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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Актуальність навчальної дисципліни «Методи наукових 

досліджень»  зумовлена інтеграцією виробництва з наукою, перехід до 

нових принципів їх взаємодії, які в умовах ринкової економіки стають 

вкрай необхідними, є одним із найважливіших напрямів 

удосконалення вищої освіти в країні і підготовки на цій основі 
кваліфікованих спеціалістів. Успішно вирішувати складні проблеми 

розвитку транспортної галузі можна лише на основі глибокого 

засвоєння теоретичного матеріалу, набуття навичок науково-дослідної 
роботи і впровадження її результатів у виробничий процес. 

Мета самостійної роботи – сприяння засвоєнню в повному обсязі 
навчальної програми дисципліни «Методи наукових досліджень» та 

формування самостійності як важливої освітньої та професійної 
якості, сутність якої полягає у систематизації, плануванні та контролі 
власної діяльності. 

Мета дисципліни «Методи наукових досліджень» – формування у 

студентів системних знань і розуміння концептуальних методів 

наукових досліджень, що полягає у розкритті теоретичних та 
практичних аспектів наукової роботи та організації наукової 
діяльності, процесом написання і правилами оформлення 

індивідуальної наукової роботи. 

Завдання дисципліни – навчити студентів основам наукових 

досліджень генерування ідей, формування гіпотез, математичне 

моделювання, проведення експериментальних досліджень, 

формування висновків, оформлення результатів досліджень, 

методології і методам наукових досліджень, прийомам логічного і 
латерального мислення, методам раціонального підбору, читання і 
конспектування наукової літератури, підготовці рефератів, наукових 

доповідей, звітів, статей, методам публічного виступу, підготовці і 
написанню курсових і випускних кваліфікаційних робіт. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основні методи наукових досліджень; математичні моделі 
транспортних процесів; стратегії управління транспортним процесом; 

загальну методику наукової діяльності; технологію роботи над 

науковою темою; порядок підготовки рукопису наукової роботи; 

основні вимоги до оформлення наукової роботи; 

уміти: класифікувати математичні моделі; виконати 

інформаційний пошук стосовно об’єкту дослідження; виконати 

патентний пошук стосовно об’єкту дослідження; встановлювати 
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внутрішні та зовнішні зв’язки моделі; формалізувати опис моделі, 
мети та задач дослідження; виконати оцінку якості моделі;  
сформулювати стратегію управління транспортним процесом;  

виконувати аналіз характеру процесів у транспортних процесах;  

робити прогнозування процесів у транспортних системах; опанувати 

методами і формами проведення наукового дослідження;  

використовувати набуті навички щодо сучасного інструментарію 

проведення наукового дослідження; пояснити феномен науки, її роль 

в розвитку сучасного суспільства; опанувати навички проведення 

наукового дослідження;  набути навичок використання основних форм 

і механізмів отримання нових результатів в науковій діяльності;  
використовувати отримані знання при підготовці самостійної 
індивідуальної наукової теми дослідження. 

Одним із головних аспектів організації самостійної роботи є 
розробка форм і методів організації контролю за самостійною 

роботою студентів. 

Навчальний матеріал дисципліни «Методи наукових досліджень», 

передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в 

процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль 

поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні 
аудиторних навчальних занять. 

Контроль самостійної роботи студентів включає відповідь на 

контрольні (тестові) питання, перевірку конспекту, перевірку 

рефератів, перевірку виконаних практичних завдань. 

Теоретична частина курсу «Методи наукових досліджень» 

складається з 7-ми тем, об’єднаних у два змістові модулі. Обсяг 
лекційних занять складає 28 години. Практична підготовка передбачає 
проведення практичних занять загальним обсягом 14 годин та 
самостійну роботу студентів, на яку відводиться 93 години. Загальний 

обсяг вивчення дисципліни – 135 годин, з них аудиторних занять – 42 

години. 

Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам 

спеціальності 8.07010102 «Організація перевезень і управління на 
транспорті (автомобільний транспорт)» як денної так і заочної форм 

навчання при самостійному вивчені дисципліни «Методи наукових 

досліджень». Тому в методичних вказівках представлено опис 
навчальної дисципліни, структуру залікового кредиту, тематичний 

склад навчальної дисципліни, розподіл балів, що присвоюються 

студентам, завдання для самостійної роботи, перелік тем та питань до 
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них, які виносяться на самостійне опрацювання.  

