдържание на отделните структурни елементи. Работни 

пакети и видове работи. 
   

 Основни пропорции при структурирането на темата.    

ТЕМА 5. Теоретични  и емпирични проучвания и 

изследвания 
 4 4 

 
Теоретични изследвания и разработки - работа със лите-

ратурните източници, научни методи 
   

 
Емпирични и практически изследвания- набиране на 

информация 
   

 
Проверка на набраната информация - логическа и матема-

тическа проверка. 
   

 
Обработка на набраната информация с помощта на 

научни методи. 
   

ТЕМА 6. Собствена изследователска работа, оформяне  и 

литературна обработка на ръкописа. 
 5 5 

 Методически правила за работа над ръкописа.    

 
Систематизиране на набраната информация и 

използването й .  
   

 
Извършване на анализи и оценка, формулиране на изводи 

и препоръки, разработване на прогнози и проекти. 
   

 
Литературна обработка на ръкописа- цитати, цитиране, 

оформяне на ползваната литература. 
   

ТЕМА 7. Стилово оформление и редактиране на 

разработката 
 6 6 

 Стилистика и видове стилове    

 Стилово оформление    

 Редактиране и окончателно оформление на разработката    

ТЕМА 8. Рецензиране на научните разработки  4 4 

 Видове рецензии    

 Методика на рецензирането, структура на рецензиите    

 Изисквания към рецензиите    

 Роля на рецензиите за усъвършенстване на разработката    

ТЕМА 9. Защита на курсовите работи   10 10 

 Общо:  45 45 

 



 

 

4 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1.  0 0 

Общо за семестриален контрол: 0 0 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Текуща оценка на изготвен реферат 1 105 

 Общо за сесиен контрол: 1 105 

 Общо за всички форми на контрол: 1 105 
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