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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Методологія дослідження соціально-економічних процесів”
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
______________ другий (магістерський)_______
________________
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальності (напряму)____051 Економіка

освітньо-професійної програми _Економічна кібернетика, Прикладна економіка
1. Опис навчальної дисципліни
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія та загальні методи наукових
досліджень соціально-економічних систем та процесів з точки зору економічної кібернетики.

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни є формування наукового мислення та навичок
проведення наукових досліджень з проблем моделювання, прогнозування та управління
соціально-економічними системами методами економічної кібернетики
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення сутності наукового дослідження,
його філософських, загальнонаукових та кібернетичних засад, методології та методів
моделювання складних соціально-економічних систем; набуття навичок використання методів
економічної кібернетики у теоретичних та прикладних дослідженнях; сутності та методів
організації наукових досліджень, оформлення результатів, їх публікації та впровадження

1.3. Кількість кредитів - 3
1.4. Загальна кількість годин – 90
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й
1-й
Семестр
1-й
1-й
Лекції
16 год.
4 год.
Практичні, семінарські заняття
16 год.
4 год.
Самостійна робота
58 год.
82 год.
1.6. Заплановані результати навчання
Компетентності:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між
явищами та процесами;
2. Здатність проводити дослідження та презентувати результати;
3. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних
стратегій в економічній діяльності.
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Результати:
1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем на
абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові;
2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність;
3. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий професійний
розвиток;
4. Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний
інструментарій для управління економічною діяльністю.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Наука як сфера діяльності людини.
Тема 1.1. Наука як сфера діяльності людини та система знань про навколишній світ.
Визначення науки як сфери діяльності людини, спрямованої на отримання та систематизацію
знань про навколишній світ. Основні завдання науки - вироблення і систематизація знань у
вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо. Галузі науки: природничі та
суспільні (соціальні), фундаментальні та прикладні, точні та емпіричні. Наука і філософія.
Тема 1.2. Поняття наукового дослідження.
Поняття та сутність наукового дослідження, його філософські, загальнонаукові та кібернетичні
засади. НД як процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою
наукових методів, що має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і
перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей. Види
наукових досліджень: фундаментальні та прикладні дослідження, монодисциплінарні та
міждисциплінарні, комплексні та однофакторні, пошукові та критичні, уточнюючі та
відтворюючі дослідження. Принципи науковості. Наукова етика.
Тема 1.3. Організація наукового дослідження. Управління НД.
Сутність організації наукового дослідження Поняття управління НД. НД як об'єкт управління.
Зміст і складові процесу управління НД. Ініціативні дослідження (без побічного фінансування),
дослідження в рамках наукових грантів, державного фінансування. Формування заявок, пошук
грантів, варіантів участі у державних програмах наукових досліджень. Розробка технічного
завдання наукового проекту - обґрунтування актуальності, визначення мети, головних гіпотез,
ідей, завдань, формулювання очікуваних наукових результатів та їх практичної цінності,
очікуваного ефекту від впровадження результатів, визначення етапів та порядку виконання
робіт. Сучасні організаційно-економічні форми та механізми регулювання наукових
досліджень. Проектний менеджмент в управлінні НД.
Тема 1.4. Методологія наукових досліджень. Поняття наукового методу. Класифікація
методів.
Принципи наукових досліджень. Методологія, як наука про методи та сукупність методів НД.
Класифікація методів наукових досліджень. Теоретичні методи дослідження. Типологія
загальнотеоретичних методів дослідження (аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання,
проектування, прогнозування, систематизація, уявний експеримент). Структура сучасного
наукового методу: спостереження фактів і вимірювання, кількісний або якісний їх опис; аналіз
результатів спостереження - їх систематизація, вичленення значимого і другорядного;
узагальнення (синтез) і формулювання гіпотез, теорій; прогноз: формулювання наслідків з
запропонованої гіпотези або прийнятої теорії за допомогою дедукції, індукції або інших
логічних методів; перевірка прогнозованих наслідків за допомогою експерименту (за
термінологією Карла Поппера - критичного експерименту). Місце і особливості застосування
аналітичних і статистичних методів обробки наукових даних.
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Розділ 2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.
Тема 2.1. Пошук і збір наукової інформації. Вивчення наукової літератури.
Пошук і збір наукової інформації. Робота з каталогами наукової літератури. Алфавітні,
тематичні, предметні, хронологічні, архівні, бібліографічні, генеральні систематичні та
спеціальні каталоги. Пошук літературних джерел в інтернеті. Доступ до офіційних бібліотечних
ресурсів через інтернет. Ризики та проблеми користування неофіційними інтернет-джерелами.
Налаштування пошуку інформації через інтернет з використанням фільтрів. Вивчення наукової
літератури. Науково-довідковий апарат книги.
Тема 2.2. Особливості наукової роботи і етика наукової праці .
Особливості наукової роботи і етика наукової праці. Забезпечення оригінальності робіт.
Копіювання та плагіат. Методи боротьби з плагіатом
Розділ 3. Організація наукових досліджень в галузі економічної кібернетики.
Тема 3.1. Характеристика наукової спеціальності 08.00.11 – математичні методи,
моделі та інформаційні технології в економіці.
Характеристика наукової спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці. Паспорт спеціальності. Формула спеціальності. Напрями досліджень
Тема 3.2. Проблематика новітніх досліджень в галузі економічної кібернетики.
Проблематика новітніх економічних досліджень. Глобальні, національні, регіональні, галузеві
економічні проблеми. Перспективи і можливості вирішення проблем методами економічної
кібернетики
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

