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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття з дисципліни «Основи наукових досліджень» – це 

вид навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд 

студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує 

вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального 

виконання студентами сформульованих завдань, у формі бесіди, доповідей, 

дискусій, рецензування й обговорення рефератів та проведення тестування для 

виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними 

положеннями. 

Основна дидактична мета практичного заняття – розширення, 

поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та 

в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння 

навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового 

мислення та усного мовлення студентів. 

Мета вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» – дати 

майбутнім фахівцям систематизоване уявлення про теоретичне і практичне 

підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень, ознайомити 

студентів із методологією і методами дослідження, інформаційним 

забезпеченням науково-дослідної роботи, основними вимогами щодо 

оформлення наукових результатів, ввести елементи наукової творчості у 

професійно орієнтовані дисципліни, сформувати наукову культуру студентів.  

Метою проведення практичних занять є закріплення та поглиблення 

знань, отриманих в процесі вивчення курсу «Основи наукових досліджень», 

пов'язаних із аналізом виробничих та управлінських ситуацій, організацією та 

проведенням наукових досліджень різної складності, виробленням висновків та 

пропозицій та оформленні звітів з наукової роботи.  

Завдання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з основами 

науково-дослідницької діяльності й знаннями методології, теорії, методів, 

технологій з метою активного залучення до науково-дослідницької діяльності, 
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оволодіння навичками дослідження під час написання рефератів, курсових, 

випускних, бакалаврських робіт; навчання майбутніх спеціалістів 

обґрунтовувати актуальність обраної теми дослідження, обирати оптимальні 

шляхи досягнення мети і розв’язання поставлених у роботі завдань, визначати 

об’єкт і предмет дослідження, аналізувати науково-методичну літературу, а 

також досвід роботи, літературно і технічно оформлювати наукові результати, 

визначати їх практичну значущість і наукову новизну.   

Основними завданнями проведення практичних занять є: 

− узагальнення теоретичних знань, отриманих під час лекційних занять; 

− оволодіти фундаментальною, загальнонауковою, конкретно науковою 

методологією та історичними методами дослідження з метою забезпечення 

реалізації в навчальному процесі принципів історизму, об'єктивності в оцінці 

фактів, явищ, подій; 

− всебічне вивчення проблем методології, методики, організації науково-

дослідницької роботи, що сприяє активізації творчого мислення, наукового 

пошуку; 

− формування навичок і вмінь, первинного досвіду роботи під час 

наукових досліджень, виявлення та діагностування проблем та прийнятті 

рішень по їх врегулюванню; 

− виробити навички розробляти наукові проблеми, писати наукові статті,  

роботи, застосовуючи при цьому нові інформаційні технології та програмне 

забезпечення. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

− теорію наукових досліджень, зокрема критерії науковості знань, види 

наукових досліджень; 

− організаційну структуру науки; 

− особливості організації науково-дослідницької діяльності студентів; 

− структуру і логіку наукового дослідження;  

− загальну методологію наукової творчості; 

− методику пошуку, накопичення та обробки наукової інформації; 

− методологію та методи теоретичних досліджень; 

− методологію та класифікацію експериментальних досліджень, 

структуру та технологію попереднього та основного експерименту; 
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− загальні вимоги щодо підготовки, оформлення і захисту курсових 

(дипломних) робіт; 

− форми наукової комунікації.  

Після вивчення дисципліни та виконання та практичних занять студент 

повинен вміти: 

− користуватися сучасними джерелами наукової інформації; 

− володіти методами і технологіями організації науково-дослідницької 

діяльності та проводити теоретичні і експериментальні дослідження; 

− використовувати моделювання та математичні методи аналізу об’єкту 

досліджень; 

− виконати обробку результатів попереднього експерименту та 

спланувати та проаналізувати результати реалізації основного експерименту; 

− оформлювати наукові результати згідно вимог; 

− переводити наукові знання у площину практичного використання. 

Реалізація окресленого кола завдань та досягнення мети проведення 

практичних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень» можливі лише 

шляхом поетапного освоєння матеріалу за наступними напрямами:  

1. Історія становлення та розвитку науки, наука як система знань; 

2. Організація науково-дослідної роботи в Україні; 

3. Методологічні основи та методи наукових досліджень; 

4. Теорія і практика конкретних соціально-економічних досліджень; 

5. Інформаційне забезпечення наукової роботи; 

6. Оформлення та форми впровадження результатів наукового 

дослідження. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАУКИ. НАУКА ЯК 

СИСТЕМА ЗНАНЬ 

 

Метою практичного заняття є сформувати розуміння теоретико-

методологічних аспектів наукової діяльності та її основних елементів; з’ясувати 

значення ролі наукознавства як нового наукового напряму в епоху глобальних 

змін і проблем. 

Завданням практичного заняття є з’ясувати теоретико-методологічну 

сутність наукового пізнання, знання, наукового дослідження, основних 

структурних елементів науки; уяснити основні цілі і функції науки; визначити 

основні етапи становлення і розвитку науки, сформулювати їх особливості; 

засвоїти економічну сутність та роль наукознавства як системи знань; 

визначити основні розділи наукознавства; засвоїти класифікацію наук за 

різноманітними ознаками, національну класифікацію наук; визначити основні 

творчі та ділові якості науковця. 

Основні терміни і поняття теми: наукове пізнання, наукознавство, 

мислення, знання, базове знання, наукове дослідження, мета наукового 

дослідження, науковий результат, предмет наукового дослідження, 

фундаментальні науки, прикладні науки, природничі та соціально-філософські 

науки, побудова загальної класифікації науки, Національна класифікація наук, 

професійні знання, мікросвіт, мегасвіт, макросвіт, наука, основний зміст науки, 

функції науки, завдання науки, наукова ідея, гіпотеза, закон, парадокс, теорія, 

наукова концепція, принципи, допитливість, спостережливість, ініціативність, 

почуття нового, зацікавленість у справі, пунктуальність, ретельність, 

відповідальність і надійність, комунікабельність, доброзичливість, 

честолюбство, поняття. 

Зміст теми. Процес пізнання як основа будь-якого наукового 

дослідження. Наукове пізнання, мислення, знання, істинне знання, відносне та 

абсолютне знання, базове знання. Наукове дослідження як форма розвитку 
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науки. Мета наукового дослідження та його основні форми. Предмет, об‘єкт 

наукового дослідження. Основні пріоритети в сфері науки для країн, що 

трансформуються в своєму розвитку. Історія зародження і розвитку науки. 

Особливості науки різних періодів. Основні напрями розвитку сучасної науки. 

Наука як сфера безперервного розвитку людської діяльності. Основна мета та 

основний зміст науки. Предмет, завдання, функції та ознаки науки. Характерні 

риси основних структурних елементів науки: наукової ідеї, гіпотези, теорії, 

закону, парадоксу, наукової концепції, принципу, поняття. Визначення 

наукознавства. Розділи наукознавства та їх характеристика. Основні завдання 

наукознавства. Мета, функції, наукове значення класифікації наук. Поділ наук 

на прикладні і фундаментальні. Особлива галузь досліджень – розробки. Поділ 

науки як системи в цілому на природничі та соціально-філософські науки. 

Національна класифікація наук. Наука як особлива сфера людської діяльності. 

Суб‘єкти наукової діяльності. Певні особистісні та творчі якості науковця та їх 

основні характеристики 

Література: [2; 3; 5; 7; 9; 11; 14; 15; 16] 

Основні питання [8, 12, 14]:  

1. Сутність наукового пізнання, знання та наукового дослідження. 

2. Основні етапи становлення та розвитку науки. 

3. Поняття, цілі, функції та завдання науки. 

4. Структурні елементи науки та їх характеристика. 

5. Наукознавство як система знань. 

6. Класифікація наук, її розділи та їх характеристика. 

7. Основні риси працівника науки. 
 

1. Процес руху людської думки від незнання до знання називається 

пізнанням. В його основі лежить відображення і відтворення об’єктивної 

дійсності в свідомості людини в процесі її суспільної, виробничої та наукової 

діяльності, що називається практикою. 

Наукове пізнання – це дослідження, яке характерне своїми особливими 

цілями, завданнями, методами отримання і перевірки нових знань, з метою 

оволодіння законами розвитку суспільства та методами їх впливу на хід 

подальших подій. 
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Знання – це результат пізнання дійсності, адекватне її відображення у 

свідомості людини в формі узагальнених уявлень про закономірні зв‘язки 

об‘єктивної реальності. 

Наукові знання відрізняються від повсякденних, якими люди 

користуються для вирішення щоденних завдань. Вони можуть бути відносними 

і абсолютними. Перші, являючись вірним відображенням дійсності, 

відрізняються неповнотою сумісності образу з об’єктом; другі є повним 

відтворенням узагальнюючих уявлень про об’єкти, що забезпечує сумісність 

образу з об’єктом. 

Істинне наукове знання є об‘єктивним незалежно від думки окремих 

суб’єктів. Формою здійснення і розвитку пізнання, що надає динамізму науці, є 

наукове дослідження. 

Наукове дослідження це є процес цілеспрямованого пізнання об’єкту з 

метою установлення закономірностей його виникнення, розвитку і 

перетворення в інтересах раціонального використання суспільством у 

практичної діяльності., результатом якого виступають нові системи понять, 

законів, теорій, ідей, матеріальних розробок тощо. Він пов’язаний з вивченням 

явищ і процесів, аналізом впливу на них різноманітних чинників та їх взаємодії 

за допомогою наукових методів, а також умов та наслідків отримання 

доведених і корисних для науки і практики рішень з максимальним ефектом. 

Метою наукового дослідження є визначення конкретного об‘єкта, 

процесу або явища, всебічне і достовірне вивчення їх структури, характеристик, 

зв‘язків і відносин на основі існуючих принципів та методів наукового 

пізнання, а також впровадження у виробництво, практику нових і корисних 

результатів. Воно здійснюється задля одержання наукового результату та 

усунення причин, що утримають процес розвитку об’єкта дослідження. 

Науковий результат – нове знання, одержане в процесі фундаментальних 

або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової 

інформації. 

Об’єкт дослідження – це предмет пізнання. Він являє собою оточуючий 

матеріальний світ і форми його віддзеркалювання, які вибирають відповідно 

мети дослідження. Ним може бути будь-яка матеріальна чи ідеальна система у 

виді емпіричного (фізичні та природні предмети, речовина, якість продукції, 

собівартість тощо) або теоретичного (закономірність явища, дія закону, 
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співвідношення та взаємозв’язки тощо) об’єкту і складають предмет пізнання. 

це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. 

Предмет дослідження - це все, що складає внутрішній устрій об’єкта 

дослідження, його структуру та взаємозв’язки елементів, їх відносини та 

властивості, зміна яких впливає на стан, поведінку та розвиток об’єкта. 

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його 

частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна 

увага, оскільки предмет дослідження визначає глибину та обсяг дослідження. 