Методичні вказівки відповідають вимогам ECTS (European Credit 

Transfer System) та кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу. Вони призначені для студентів, які навчаються 

за спеціальністю 8.07010102 «Організація перевезень і управління на 
транспорті (автомобільний транспорт)» освітньо-кваліфікаційного 

рівня «магістр». 
 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА СТРУКТУРА 

ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

 

Опис навчальної дисципліни «Методи наукових досліджень» 

Найменування 

показників 

Напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 

3,75 

Галузь знань 

0701 «Транспорт і 
транспортна 

інфраструктура» 

Нормативна дисципліна 

Модулів – 1 Спеціальність 

8.07010102   

Організація перевезень 

і управління на 

транспорті 
(автомобільний 

транспорт)» 

Рік підготовки: 

Змістових  

модулів – 2 

5-й 6-й 

Загальна кількість 

годин – 135 год. 

Семестр: 

9-й 11-й 

Лекції: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

СРС – 12 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: магістр 

28 год. 8 год. 

Практичні: 

14 год. 8 год. 

Самостійна робота: 

93 год. 119 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи студентів становить:  

для денної форми навчання – 45% до 55%; 

для заочної форми навчання – 14% до 86%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

 

 

Структура навчальної дисципліни «Методи наукових досліджень» 

 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Організація наукових досліджень 

Тема 1. Організація 

пошуку джерел 

інформації 
22 4 2 - - 16 22 2 - - - 20 

Тема 2. Основи теорії 
оцінок 

24 6 4 -  14 24 2 2 - - 20 

Тема 3. Основи 

наукового аналізу 
24 4 2   18 24 - 2 - - 22 

Разом за змістовим 

модулем 1 
70 14 8 - - 48 70 4 4 - - 62 

Змістовий модуль 2. Моделювання об’єктів досліджень та оцінка 

якостей моделей 

Тема 4. Моделі 
об’єктів дослідження 

15 2 - - - 13 15 2 - -  13 

Тема 5. Методика 

отримання 

математичних 

моделей 

18 4 2 - - 12 18 2 - - - 16 

Тема 6. Формалізація 

моделі 
16 4 2 - - 10 16 - 2 - - 14 

Тема 7. Оцінка 

якостей моделей 
16 4 2 - - 10 16 - 2 - - 14 

Разом за змістовим 

модулем 2 
65 14 6 - - 45 65 4 4 - - 57 

Модуль 2 

ІНДЗ  - -  -    - - -  

Усього годин 135 28 14 - - 93 135 8 8 - - 119 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

21 год.   – підготовка до аудиторних занять; 

23 год.  – підготовка до контрольних заходів; 

49 год.  – підготовка питань, що не розглядаються за час 

аудиторних занять. 
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Самостійна робота 

 № 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Організація наукових досліджень 

1. Тема 1 Організація пошуку джерел інформації 16 20 

2. Тема 2. Основи теорії оцінок 14 20 

3. Тема 3. Основи наукового аналізу 18 22 

Змістовий модуль 1. Моделювання об’єктів досліджень та оцінка 

якостей моделей 

4. Тема 4. Моделі об’єктів дослідження 13 13 

5. 
Тема 5. Методика отримання математичних 

моделей 
12 16 

6. Тема 6. Формалізація моделі 10 14 

7. Тема 7. Оцінка якостей моделей 10 14 

Усього годин 93 119 

 

 

Розподіл балів, що отримують студенти 
 

Система ЕСТS передбачає 100-бальну шкалу оцінювання 

навчальних досягнень студента. Розподіл балів за формами контролю 

представлено у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл балів за формами контролю 
 

Поточне тестування та самостійна 

робота Підсумковий 

контроль 
Сума 

Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий  

модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
40 100 

5 5 10 10 10 10 10 

       Т1, Т2 … Т7 –  теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за шкалою, 

що наведена у табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Кількість 

набраних балів 

студентом 

Оцінка за національною 

шкалою 
Рівень компетентності 

90-100 балів відмінно 
Високий 

(творчий) 

82-89 балів 

добре 
Достатній 

(конструктивно-

варіативний) 
74-81 балів 

64-73 балів задовільно 

 

Середній 

(репродуктивний) 60-63 балів 

35-59 балів 

незадовільно 

з можливістю 

повторного складання 
Низький (рецептивно-

продуктивний) 

0-34 балів 

незадовільно 

з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

 

3. ТЕМАТИЧНИЙ СКЛАД НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Згідно з навчальною та робочою програмою до складу дисципліни 

«Методи наукових досліджень» входять теми, об’єднані в два змістові 
модулі: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Організація наукових досліджень 

Тема 1. Організація пошуку джерел інформації. Роль та 

значення наукової діяльності. Діалектична взаємодія наукових 

досліджень. Зміст термінів «наукова об’єктивність», «нова ідея», 

«метод». Загальні методологічні підходи до проведення наукового 

дослідження. Теорія і практика в системі наукових досліджень. 

