
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Емпіричні методи у наукових дослідженнях» 

 

Загальний опис дисципліни. 

Забезпечення інноваційного підходу до управління фінансами обумовлює підготовку 

фахівців які б володіли системою знань, вмінь та практичних навичок необхідних для 

проведення наукових досліджень актуальних проблем у сфері економіки, фінансів, 

менеджменту, інновацій та використовували їх при прийнятті оптимальних рішень в умовах 

перетворень, що відбуваються в державі 

Дисципліна спрямована на формування теоретичних знань з основ наукових 

досліджень, оволодіння інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання, 

обробки інформації та застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань. Здатність 

проводити науково-дослідну діяльність з метою отримання нових знань та їх використання 

для експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських рішень. Оволодіння 

навичками використання емпіричних методів з використанням інформаційних технологій 

задля вирішення поставлених завдань. 

Метою дисципліни є формування у здобувачів знань, умінь та навичок, необхідних для 

проведення емпіричних досліджень.  

Завдання вивчення дисципліни: 

- сформувати знання здобувачів про сутність та особливості проведення емпіричних 

досліджень; 

- забезпечити оволодіння уміннями та навичками проектування дослідження у сфері 

менеджменту та його практичної реалізації; 

Вміти:  

- проектувати наукове дослідження; застосовувати на практиці методи емпіричних 

досліджень;  

- здійснювати обробку даних, одержаних у ході емпіричних досліджень. 

Знати:  

- технологію розробки проекту та програми емпіричного дослідження; сучасні наукові 

підходи до відбору учасників дослідження;  

- методи емпіричних досліджень та особливості їх використання. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із головними 

питаннями курсу "Емпіричні методи у наукових дослідженнях ". 

Завдання проведення лекцій полягає у: 

- викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом основних 

питань курсу " Емпіричні методи у наукових дослідженнях "; 

- сформуванні у студентів цілісної системи теоретичних знань з курсу " Емпіричні 

методи у наукових дослідженнях ".  

Мета проведення практичних занять полягає у формуванні компетентного фахівця, 

який спроможний використовувати набутті знання у професійній та повсякденній діяльності. 

Завдання проведення практичних занять полягає у глибшому засвоєнні та закріпленні 

теоретичних знань, одержаних на лекціях. 

 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни: 
Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та інші електронні 

ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

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 менеджменті та дотичних міждисциплінарних напрямах. 

  


