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1. Загальний опис навчальної дисципліни 

  

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти аналітичного, конструктивного, творчого 

мислення та розвиток комплексного уявлення про наукові методології і технології 

наукової та дослідницько-інноваційної діяльності, а також набуття професійних науково-

дослідних компетенції, що забезпечують здатність і готовність здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти до самостійного виконання науково-дослідної 

діяльності в економіці.   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні положення та методи 

дослідження в економіці.  

Дана дисципліна включає в себе: методологічні основи досліджень в економіці і 

менеджменті; еволюційний та історичний методи як методи дослідження історії 

економічної думки;  економіко-математичні, економіко-статистичні, абстрактно-логічний 

та експериментальний, функціонально-вартісного аналізу систем, монографічний та 

балансовий, розрахунково-конструктивний та експертний методи дослідження в економіці 

та менеджменті. 

Передумови для вивчення освітнього компоненту: всі дисципліни 

загальноосвітньої та професійної підготовки магістра.  

 

Програма курсу «Методи дослідження в економіці» сприяє засвоєнню 

універсальних і професійних компетенцій, що в свою чергу буде сприяти соціальній 

мобільності і успішності на ринку праці відповідно до міжнародних і національних вимог. 

Програма складена відповідно до вимог освітньо-наукової програми «Менеджмент 

морської галузі» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 

073 Менеджмент. 

 

Мова навчання    українська 

Статус дисципліни   вибіркова 

 

Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче загальних та 

спеціальні компетентностей та досягнення програмних результатів навчання. 

Компетентності: 

ЗК01. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел   

ЗК04. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту на основі 

системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням 

принципів професійної етики та академічної доброчесності. 

СК02. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати 

наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, 

опрацьовувати наукову літературу з управління та адміністрування та ефективно 

використовувати нову інформацію з різних джерел. 

СК03. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у сфері менеджменту 

в закладах вищої освіти. 

 

Програмні результати навчання: 

РН01. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та 

аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або 

складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.   
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РН02. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати 

досліджень, наукові та прикладні проблеми менеджменту державною та англійською 

мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у 

провідних міжнародних наукових виданнях. 

РН03. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні 

моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або 

створення інноваційних продуктів у галузі менеджменту та дотичних міждисциплінарних 

напрямах. 

РН05. Глибоко розуміти загальні принципи та методи управлінських наук, а також 

методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері 

менеджменту та у викладацькій практиці. 

РН07. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у 

сфері менеджменту. 

РН08. Розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни з менеджменту у 

закладах освіти. 

 

Кількість кредитів ЄКТС 3 кредити 

Форма підсумкового контролю  екзамен 

 

 

2. Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

 

Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Методи дослідження в 

економіці» передбачає здобуття наступних результатів навчання за навчальною 

дисципліною. 

- знати принципи побудови систем статистичних показників; кількісні і якісні 

методи збору та аналізу економічної інформації, необхідної для прийняття рішень;  

особливості багатовимірних методів аналізу бізнес-інформації;  методи і інструменти 

економічного аналізу;   

- уміти здійснювати вибір інструментальних засобів для обробки економічних 

даних відповідно поставленим завданням;  аналізувати результати розрахунків і 

обґрунтовувати отримані висновки;  визначати ступінь доказовості і обґрунтованості тих 

чи інших положень праць економістів в області первинних досліджень;  критично 

оцінювати отримані результати, формулювати висновки та рекомендації, оформляти 

наукові звіти за результатами проведеного дослідження;   

- володіти кількісними і якісними методами аналізу економічної інформації для 

обґрунтування управлінських рішень;  здатністю до вироблення конкретних рішень з 

управління економічними і соціальними процесами в умовах ринку;  технологіями 

планування професійної діяльності сфері економічних досліджень. 
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3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни 

 

Назви розділів 

і тем 

Навчальне 

навантаження 

(години) 

К
іл

ь
к
іс

ть
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д
и

то
р
н

и
х
 

го
д
и

н
 *

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
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ч
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і 