Основні завдання огляду літератури. Види читання фактичного 

матеріалу. Обробка записів по мірі їх накопичення. Шляхи отримання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
9 

 

 

необхідної літератури. Оформлення виписок з літературних джерел. 

Науковий факт як засіб визначення закономірності явищ, побудови 

теорії і виведення законів. Монографії як вид наукового видання. 

Опрацювання наукових статей. Цитати як особлива форма фактичного 

матеріалу. Характеристика основних елементів композиції наукової 
роботи. Рубрикація тексту наукової роботи. 

Тема 2. Основи теорії оцінок. Наукові методи емпіричного 

дослідження: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент 
як методи емпіричного дослідження. Оцінка методів абстрагування: 

ототожнення, ізолювання, конструктивізація, актуальної 
нескінченності, потенціальної здійсненності, аналізу і синтезу, 

індукції та дедукції, моделювання на емпіричному та теоретичному 

рівнях досліджень. Ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод як 

методи побудови наукової теорії. Гіпотеза та припущення як форма 

осмислення фактичного матеріалу. Історичний метод. Системний 

підхід. Обґрунтування етапів наукового дослідження. Організації 
управління наукою. Органи управління наукою. Наукові заклади і 
наукові товариства. 

Наукові методи емпіричного та теоретичного дослідження: 

характеристика методів абстрагування. Аналіз і синтез, як метод 

наукового дослідження. Індукція та дедукція, як метод наукового 

дослідження. Моделювання, як метод наукового дослідження. 

Наукові методи теоретичних досліджень: ідеалізація як метод 

конструювання об’єктів. Формалізований та аксіоматичний методи 

вивчення об’єктів. Гіпотеза та припущення як форма осмислення 

фактичного матеріалу. Історичний метод та системний підхід у 

науковому дослідженні. 
Обґрунтування актуальності обраної теми. Постановка мети і 

конкретних завдань дослідження. Вивчення об’єкту і предмету 

дослідження. Вибір методів (методики) проведення дослідження. 

Опис процесу дослідження. Обговорення результатів дослідження. 

Формулювання висновків і оцінки одержаних результатів. Організації 
управління наукою. Органи управління наукою. Наукові заклади і 
наукові товариства. 

Тема 3. Основи наукового аналізу. Методологічні засади 

системного підходу та системного аналізу. Системний підхід, його 

місце та роль у науковому пізнанні. Принципи системного підходу. 

Сутність системного аналізу та його предмет. Історія розвитку 

системного підходу. Поняття систем та їх властивості. Класифікація 
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систем. Зв’язки (потоки). Види зв’язків. Структура системи. Ціле 
(цілісність) та елемент. Принципи системного аналізу. Етапи 

системного аналізу. Методи системного аналізу. 

Психологічний підхід до здійснення наукової діяльності. Основні 
принципи наукової діяльності. Поради щодо техніки роботи над 

науковою працею. Оволодіння методами математичного моделювання 

і засобами обчислювальної техніки. Методика підготовки наукової 
статті та доповіді на науковій конференції.  

Різновиди наукових тем. Основні критерії наукової теми. Рівні 
наукової новизни теми. Визначення характеру конкретного наукового 

дослідження. Види планів наукової роботи. Складання попереднього 

робочого плану наукової роботи. Складання розширеного плану-

проспекту наукової роботи. Етапи процесу отримання наукового 

результату. 

Наукова публікація (поняття, функції, основні види). Вимоги до 

змісту наукової роботи. Загальні вимоги до оформлення наукової 
роботи. Подання текстового матеріалу. Правила подання ілюстрацій. 

Подання таблиць. Загальні правила подання формул. Загальні правила 

цитування та посилання на використані джерела. Оформлення списку 

використаних джерел. Правила оформлення додатків. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Моделювання об’єктів досліджень та оцінка 
якостей моделей 

Тема 4. Моделі об’єктів дослідження. Класифікація моделей. 