Тому при визначенні об’єкту та предмету дослідження треба виходити з їх 

причинно-наслідкових зв’язків, враховуючи те, що усяка зміна, пов’язана з 

предметом, обов’язково приведе до зміни стану об’єкта, отже, й зможе 

викликати певну невідповідність в процес його існування та розвитку. 

2. Наука – це система знань, яка безперервно розвивається. Історія 

зародження і розвитку науки характеризується окремими етапами. ЇЇ розвиток 

здійснюється як еволюційним, так й революційним шляхами. Наукова 

революція викликає ламання існуючих уявлень, перегляд фундаментальних 

понять і призводить до народження нових наукових відкриттів, нової системи 

знань, яки стають рушійною силою у розвитку техніки, технології, суспільства. 

Перший етап розвитку науки пов’язаний з періодом природознавства (5 

ст. до н.е. – 15 ст. н.е.), який характеризується об’єднанням теолого-

догматичних передумов з раціоналістичною методикою та інтересами до 

формально-логічних проблем, тобто так званою схоластикою. 

Завершився цей період першою науково-технічною революцією (НТР), 

яка переборола середньовікову схоластику і створила наукові основи 

природознавства: математики, астрономії, механіки, медицини тощо (15 - 17 ст. 

н.е.). Цей період характеризується й розвитком промислового виробництва, 

зміною економічних формацій. 

Другий період у розвитку природознавства – характеризується як 

революційний у науці (середина 16 ст. – кінець 19 ст.). Він зруйнував 

метафізичні прояви про незмінність природи і затвердив діалектичні ідеї 

всезагального розвитку та зв’язків у природі на основі атомістичної теорії і 

періодичного закону у хімії, учення про збереження та перетворення енергії у 

фізиці, еволюційної теорії в біології, виникнення нових галузей виробництва, 
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загострювання протиріччя між продуктивними силами та виробничими 

відносинами.  

Революційна ідея розвитку і всезагального зв‘язку природи характеризує 

другий етап революції в науці й техніці. 

Третій етап розвитку науки (кінець 19 ст. – 20 ст.) призвів до чергової 

революції в природознавстві. Вона вступила в нову, специфічну стадію, фізика 

переступила поріг мікросвіту, був відкритий електрон, закладені основи 

квантової механіки. Одержали розвиток молекулярна біологія, генетика, 

хімічна фізика, кібернетика, біокібернетика, біоніка тощо. Відбулась 

індустріалізація науки. Вона перетворилася у виробничу силу суспільства. 

На сучасному етапі наука розвивається в трьох напрямах: мікросвіт – 

вирішення проблеми на рівні елементарних частин і атомних структур; мегасвіт 

– вивчення Всесвіту, починаючи з сонячної системи до сфер позагалактичного 

простору; макросвіт – вивчення функцій вищих структур живої матерії. 

Таким чином, наука – це сфера безперервного розвитку людської 

діяльності, основною ознакою і головною функцією якої є відкриття, вивчення 

й теоретична систематизація об‘єктивних законів про об‘єктивну дійсність та їх 

практичне застосування. 

3. Основною метою науки є опис, пояснення і передбачення процесів та 

явищ об‘єктивної дійсності, які є предметом її вивчення, для використання їх у 

практичній діяльності людства. 

Основна функція науки – розвиток системи знань, які сприяють 

створенню раціональних суспільних відносин і використанню продуктивних 

сил в інтересах усіх членів суспільства.  

Основна функція формується сукупністю окремих конкретних функцій 

науки: соціальної пам‘яті, гносеологічної, нормативної, комунікативної, 

аксіологічної, креативної, виховної. 

4. Наука як система знань має специфічну структуру, яка включає ряд 

елементів: 

- наукова ідея – інтуїтивне пояснення явищ без проміжної аргументації, 

без осмислення всієї сукупності зв‘язків, на основі яких робляться висновки; 

- гіпотеза – наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ 

або причин, які зумовлюють даний наслідок; 
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- закон – виражає певний суттєвий зв‘язок явищ, процесів і особливостей 

матеріальних об‘єктів; 

- парадокс – це твердження, яке різко відрізняється від загальноприйнятої 

думки, заперечення того, що є «безперечно правильним»; 

- теорія – система узагальнених знань, пояснення тих чи інших сторін 

дійсності. Структуру теорії формують наукові концепції, принципи, аксіоми, 

положення, факти; 

- наукова концепція – система поглядів, теоретичних положень, основних 

тверджень щодо об‘єкта дослідження, які об’єднані певною ідеєю; 

- принципи – вихідні положення, правило, що виникло в результаті 

об‘єктивно осмисленого досвіду; 

- поняття – це думка, виражена в узагальненій формі, яка визначає суттєві 

і необхідні ознаки предметів та явищ і взаємозв‘язки. 

5. Наукознавство – це наука, яка вивчає закономірності розвитку науки, 

структуру і динаміку наукового знання та наукової діяльності, взаємодію науки 

з іншими соціальними інститутами та сферами матеріального та духовного 

життя суспільства. 

Приблизно в 30-ті роки двадцятого століття почала формуватися 

проблематика наукознавства і тільки в 60-ті роки цього ж століття наука про 

науку сформувалась як окрема галузь, коли чітко визначився предмет і 

завдання наукознавства. 

Основними завданнями наукознавства є: вивчення законів і тенденцій 

розвитку науки, аналіз взаємодій наук, прогноз розвитку науки, проблеми 

наукового знання й наукової творчості, організація науки й управління її 

розвитком. 

6. Класифікація наук у наукознавстві виконує функції групування 

наукових знань в певні системи, що сприяє уніфікації науки, її міжнародним 

зв‘язкам і зростанню темпів розвитку. Класифікація фіксує (відображає) 

закономірні зв'язки між об'єктами, визначає їх місце і основні властивості в 

цілісній системі, є засобом збереження та пошуку інформації. 

Метою класифікації наук є розкриття взаємного зв'язку між науками на 

основі певних принципів і відображення цих зв'язків у вигляді логічно 

аргументованого розміщення, групування сукупності наук в єдину систему 

знань і графічного відображення структури взаємозв'язку між ними. 
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Найвідомішими і найбільш визнаними класифікаціями наук і наукових 

досліджень є їх розмежування за критеріями: 

- об’єкта і предмета дослідження; 

- сфери дослідження; 

- способів і методів одержання нового знання; 

- зв’язків із предметною діяльністю. 

Державною атестаційною комісією (ДАК) України за згодою 

Міністерства освіти і науки України затверджена така Національна 

класифікація наук: 

01. фізико-математичні науки;  

02. хімічні науки;  

03. біологічні; 

04. геологічні; 

05. технічні;  

06. сільськогосподарські;  

07. історичні; 

08. економічні;  

09. філософські;  

10. філологічні;  

11. географічні; 

12. юридичні;  

13. педагогічні;  

14. медичні;  

15. фармацевтичні; 

16. ветеринарні;  

17. мистецтвознавство;  

18. архітектура;  

19. психологічні; 

20. воєнні;  

21. національна безпека;  

22. соціологічні;  

23. політичні; 

24. фізичне виховання й спорт;  

25. державне управління. 
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Кожна із цих наук включає декілька груп. Оформлення науки як 

соціального інституту, відбулося тільки на початку XVIII ст., коли в Європі 

були створені наукові товариства і академії, а також почали видаватись наукові 

журнали. 

7. Наука є особливою сферою людської діяльності, і вона вимагає певних 

якостей від людей, які нею займаються: професійні знання, допитливість, 

спостережливість, ініціативність, почуття нового, зацікавленість у справі, 

пунктуальність, ретельність, відповідальність і надійність, витримка та 

терпіння, скромність та самокритичність, комунікабельність, доброзичливість, 

цілеспрямованість, честолюбство, чесність, зовнішній вигляд. 

Дуже важливо навчитись самостійно розбиратися в складних питаннях 

теорії і практики, працювати з науковою літературою, вміти знайти головне, 

вирішальну ланку в даних умовах. Вміння виділити основні проблеми в науці 

дає можливість правильно визначити стратегію, обґрунтувати перспективні 

плани її розвитку. Науковий працівник має бути всебічно розвиненим 

спеціалістом, володіти досягненнями вітчизняної і світової науки в своїй галузі.  

Узагальнене бачення основних рис науковця можна представити у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Основні якості, що відповідають статусу науковця 

Творчі та ділові якості Основні характеристики 
1 2 

Професійні знання Наявність знань, що відповідають вимогам обраної діяльності. 
Обов'язкові елементи: високий рівень базової освіти, вміння 
користуватися комп'ютером, знання рідної та іноземної мов. 

Допитливість Високий рівень внутрішнього прагнення до пізнання істини, увага 
до непізнаного і незрозумілого, високий інтерес до нових знань, 
зокрема, наукової літератури як джерела знання. 

Спостережливість Здатність до цілеспрямованого сприйняття об'єктивних 
властивостей досліджуваних явищ, процесів, предметів. 

Ініціативність Здатність до самостійних рішень, внутрішнє спонукання до нових 
форм діяльності. 

Почуття нового Винахідництво, активна підтримка нового, творчий характер 
діяльності, нетерпимість до догматизму. 

Зацікавленість у справі Наявність мотивів, ідей, що спонукають до дослідження; ставлення 
до праці, як до важливого, привабливого заняття. 

Пунктуальність, 
ретельність 

Своєчасне і якісне виконання плану роботи, доручень тощо. 

Відповідальність і 
надійність 

Здатність брати на себе відповідальність за певну ділянку роботи, 
справу, за свої або чиїсь вчинки, дії, слова. 
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1 2 
Комунікабельність Уміння налагоджувати зв'язки з різними за віком, характером та 

посадою людьми. 
Доброзичливість Людяність, повага до інших людей, здатність розділити успіхи свого 

колективу. 
Честолюбство Прагнення стати відомим, мати популярність, можливість 

просування на службі. 
Зовнішній вигляд Гармонійне поєднання привабливості й елегантного стилю в одязі. 

 

Безперечно, найти людину, яка б відповідала в повному обсязі всім 

переліченим якостям важко, їх слід виховувати. Необхідна постійна робота над 

собою для розвитку здібностей, пам'яті, уваги, спостережливості, формування 

навичок. 

Наукова діяльність - інтелектуальна творча робота, спрямована на 

здобуття і використання нових знань. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Суть наукового пізнання, знання, наукового дослідження. Предмет 

наукового дослідження. 

2. Особливості основних етапів становлення науки. 

3. Основні напрями розвитку сучасної науки. 

4. Поняття, зміст, цілі, функції та завдання науки. 

5. Зміст структурних елементів науки. 

6. Сутність наукознавства і його розвиток. 

7. Характеристика основних розділів наукознавства. 

8. Розподіл наук на фундаментальні та прикладні. 

9. Класифікація наук відповідно до ДАК України. 

10. Особистісні і творчі якості працівника науки. 

Питання для обговорення на практичному занятті: 

1. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. 

2. Характеристика основних етапів становлення і розвитку науки. 

3. Напрями розвитку сучасної науки та її особливості. 

