Методологія та організація економічних наукових досліджень (з
основами інтелектуальної власності)
Модуль 2. "Методологія економічних досліджень"
Викладач
Обов’язковий / Вибірковий
Семестр
Години (лекції/семінари)
ECTS
Залік
Мова
Попередні вимоги

Обов’язковий
2
90 (14/14)
3
Письмовий залік
Українська
Глибокі знання економіки (бакалавр економіки),
економічна теорія, історія економічних учень

Зміст
Методологія економічних досліджень використовує методологію та
інструментарій неокласичної економічної теорії, сучасного інституціоналізму,
еволюційної економіки, нового кейнсіанства, зокрема, системний метод, метод
наукового абстрагування, математичні та статистичні методи, методи
наукового передбачення, моделювання і прогнозування, економікоекспериментальні методи та їх застосування на мікроекономічному та
макроекономічному рівні.
Мета навчання
Формування системи знань з теорії та методології наукового пізнання
економічних систем, формування професійних вмінь та навичок самостійного
проведення теоретичних досліджень економічних відносин, процесів, явищ,
систем із широким застосуванням загальнонаукових і специфічних методів
наукового пошуку та ефективного використання економічного інструментарію, з
урахуванням специфіки об’єкта дослідження.
Програма курсу
1. Теоретичні засади наукового економічного дослідження та його завдання.
2. Роль і місце економічних категорій в процесі наукових досліджень.
3. Економічні закони та врахування особливостей їхньої дії в процесі наукових
досліджень економічних відносин, явищ та процесів.
4. Природа економічних суперечностей та особливості їх наукового
дослідження і використання економічною теорією.
5. Практично-прикладне використання системного методу в економічних
дослідженнях.
6. Особливості використання методу наукового абстрагування в процесі
економічних досліджень.
7. Застосування методів математичного прогнозування та експериментальних
методів в економічному досліджені.
8. Наукова істина та вплив на результати економічних досліджень політики та
ідеології.
9. Наукова оцінка моделей трансформаційних процесів у вітчизняній економіці.
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