1

Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л
п
лаб інд
ср
л п лаб інд
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12
Розділ 1. Наука як сфера діяльності людини.
11
2
2
7

Тема 1.1. Наука як сфера
діяльності людини та
система знань про
навколишній світ.
Тема 1.2. Поняття
11
2
2
7
наукового дослідження.
Тема 1.3. Організація
12
2
2
8
2 2
наукового дослідження.
Управління НД.
Тема 1.4. Методологія
12
2
2
8
наукових досліджень.
Поняття наукового методу.
Класифікація методів.
Разом за розділом 1
46
8
8
30
2 2
Розділ 2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.
Тема 2.1. Пошук і збір
11
2
2
7
2 2
наукової інформації.
Вивчення наукової
літератури
Тема 2.2. Особливості
11
2
2
7
наукової роботи і етика
наукової праці
Разом за розділом 2
22
4
4
14
2 2
Розділ 3. Організація наукових досліджень в галузі економічної кібернетики.
Тема 3.1. Характеристика
11
2
2
7

ср
13
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наукової спеціальності
08.00.11 – математичні
методи, моделі та
інформаційні технології в
економіці
Тема 3.2. Проблематика
новітніх досліджень в галузі
економічної кібернетики
Разом за розділом 3
Разом за розділами

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

8

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

8

11

2

2

7

22
90

4
16

4
16

14
58

90

4

4

82

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Назва теми
Кількість
годин
Наука як сфера діяльності людини та система знань про навколишній
2
світ.
Поняття наукового дослідження. Наукове дослідження студента
2
Організація наукового дослідження. Основні елементи магістерської
2
роботи. Формування завдання.
Основні елементи магістерської роботи. Генерація гіпотез і
2
формулювання наукової новизни.
Методи досліджень в магістерських роботах. Пошук і збір наукової
2
інформації. Вивчення наукової літератури.
Особливості наукової роботи і етика наукової праці. Запозичення і
2
плагіат. Захист від плагіату, управління запозиченням.
Приведення магістерської роботи у відповідність до наукової
2
спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці.
Новітні дослідження в галузі економічної кібернетики та їх зв'язок з
2
магістерськими роботами
Разом
16
5. Завдання для самостійної роботи
Відповідають темам лекційних та лабораторних занять
Назва теми
Наука як сфера діяльності людини та система знань про
навколишній світ.
Поняття наукового дослідження. Наукове дослідження студента
Організація наукового дослідження. Основні елементи
магістерської роботи. Формування завдання.
Основні елементи магістерської роботи. Генерація гіпотез і
формулювання наукової новизни.
Методи досліджень в магістерських роботах. Пошук і збір
наукової інформації. Вивчення наукової літератури.
Особливості наукової роботи і етика наукової праці. Запозичення і
плагіат. Захист від плагіату, управління запозиченням.
Приведення магістерської роботи у відповідність до наукової
спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці.
Новітні дослідження в галузі економічної кібернетики та їх зв'язок
з магістерськими роботами
Разом

Кількість
годин (д/з)
7/10
7/10
8/11
8/11
7/10
7/10
7/10

7/10
58/82
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6. Індивідуальні завдання
Індивідуальні науково-дослідні завдання не передбачені навчальною програмою на
2018/2019 навчальний рік, однак окремі студенти заохочуються до науково-дослідницької
роботи та підготовки доповідей на наукових конференціях
7. Методи контролю
1. Контрольні роботи
2. Самостійні роботи
3. Екзамен
8. Схема нарахування балів
Поточне тестування та самостійна робота
Розділ 1
Т1
Т2
Т3
Т4
10
10
10
Розділ 2
Т5
Т6
10
10
Розділ 3
Т7
Т8
10
Разом_Поточна
Екзамен
Разом (=Разом_Поточна+Екзамен)

Сума
балів
30

20

10
60
40
100

Шкала оцінювання
Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90 – 100
70-89
50-69
1-49

1.
2.
3.
4.

5.

для чотирирівневої
шкали оцінювання
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

для дворівневої
шкали
оцінювання
зараховано
не зараховано

9. Рекомендована література
Основна література
Биткова Т.В., Иванов С.Н. Экономическое моделирование. – в кн.: Прикладная экономика
(для магистров). Т.1. – ДонНУ, 2000, стр. 22-164. (есть в методобеспечении курса)
Колемаев В. А. Математическая экономика: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 399 с.
Меркулова Т.В., Биткова Т.В., Кононова Е.Ю. Экономико-математическое моделирование.
Х.:ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009.-274 с. (есть в методобеспечении курса)
Методика та організація наукових досліджень: курс лекцій / Укладачі: С. Е. Важинський,
І.А.
Чуб,
Т.М.
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