4. Поняття, цілі, функції і завдання науки. 

5. Характеристика основних структурних елементів науки. 

6. Основні розділи наукознавства та їх характеристика. 

7. Класифікація наук за різноманітними ознаками. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ 

 

Метою практичного заняття є з’ясувати принципи організації 

науково-дослідної роботи в Україні. 

Завдання теми: засвоїти структуру організацій, які формують науку 

України, розглянути зміст їх функцій; з’ясувати пріоритетні напрями розвитку 

науки, фінансування науки України, уяснити необхідність і порядок підготовки 

наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні, засвоїти поняття і сутність 

науково-дослідної роботи студентів, умови її успішного виконання, виявити 

умови, за якими випускники ВНЗ можуть бути рекомендовані до вступу в 

аспірантуру, на викладацьку роботу. 

Основні терміни і поняття теми: принципи державного управління та 

регулювання науковою діяльністю, організаційна структура науки України, 

Національна академія наук України, Рада з питань науки та науково-технічної 

політики, Державний фонд фундаментальних досліджень, Вчена рада наукової 

установи, державні наукові та науково-технічні програми, європейські 

програми науково-технічного співробітництва, аспірантура, Державна 

атестаційна комісія України (ДАК України), докторантура, наукові гуртки. 

Зміст теми. Основні напрями державної політики України з наукової та 

науково-технічної діяльності. Структура організацій, які формують науку 

України, та їх основні функції. Перспективні напрями структури науки 

України. Пріоритетні напрями державної підтримки в Україні у сфері 

наукового розвитку, у сфері технологічного розвитку, у сфері виробництва. 

Державна інноваційна політика. Фінансування наукової та науково-технічної 

діяльності в Україні. Європейські програми науково-технічного 

співробітництва в Україні. Пріоритетні напрями фінансування науки в Україні. 

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру. 

Самостійна підготовка кадрів. Підготовка кадрів вищої кваліфікації. Основні 

риси кваліфікованої наукової роботи – кандидатської дисертації, докторської 

дисертації.  

Література: [1; 2; 3; 9; 11;15] 
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Основні питання [8, 18, 19]: 

1. Структура організацій, які формують науку України. 

2. Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні. 

3. Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні. 

4. Науково-дослідна робота студентів. 

1. Розвиток науки і техніки є визначальним чинником прогресу 

суспільства, підвищення добробуту його членів, їхнього духовного та 

інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної 

державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і 

невід‘ємної складової національної культури та освіти. 

Загальні цілі і завдання науки на конкретний період розвитку кожна 

держава визначає виходячи з їх соціально-економічного і політичного стану. 

Державна політика України з наукової та науково-технічної діяльності 

спрямована на: 

- примноження національного багатства на основі використання наукових 

і науково-технічних досягнень; 

- створення умов для досягнення високого рівня життя людей, їхнього 

фізичного і інтелектуального розвитку за допомогою використання сучасних 

досягнень науки і техніки; 

- зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та 

науково-технічних досягнень; 

- забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної 

творчості. 

Для досягнення основних цілей держава забезпечує: 

• соціально-економічні, організаційні, правові умови для формування та 

ефективного використання наукового та науково-технічного потенціалу, 

включаючи державну підтримку суб'єктів наукової і науково-технічної 

діяльності; 

• створення сучасної інфраструктури науки і системи інформаційного 

забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, інтеграції освіти, 

науки і виробництва; 

• підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку наукових кадрів; 

• підвищення престижу наукової і науково-технічної діяльності, підтримку 

та заохочення наукової молоді; 
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• фінансування та матеріальне забезпечення фундаментальних досліджень; 

• підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, державних 

наукових і науково-технічних програм та концентрацію ресурсів для їх 

реалізації; 

• створення ринку наукової і науково-технічної продукції та впровадження 

досягнень науки і техніки в усі сфери суспільного життя; 

• правову охорону інтелектуальної власності та створення умов для її 

ефективного використання; 

• організацію статистики в науковій діяльності; 

• проведення наукової і науково-технічної експертизи виробництва, нових 

технологій, техніки, результатів досліджень, науково-технічних програм і 

проектів тощо; 

• стимулювання наукової та науково-технічної творчості, винахідництва та 

інноваційної діяльності; 

• пропагування наукових та науково-технічних досягнень, винаходів, нових 

сучасних технологій, внеску України у розвиток світової науки і техніки; 

• встановлення взаємовигідних зв'язків з іншими державами для інтеграції 

вітчизняної та світової науки. 

При здійсненні державного управління та регулювання науковою 

діяльністю держава керується принципами: 

• органічної єдності науково-технічного, економічного, соціального та 

духовного розвитку суспільства; 

• поєднання централізації та децентралізації управління у науковій 

діяльності; 

• додержання вимог екологічної безпеки; 

• визнання свободи творчої, наукової і науково-технічної діяльності; 

• збалансованості розвитку фундаментальних і прикладних досліджень; 

• використання досягнень світової науки, можливостей міжнародного 

наукового співробітництва; 

• свободи поширення наукової та науково-технічної інформації; 

• відкритості для міжнародного науково-технічного співробітництва, 

забезпечення інтеграції української науки в світову в поєднанні з 

захистом інтересів національної безпеки. 
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Організаційна структура науки є складною, розгалуженою системою. 

Державне регулювання і управління розвитком науки здійснюють Верховна 

Рада України, Кабінет Міністрів України і Президент України. Вищим органом 

організації науки є Національна академія наук України (НАН України). 

Сукупність всіх органів влади та наукових установ України формують 

організаційну структуру науки. Президент України відповідно до Конституції 

України та законів України визначає систему органів виконавчої влади, які 

здійснюють державне управління у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності в Україні; забезпечує здійснення контролю за формуванням та 

функціонуванням системи державного управління у сфері наукової і науково-

технічної діяльності; для здійснення своїх повноважень у науковій і науково-

технічній сфері створює консультативно-дорадчу раду з питань науки і 

науково-технічної політики, яка сприяє формуванню державної політики щодо 

розвитку науки, визначення пріоритетних науково-технічних напрямів, 

вироблення стратегії науково-технологічного та інноваційного розвитку, 

розглядає пропозиції щодо ефективного використання коштів Державного 

бюджету України, які спрямовуються на розвиток науки, технологій та 

інновацій, щодо удосконалення структури управління наукою, системи 

підготовки і атестації кадрів. 

Верховна Рада України визначає основні засади і напрями державної 

політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності; затверджує 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та загальнодержавні 

(національні) програми науково-технічного розвитку України; здійснює інші 

повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання. 

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої 

влади здійснює науково-технічну політику держави; подає Верховній Раді 

України пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та її 

матеріально-технічного забезпечення; забезпечує реалізацію 

загальнодержавних науково-технічних програм; затверджує державні 

(міжвідомчі) науково-технічні програми відповідно до визначених Верховною 

Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. 

Вищим науковим органом держави є НАН України, яка очолює, 

організовує і здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з 

найважливіших проблем природничих, технічних і гуманітарних наук, а також 

координує здійснення фундаментальних досліджень у наукових установах та 
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організаціях незалежно від форм власності. При НАН України створюється 

Міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень в Україні. 

Положення про раду та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Керівництво НАН України здійснює її Президент, який вибирається 

загальними зборами вчених. НАН складається із ряду відділень відповідних 

галузей наук. Крім галузевих, є територіальні відділення (Донецький, Західний, 

Південний) і територіальні філії. 

Галузеві відділення НАН об‘єднують науково-дослідні інститути. Крім 

НАН в Україні функціонують державні галузеві академії наук – Українська 

академія аграрних наук, Металургійна академія України, Академія медичних 

наук тощо, які є державними науковими організаціями. 

Академії щорічно звітують перед Кабінетом Міністрів України про 

результати наукової і науково-технічної діяльності та використання коштів, 

виділених їм з Державного бюджету України. 

При Президентові України створена Рада з питань науки та науково-

технічної політики як консультативно-дорадчий орган, з метою сприяння 

формуванню державної політики щодо розвитку науки, визначенню 

пріоритетних напрямів, розробці стратегії технологічного розвитку, 

вдосконаленню структури управління наукою та системи підготовки і атестації 

кадрів. Раду очолює Президент України. 

В Україні діє розгалужена система наукових організації. Колегіальним 

дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю 

наукової установи є вчена рада наукової установи, яка визначає основні 

напрями наукової діяльності, здійснює оцінку тематики та результатів науково-

дослідних робіт, затверджує плани досліджень, затверджує теми дисертацій 

здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників, обирає за конкурсом на 

вакантні посади наукових працівників тощо. 

Наукові установи включаються Міністерством освіти і науки України до 

Державного реєстру наукових установ за умови проходження державної 

атестації. 

2. Світовий досвід свідчить, що темпи розвитку тієї чи іншої держави 

багато в чому залежать від правильності вибору пріоритетного фінансування і 

підтримки розвитку науки. Структурне співвідношення фундаментальних наук 

(Ф), прикладних (П) та дослідження й розробок (Р), яке властиве державам з 
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високим технологічним рівнем, високою наукомісткістю промислового 

потенціалу, складається за схемою: Ф=15-16%; П=22-25%; Р=59-63%. 

Фундаментальні науки мають розвиватись випереджальними темпами, 

створюючи теоретичну базу для прикладних наук. Для сучасної науки 

характерний такий цикл: фундаментальні - прикладні розробки - впровадження. 

Враховуючи світові тенденції у розвитку науки в Україні, найбільш 

пріоритетними напрямами державної підтримки мають стати: 

у сфері наукового розвитку: 

• фундаментальна наука, насамперед, розробки вітчизняних наукових 

колективів, що мають світове визнання; 

• прикладні дослідження і технології, в яких Україна має значний 

науковий, технологічний та виробничий потенціал і які здатні 

забезпечити вихід вітчизняної продукції на світовий ринок; 

• вища освіта, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів з 

пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку; 

• розвиток наукових засад розбудови соціально орієнтованої ринкової 

економіки; 

наукове забезпечення вирішення проблем здоров'я людини та екологічної 

безпеки; 

• система інформаційного та матеріально-технічного забезпечення наукової 

діяльності; 

у сфері технологічного розвитку: 

• дослідження і створення умов для високопродуктивної праці та сучасного 

побуту людини; 

• розроблення засобів збереження і захисту здоров'я людини, забезпечення 

населення медичною технікою, лікарськими препаратами, засобами 

профілактики і лікування; 

• розроблення ресурсо-, енергозберігаючих технологій; 

• розроблення сучасних технологій і техніки для електроенергетики, 

переробних галузей виробництва, в першу чергу агропромислового 

комплексу, легкої та харчової промисловості; 

у сфері виробництва: 

• формування наукоємних виробничих процесів, сприяння створенню та 

функціонуванню інноваційних структур (технопарків, інкубаторів тощо); 

• створення конкурентоспроможних переробних виробництв; 
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• технологічне і технічне оновлення базових галузей економіки держави; 

• впровадження високорентабельних інноваційно-інвестиційних проектів, 

реалізація яких може забезпечити якнайшвидшу віддачу і започаткувати 

прогресивні зміни в структурі виробництва і тенденціях його розвитку. 

