Назва дисципліни

МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Інформація про
факультети
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного
(навчально-наукові
бізнесу
інститути) і курси
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, 1 рік навчання
навчання, аспірантам
Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»
яких пропонується
вивчати цю дисципліну
Дані розробників
робочої програми
Тимошенков Ігор Владиславович, доктор економічних наук,
навчальної дисципліни, доцент, професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної
науково-педагогічних теорії ХНУ імені В. Н. Каразіна
працівників, залучених
до викладання
Характеристика
навчальної дисципліни вибіркова
(обов’язкова/вибіркова)
Попередні умови для
Отримання освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
вивчення дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни - формування
поглиблених теоретичних уявлень про цілісну концепцію
наукового дослідження в економічних науках, й на цій основі –
практичних навичок і умінь організації і проведення наукового
дослідження, починаючи від обґрунтування його
загальнофілософських основ і закінчуючи визначенням
конкретних напрямів, форм і методів збору, аналізу,
інтерпретації і презентації наукових результатів, на рівні, який
відповідав би вимогам підготовки докторів філософії.
Основні завдання вивчення дисципліни - формування та
розвиток у здобувачів програмних компетентностей, необхідних
для розв’язання ними актуальних проблем дослідницькоінноваційної, професійної та викладацької діяльності у сфері
міжнародних економічних відносин та відображення їх у власному
науковому дослідженні.
Кількість кредитів – 3.
Опис
Загальна кількість годин – 90.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи:
Тема 1. Зміст і головні етапи наукового дослідження
Тема 2. Етика наукових досліджень
Тема 3. Соціальна інформація і методи її одержання
Тема 4. Зміст і особливості виміру соціальних явищ і процесів
Тема 5. Вибіркові дослідження соціальних явищ і процесів
Тема 6. Перший етап статистичного аналізу результатів дослідження:
попередня оцінка і первинна обробка даних
Тема 7. Другий етап статистичного аналізу результатів дослідження:
тестування статистичної значущості даних
Тема 8. Третій етап статистичного аналізу результатів дослідження:
встановлення причинно-наслідкових зв’язків змінних і
прогнозування їх динаміки
Методи контролю результатів навчання - поточний контроль,
підсумковий контроль у формі заліку.

Мова викладання: українська
Дисципліна "Методологія економічних досліджень" є вибірковою в програмі підготовки
докторів філософії з міжнародних економічних відносин за третім (освітньо-науковим) рівнем
вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Розкриває зміст і
специфіку методів, принципів, форм і засобів наукового пізнання в економічній науці й
формує практичні навички і уміння науково-дослідної діяльності на рівні, що відповідає
вимогам до підготовки докторів філософії.
Дисциплина «Методология экономических исследований» является выборочной в
программе подготовки докторов философии по международным экономическим отношениям
по третьему (образовательно-научному) уровню высшего образования по специальности 292
«Международные экономические отношения». Раскрывает содержание и специфику методов,
принципов, форм и средств научного познания в экономической науке и формирует
практические навыки и умения научно-исследовательской деятельности на уровне,
соответствующем требованиям к подготовке докторов философии.
The course "Methodology of Economic Research" is elective in the program of training doctors
of philosophy in international economic relations at the third (educational and scientific) level of
higher education in the specialty 292 "International Economic Relations". The course examines the
content and specificity of methods, principles, forms and means of scientific research in economics
and helps students develop practical skills and abilities for research at a level that meets the
requirements of the training of doctors of philosophy.

