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Дисципліна «Методологія економічних досліджень» відіграє важливу роль 

у забезпеченні наукових інтересів аспірантів в частині набуття знань і навичок 

самостійного творчого мислення та підготовки дисертації й інших форм 

апробації результатів досліджень, що визначає рівень науково-дослідної 

діяльності у вищій школі. 

Як обов’язкова дисципліна дисципліна «Методологія економічних 

досліджень» сприяє постійному оновленню своїх знань та формуванню 

здібностей організовувати власну дослідницьку діяльність. 

Мета вивчення дисципліни – опанування методологічними та 

організаційними підходами до виконання наукових досліджень в сфері обліку, 

аудиту та оподаткування, набуття вміння широко використовувати отримані 

знання для здійснення самостійного наукового пошуку;  поглиблення й 

розширення теоретичних і практичних знань в частині здійснення наукових 

досліджень в галузі обліку, аудиту та оподаткування; уміння застосовувати 

знання з методології та організації наукових досліджень при вирішенні 

конкретних практичних завдань; ознайомлення з сучасними науковими 

досягненнями у сфері розвитку системи бухгалтерського обліку, аудиту та 

оподаткування на мікро- та макрорівнях, набуття уміння їх самостійно 

застосовувати при розв`язанні прикладних наукових проблем; виробити уміння 

використовувати теоретичні положення з наукових досліджень для успішного 

розв`язання поставлених прикладних проблем, вміти користуватися науковим 

апаратом; вивчення напрямів використання загальнонаукових методів 

теоретичного узагальнення (методів діалектичної й формальної логіки), та 

специфічних методів економічних досліджень (економіко-статистичних та 

економіко-математичних) для проведення фундаментальних і прикладних 

досліджень. 

Дисципліна містить широкий набір дослідницьких вправ, пов’язаних з 

підготовкою наукових праць (есе, тез, статей, участі в науково-дослідній роботі 

кафедри), що сприяють формуванню навичок наукової та пошукової роботи 

аспірантів. 

Належний рівень англомовного академічного письма, достатній для 

комунікації в міжнародному науковому середовищі забезпечується включенням 

до вибіркових завдань, що становлять самостійну компоненту роботи студентів, 

вправ щодо роботи з іноземною (в т.ч. англомовною) літературою, включаючи її 

переклад, а також написання аспірантами наукових праць (тез, статей, 

монографій) іноземною мовою з подальшою їх публікацією. 



«Методологія економічних досліджень» як навчальна дисципліна інтегрує 

велику кількість базових понять та прийомів дисциплін загальної підготовки, 

зокрема: «Вступ до спеціальності», «Основи наукових досліджень», «Вища 

математика», «Статистика», «Прикладна інформатика», «Методологія та 

професійної підготовки: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий 

облік активів», «Податковий облік і звітність», «Фінансовий облік пасивів», 

«Бізнес-аналіз», «Аудит» та інші. 

Також дисципліна забезпечує широке коло міждисциплінарних зв’язків з 

іншими дисциплінами навчального плану для аспірантів, у тому числі: 

«Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи», «Аналітичне 

забезпечення управління суб'єктів господарювання», «Моделі міжнародного 

оподаткування», «Інформаційні системи і технології обліку, аудиту та 

оподаткування в умовах глобалізації економіки». 

За результатами вивчення дисципліни «Методологія економічних 

досліджень» аспіранти набудуть таких програмних результатів навчання та 

компетентностей: 

  Знання:  
Види наукових досліджень з економіки та особливості їх проведень;  

методологію, методи, логіку та прийоми наукового дослідження; сутність 

теоретичних та емпіричних методів наукових досліджень; правила дотримання 

академічної доброчесності та заходи щодо попередження й виявлення плагіату; 

види  академічних  текстів  за  формою  комунікації  та  способом викладу 

матеріалу; особливості  змістового  та  композиційного  наповнення 

академічного тексту. 

 Уміння:  
формулювати та актуалізувати економічні проблеми; ставити задачі, 

обґрунтовувати методи їх розв’язання; формулювати робочі гіпотези та 

визначати методи їх перевірки; організовувати збір необхідної для дослідження 

інформації; самостійно  проводити  аналіз  науково-методичної  літератури; 

проводити експериментальні розрахунки; обґрунтовувати  результати  своїх  

досліджень та визначати області їх впровадження; відображати  наукові  

результати  у  формах  звітів,  рефератів,  статей,  тез доповідей, дисертаційної 

роботи; публічно презентувати результати своїх досліджень.   

 Комунікація:  
Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, 

що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

 Автономність та відповідальність:   

Приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; нести відповідальність за 

розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку 

команди; мати здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є 

автономним та самостійним. 

Основною сферою реалізації набутих компетентностей буде володіння 

майстерністю проведення самостійного наукового дослідження з економіки, 

використовуючи сучасні інформаційні ресурси і методи з пошуку й обробки 

первинних та вторинних джерел; генерування  наукових ідей, моделювання  



наукових знань та організація процесу написання наукового тексту на принципах 

академічної доброчесності.    

Зміст навчальної дисципліни розкривається такими основними темами: 

Тема 1. Наукові дослідження з економіки в сучасному світі 

Тема 2. Формування вченого як носія наукових знань 

Тема 3. Академічна доброчесність та етика учасника освітнього процесу 

Тема 4. Методологія та дизайн наукових досліджень в економіці 

Тема 5. Інформаційне забезпечення наукового дослідження 

Тема 6. Методичний інструментарій наукових досліджень 

Тема 7. Форми відображення результатів наукового дослідження 

Тема 8. Створення та редагування тексту наукової роботи 

Тема 9. Захист результатів науково-дослідних робіт 

 

Серед основних рекомендованих інформаційних джерел важлива роль 

відводиться Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.14 року та практикуму 

Колоїз Ж. В. Основи академічного письма : практикум. Кривий Ріг : ФОП 

Маринченко С. В., 2019. 178 с. 

Також аспіранти матимуть широкі можливості у дослідженні праць 

зарубіжних науковців з проблемних питань обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткуванню.  
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