Невід‘ємною частиною державної інноваційної політики має стати 

створення умов для розширення сфери та масштабів попиту, пропозицій і 

розповсюдження наукових знань в країні, комерційного впровадження науково-

технічних розробок у виробництво. 

Обсяги фінансування загальнодержавних науково-технічних програм 

щорічно визначаються Верховною Радою України при прийнятті Закону 

України про Державний бюджет України. 

Нині в Україні, крім державних фондів, діє низка міжнародних 

організацій, що здійснюють відбір пропозицій та фінансування вітчизняних і 

спільних наукових проектів. 

Система підтримки науки в Україні є триступеневою: 

1. Базове фінансування – переважно бюджетне фінансування, яке 

забезпечує виконання планових наукових досліджень; 

2. Державні програми різних рангів – зорієнтовані на виконання 

досліджень за пріоритетними напрямками; 

3. Підтримка проектів, запропонованих самими науковцями в 

ініціативному порядку, що стосується виконання оригінальних 

фундаментальних досліджень як пошукових, так і найбільш розвинутих. 

Серед пріоритетних напрямів фінансування науки України виділяють 

такі: фундаментальні дослідження; астрономія, астрофізика; біологія; хімія; 

медицина; керована термоядерна реакція; дослідження зміни клімату планети; 

космічні програми; захист навколишнього середовища; розвиток екологічно 

чистих технологій; молекулярна фізика; дослідження мозку; наукомістке 

машинобудування; автомобілебудування; інформаційні і комунікаційні 

технології; дослідження, що гарантують конкурентоспроможність та 

економічне зростання; енергетика, енергозбереження; розробка та виробництво 

інтегральних схем; нові матеріали; мобільність наукових кадрів; сфера 

державного управління; підготовка вчених; відновлення лабораторного й 

експериментально-виробничого устаткування. 
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3. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

в Україні ведеться академіями, вищими навчальними закладами, науково-

дослідними інститутами та на виробництві з 25-ти галузей науки за науковими 

спеціальностями – понад 600. 

Основною формою підготовки є аспірантура. Аспірантура створюється 

при ВНЗ, науково-дослідних інститутах, які мають відповідний кадровий склад 

і необхідну наукову і матеріальну базу. Підготовка кадрів вищої кваліфікації – 

докторів здійснюється в докторантурі ( в 70-ти ВЗО України). 

Підготовка аспірантів ведеться за індивідуальним планом, затвердженим 

Вченою Радою ВНЗ або НДІ на весь період навчання. За цей час аспірант 

зобов'язаний: 

- здати кандидатські іспити зі спеціальності, іноземної мови та філософії; 

- виконати індивідуальний план, за результатами науково-дослідної 

роботи написати не менше трьох статей і віддрукувати їх у журналах, що 

входять до переліку видань ВАКу України; 

- оволодіти технікою та методикою проведення наукових досліджень; 

- підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівень. 

Для надання допомоги в проведенні наукових досліджень призначається 

науковий керівник, як правило, доктор або професор. Особистість наукового 

керівника відіграє величезну роль у підготовці аспіранта. Аспірант має 

постійно бути в полі зору керівника, вчитись у нього педагогічній та науковій 

майстерності, обговорювати напрями і результати дослідження. Аспіранти 

щорічно звітують про хід виконання індивідуального плану на кафедрі або у 

відділі. 

Закінчується навчання в аспірантурі захистом дисертації на спе-

ціалізованій Вченій Раді на здобуття вченого ступеня кандидата наук. 

Дисертація на здобуття вченого ступеня - це кваліфікована наукова 

робота, виконана особисто аспірантом, пошукувачем у вигляді спеціально 

підготовленого рукопису або опублікованої наукової монографії, в якій 

містяться науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати, 

наукові положення, що пропонує автор для публічного захисту. 

4. Основним завданням вищої школи в сучасних умовах є підготовка 

всебічно розвинених, здатних безперервно вчитись, поповнювати і 

поглиблювати свої знання фахівців. Сутність освіти - навчати думати, 
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самостійно вчитись, адаптуватись до суспільства, яке змінюється, підвищувати 

свій теоретичний та професійний рівень.  

Успішне виконання студентської науково-дослідної діяльності може бути 

при додержанні таких умов: 

- активна участь студентів у науковій роботі протягом усього періоду 

навчання; 

- поступове ускладнення завдань з орієнтацією студента в напрямі його 

спеціальності; 

- забезпечення взаємодії в науковій роботі студентів старших і менших 

курсів; 

- тісний зв'язок наукової роботи з навчальною і науковою діяльністю 

кафедри. 

Реалізована в комплексі науково-дослідна робота студентів забезпечує: 

- формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами 

наукового дослідження; 

- оволодіння спеціальністю та досягнення високого професіоналізму; 

- розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у 

вирішенні практичних завдань; 

- прищеплення студентам навиків самостійної науково-дослідної роботи; 

- розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання в 

практичній роботі, залучення здібних студентів до розв'язання наукових 

проблем, що мають важливе значення для теорії і практики; 

- необхідність оновлення і вдосконалення своїх знань; 

- створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання 

резерву вчених, викладачів, дослідників. 

Наукова робота студентів є складовою навчального плану і 

організовується на основі «Положення про наукову роботу студентів», 

розробленого Міністерством освіти і науки України, де чітко сформульовані 

завдання для кафедр і факультетів. 

Науково-дослідна робота студентів у межах навчального плану є 

обов'язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми навчальної 

роботи: 

- написання наукових рефератів з конкретної теми в процесі вивчення 

дисципліни соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно-

орієнтованих, спеціальних дисциплін, курсів спеціалізації та за вибором; 
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- виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних 

завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку; 

- виконання нетипових завдань дослідницького характеру в період 

виробничої практики та на замовлення; 

- підготовка та захист курсових і дипломних робіт, пов'язаних із 

науковою проблематикою кафедри. 

Усі види і форми науково-дослідної роботи студентів спрямовані на 

активізацію творчих здібностей, застосування наукових методів при вирішенні 

практичних завдань. Зміст і форми НДРС мають відповідати основним 

напрямам науково-дослідної діяльності вищого навчального закладу, 

факультету. 

Основну роль в організації НДРС відіграють профілюючі, випускаючі 

кафедри. Вони розробляють форми науково-дослідної роботи в межах 

навчального процесу і поза ним. 

Кращі наукові роботи студентів публікуються в наукових журналах, 

доповідаються на конференціях різних рівнів, висуваються на конкурси, премії. 

Студенти-науковці, випускники ВНЗ за рішенням ДЕК та студентського 

науково-творчого товариства можуть бути рекомендовані до вступу в 

аспірантуру, на викладацьку роботу. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Структура організацій, які формують науку України. 

2. Функції основних організаційних структур науки України. 

3. Структура науки у ХХI столітті. 

4. Основні напрями державної підтримки у сфері наукового розвитку, 

технологічного розвитку, у сфері 

виробництва. 

5. Триступенева система підтримки науки в Україні. 

6. Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні. 

Питання для обговорення на практичному занятті: 

1. Структура організацій, які формують науку України. 

2. Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні. 

3. Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні. 

4. Поняття методології та методики наукових досліджень. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Метою практичного заняття є сформувати розуміння щодо основних 

аспектів методології науки та усвідомити сутність методів наукового 

дослідження та специфіку вирішення економічних проблем. 

Завдання теми: з’ясувати сутність методології науки, методи та рівні 

наукового пізнання; уяснити системи методів теоретичного та емпіричного 

рівнів, основи методології економічних досліджень; ознайомитись з сутністю 

загальнонаукових, конкретно-наукових та спеціальних методів. 

Основні терміни і поняття теми: методологія, методологія науки; 

системність методів; чуттєве та раціональне пізнання, методи загальнонаукові, 

конкретно-наукові, спеціальні, традиційні, сучасні, міждисциплінарні; методи 

економічного дослідження; ідеалізація, формалізація, аналіз, синтез, індукція, 

дедукція, прийняття гіпотез, створення теорії, узагальнення, емпіричний рівень, 

опис, спостереження, експеримент, пізнавальні прийоми, моделювання, 

абстракція, узагальнення, уявлений експеримент. 

Зміст теми. Багаточисельність визначення методології. Функції 

методології. Історія розвитку методології науки. Визначення методики та 

методу досліджень. Діалектичний матеріалізм як загальний метод дослідження 

економічних процесів. Метод діалектичного матеріалізму та його основні 

положення: розгляд всіх явищ в процесі розвитку, вивчення розвитку від 

простого до складного, шляхом накопичення кількості і переходу кількісних 

змін в якісні, вияв у кожному явищі внутрішніх протиріч, боротьба яких 

виступає рушійною силою розвитку. Категорії філософії в дослідженні 

економічних процесів і явищ. Використання в економічних дослідженнях 

категорій філософії: сутності та явища; змісту і форми; одиничного, особливого 

і загального; закону випадковості і необхідності; причин і витоків; можливості і 

дійсності; цілі і свободи; індивідуального і масового; статистичної сукупності; 

закону великих чисел; статистичної і динамічної закономірності; вірогідності. 

Ґрунтування загальнонаукових методів на логіці – науці про закони мислення. 
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Категорії діалектичної логіки: порівняння, аналіз і синтез, індукція і дедукція, 

аналогія, гіпотеза, шлях від абстрактного до конкретного, історичне і логічне. 

Основні закони формальної логіки: закон тотожності, закон протиріч, закон 

достатньої підстави. Специфічні методи економічного дослідження: 

статистичні та економіко-математичні. Групування статистичних методів: 

групування, загальні економічні показники, статистичні таблиці і графіки. 

Структурні і динамічні графіки, правила їх побудови. 

Література: [2; 7; 9; 11; 14; 21; 26] 

Основні питання [4, 8, 17]: 

1. Поняття методології та методу наукових досліджень. 

2. Науковий метод та його характеристики. 

3. Система методів теоретичного та емпіричного рівнів дослідження. 

4. Конкретно-наукові та спеціальні методи. 

5. Методи економічного дослідження. 

1. Кожна наука має свої методи пошуку і обґрунтування наукової істини. 

Метод наукового дослідження – це система розумових і (або) практичних 

операцій (процедур), які націлені на розв‘язання певних пізнавальних завдань з 

урахуванням певної пізнавальної мети 

Методологія (від грецького methodes – пізнання, logos – вчення) – це 

вчення про методи дослідження, про правила мислення при створенні теорії 

науки. 

Поняття методології є складним і в різних літературних джерелах 

пояснюється по різному. У багатьох зарубіжних літературних джерелах поняття 

методології і методів дослідження не розмежовуються. Вітчизняні науковці 

методологію розглядають як вчення про наукові методи пізнання і як систему 

наукових принципів, на основі яких базується дослідження та проводиться 

вибір пізнавальних засобів, методів і прийомів дослідження. 