(с
ем

ін
ар

сь
к
і)

 

Тема 1. Методологічні основи досліджень в економіці  2 2  

Тема 2. Наукові і ненаукові методи економічних досліджень 2 2  

Тема 3.  Еволюційний та історичний методи як методи 

дослідження історії економічної думки 

2 2  

Тема 4. Економіко-математичні методи дослідження в економіці і 

менеджменті 

3 2 1 

Тема 5. Табличний та графічний методи в економіці і менеджменті 3 2 1 

Тема 6.  Економіко-статистичні методи в економічних 

дослідженнях 

3 2 1 

Тема 7. Абстрактно-логічний метод економічних досліджень 3 2 1 

Тема 8. Експериментальний метод економічних досліджень 3 2 1 

Тема 9.  Методи функціонально-вартісного аналізу систем та 

розробки цільових програм 

3 2 1 

Тема 10.  Монографічний та балансовий методи дослідження в 

економіці та менеджменті 

3 2 1 

Тема 11.  Розрахунково-конструктивний та експертний методи 

дослідження в економіці та менеджменті 

3 2 1 

Всього аудиторних  годин 30 22 8 

Самостійна робота (години) 

з них на виконання індивідуального завдання ** 
60 

Загальний обсяг годин навчальної дисципліни 90 

 

 

 
4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

1 Інформаційна база економічних досліджень 

2 Використання якісних методів дослідження 

3 Економіко-математичні методи дослідження діяльності підприємства 

4 Економіко-статистичні методи дослідження діяльності підприємства 

5 Абстрактно-логічний та експериментальний методи економічних досліджень 

6 Методи функціонально-вартісного аналізу 

7 Методи стратегічного аналізу 

8 Експертний метод дослідження 
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5. Самостійна робота 

 

Самостійна робота призначена для поглиблення, розширення і закріплення 

теоретичних знань, отриманих на лекціях. Вона допомагає  набути навики самостійної 

роботи з довідковою, навчальною і науковою літературою, державними і галузевими 

стандартами; підвищити якість самостійної проробки аспірантами навчальної інформації 

шляхом її конкретизації і цілеспрямування. 

Види самостійної роботи: 

1. Робота по опрацюванню лекційного курсу. 

2. Робота по вивченню окремих розділів курсу, не висловлюваних при читанні лекцій (що 

задаються викладачем). 

3. Виконання практичних розрахунків, заданих викладачем.  

4. Підготовка до практичних занять; 

5.Виконання індивідуальних завдань (розрахункової роботи) . 

 

Перелік тем, винесених на самостійне вивчення:  

№ 

з/п 
Назва теми 

1.  Обґрунтування методів і способів при проведенні економічних досліджень 

2.  Еволюція управлінської думки та основних парадигм менеджменту у світі та в 

Україні 

3.  Сучасні методи прийняття управлінських рішень в умовах визначеності та 

невизначеності 

4.  Методи дослідження динамічних процесів 

5.  Експериментальна перевірка поведінкових гіпотез 

6.  Кількісні та якісні методи збору та аналізу бізнес-інформації 

7.  Обґрунтування методів і способів при проведенні аналізу господарської діяльності 

підприємств 

8.  Як розробити і використати он-лайн - опитування  

 

 

6. Методи контролю 

 

Поточне оцінювання аспірантів здійснюється у вигляді демонстрації їх результатів 

навчання та оцінювання: усної відповіді на питання лекційного курсу або тестування 

знань з певного розділу (теми) або з певних окремих питань лекційного курсу; розв’язання 

задач, вправ, виконання певних розрахунків тощо; виступу на практичних заняттях.  

