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2. Мета і завдання дисципліни «Емпіричні методи у наукових 

дослідженнях» 

2.1. Мета вивчення дисципліни. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є формування у студентів 

знань про сучасні наукові підходи до дослідження та аналізу систем та процесів у 

менеджменті, інноваційного розв’язання наукових завдань, умінь та навичок їх 

практичного застосування, що вимагає глибокого оволодіння емпіричними 

методами, вміннями знаходити причинно-наслідкові зв’язки, встановлювати 

закономірності і взаємозалежності.  

Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни “Емпіричні методи у наукових 

дослідженнях” є формування у здобувачів знань, умінь та навичок, необхідних 

для проведення емпіричних досліджень.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: сформувати знання 

здобувачів про сутність та особливості проведення емпіричних досліджень; 

забезпечити оволодіння уміннями та навичками проектування дослідження у 

сфері менеджменту та його практичної реалізації. Здобувачі повинні: знати: 

технологію розробки проекту та програми емпіричного дослідження; сучасні 

наукові підходи до відбору учасників дослідження; методи емпіричних 

досліджень та особливості їх використання; вміти: проектувати наукове 

дослідження; застосовувати на практиці методи емпіричних досліджень;  

здійснювати обробку даних, одержаних у ході емпіричних досліджень. 

2.2. Передумови для вивчення дисципліни. 

Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих 

результатів навчання:  

2.3. Найменування та опис 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. 

2.4. Результати навчання. 



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. 

 

3. Програма навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Емпіричні методи досліджень систем та процесів в 

менеджменті 

 Тема 1. Емпіричні методи досліджень систем та процесів в 

менеджменті 

Метод спостереження у теорії управління, наукове та буденне 

спостереження, характерні риси наукового спостереження, програма наукового 

спостереження, види спостереження.  

Метод анкетування та детермінація основних категорій: анкетування, 

опитування, респондент, опитування-інтерв’ю, бесіда, рейтинг, експертна оцінка, 

метод колективних експертних оцінок, метод „мозкового штурму”, 

морфологічний метод аналізу, метод семикратного пошуку, метод асоціацій та 

аналогій, метод колективного блокнота і контрольних запитань, морфологічний 

ящик. 

Експеримент як метод дослідження економічних явищ, типологія 

експериментів, гіпотеза і програма експерименту, пояснювальні та описові 

гіпотези, структура експерименту, етапи проведення експерименту, система 

загальних вимог до ефективного застосування експерименту у дослідженні.  

Література: [2,5,6,10] 

 

 Тема 2. Обробка даних і аналіз результатів дослідження.  

Підготовка до обробки даних, отриманих  у ході досліджень в управлінні, 

процедура обробки анкет, рівні аналізу та інтерпретації емпіричних даних, 

можливості шкал вимірювання, які використовуються у ході емпіричних 

досліджень, аналіз й інтерпретація емпіричних даних на рівні опису даних: 

формування частотних розподілів емпіричних даних, особливості формування 



відсоткових рядів розподілів емпіричних даних, статистична оцінка отриманих 

рядів (виявлення центральних тенденцій та оцінка міри мінливості), графічне 

представлення результатів досліджень. 

Сутність та задачі факторного економічного аналізу. Особливості 

детермінованого факторного аналізу. Типи детермінованих моделей. Загальні 

прийоми моделювання в детермінованих факторних системах. Способи оцінки 

впливу факторів в детермінованих факторних системах: метод ланцюгових 

підстановок, метод абсолютних різниць, метод відносних різниць, індексний 

спосіб. Особливості та етапи проведення стохастичного факторного аналізу.  

Література: [1,5,6,7, 11, 14] 

 

Тема 3. Статистичні методи у дослідницькому процесі.  

Етапи проведення статистичного дослідження: статистичне спостереження, 

зведення та групування статистичних даних, розрахунок узагальнюючих 

статистичних показників. Види та особливості розрахунку статистичних 

показників. Описова статистика, розрахунок показників описової статистики. 

Оцінка варіації. Статистичне вивчення взаємозв’язків соціально-економічних 

явищ та процесів. Аналіз інтенсивності динаміки. Статистичні індекси.  

Література: [2,4,7,11,13,15,21] 

  

Змістовний модуль 2. Математичне моделювання як метод 

дослідження економічних процесів.  

Тема 4. Економетричні моделі економічних явищ та процесів.  

Проблема ідентифікації. Оцінка параметрів структурної форми. Оцінка 

моделей на адекватність та точність, оцінка параметрів моделі на значимість. 

Прогнозування на основі економетричної моделі.  