Методологія моделювання. Математичне моделювання. Імітаційне 

моделювання. 

Тема 5. Методика отримання математичних моделей. Завдання 

та методи теоретичного дослідження. Вибір методу дослідження 

математичної моделі. Проведення математичного дослідження. 

Обчислювальний експеримент. Класифікація та структура 

експериментів. Прийняття рішень за результатами експериментальних 

досліджень. 

Тема 6. Формалізація моделі. Форми представлення моделей. 

Формалізація. Моделі матеріальні і моделі інформаційні. Візуалізація 

формальних моделей. Етапи інформаційного моделювання. 

Класифікація інформаційних моделей.  

Тема 7. Оцінка якостей моделей. Характеристика математичних 

методів та їх застосування для формування економіко-математичних 
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моделей. Економіко-математичні моделі з використанням лінійного 

програмування. Теорія масового обслуговування: сутність та сфера 

використання. Застосування теорії управління запасами. 

Характеристика основних елементів композиції наукової роботи. 

Рубрикація тексту наукової роботи. Прийоми викладання наукового 

матеріалу. Послідовний виклад матеріалу. Цілісний (з подальшою 

обробкою кожного розділу) прийом. Вибірковий виклад матеріалу. 

Робота над остаточним варіантом рукопису. Мовностилістична 
культура наукової праці. Особливості наукової мови. Засоби логічного 

зв’язку. Фразеологія наукової прози. Синтаксис наукової мови. Якості, 
що визначають культуру наукової мови. 

 

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО 

ВИВЧЕННЯ ТЕМ  

 

Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння 

студентом матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних 

занять без участі викладача. При вивченні дисципліни рекомендується 

проведення самостійної роботи за такими напрямами: 

1) засвоєння теоретичного матеріалу (що передбачає 
опрацювання лекційного матеріалу, науково-монографічної та 
навчальної літератури, довідкових та спеціальних джерел інформації); 

2) оволодіння інструментарієм проведення різних видів наукових 

досліджень, засвоєння методики науково-дослідних та пошукових 

робіт, опанування процедури роботи з літературними та 

інформаційними джерелами; написання наукових робіт, їх 

оформлення, представлення і захист. 
Самостійна робота проводиться під керівництвом викладача в 

позааудиторний час за окремим графіком з урахуванням потреб і 
можливостей студента і передбачає активну і творчу його діяльність з 
оволодіння матеріалом та набуття умінь самостійного мислення і 
самоконтролю. 

При вивченні дисципліни використовуються наступні види 

індивідуальних завдань: консультації, виконання індивідуального 

навчально-дослідницького завдання (ІНДЗ), написання наукової 
роботи, підготовка анотацій прочитаної літератури з проблематики 

наукового дослідження, складання бібліографічного опису літератури 

з теми наукової роботи. 

Метою ІНДЗ (реферат) є самостійне вивчення частини програмного 
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матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та 
практичне застосування знань студента з дисципліни та розвиток 

навичок самостійної роботи. ІНДЗ є завершальним етапом теоретичної 
та практичної роботи з дисципліни та виконується на основі знань, 

умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних занять і охоплює 
зміст навчальної дисципліни загалом. 

Метою написання наукової роботи (як форми індивідуальної 
роботи студента) є формування у студента умінь та навичок науково-

дослідної роботи, сприяння розвитку творчого самостійного 

мислення, засвоєння інноваційного інструментарію наукового пошуку 

в процесі дослідження актуальних проблем розвитку національної 
економіки та засвоєння окремих навчальних дисциплін. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Організація наукових досліджень 

 

Тема 1. Організація пошуку джерел інформації 
 

Питання та завдання для самостійного  опрацювання 

1. Поняття про наукову інформацію та її роль в проведенні 
наукових досліджень. 

2. Джерела інформації та їх використання в науковій роботі. 
Способи пошуку інформації. Використання законодавчих актів, 

постанов уряду та указів Президента.  

3. Спеціальна економічна та нормативно – довідкова література.  

4. Статистичні щорічники. Періодична література. Інтернет.  
5. Оформлення витягів з літературних джерел. Комплектування 

літератури. Кодування інформації.  
6. Методика роботи з літературними джерелами.  

7. Збір та обробка цифрових матеріалів, вимоги до них та 

перевірка. Нагромадження матеріалів у процесі статистичних 

спостережень, при вивченні досвіду передових підприємств та при 

проведенні спеціальних досліджень.  