Підсумковий контроль проводиться для оцінювання якості засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни з урахуванням результатів поточного контролю. Форма 

підсумкового контролю: екзамен 

Методи демонстрації результатів навчання за навчальною дисципліною 
№ 

п/п 
Результати навчання Методи демонстрації 

1 Знати та розуміти принципи побудови 
систем статистичних показників 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 
виступ на заняттях, в дискусії 

2 Знати кількісні і якісні методи збору та 

аналізу економічної інформації, 

необхідної для прийняття рішень 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях з аналітичним 

оглядом 

3 Знати особливості багатовимірних 

методів аналізу бізнес-інформації;  

економічного аналізу 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях з аналітичним 

оглядом, виконання певних розрахунків 
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4 Уміти здійснювати вибір 

інструментальних засобів для 

обробки економічних даних 

відповідно поставленим завданням,  

аналізувати результати розрахунків і 

обґрунтовувати отримані висновки 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях з доповіддю, 
ессе, в дискусії, презентації результатів 

виконаних завдань, виконання певних 

розрахунків, розв’язання задач 

5 Уміти визначати ступінь доказовості і 

обґрунтованості тих чи інших 

положень праць економістів в області 

первинних досліджень 

Розв’язання задач, вправ, виконання певних 

розрахунків; виступ на практичних заняттях з 
аналітичним оглядом, ессе, презентації 

результатів виконаних завдань, 

стандартизовані тести 

6 Уміти критично оцінювати отримані 
результати, формулювати висновки та 

рекомендації, оформляти наукові звіти 

за результатами проведеного 

дослідження 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 
виступ на практичних заняттях з доповіддю, 

ессе, презентації результатів виконаних 

завдань 

7 Уміти володіти кількісними і якісними 

методами аналізу економічної 

інформації для обґрунтування 
управлінських рішень; 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях з доповіддю, 

ессе, презентації результатів виконаних 
завдань, розв’язання задач 

8 Уміти володіти технологіями 

планування професійної діяльності сфері 

економічних досліджень. 

Розв’язання задач, вправ, виконання певних 

розрахунків, виступ на практичних заняттях з 

аналітичним оглядом, ессе; 

 

 

7. Схема нарахування балів за навчальною дисципліною 

 

Шкала 

оцінювання 

ВНЗ 

Національна 

оцінка 
Критерії оцінювання 

А відмінно 

Здобувач проявляє особливі здатності, уміє самостійно 

добувати знання, без допомоги викладача знаходить і обробляє 

необхідну інформацію, уміє використовувати набуті знання й 

уміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 

дарування й похилості 

B 

добре 

Здобувач вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці, вільно вирішує вправи й завдання 

в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначно 

C 

Здобувач уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; у цілому самостійно 

застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є істотні, підбирати аргументи 

для підтвердження думок 

D 

задовільно 

 

Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання й розуміння основних положень; за допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких значна кількість істотних 

E 

Здобувач володіє навчальним матеріалом на рівні вище 

початкового, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 



8 

 

 

 

FX 
не 

задовільно 

Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину навчального матеріалу 

 

8. Питання для підсумкового контролю 

 

1. Поняття та завдання економічної методології.  

2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень  

3. Поняття наукових досліджень та їх класифікація. 

4. Об’єкт і предмет наукового дослідження.  

5. Результат наукового дослідження. 

6. Поняття методології наукового дослідження. Філософська (фундаментальна) 

методологія. 

7. Закон, закономірності та  принципи в наукових дослідженнях. 

8. Науковий підхід та метод і прийом як способи пізнання дійсності: сутність та 

співвідношення. 

9. Класифікація методів наукового пізнання.  

10. Ненаукові методи економічних досліджень 

11. Загальнонаукові методи дослідження 

12. Методи емпіричного дослідження 

13. Методи теоретичного дослідження 

14. Емпіричні та теоретичні, кількісні та якісні методи наукових досліджень.  

15. Методологія і методика економічних досліджень. Головні методи економічних 

досліджень. 

16. Специфічні методи дослідження економіки та  менеджменту підприємств. 

17. Використання системного підходу в процесі вивчення економічних явищ. 

18. Основні поняття загальної теорії систем та системного аналізу.   

19. Класифікація систем.   

20. Властивості систем. 

21. Метод побудови дерева цілей.  