Методологія включає фундаментальні, загальнонаукові принципи, що є її 

основою, конкретно наукові принципи, що лежать в основі теорії тієї чи іншої 

дисципліни або наукової галузі, і систему конкретних методів і технік, що 

застосовуються для вирішення спеціальних дослідницьких завдань. 
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Головна мета методології науки – вивчення і аналіз методів, засобів, 

прийомів, за допомогою яких отримують нові знання в науці як на 

емпіричному, так і теоретичному рівнях пізнання. 

Методологія – це схема, план вирішення поставлених завдань наукового 

дослідження. Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус будь-

якої проблеми вимагає певної методики дослідження. 

Методика – це вчення про особливості застосування окремого методу чи 

системи методів. Методика є системною сукупністю прийомів дослідження, це 

система правил використання методів, прийомів і техніки дослідження; це 

сукупність взаємозалежних методів навчання чому-небудь, практичного 

виконання чого-небудь, які здійснюються у визначеній послідовності. 

Якщо ця сукупність строго послідовна від початку дослідження і до 

отримання результатів, то це називається алгоритмом. 

Вибір конкретних методів дослідження диктується характером матеріалу, 

умовами і метою конкретного дослідження. 

Метод - спосіб досягнення якої-небудь мети або рішення конкретної 

задачі; сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного 

освоєння (пізнання) дійсності. 

2. Крім загального і конкретних об'єктів, а також предмета дослідження, 

кожна наука має свої методи пошуку і обґрунтування наукової істини. Метод 

наукового дослідження - це система розумових і (або) практичних операцій 

(процедур), які націлені на розв'язання певних пізнавальних завдань з 

урахуванням певної пізнавальної мети. В кінцевому підсумку і мета, і завдання 

дослідження зумовлені духовними і матеріальними потребами суспільства і 

(або) внутрішніми потребами самої науки. 

Функція методу полягає в тому, що з його допомогою отримують нову 

інформацію про навколишню дійсність, заглиблюються в сутність явищ і 

процесів, розкривають закони і закономірності розвитку, формування і 

функціонування об'єктів, які досліджуються. Від якості методу, правильності 

його застосування залежить істинність отриманого знання. Істинні знання 

можна одержати лише у випадку застосування правильного методу (методів). 

Загалом кожен науковий метод має характеризуватися такими рисами: 

• ясність, тобто загальнозрозумілість методу. Цією рисою один метод 

відрізняється від іншого. Неясність у використанні методу 
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енерговиробничих циклів (ЕВЦ) призводить до плутанини щодо його 

використання і підміни ним методу міжгалузевих комплексів там, де 

вивчення компонентної структури локальних комплексів доцільніше було 

б здійснювати цим способом; 

• націленість, тобто підпорядкованість методу досягненню певної мети, 

розв'язанню певних конкретних завдань; 

• детермінованість - сувора послідовність використання методу. Іншими 

словами - максимальна його алгоритмізація; 

• результативність - здатність методу забезпечувати досягнення певної 

мети (сюди входить і плідність методу); 

• надійність - здатність методу з великою ймовірністю забезпечувати 

отримання бажаного результату; 

• економічність - здатність методу добиватися певних результатів із 

найменшими витратами засобів і часу. 

3. Теоретичне дослідження з методологічної точки зору належить до 

вищого рівня наукового знання. Воно розкриває і обґрунтовує більш глибинні і 

суттєві сторони явищ, які вивчаються. 

На теоретичному рівні дослідження використовуються такі 

загальнонаукові методи: 

- ідеалізація – це уявне створення об’єктів і умов, які не існують в 

дійсності і не можуть бути практично створені; 

- формалізація – це метод вивчення різних об‘єктів, при якому основні 

закономірності явищ і процесів відображаються в знаковій формі за допомогою 

формул або спеціальних символів; 

- аналіз – це спосіб наукового дослідження, за яким явище поділяється на 

складові; 

- синтез – дослідження явища в цілому, на основі об‘єднання пов‘язаних 

один з одним елементів в єдине ціле); 

- індукція – це метод пізнання, згідно з яким на основі висновків про 

часткове роблять висновки про загальне; 

- дедукція – метод пізнання, заснований на висновках від загального до 

часткового; 

- абстрагування – відмова від другорядних фактів з метою зосередження 

уваги на важливих особливостях явища, яке вивчається; 
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- аксіоматичний метод – спосіб побудови наукової теорії, за яким деякі 

аксіоми приймаються без доказів і потім використовуються для отримання 

подальших знань за певним логічним правилом; 

- аналогія – нові знання про об’єкти чи явища отримують на основі того, 

що ці об’єкти і явища є подібними до інших. Метод тісно пов’язаний з 

моделюванням або модельним експериментом; 

- гіпотетичний метод – передбачає розробку наукової гіпотези, наукового 

передбачення, які мають елементи новизни і оригінальності на базі всіх 

основних методів; 

- системний аналіз – в основі лежить поняття системи, під якою 

розуміють сукупність багатьох об‘єктів, які характеризуються раніше 

визначеними властивостями з фіксованими між ними відносинами; 

- створення теорії – найбільш висока форма узагальнення і систематизації 

знань, є сукупністю основних ідей, понять, тлумачень в тій чи іншій галузі 

науки, об‘єднаних в одну достовірну систему знань про об’єкт теорії; 

- узагальнення – прийом здобуття нових знань шляхом розумового 

(уявного) переходу від конкретних висновків і заключень до більш загальних, 

які в найбільшій мірі відображають суть дослідницького процесу. 

Емпіричні завдання спрямовані на виявлення, точний опис і детальне 

вивчення різних фактів, явищ і процесів. 

На емпіричному рівні науковець отримує нові знання шляхом 

спостереження та експерименту. Результати емпіричного досліду і їх 

узагальнення (конкретні факти) складають початок наукового пізнання, за ними 

здійснюється констатація кількісних і якісних ознак властивостей об‘єкта, що 

вивчається, і вони стають носіями елементарного знання. 

На емпіричному рівні пізнання формується ряд прикладних наук. 

До пізнавальних прийомів належать: моделювання, ідеалізація, 

абстракція, узагальнення, уявлений експеримент. 

З пізнавальними прийомами тісно переплітаються такі форми 

узагальнень, як індукція і дедукція, аналіз і синтез. 

При розробці теорії застосовуються логічний і історичний методи. 

Логічний включає гіпотетично-дедуктивний і аксіоматичний методи. 

Історичний метод дозволяє досліджувати виникнення, формулювання і 

розвиток процесів і подій у часі. Науковий метод характеризується такими 

рисами як ясність, націленість, детермінованість, результативність, надійність, 
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економічність, відповідність об’єктові дослідження і рівню пізнання, 

теоретична обґрунтованість. 

Методи наукового пізнання поділяються на три групи: загальнонаукові, 

конкретно наукові та спеціальні. Загальнонаукові включають системи методів 

емпіричного, емпірично-теоретичного та теоретичного дослідження. 

Методи у процесі дослідження пов’язані між собою логічно, структурно. 

Тобто вони утворюють систему. 

Системність методів означає: 

- часто вони послідовно використовуються в одному і тому ж 

дослідженні; 

- використовуються на різних рівнях дослідження – емпіричному і 

теоретичному; 

- використовуються взаємопов’язано при переході від одного масштабу 

дослідження до іншого; 

- одні методи є формою виявлення (реалізації) інших, ширших за 

охопленням предметних областей чи засобів. 

4. Загальнонаукові методи використовуються у переважній більшості 

наук, наукових дисциплін і напрямів. Ці методи поділяються на групи: 

традиційні і сучасні. 

Традиційно загальнонауковими методами є: спостереження, аналіз і 

синтез, індукція і дедукція, порівняння і аналогія, узагальнення і абстрагування, 

метод експерименту. 

До сучасних загальнонаукових методів належать: моделювання, 

формалізація, деталізація, аксіоматико-дедуктивний. 

Моделювання - це дослідження об'єктів, явищ і процесів не без-

посередньо, а з допомогою їх замінників - моделей. У процесі моделювання 

експеримент у натурі замінюється експериментом на моделі.  

Конкретно-наукові методи (КНМ) - ті, що застосовуються в окремих 

науках або у кількох близьких між собою наукових дисциплінах.  Конкретно-

наукові методи поділяються на дві групи: міждисциплінарні і спеціальні.  

Міждисциплінарні методи – це методи, які можуть використовуватись у 

кількох пов’язаних генетично чи об’єднаних спільністю об’єкта дослідження 

науках. Найбільш поширеними з них є: метод польових досліджень; метод 

аналізу аналогових об’єктів; балансовий метод; картографічний метод. 
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Метод польових досліджень (МПД) використовується для безпо-

середнього вивчення об'єкта в натурі (вивчення в терені) шляхом 

спостереження за ним, інструментальним вимірюванням параметрів, 

дослідження функціонування, структури чи розвитку. Метод аналізу 

аналогових об'єктів - це вивчення подібних об'єктів шляхом їх порівняння, 

коли знання про один із них є достовірним. Балансовий метод визначається як 

група розрахункових прийомів для аналізу, прогнозування і планування 

розвитку динамічних систем з установленими потоками ресурсів і продукції і 

детермінованими залежностями між прибутковою і видатковою частинами. 

Картографічний метод - це складання картографічних моделей і отримання 

нового знання шляхом їх аналізу і перетворення.  

Спеціальними називаються методи, які обґрунтовуються певною наукою і 

використовуються головним чином у ній самій. До них належать: 

розрахунково-конструктивний, економіко-статистичний, теорія ймовірностей, 

метод ділових ігор, метод експертних оцінок. 

Таким чином, сучасна система конкретно-наукових методів досліджень 

включає найрізноманітніші засоби отримання наукової істини. У процесі 

вивчення конкретного об'єкта (-ів) найчастіше застосовується деяка сукупність 

методів і прийомів, що дає змогу найповніше і з оптимальними зусиллями 

досягнути поставленої мети. 

5. Пізнання економічних явищ і процесів - складний елемент відоб-

раження суті законів і закономірностей їх розвитку. Воно включає і 

використовує отримані знання в практичній діяльності. 

Загальним методом пізнання економічних явищ і процесів є діалектика. 

Основні її принципи: 

• вивчення явищ і процесів у народному господарстві не ізольовано один 

від одного, а в їх взаємному зв'язку (принцип системного підходу); 

• не в статичному стані, а в історичному розвитку (принцип історизму); 

• розгляд розвитку як переходу кількісних змін в якісні, як єдність 

протилежностей; 

• винаходи нового прогресивного в існуючому процесі (гносеологічний 

принцип). 

Додержання основних її принципів забезпечує розкриття загальних 

законів розвитку. Поряд із цим, економічні науки для пізнання суті явищ і 
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процесів використовують і специфічні методи дослідження: історичний, 

статистико-економічний, монографічний, експериментальний, розрахунково-

конструктивний, балансовий, абстрактно-логічний, економіко-математичні. 