Література: [2,3,5,12,16] 

 

 Тема 5. Оптимізаційні економіко-математичні моделі.  

Проблема оптимізації в економіці. Пошук – метод рішення оптимізаційних 

задач. Пошукові методи оптимізації. Алгоритми випадкового пошуку: з лінійною 



тактикою, з нелінійною тактикою, за найкращою спробою. Адаптація 

випадкового пошуку: задача адаптації пошуку, параметрична адаптація 

випадкового пошуку, адаптація закону розподілу ймовірностей випадкового шагу, 

структурна адаптація пошуку. Еволюційні методи оптимізації.  

Література: [2,5,6,9,15,18,19] 

 

Тема 6. Аналіз часових рядів. Методи прогнозування.  

Поняття та види рядів динаміки. Розрахунок середнього рівня ряду 

динаміки. Система показників оцінки інтенсивності динаміки: базисні, ланцюгові, 

середні. Компаративний аналіз швидкості динаміки: коефіцієнт прискорення 

(уповільнення), коефіцієнт випередження.  Основна тенденція в рядах динаміки, 

методи її описання. Поняття рівняння тренду. Прогнозування на основі трендів. 

Основні поняття про лінійні параметричні моделі часових рядів і властивості 

їхньої загальної моделі. Процеси ковзної середньої (MA(q)-процеси). 

Авторегресійні процеси (AR(p)-процеси). Змішані АRМА- та АRІМА-процеси. 

Аналіз часових рядів Бокса-Дженкінса. Моделі прогнозування сезонних процесів. 

Оцінювання прогнозів.  

Література: [1,2,3,7,11,14,15,21] 

 

Тема 7. Кластерний аналіз. 

 Багатовимірне шкалювання. Сутність та значення кластерного аналізу. 

Методи кластерного аналізу: ієрархічні (агломеративні, дивізитні) та ітераційні. 

Метод k-середніх. Етапи проведення кластерного аналізу. Сутність, мета та 

завдання багатовимірного шкалювання. Метричне та неметричне багатовимірне 

шкалювання. Етапи проведення багатовимірного шкалювання. Інтегральні 

показники. Багатовимірні середні. Методика побудови інтегральних оцінок.  

Література: [2,5,6,10,13,21] 

 



Тема 8. Комп’ютерні технології обробки та аналізу економічної 

інформації. 

 Пакети прикладних програм обробки статистичних даних.  Інформаційні 

системи обробки та аналізу економічної інформації. Інструменти аналізу MS 

Excel. Пакети прикладних програм статистичного аналізу. ППП STATISTICA. 

ППП SPPS. ППП Eviews. Практична реалізація інструментів статистичного 

аналізу засобами прикладних програм.  

 Література: [2,3,45,6,12,15,20] 

 

 

4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Емпіричні методи у 

наукових дослідженнях» 

Денна форма навчання 

 Кількість годин 

Лекції Практичні Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1  

Тема 1. Емпіричні методи досліджень 

систем та процесів в менеджменті 

2 2 9 

Тема 2. Обробка даних і аналіз результатів 

дослідження 

4 2 9 

Тема 3. Статистичні методи у 

дослідницькому процесі 

4 2 9 

Тема 4. Економетричні моделі економічних 

явищ та процесів 

4 2 9 

Тема 5. Оптимізаційні економіко-

математичні моделі 

4 2 9 

Тема 6. Аналіз часових рядів. Методи 

прогнозування 

4 2 10 

Тема 7. Кластерний аналіз 4 2 10 

Тема 8. Комп’ютерні технології обробки та 

аналізу економічної інформації 

4 1 10 

Разом 30 15 75 

 



 

5. Самостійна робота 

Тематика Кількість годин 

Тема 1. Емпіричні методи досліджень систем та 

процесів в менеджменті 
9 

Тема 2. Обробка даних і аналіз результатів дослідження 9 

Тема 3. Статистичні методи у дослідницькому процесі 9 

Тема 4. Економетричні моделі економічних явищ та 

процесів 
9 

Тема 5. Оптимізаційні економіко-математичні моделі 9 

Тема 6. Аналіз часових рядів. Методи прогнозування 10 

Тема 7. Кластерний аналіз 10 

Тема 8. Комп’ютерні технології обробки та аналізу 

економічної інформації 
10 

Разом: 75 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Емпіричні методи у наукових 

дослідженнях» використовуються такі засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- командні проекти; 

- аналітичні звіти, реферати; 

- розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- залік . 



7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Емпіричні 

методи у наукових дослідженнях» визначається за шкалою оцінювання: 

 

За шкалою 

ТНЕУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 
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