
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни «Емпіричні методи у наукових дослідженнях» 

 
Загальний опис дисципліни. 

Мета навчальної дисципліни ― формування у здобувачів вищої освіти 

ступеня доктор філософії за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування» 

сучасного економічного мислення та спеціальних знань з використання 

системного та процесного аналізу, різних методів економетричного аналізу як 

складової підтримки прийняття рішень щодо економічних об'єктів різної 

складності, ієрархії та організації; знань, умінь та навичок, необхідних для 

проведення емпіричних досліджень у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту 

та оподаткування.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: сформувати знання 

здобувачів про сутність та особливості проведення емпіричних досліджень; 

забезпечити оволодіння уміннями та навичками проектування дослідження у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 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 дослідження; застосовувати на практиці методи емпіричних 

досліджень;  здійснювати обробку даних, одержаних у ході емпіричних 

досліджень. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити здобувачів  із 

головними питаннями курсу "Емпіричні методи у наукових дослідженнях ". 

Завдання проведення лекцій полягає у: 

- викладенні здобувачам  у відповідності з програмою та робочим планом 

основних питань курсу " Емпіричні методи у наукових дослідженнях "; 

- сформуванні у здобувачів 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 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. 

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 обліку й оподаткуванні та дотичних міждисциплінарних напрямах. 

 

 