8. Попередні розрахунки – одна з форм нагромадження матеріалів 

в процесі економічних досліджень.  

9. Аналіз нагромаджених матеріалів. 
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Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте первинну і вторинну інформацію. 

2. Реалізація яких етапів необхідна для отримання потрібної 
інформації з певної теми? 

3. Які складові включає процес накопичення та обробки наукової 
інформації? 

4. Роз’ясніть, що є інформаційними виданнями, на які види вони 

поділяються? 

5. Які функції виконує аналіз наукової літератури у 

дисертаційному дослідженні? 

6. Охарактеризуйте етапи вивчення наукових публікацій. 

7. Розкрийте основні завдання огляду літератури. 

 

Теми рефератів 

1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Україні в 

контексті євроінтеграції. 
3. Поняття про науку, її роль у розвитку суспільства. 

4. Що таке стратегія і тактика вирішення проблемних завдань? 

5. Активні методи дослідження потреб. 

6. Методи колективного генерування ідей. 

7. Способи ліквідації безвихідних ситуацій. 

Рекомендована література: 1, 2, 5, 10, 14,15. 

 

Тема 2. Основи теорії оцінок 

 

Питання та завдання для самостійного  опрацювання 

1. Поняття наукового методу та його основні риси. 

2. Вибір методів (методики) проведення дослідження. Опис 
процесу дослідження. 

3. Методи теоретичних досліджень. 

4. Емпіричні методи дослідження. 

5. Соціоекологічні дослідження. 

6. Обговорення результатів дослідження. 

 

Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає сутність поняття наукового методу? 

2. Розкрийте суть методів за способом організації дослідження? 

3. Чим відрізняються загальнонаукові методи досліджень від 
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емпіричних 

4. Охарактеризуйте структуру експерименту та назвіть його 

основні етапи. 

5. Обґрунтуйте необхідність проведення соціологічного 

опитування у екологічних дослідженнях? 

6. Наукові дослідження та етапи їх проведення. 

 

Теми рефератів 

1. План наукового дослідження. 

2. Підготовка наукових кадрів. 

3. Основні відділи бібліотеки. 

4. Перспективний план дослідження. 

5. Основні принципи і прийоми організації наукової праці 
студентів. Роль и задачі НДРС. 

Рекомендована література: 2, 3, 4, 11, 17, 20, 23, 25, 30. 

 

Тема 3. Основи наукового аналізу 
 

Питання та завдання для самостійного  опрацювання 

1. Системний підхід, його місце та роль у науковому пізнанні. 
2. Принципи системного підходу. 

3. Сутність системного аналізу та його предмет. 
4. Історія розвитку системного підходу. 

5. Принципи системного аналізу. 

6. Етапи системного аналізу. 

7. Методи системного аналізу. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть передумови та необхідність виникнення системного 

підходу. 

2. В чому є роль і значення системного підходу в науковому 

пізнанні? Що таке аналіз і синтез? 

3. Які основні напрямки системних досліджень Ви знаєте? 

4. Охарактеризуйте системний аналіз, його предмет і завдання. 

5. Перерахуйте та дайте характеристику основних принципів 

системного аналізу. 

6. Розкажіть про історію розвитку системних уявлень. 
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Теми рефератів 

1. Як досягається компроміс між вимогою простоти і повноти 

аналізу? 

2. Узагальнення, відбір та обробка інформації. 
3. Системний підхід у наукових дослідженнях. 

4. Системний аналіз у наукових дослідженнях. 

5. Оформлення результатів наукових досліджень. 

6. Сучасні пріоритети розвитку науки в Україні. 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 11, 19, 24, 32. 35, 39, 42. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Моделювання об’єктів досліджень  

та оцінка якостей моделей 

 

Тема 4. Моделі об’єктів дослідження 

 

Питання та завдання для самостійного  опрацювання 

1. Класифікація моделей. 

2. Методологія моделювання 

3. Етапи моделювання. 

4. Методологія математичного моделювання. 

5. Вибір методу дослідження математичної моделі. 
6. Проведення математичного дослідження. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що називають моделлю об’єкта? 

2. За якими ознаками класифікують моделі? 

3. Що називають моделюванням? 

4. Розкрийте етапи моделювання об’єкта. 
5. Що таке математична модель? 

6. Назвіть етапи математичного моделювання. 

7. Вибір вигляду математичної моделі. 
8. Схеми взаємодії об’єкта дослідження із середовищем. 

9. Структура математичного дослідження. 