Сукупність їх складає зміст методики економічних досліджень.  

При вивченні суспільних явищ і процесів застосовуються такі методи: 

історичний метод дослідження, який включає періодизацію явищ і процесів, 

аналіз внутрішньої структури і джерел розвитку, активної дії. 

Статистико-економічний метод використовують при вивченні масових 

явищ і процесів суспільного життя. Для їх пізнання слід вивчати всю 

сукупність фактів, які формують явище або процес. Цей метод включає: 

спостереження, економічні групування з використанням узагальнених і 

аналітичних показників (відносних величин, середніх, показники варіації 

тощо); статистико-економічний аналіз зв'язків між показниками з 

використанням графіків, паралельних рядів, індексів, кореляційного аналізу 

тощо; теоретичних узагальнень. 

Монографічний метод використовують при вивченні окремих типових 

суспільних явищ і досвіду передових вітчизняних та зарубіжних підприємств. 

Експериментальний метод забезпечує високу якість досліджень при 

вивченні організації і управління виробництвом, організації і діяльності вільних 

економічних зон, застосуванні безтарифних форм оплати та ін. 

Експериментальний метод включає: організацію наукового експерименту 

відповідно до поставленої мети; кількісний і якісний облік його результатів; 

статистичну й математичну обробку отриманих матеріалів; теоретичне 

обґрунтування і їх додаткову перевірку; розробку заходів для впровадження у 

виробництво отриманих результатів. 

Застосування розрахунково-конструктивного методу пов'язано з 

перспективами розвитку галузі, підприємства. Складними елементами методу є: 

вивчення об'єктивної реальності нових даних науки і практики з виявленням 

встановлених закономірностей; складання найбільш доцільних варіантів 

вирішення поставленого завдання з урахуванням досліджень науки і практики; 

технічна, технологічна і економічна оцінка результатів вирішення даної 

проблеми, розробка заходів з освоєння проекту. 

В економіці важливе значення має застосування балансового методу, суть 

якого полягає у забезпеченні пропорційного розвитку всіх галузей, розподілу 

ресурсів. Він також використовується при аналізі для виявлення взаємозв'язків 
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між багатьма економічними показниками. Цей метод включає: встановлення 

існуючих взаємозв'язків між явищами; визначення основної ланки в розвитку 

явищ; розробку науково обґрунтованих нормативів з урахуванням досягнень 

науки і розробку балансів на основі вимог економічних законів. 

Абстрактно-логічний метод вимагає цілеспрямованого, планового та 

систематичного вивчення явищ, логічного розподілу на складові на основі 

абстракції і виділення основної категорії (поняття), в якій є всі важливі ознаки 

явища, яке вивчається; формування існуючих ознак основної економічної 

категорії; логічне об'єднання складових явища і встановлення закономірностей 

його розвитку. Цей метод дослідження включає спостереження за доцільністю 

діяльності людей, спрямованої на перетворення природи суспільства; наукову 

абстракцію з використанням прийомів аналізу, аналогії, індукції і дедукції; 

теоретичні висновки з певних понять, категорій і законів, що відображають 

розвиток процесу. 

Економічні науки широко використовують економіко-математичний 

метод. Математичне програмування дозволяє знайти оптимальні варіанти 

організації виробництва, використання ресурсів. 

Сукупність всіх цих методів і додержання вимог може забезпечити 

високу якість економічних досліджень. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Науковий метод та його характеристики. 

2. Система методів дослідження. 

3. Використання методів в економічних дослідженнях. 

4. Методологія як певна система послідовних ідей. 

5. Поняття методики наукових досліджень. 

Питання для обговорення на практичному занятті: 

1. Поняття наукового методу та його основні риси. 

2. Поняття системності методів. 

3. Класифікація загальнонаукових методів. 

4. Характеристика груп конкретно-наукових методів. 

5. Методи економічного дослідження. 

5. Характеристика загальнонаукових методів економічного дослідження. 

6. Основи методології досліджень емпіричного рівня. 

7. Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КОНКРЕТНИХ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Метою практичного заняття: сформувати розуміння сутності теорії і 

практики конкретних соціально-економічних досліджень. 

Завдання теми: уяснити основні поняття, види та етапи проведення 

конкретно-економічного дослідження, ознайомитися з методологічним та 

методичним розділами програми. 

Основні терміни і поняття теми: конкретно-економічне дослідження, 

розвідувальне дослідження, описове дослідження, аналітичне дослідження, 

програма дослідження, методологічна функція програми, методична функція 

програми, організаційна функція програми. 

Зміст теми. Визначення конкретно-економічного дослідження. 

Характерна особливість конкретних досліджень. Основні види досліджень: 

розвідувальне, описове, аналітичне. Разове або повторне соціально-економічне 

дослідження. Види дослідження за масштабністю проведення: міжнародне, 

загальнонаціональне, регіональне, галузеве, локальне. Етапи проведення 

конкретних соціально-економічних досліджень: підготовчий етап, етап 

польового дослідження, підготовка зібраної інформації до обробки та її 

обробка, аналіз та узагальнення отриманої соціально-економічної інформації, 

підведення підсумків дослідження. Програма дослідження. Основні вимоги до 

формування програми. Функції програми конкретно-економічного 

дослідження. Структура програми дослідження. Методологічний розділ 

програми: опис проблемної ситуації та формування проблеми, формування 

теми і мети дослідження, визначення об’єкта і предмета дослідження, аналіз 

головних понять, висунення і перевірка гіпотез дослідження, формулювання 

основних завдань дослідження, попередній системний аналіз об’єкта 

дослідження. Методичний розділ програми: робочий план дослідження, 

розробка і обґрунтування вибірки показників, вибір і обґрунтування методів 

дослідження, логічна структура інструментарію для збирання первинної 

інформації, опис процедур опрацювання та аналізу даних. 
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Література: [2; 9; 13; 19; 26; 27; 31; 33] 

Основні питання [8, 10, 21]: 

1. Поняття, види та етапи конкретно-економічного дослідження. 

2. Поняття, функції та структура програми соціально-економічного 

дослідження. 

3. Методологічний розділ програми. 

4. Методичний розділ програми. 

1. Конкретно-економічне дослідження — це система логічно послідовних 

методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, спрямованих 

на вивчення, аналіз і систематизацію наукових фактів, виявлення зв'язків і 

залежностей між соціально-економічними явищами та процесами з метою 

прийняття на основі зібраної інформації рішень, розробки заходів щодо 

управління досліджуваним об'єктом, його розвитком. 

Залежно від глибини аналізу предмета вивчення, масштабності та 

складності завдань розрізняють такі основні види дослідження: розвідувальне, 

описове й аналітичне. 

Розвідувальне дослідження - це дослідження-проба методичного 

характеру, яке проводиться з метою отримання додаткової інформації про 

предмет та об'єкт дослідження, уточнення і коригування гіпотез, завдань та 

інструментарію. Крім того, за його допомогою визначається обсяг сукупності 

обстеження і з'ясовуються можливі труднощі, яких слід очікувати в ході 

дослідження. 

Описове дослідження (або інформаційне) є більш складним видом 

конкретно-економічного вивчення явища чи предмета. Метою цього 

дослідження є отримання емпіричної інформації, здатної дати відносно цілісне 

уявлення про досліджуване явище, його структурні компоненти, за допомогою 

яких можна було б перевірити висунуту гіпотезу, а в разі її підтвердження — 

зробити повний кількісний і якісний опис об'єкта. Інформацію збирають за 

описовим планом на підставі вибіркового чи монографічного обстеження, 

анкетування, групування, кореляційного аналізу тощо. 

Найбільш складним видом соціально-економічного аналізу є аналітичне 

дослідження. Воно пов'язане з розкриттям причин, які викликали появу того чи 

іншого явища й зумовили його характер, динаміку змін, гостроту 

суперечностей тощо. Для збирання інформації в процесі дослідження 
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використовуються комплексні методики, які взаємодоповнюють одна одну. 

Тому важлива роль у такому дослідженні належить процедурі інтерпретації 

інформаційного масиву. Природно, що за цих умов значно зростають вимоги до 

професійного рівня спеціаліста, зокрема, його вміння взаємопов'язувати 

інформацію, що надходить з різних джерел і різниться за формами. 

За масштабністю проведення розрізняють міжнародне, 

загальнонаціональне регіональне, галузеве і локальне дослідження. 

Конкретний вибір того чи іншого виду дослідження залежить від мети 

дослідження, специфіки досліджуваної проблеми, її наукової і практичної 

доцільності тощо. 

Етапи проведення конкретних соціально-економічних досліджень: 

1. Підготовчий етап включає: вивчення проблеми; розробку та 

затвердження програми дослідження; складання робочого плану, який має 

оперативний характер; підготовку інструментарію; розробку макетів, таблиць, 

бланків, анкет, інструкцій. 

2. Етап польового дослідження — збирання первинної інформації про 

досліджуваний об'єкт. 

3. Підготовка зібраної інформації до обробки та її обробка. 

4. Аналіз та узагальнення отриманої соціально-економічної інформації. 

5. Підведення підсумків дослідження, формулювання висновків і 

наукового обґрунтування рекомендацій, розробка прогнозів і проектів змін. 

2. Наукове дослідження - не довільна процедура, а серія логічно 

послідовних операцій органічно пов'язаних між собою єдиною метою, 

необхідністю отримання максимально вірогідних і надійних даних про 

досліджуване явище чи процес. Ці операції поєднуються в єдину систему 

головним документом — програмою дослідження. 

Програма дослідження — це документ, який регламентує всі етапи, стадії 

підготовки, організації та проведення конкретного дослідження. Вона виконує 

роль стрижневого кореня дослідження, зумовлюючи тим самим його змістовно-

смислову цінність, якість та надійність отриманої інформації. 

Серед основних вимог до формування програми слід назвати такі: 

- теоретико-методологічна обґрунтованість; 

- структурна повнота, тобто наявність у програмі всіх структурних 

елементів; 
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- логічна послідовність всіх елементів, ланок програми. Так, не можна 

братися за розробку робочого плану без попереднього формулювання мети і 

завдань дослідження. Як і безглуздо намагатися формулювати гіпотези, не 

уявляючи предмета; 

- гнучкість програми. На перший погляд, це суперечить попередній 

вимозі. Однак на практиці в міру розробки програми або при появі нових, 

непередбачених обставин доводиться повертатися до вже сформульованих 

положень і вносити в них корективи; 

- ясність і точність, деталізація програми. 

Програма конкретно-економічного дослідження виконує три основні 

функції: 

- методологічну (дає змогу визначити проблему наукову і практичну, 

задля якої здійснюється дослідження; сформулювати його мету і завдання; 

зафіксувати вихідні уявлення про досліджуваний об'єкт; зіставити дане 

дослідження з тими, що проводились раніше або проводяться паралельно щодо 

аналогічних проблем); 

- методичну (дає можливість розробити загальний логічний план 

дослідження; визначити методи збирання і аналізу первинної інформації; 

виробити процедуру дослідження; провести порівняльний аналіз отриманих 

результатів щодо аналогічних досліджень); 

- організаційну (забезпечує розробку чіткої системи розподілу праці між 

членами дослідницької групи; налагодження контролю за ходом і процесом 

дослідження; публікацію за необхідністю результатів тощо). 

