
 

 

Інформаційна довідка 

 

1. Вид і назва: навчальна дисципліна «Сучасні методи дослідження економічних 

процесів» 

 

2. Код: шифр дисципліни ППН.02 

3. Тип: нормативна 

 

4. Рівень: третій (підготовки доктора філософії) 

 

5. Семестр, у якому викладається: 4  

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 6,0 

 

7. Лектор: Димченко О.В., проф, д.е.н. 

 

8. Результат навчання, вміти Здатність до обґрунтування та коректного 

застосування наукових методів дослідження економічних процесів з урахуванням 

ключових умов та особливостей функціонування економічних систем  

підприємств та інших суб'єктів господарювання що взаємодіють на макро-, мезо- 

та мікроекономічному рівнях; здатність до застосування кількісних та експертних 

методів для дослідження економічних процесів та інтерпретація отриманих 

результатів із використанням методів підтвердження гіпотез дослідження. 

 

9. Дисципліни, на які спирається: Сучасні інформаційні технології в науковій 

діяльності. Сучасна економічна теорія. Управління науковими проектами 

 

10. Зміст: Змістовний модуль 1 Застосування кількісних методів в наукових 

дослідженнях з економіки Змістовий модуль2. Застосування експертних методів в 

наукових роботах економічного спрямування 

 

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальні 

завдання, консультації; методи - порівняльний, проблемний, дослідницький, 

ілюстративний, пошуковий, вибірковий. 

 

12. Мова навчання: українська.  



 

  

Информационная справка 

 

Вид и название: учебная дисциплина «Современные методы исследования 

экономических процессов» 

 

2.Код: шифр дисциплины ЗНП В.02 

 

3.Тип:  нормативная 

 

4.Уровень: 3 (подготовки доктора философии) 

 

5.Семестр, в котором преподается: 4  

 

6.Количество кредитов ЕКТС: 6,0 

 

7.Лектор: Дымченко Е.В., д.э.н., проф. 

 

8.Результат обучения, Способность к обоснованию и корректного применения 

научных методов исследования экономических процессов с учетом ключевых 

условий и особенностей функционирования экономических систем предприятий и 

других субъектов хозяйствования взаимодействующих на макро-, мезо- и 

микроэкономическом уровнях; способность к применению количественных и 

экспертных методов для исследования экономических процессов и интерпретация 

полученных результатов с использованием методов подтверждения гипотез 

исследования. 

 

9. Дисциплины, на которые опирается: Современные информационные 

технологии в научной деятельности, Современная экономическая теория, 

Управление научными проектами. 

 

10. Содержание: Содержательный модуль 1 Применение количественных 

методов в научных исследованиях по экономике Содержательный модуль2. 

Применение экспертных методов в научных работах экономической 

направленности 

 

11. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, индивидуальные 

задания, консультации; методы – сравнительный, проблемный, 

исследовательский, иллюстративный, поисковый, выборочный. 

 

12. Язык обучения: украинский. 

  



 

  

Information reference 

  

1. Type and title: educational discipline is " Modern methods of research of economic 

processes"   

  

2. Code: ЗНП В.02  

 

3. Type: normative 

  

4. Level: 3 (PhD)  

  

5. Semester when the discipline is delivered: 4  

  

6. Number of ECTS credits allocated: 6,0  

  

7. Name of lecturer(s):  Dymchenko Olena V., Doctor of Science (Economics), 

Professor, Professor of Chair of Enterprise Economics, Business Administration and 

Regional Development, O.M. Beketov National University of Urban Economy in 

Kharkiv  

  

8. Learning outcomes,  be able to: Ability to substantiate and correctly apply scientific 

methods of researching economic processes taking into account the key conditions and 

features of functioning of economic systems of enterprises and other economic entities 

that interact at the macro, meso and microeconomic levels; the ability to apply 

quantitative and expert methods for the study of economic processes and the 

interpretation of the results obtained using the methods of confirming the hypotheses of 

the study. 

  

9. Disciplines are based on: Modern economic theory, Innovative economy, 

Entrepreneurship in the economic development of society.  

  

10. Contents: Content module 1 Application of quantitative methods in scientific 

research on economics Content module2. Application of expert methods in scientific 

works of economic direction 

 

11. Teaching forms and methods: lectures, practical employments, discussions that, 

debatable methods, independent work on educational literature, testing.  

  

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 