10. Що таке обчислювальний експеримент, його етапи? 

 

Теми рефератів 

1. Побудова концептуальної моделі 
2. Моделі робочого навантаження та їх  властивості. 
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3. Моделі робочого навантаження, як показовість, керованість, 

системна незалежність. 

4. Оптимізація результатів досліджень за допомогою 

математичних пакетів. 

Рекомендована література: 5, 6, 7, 13, 14, 22, 27, 28, 29. 

 

Тема 5. Методика отримання математичних моделей 

 

Питання та завдання для самостійного  опрацювання 

1. Що таке теоретичне дослідження? 

2. Форми представлення теорії. 
3. Завдання теоретичного дослідження. 

4. Метод розчленування. 

5. Метод об’єднання 

6. Вибір вигляду математичної моделі 
7. Вибір структури математичної моделі. 
8. Вибір методу математичної моделі 
 

Питання для самоконтролю 

1. Ідентифікація детермінізму. 

2. Ідентифікація лінійності системи. 

3. Ідентифікація динамічності детермінованих систем. 

4. Аналіз інформаційних характеристик. 

5. Що таке обчислювальний експеримент? 

6. Етапи обчислювального експерименту. 

 

Теми рефератів 

1. Постулати та принципи загальної теорії систем. 

2. Вибір математичного апарата для побудови математичної 
моделі. 

3. Дисперсійний аналіз. 
4. Структура математичного дослідження. 

Рекомендована література: 7, 9. 16, 17, 21, 25, 24, 38, 39, 40. 

 

Тема 6. Формалізація моделі 
 

Питання та завдання для самостійного  опрацювання 

1. Форми представлення моделей.  

2. Що таке  формалізація.  
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3. Моделі матеріальні і моделі інформаційні.  
4. Візуалізація формальних моделей.  

5. Етапи інформаційного моделювання.  

6. Класифікація інформаційних моделей.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Комп’ютерне моделювання. 

2. Етапи інформаційного моделювання. 

3. Класифікація інформаційних моделей. 

4. Перехід від реальної задачі до інформаційної моделі. 
5. Какие модели характеризуют информационное моделирование? 

6. Что такое формализация? 

7. Какими чертами должен обладать знак? 

8. В чем заключается цель компьютерного моделирования? 

9. Что понимается под компьютерной моделью? 

10. Каковы основные функции и этапы компьютерного 

моделирования? 

 

Теми рефератів 

1. Визуалізація формальних моделей. 

2. Моделі матеріальні і моделі інформаційні. 
3. Моделювання, як метод наукового пізнання.  

Рекомендована література: 6, 12, 15, 19, 26, 33, 34, 38, 41. 

 

 

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ  

 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни «Методи 

наукових досліджень» є складання письмового звіту за темами 

вказаними у розділі 3. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 

год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну частину, 

висновки, список використаної літератури та додатки. 

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210×297) з 
одного боку. Поля: ліве – 30мм, верхнє та нижнє – 20мм, праве – 

10мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується 

державною мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається в терміни, спільно 

обумовлені студентом і викладачем. 
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6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 
 

Контроль самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вища 

освіта і Болонський процес» проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

 Оцінювання результатів самостійної роботи студентів проводиться 

за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, реферати, звіти про виконання 

самостійної роботи (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення); 

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 

0 %  – завдання не виконано; 

40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 
конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60 % – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки не системного характеру; 

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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7. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

1. Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності. 
2. Економічна наука та її значення у розв’язанні головних 

проблем організації перевезень та управління на транспорті 
(автомобільний транспорт).  

3. Основні закономірності і проблеми розвитку економічної 
науки. 

4. Предмет, мета і завдання курсу «Методи наукових 

досліджень». 

5. Організація наукової діяльності в Україні. Наукові установи 

країни, їх завдання та функції. 
6. Поняття наукового дослідження. Необхідність проведення 

наукових досліджень. Вимоги до наукового дослідження.  

7. Класифікація наукових досліджень. Види наукових 

досліджень: експериментальні, теоретичні, істографічні, 
порівняльно – аналітичні. 

8. Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи 

проведення. 

9. Науково – дослідницька діяльність студентів – складова 

частина навчального процесу.  

10. Організація та види науково – дослідної роботи студентів у 

вузі. 
11. Поняття про методологію досліджень. Види та функції 

наукових досліджень. 

12.  Метод та прийом в науковому дослідженні. Методика та 

техніка наукових досліджень. 