У соціально-економічній літературі вважається загальновизнаним, що 

структура програми дослідження складається з двох розділів: методологічного і 

методичного. 

3. Вихідним пунктом проведення практично орієнтованого дослідження є 

та чи інша проблемна ситуація, яка стосується певних підприємств, груп людей, 

їх інтересів і потребує вирішення. Фіксація проблемної ситуації та з'ясування її 

суті передують емпіричному дослідженню у вузькому значенні цього виразу, 

утворюючи попередній етап соціально-економічного аналізу. 

Проблемна ситуація - це реально існуючі у соціально-економічній 

дійсності протиріччя, способи, алгоритми розв'язання яких у даний момент 

невідомі, незрозумілі. Це завжди суперечність між потребами людей у якихось 
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результативних теоретичних або практичних діях і незнанням шляхів та засобів 

їх досягнення, реалізації. Вирішити проблему - значить отримати нові знання 

чи створити теоретичну модель, що пояснює те чи інше явище, виявити 

чинники, які дозволяють впливати на розвиток процесів у бажаному напрямі. 

Соціально-економічна проблема - це соціальне, економічне, життєве 

протиріччя, яке вимагає організації цілеспрямованих дій для його усунення, 

пошуку нових шляхів і засобів розв'язання. 

Наукова проблема - це стан «знання про незнання» якісних і кількісних 

змін, тенденцій розвитку певного процесу. Вона відображає проблемну 

ситуацію пізнавального характеру, в якій фіксуються протиріччя між знаннями 

про потреби суспільства і його організацією для певних теоретичних і 

практичних дій, з одного боку, і незнанням шляхів, засобів їх реалізації - з 

іншого. 

З метою виділення й формулювання проблеми важливо:  

- встановити реальне існування даної проблеми;  

- виділити найбільш істотні елементи чи чинники проблеми, вирішення 

яких належить саме економічним, а не іншим наукам;  

- виокремити вже відомі елементи проблемної ситуації, які не потребують 

спеціального аналізу і виступають як інформаційна база для розгляду 

невідомих елементів;  

- виділити в проблемній ситуації головні й другорядні компоненти для 

визначення основного напряму дослідницького пошуку;  

- проаналізувати наявні рішення аналогічних проблем. Для цього слід 

опрацювати літературу з даного питання, провести бесіди з компетентними 

людьми-експертами, спеціалістами з цих проблем або з практиками з великим 

досвідом у цій галузі. 

За своєю складністю проблемні дослідження можна поділити на локальні 

(на рівні окремого трудового колективу), регіональні (на рівні великих 

підприємств, соціальних інститутів) і загальнодержавні (на рівні суспільства в 

цілому). У даному випадку мається на увазі впровадження у процес 

дослідження системного підходу. Проте на практиці дослідникам доводиться 

обирати такі проблемні ситуації, в яких вивчаються окремі сторони об'єкта. 

Формулювання проблеми значною мірою визначає вид дослідження - чи 

буде воно розвідувальним, описовим або аналітичним, а також його мету, 

завдання, об'єкт і предмет. 
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Набуттям проблемною ситуацією чіткого виразу у вигляді формулювання 

проблеми і стає можливим початком конкретного дослідження. 

З'ясувавши попередньо суть проблемної ситуації, слід чітко зафіксувати 

проблему в назві дослідження. Назва дослідження вводить у його 

проблематику, окреслює контури того, що буде ставитись як мета дослідження, 

містити у собі спрямованість на прийняття певного управлінського рішення. 

Тим самим відбувається початкове обмеження (конкретизація) поставленої 

проблеми. 

Мета дослідження - це очікуваний кінцевий результат, те, що має бути 

досягнуто в результаті проведення дослідження. Мета визначає загальну 

спрямованість дослідження - отримання інформації для розробки рекомендацій, 

підготовки і прийняття управлінських рішень, здатних підвищити 

життєздатність соціальної організації (змінити стиль поведінки її членів, 

сприяти економічному зростанню, оптимізувати професійну адаптацію молоді). 

Програма має чітко відповісти: на вирішення якої проблеми і на 

отримання якого результату зорієнтовано дослідження. Мета може мати як 

теоретичний, так і прикладний, практичний характер. Залежно від цього і саме 

дослідження буде теоретичним або прикладним. 

Об'єкт дослідження - це будь-який аспект, рівень чи зріз дійсності, 

явища або процесу, що явно чи неявно містить соціально-економічні 

протиріччя і породжує проблемну ситуацію, на яку спрямований процес 

пізнання. 

Об'єкт дослідження характеризується кількісно, структурно, а також з 

точки зору просторової і часової обмеженості. 

У програмі належить чітко зафіксувати такі характеристики об'єктів 

дослідження, як: 

- просторові (підприємство, район, область, регіон); 

- часові (період початку і закінчення дослідження); 

- галузеві (вид діяльності, яку досліджують, наприклад, маркетингову, 

підприємницьку); 

- соціально-демографічні (стать, вік, освіта, сімейний стан тощо). 

Предметом дослідження є ті властивості та сторони об'єкта, які найбільш 

рельєфно відображають приховані в ньому протиріччя, ту проблему, яка 

досліджується. Це можуть бути певні види чи характеристики діяльності 
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людей, потреби, інтереси, сукупності підприємств. У предметі відображається 

взаємозв'язок проблеми і об'єкта дослідження. 

Отже, об'єкт - це те, що містить у собі певні протиріччя, а предмет - це ті 

його властивості та сторони, які відображають це протиріччя. 

Об'єкт і предмет дослідження можуть збігатися, якщо дослідник ставить 

перед собою завдання вивчити всю сукупність закономірностей 

функціонування й розвитку об'єкта. Якщо ж дослідження обмежується 

вивченням окремих характеристик об'єкта, то предметом стають ті його 

сторони, які містять ці характеристики. 

Визначити об'єкті предмет дослідження, що так ясно і зрозуміло в теорії, 

на практиці інколи буває досить важко. Тому при розробці конкретного 

дослідження на етапі визначення його об'єкта і предмета обов'язковою 

процедурою є попередній системний аналіз. Його мета - побудувати 

гіпотетичну (або концептуальну) модель об'єкта як системи, розкрити увесь 

комплекс його елементів і зв'язків, як внутрішніх, так і зовнішніх. 

Завершальним етапом розробки методологічного розділу програми є 

висунення і перевірка гіпотез. Гіпотези - це наукові припущення, висунуті для 

можливого пояснення певних фактів, явиш, процесів, які потрібно підтвердити 

або спростувати. Можливість перевірки гіпотез є необхідною їх 

характеристикою. 

Наукові гіпотези можуть бути сформульовані тільки в результаті 

попереднього аналізу досліджуваного об'єкта, звернення до наявних наукових 

даних. Саме цим відрізняється просте припущення від наукової гіпотези. 

Припущення, ґрунтоване на повсякденному життєвому досвіді науковця, може 

відіграти роль своєрідної підказки при висуванні наукових гіпотез. 

Існують певні правила обґрунтування гіпотез та їх перевірки: 

- гіпотеза має узгоджуватися з усіма фактами або принаймні певного 

мірою пояснювати їх; 

- із кількох суперечливих гіпотез, висунутих для пояснення серії фактів, 

перевага надається тій, яка однозначно пояснює більше їх число; 

- для пояснення серії пов'язаних фактів слід висувати якомога менше 

гіпотез, а їх зв'язок має бути якнайтіснішим; 

- при висуванні гіпотез слід усвідомлювати вірогідний характер їх 

висновків; 
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- неприпустимо керуватися в одному дослідженні суперечливими 

гіпотезами; 

- гіпотези мають бути сформульовані лаконічно і однозначно, не 

допускати різного тлумачення, не містити твердження, які суперечать уже 

доведеним положенням і фактам. 

У літературі існують різні класифікації джерел висування гіпотез, методів 

їх перевірки. Гіпотези можуть бути перевірені емпіричним шляхом (за 

допомогою звернення до фактів, виявлених у ході дослідження) або логічним 

(за допомогою інтерпретації понять, логічної моделі формування концепції). 

Розрізняють гіпотези робочі і наукові, первинні (ті, що висуваються до 

польового дослідження) і вторинні (ті, що висуваються після його проведення). 

Виділяють також гіпотези-основи і гіпотези-наслідки, які виводяться з 

перших; описові (уявлення про характеристики, структурні і функціональні 

зв'язки досліджуваного об'єкта), пояснювальні (уявлення про причинно-

наслідкові зв'язки, що існують у досліджуваному об'єкті і вимагають експе-

риментальної перевірки); прогностичні (допомагають розкрити об'єктивні 

тенденції функціонування та розвитку об'єктів, що вивчаються). 

Залежно від рівня аналізу досліджуваних об'єктів гіпотези поділяються на 

теоретичні (припущення про характер зв'язків ідеальних об'єктів), 

статистичні (припущення про характер статистичних взаємозв'язків об'єктів), 

емпіричні (припущення про характер взаємозв'язків емпіричних ознак). 

Сформулювати добру робочу гіпотезу надзвичайно складно. Вихідними 

моментами тут є і отримана до проведення дослідження інформація і 

професійний досвід науковця. Нерідко для опрацювання гіпотез та процедур 

дослідження проводять попереднє, розвідувальне дослідження. У такому 

випадку достатньо обґрунтовані гіпотези можуть бути висунуті лише в процесі 

дослідження. 

Завдання дослідження - це сукупність конкретних цільових установок, які 

спрямовані на аналіз і вирішення проблеми. Вони розкривають зміст предмета 

дослідження, визначають засоби досягнення поставленої мети і мають 

узгоджуватися з гіпотезами. 

Завдання дослідження можуть бути основними і неосновними. Основні 

зумовлені метою дослідження і визначають пошук відповіді на його центральне 

питання: які шляхи й засоби вирішення даної проблеми? Однак може 

виникнути ситуація, коли висування додаткових гіпотез вимагає вирішення й 
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інших питань. Відповідно постають і додаткові завдання, які допомагають 

більш повному вирішенню досліджуваної мети. 

Отже, завдання формулюють питання, на які має бути отримана 

відповідь, а завдяки цьому буде реалізована мета дослідження. Якщо мета 

прикладна, то і завдання мають практичний характер. У дослідженні, 

орієнтованому на вирішення теоретичних проблем, основними виступають 

теоретичні завдання, а практичні - неосновними. У прикладному дослідженні, 

навпаки, практичні завдання - основні, а теоретичні - неосновні. 

4. Поряд з методологічним велике значення в дослідженні має 

методичний розділ програми, який включає: - обґрунтування вибірки, одиниць 

спостереження; - визначення й обґрунтування методів дослідження; - логічну 

структуру інструментарію; - стратегічний і робочий плани дослідження. 

