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Опис дисципліни 

Метою дисципліни «Методологія наукових досліджень в управлінні та 

адмініструванні» є підготовка аспірантів до захисту дисертаційних робіт, засвоєння 

аспірантами історії розвитку науки як системи знань; ознайомлення з завданнями 

планування і організацією експерименту, методики проведення аналізу діяльності 

підприємства та розробка на його основі рекомендацій з покращання результатів, 

вміння застосовувати в дослідженнях методи аналізу джерел та методи організації 

наукової праці. 

 

Структура курсу 
Години Тема Результати навчання Завдання 

11 1. Поняття науки і 
наукової діяльності 

Володіти здібностями до логічного мислення 
щодо проблемних питань обліку і 
оподаткування та навичками проведення 
досліджень, що забезпечують розширення 
бази наукових знань в галузі управління та 
адміністрування. 

Тести, 
підготовка до 
колоквіуму 

11 2. Історія науки і 
наукознавство  

Знайти оригінальне інноваційне рішення, 
направлене на розв’язання конкретної 
обліково-аналітичної проблеми.  
Дотримуватись етичних норм, враховувати 
авторське право та норми академічної 
доброчесності при проведенні наукових 
досліджень, презентації їх результатів та у 
науково-педагогічній діяльності. 

Тести, 
підготовка 
слайдів 

11 3. Управління та 
адміністрування як 
галузь знань  

Інтегрувати існуючі методики та методи 
досліджень та адаптувати їх для розв’язання 
наукових завдань при проведенні 
дисертаційних досліджень. 

Тести, 
підготовка 
слайдів 

12 4. Наукові кадри: 
підготовка і 
кваліфікація  

Координувати роботу дослідницької групи, 
вміти організовувати колективну роботу та 
керувати людьми. 

Тести, 
підготовка 
слайдів 

11 5. Наукове 
дослідження: 
поняття та порядок 
здійснення 

Спланувати та реалізувати на практиці 
оригінальне самостійне наукове дослідження, 
яке має наукову новизну, теоретичну і 
практичну цінність та сприяє розв’язанню 
значущих проблем в галузі управління та 
адміністрування.  

Тести, 
підготовка до 
колоквіуму 

11 6. Пошук інформації 
та відбір матеріалу  

Описувати результати наукових досліджень у 
фахових публікаціях у вітчизняних та 
закордонних спеціалізованих виданнях, в тому 
числі внесеними до наукометричних баз. 
Використовувати сучасні інформаційні 
джерела національного та міжнародного рівня 

Тести, 
підготовка 
слайдів 
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для оцінки стану вивченості об’єкту 
досліджень і актуальності наукової проблеми. 

11 7. Методологія 
наукових досліджень  

Вміти визначити об’єкт і суб’єкт досліджень, 
використовуючи 
гносеологічні підходи до розв’язання проблем 
в галузі управління та 
адміністрування. 

Тести, 
підготовка 
слайдів 

12 8. Текст наукової 
роботи: мова та 
стиль 

Вміти використовувати одержані знання y 
науково-дослідній діяльності та оперувати 
статистичними та обліково-аналітичними 
базами даних 

Тести 
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