13. Теорія пізнання. Суб’єкт і об’єкт пізнання.  

14. Діалектичний метод – основа пізнання дійсності.  
15. Єдність теорії і практики.  

16. Практика – критерій істини і її роль в розвитку економічної 
теорії. 

17. Економічні закони, механізм їх дії та використання в 

економічних дослідженнях. Повнота, однорідність, 

порівняльність, точність і достовірність фактів, їх критична 

оцінка. 

18. Класифікація методів дослідження: загальнотеоретичні, 
емпіричні, спеціальні. 
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19. Загальнотеоретичні методи дослідження. 

20. Абстрактно – логічний метод дослідження і його 

використання.  

21. Гіпотеза як важлива ланка абстрактно – логічного методу.  

22. Прийоми методу: індукція і дедукція, аналіз і синтез, перехід 

від абстрактного до конкретного, формалізація, аналогія, 

співставлення та ін. 

23.  Використання абстрактно – логічного методу при вивченні 
конкретних проблем економіки та зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств АТП. 

24. Історичний метод дослідження.  

25. Сукупність прийомів історичного методу дослідження: 

періодизація та історична деталізація, єдність і боротьба 

протилежностей та ін. 

26. Емпіричні методи наукового дослідження: спостереження, 

анкетування, тестування, інтерв’ю, опитування, соціометрія та 

інші. 
27. Спеціальні методи дослідження.  

28. Економіко – статистичний метод дослідження. Роль 

статистики у розробці і обґрунтуванні спеціальних методів 

дослідження.  

29. Економічне групування як важливий прийом економіко – 

статистичного методу.  

30. Абсолютні, середні та відносні величини. Варіація ознак і її 
показники. Економічні порівняння. 

31. Монографічний метод, його мета і можливості застосування в 

економічних дослідженнях.  

32. Значення монографічного методу для узагальнення досвіду 

роботи передових підприємств.  

33. Методика підбору об’єкта для монографічного дослідження.  

34. Якісна і кількісна оцінка факторів. 

35. Розрахунково-конструктивний метод дослідження. Основні 
прийоми розрахунково-конструктивного методу.  

36. Виділення провідної ланки, бальна оцінка явищ, інтегральні 
показники та ін. 

37. Балансовий метод і його використання для координування і 
взаємного поєднання усіх частин явищ, що вивчаються.  

38. Види балансів: вартісні, натуральні. Сукупність прийомів 

балансового методу 
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39. Економіко – математичні методи в наукових дослідженнях.  

40. Економічні моделі та їх використання. 

41. Метод наукового експерименту, його значення в наукових 

дослідженнях і зв’язок з іншими методами. Види 

експериментів.  

42. Організація економічного експерименту та його проведення. 

Оцінка результатів експерименту і формування висновків. 

43. Структура наукового дослідження. Вибір теми дослідження, 

його мети, завдання.  

44. Обґрунтування актуальності, цінності та новизни наукових 

розробок. 

45.  Обґрунтування вибраної теми і об’єкта дослідження. Роль 

наукового керівника у виборі теми наукового дослідження. 

46. Розробка плану науково – дослідної роботи. Структура плану і 
загальна характеристика його складових частин. Складання 

робочої методики наукового дослідження і основні вимоги до 

неї. 
47. Розроблення концептуальних положень і апарату дослідження 

(гіпотези, методи, етапи, об’єкти, засоби та ін.).  

48. Визначення теоретичного і практичного стану проблеми. 

Розроблення та експериментальна перевірка моделі, головних 

ідей, концептуальних положень, покладених в основу 

дослідження. 

49. Поняття про наукову інформацію та її роль в проведенні 
наукових досліджень. 

50. Джерела інформації та їх використання в науковій роботі. 
Способи пошуку інформації. Використання законодавчих 

актів, постанов уряду та указів Президента. Спеціальна 

економічна та нормативно – довідкова література. Статистичні 
щорічники. Періодична література. Інтернет. 

51. Оформлення витягів з літературних джерел. Комплектування 

літератури. Кодування інформації. 
52. Методика роботи з літературними джерелами. 

53. Збір та обробка цифрових матеріалів, вимоги до них та 

перевірка. 

54.  Нагромадження матеріалів у процесі статистичних 

спостережень, при вивченні досвіду передових підприємств та 

при проведенні спеціальних досліджень.  

55. Попередні розрахунки – одна з форм нагромадження 
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матеріалів в процесі економічних досліджень. Аналіз 
нагромаджених матеріалів. 