22. Евристичні методи генерування альтернатив. 

23. Методи моделювання систем. Класифікація моделей та методів моделювання 

систем. 

24. Особливості сучасних синергетичних систем та нові стратегії наукового пошуку. 

25. Особливості соціально-економічних систем.  

26. Основні напрямки застосування ідей та принципів системного аналізу до 

дослідження соціально-економічних об’єктів. 

27. Системний аналіз організацій. Модель організації як відкритої системи 

28. Системний аналіз в управлінні. Загальні принципи управління економічними 

системами.  

29. Соціологічне дослідження як вид наукового дослідження.  

30. Класифікація методів та методологічних підходів до проведення соціологічного 

дослідження. 

31. Загальна характеристика кількісного підходу соціологічних дослідженнях.  

32. Метод опитування в кількісних соціологічних дослідженнях.  

33. Сутність та місце якісного підходу в структурі соціологічного знання.  

34. Особливості застосування глибинних інтерв’ю в соціологічних дослідженнях.  
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35. Еволюційний метод пізнання економічних явищ і процесів. 

36. Історичний метод в дослідженнях економічних явищах - принцип історизму. 

37. Сутність економіко-математичного моделювання.  

38. Прийоми, що використовуються при економіко-математичному моделюванні. 

39. Випадковість і невизначеність в економічному розвитку.  

40. Етапи економіко-математичного моделювання.  

41. Методи групування  у наукових дослідженнях 

42. Табличні методи у наукових дослідженнях 

43. Графічні методи у наукових дослідженнях 

44. Статистичне спостереження: його етапи, форми та класифікація.  

45. Прийоми аналізу, які використовуються при економіко-статистичному методі.  

46. Сутність та основні етапи абстрактно-логічного методу  

47. Застосування логічних законів та правил  

48. Індуктивні та дедуктивні висновкові судження  

49. Використання абстрактно-логічного методу щодо конкретних аспектів економіки 

та менеджменту на транспорті  

50. Алгоритм застосування монографічного методу на прикладі аналізу і оцінювання 

фінансово-економічного стану транспортного підприємства.  

51. Визначення розміру транспортного підприємства та його спеціалізації 

52. Оцінювання майнового стану транспортного підприємства та його ділової 

активності.  

53. Оцінювання ліквідності та фінансової стійкості транспортного підприємства.  

54. Визначення економічного типу розвитку підприємства. 

55. Характеристика прийомів розрахунково-конструктивного методу. Прийом 

визначення необхідного обсягу виробництва і продажу для досягнення заданого 

рівня рентабельності авансованого капіталу.  

56. Прогнозування на основі ефекту виробничого важеля – прийому еластичності.  

57. Логіка експериментального методу в економічних дослідженнях  

58. Основні прийоми експериментального методу  

59. Збір та обробка матеріалів спостережень при технічному нормуванні  

60. Основи функціонально-вартісного методу.  

61. Методичні прийоми функціонально-вартісного аналізу.  

62. Основні етапи функціонально-вартісного методу.  

63. Сутність та класифікація цільових програм.  

64. Сценарії обґрунтування цільових програм.  

65. Сутність монографічного методу та його взаємозв’язок з методом бенчмаркінгу.  

66. Балансовий метод дослідження в економіці.  

67. Пакет наукових прийомів балансового методу.  

68. Ранжування аналітичних показників.  

69. Прогнозування на основі ковзної середньої.  

70. Прийом побудови інтегральних показників. 

71. Бальна оцінка досліджуваного явища.  

72. Поняття нормативного методу і нормативів.  

73. Методичні підходи до встановлення норм в транспортної галузі. 

74. Сукупність наукових прийомів розрахунково-конструктивного методу.  

75. Сутність та сфера застосування експертного методу.  
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76. Методи обробки інформації, що отримується від експертів.  

77. Методичні та організаційні аспекти фокус-групових досліджень. 

78. Основні методи обробки інформації, отриманої від експертів.  

79. Сутність методу Дельфі.  
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