56. Науково-дослідна робота студентів та магістрантів у вищому 

навчальному закладі. Державний стандарт про науково – 

дослідну роботу. 

57. Курсова (дипломна) робота. Загальна характеристика роботи 

та її виконання. Встановлення строків виконання наукової 
роботи в цілому і за розділами. Етапи наукового дослідження, 

оформлення та захист курсової (дипломної) роботи. 

58. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. Порядок 

виконання і захисту магістерської роботи. Зміст і структура 

вступу, теоретичної частини, головних розділів, висновків і 
пропозицій.  

59. Вимоги до написання спеціальних термінів, цифрових 

матеріалів, математичних формул. Оформлення таблиць, схем, 

рисунків, списку використаної літератури. Посилання на 

першоджерела використаних даних. 

60. Написання висновків, пропозицій за результатами науково – 

дослідної роботи, їх об’єктивність і обґрунтованість.  

61. Спеціальне і літературне редагування наукової роботи і її 
зовнішнє оформлення. Обробка результатів дослідження та їх 

оформлення.  

62. Форми відображення результатів наукового дослідження. 

Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Наукова 

монографія, наукова стаття, тези. 

63. Методика підготовки та оформлення публікацій. 

64. Форми звітності при науковому дослідженні. 
65. Оцінка ефективності наукових досліджень. Економічна, 

науково – технічна та соціальна ефективність наукових 

досліджень. 

66. Впровадження у виробництво результатів наукових 

досліджень. 

67. Оцінка методів абстрагування. 

68. Моделювання, як метод наукового дослідження. 

69. Формалізований  та аксіоматичний методи вивчення об’єктів. 

70. Організації управління наукою. 

71.  Науковий факт, як засіб визначення закономірності явищ. 

72. Історичний метод та системний підхід у науковому досліджені. 
73. Моделювання, як метод наукового дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
23 

 

 

74. Математичне моделювання. Класифікація моделей. 

75. Прийняття рішень за результатами експериментальних 

досліджень. 

76. Методологічні засади системного підходу та системного 

аналізу. Системний підхід, його місце та роль у науковому 

пізнанні. 
77. Поняття систем та їх властивості. Класифікація систем. 

78. Принципи системного аналізу. Етапи системного аналізу. 

Методи системного аналізу. 

79. Поняття систем та їх властивості. Класифікація систем. 

Зв’язки (потоки). Види зв’язків. Структура системи. 

80. Обчислювальний експеримент. Класифікація та структура 

експериментів. 

81. Форми представлення моделей. Формалізація.  

82. Моделі матеріальні і моделі інформаційні. Візуалізація 

формальних моделей.  

83. Етапи інформаційного моделювання. Класифікація 

інформаційних моделей.  

84. Характеристика математичних методів та їх застосування для 

формування економіко-математичних моделей.  

85. Економіко-математичні моделі з використанням лінійного 

програмування.  

86. Теорія масового обслуговування: сутність та сфера 

використання.  

87. Застосування теорії управління запасами. 

88. Класифікація моделей. Методологія моделювання. 

89. Різновиди наукових тем. Основні критерії наукової теми. Рівні 
наукової новизни теми. 

90. Гіпотеза та припущення як форма осмислення фактичного 

матеріалу. 

91. Зміст термінів «наукова об’єктивність», «нова ідея», «метод». 

Загальні методологічні підходи до проведення наукового 

дослідження. 

92. Оцінка методів абстрагування: ототожнення, ізолювання, 

конструктивізація, актуальної нескінченності. потенціальної 
здійсненності, аналізу і синтезу, індукції та дедукції, 
моделювання на емпіричному та теоретичному рівнях 

досліджень. 

93. Оцінка методів абстрагування: потенціальної здійсненності, 
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аналізу і синтезу, індукції та дедукції, моделювання на 

емпіричному та теоретичному рівнях досліджень. 

94. Методологічні засади системного підходу та системного 

аналізу.  

95. Системний підхід, його місце та роль у науковому пізнанні. 
96.  Принципи системного підходу. Сутність системного аналізу 

та його предмет.  
97. Історія розвитку системного підходу. Поняття систем та їх 

властивості.  
98. Класифікація систем. Зв’язки (потоки). Види зв’язків.  

99. Структура системи. Ціле (цілісність) та елемент. Принципи 

системного аналізу.  

100. Етапи системного аналізу. Методи системного аналізу. 
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