Характер досліджуваної проблеми, мета і завдання визначають, яким має 

бути і його об'єкт. Об'єктом конкретного дослідження є підприємства, трудовий 

колектив, що за своїми організаційно-економічними характеристиками і 

виступають носіями тієї чи іншої проблеми. 

У методичному розділі програми мають бути чітко вказані: 

- об'єкт емпіричного дослідження; 

- тип дослідження (є воно суцільним чи вибірковим); 

- якщо воно є вибірковим, то чи претендує на репрезентативність; 

- ступені відбору і темп його на кожному ступені; 

- документи вибірки (звітні документи, картотека, карта, плани); 

- одиниця спостереження на останньому ступені вибірки. 

Принципи вибіркового обстеження лежать в основі всіх методів: 

анкетного опитування, інтерв'ю, спостереження, експерименту, аналізу 

документів. 

Вибірковий метод значно скорочує витрати праці, часу, засобів на 

вирішення тієї чи іншої проблеми, підвищує якість і надійність процедур 

збирання та обробки даних, дозволяє вивчати об'єкти, суцільне дослідження 

яких неможливе через великий обсяг витрат. 

Подальшою складовою методичної частини програми є обґрунтування 

основних методів дослідження, що їх використовуватимуть у процесі аналізу 

проблеми. 
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Під методом розуміють правила, способи збирання, обробки й аналізу 

інформації. Науковими методами називають також правила та способи, за 

допомогою яких встановлюється зв'язок між фактами, гіпотезами та теоріями. 

Вибір методів збирання первинної інформації визначається, як правило, 

метою дослідження, специфікою його об'єкта і предмета, фінансово-

економічним забезпеченням та емпіричною інтерпретацією робочих понять, 

об'єктивністю підтвердження гіпотез тощо. Вибрати метод означає обрати той 

чи інший оптимальний шлях отримання нової інформації для виконання 

поставленого завдання. 

При визначенні методів збирання первинної інформації дослідник має 

брати до уваги ряд моментів: 

- оперативність і економічність дослідження не повинні забезпечуватися 

на шкоду якості даних; 

- жодний метод не є універсальним, він має свої чітко окреслені 

пізнавальні можливості. Тому не існує взагалі «добрих» чи «поганих» методів, 

є лише адекватні або не адекватні поставленим завданням методи; 

- надійність того чи іншого методу забезпечується не тільки його 

обґрунтованістю, а й дотриманням правил його застосування; 

- вибір методу залежить від мети дослідження, обсягу вибірки, способу 

обробки даних і фінансових можливостей. 

Вибір того чи іншого методу залежить і від низки інших обставин: 

ступеня розробки в науковій літературі проблеми, що вивчається, можливостей 

дослідника чи дослідної групи, цілей і завдань дослідження. У більшості 

досліджень використовується не один, а кілька методів збирання інформації, 

що підвищує надійність і вірогідність одержаних даних. 

У методичну частину програми входить також логічна структура 

інструментарію, яка вказує, на вияв яких властивостей і сторін досліджуваного 

предмета спрямований той чи інший блок питань, порядок їх розміщення в 

інструментарії. Сам інструментарій (анкета, баланс підприємства, звіти, плани, 

опитувальний листок, карта фіксації результатів спостереження, методики 

збирання даних, інструкції з проведення дослідження, шифрувальні листи для 

вхідної і вихідної інформації, а також для обробки даних на ЕОМ, інструкції 

для наукового аналізу тощо) додається до програми як самостійний документ. 

Поряд з вищеназваним програма містить і логічну схему обробки 

первинної інформації, яка передбачає, насамперед, обробку, аналіз та 
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інтерпретацію одержаних даних, а також формулювання на цій основі 

відповідних висновків і розробку практичних рекомендацій. 

При проектуванні та організації дослідження програми важлива роль 

належить стратегічному (принциповому) і робочому планам дослідження, що 

відображають основні стратегічні й оперативні процедурні заходи, які слід 

здійснити. Основна передумова для вибору стратегічного плану дослідження - 

стан знання про об'єкт до моменту збирання емпіричних даних, а отже, 

можливість для розробки гіпотез. 

Після вибору стратегії наукового пошуку складається чіткий робочий 

план дослідження. За своїм призначенням він покликаний упорядкувати 

основні етапи дослідження згідно з програмою, календарними строками, 

матеріальними та людськими ресурсами.  

У робочому плані документально фіксуються всі види робіт і ресурсних 

витрат, необхідних для виконання програми, в чіткій хронологічній 

послідовності розписано, що, кому і коли робити: розмноження анкет, 

домовленість про строки та умови проведення польового дослідження з 

конкретними організаціями, установами, місце проведення дослідження, 

організація мережі анкетерів та інтерв'юерів (якщо в цьому є потреба), 

відправка частини співробітників у відрядження (якщо дослідження 

регіональне), визначення строків закінчення етапів дослідження та підготовки 

звіту тощо. 

Питання для обговорення на практичному занятті: 

1. Поняття та класифікація конкретно-економічних досліджень. 

2. Етапи конкретно-економічного дослідження. 

3. Функції соціально-економічного дослідження. 

4. Структура соціально-економічного дослідження. 

5. Характеристика методологічної частини програми конкретного 

соціально-економічного дослідження. 

6. Структура методичного розділу програми конкретного соціально-

економічного дослідження. 

7. Характеристика структурних частин методичного розділу програми 

конкретного соціально-економічного дослідження. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

 

Метою практичного заняття: сформувати розуміння сутності 

інформаційного забезпечення економічного дослідження. 

Завдання теми: визначити суть та види наукової та економічної 

інформації, уяснити основні методи її пошуку та збору, аналізу та інтерпретації, 

ознайомитися з правилами роботи з науковою літературою та формами обміну 

науковою інформацією. 

Основні терміни і поняття теми: інформація, наукова інформація, 

економічна інформація, первинні документи, вторинні документи, книга, 

брошура, стандарти, патентна документація, глобальна мережа, універсальна 

десятична класифікація (УДК), Міжнародна федерація документації (МФД), 

загальнодержавна служба науково-технічної інформації, довідково-

інформаційні фонди, інформаційний пошук, Книжкова палата України, 

Український інститут науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ), 

Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, опитування, інтерв’ю, 

спостереження, експеримент, імітація база даних, база знань, соціальні проекти, 

науковий факт, наукові доповіді, монографія, стаття, реферат, науковий звіт, 

методичні розробки, довідник, брошура, дисертація, рецензія. 

Зміст теми. Класифікація наукової інформації залежно від 

нагромадження, використання, призначення і сприйняття. Класифікація 

документів за способом фіксації інформації, за статусом джерела, видова 

структура наукових документів. Принципи пошуку інформації. Основні 

положення інформаційного пошуку. Методи нагромадження первинної 

інформації: опитування, спостереження, експеримент, тестування, анкетування. 

Основні правила роботи з літературою. Етапи роботи з літературою. Факти 

(інформація) – вихідний момент економічного дослідження. Ґрунтування фактів 

на аналізі реальної дійсності, практичному досвіді. Вимоги до збору 

економічної інформації: повнота, порівнянність, достовірність. Джерела 

економічної інформації: економічна статистика, дані оперативного і 

бухгалтерського обліку, дані економічних експериментів, наукова література. 
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Складання бібліографії за проблемою, що досліджується. Джерела складання 

бібліографії. Система та основні результати пошуку літератури за темою. 

Характеристика матеріалів обміну інформацією: наукової доповіді, монографії, 

статті, реферату, наукового звіту, методичних розробок, довідника, брошури, 

дисертації, рецензії. Структурні елементи наукового документу. 

Література: [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 15; 16] 

Основні питання [8, 10, 21]: 

1. Суть і види науково-технічної інформації. 

2. Методи пошуку і збору наукової інформації. 

3. Аналіз та інтерпретація інформації. 

4. Організація роботи з науковою літературою. 

5. Форми обміну науковою інформацією. 

 

1. Рівень розвитку науки значною мірою визначається характером, 

достовірністю, цільовим призначенням інформації, яка одержана в результаті 

пізнання. Інформація є теоретичним і експериментальним підґрунтям для до-

сягнення мети наукових досліджень і вирішення поставлених завдань. Вона є 

доказом обґрунтованості наукових положень, їх достовірності і новизни. Існує 

думка, що вирішення науково-технічних проблем на 90% залежить від 

інформації і тільки на 10% - від інтуїції. Інформація - це певні відомості про 

об'єкти, явища навколишнього середовища, їх параметри, якість і стан. 

Інформація створюється в результаті діяльності і фіксується в системі точних 

понять, тверджень, теорії, гіпотез. Інформація є загальнонауковим поняттям, 

яке включає не тільки відомості, а й збір, збереження та переробку. 

Наукова інформація поширюється в часі і просторі за певними каналами, 

засобами і методами. Залежно від нагромадження, використання, призначення і 

сприйняття наукова інформація класифікується на: 

- технічна інформація - характеризує фізичні процеси в різних об'єктах 

при створенні продукції із вихідних компонентів; 

- економічна інформація - це відомості про економічний розвиток 

суспільства і його ефективність; 

- соціальна інформація - відомості про людину, колектив і суспільство в 

цілому, як об'єкт дослідження. 



Основи наукових досліджень  
 
 

 48 

Таким чином, науково-технічна інформація - це сукупність повних, 

точних відомостей про розвиток природи, суспільства і людини, зафіксованих у 

науковому документі, що є структурною одиницею інформаційних ресурсів. 

Документ у науці - це матеріальний об'єкт з інформацією про факти, 

події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людей, яка 

закріплена створеним людиною способом передачі та зберігання у часі і 

просторі. 

Класифікація документів відбувається на основі багатьох критеріїв. За 

способом фіксації інформації документи поділяються: 

− письмові (інформація викладена у формі буквеного тексту); 

− статистичні (форма подачі інформації в основному цифрова); 

− іконографічні (всі образотворчі документи, як статичні - скульптури, 

будинки, орнаменти, картини, фотографії, так і динамічні - кіно-, теле-, 

відеоматеріали); 

− фонетичні (мовні матеріали, розмови, пісні, казки тощо в їх озвученому 

вигляді - платівки, магнітофонні записи); 

− документи, які передають інформацію у закодованому вигляді за 

допомогою електронної техніки. Форма документа значною мірою 

визначає спосіб його аналізу. 

Залежно від статусу джерела розрізняють документи: офіційні та 

неофіційні. Крім цього, документи поділяються на: первинні - в яких містяться 

результати наукових досліджень і розробок, нові наукові дані, ідеї, факти; 

вторинні - де містяться аналітико-синтетичні і логічні матеріали, які вже 

оброблені на основі первинних документів. 

Такий поділ є умовним. Важливими джерелами первинної інформації є 

книги, монографії, брошури, посібники і періодичні видання. 

Книга - це досить об'ємне неперіодичне видання, в якому сконцентровані 

нагромаджені людством знання і досвід з певної галузі науки. 

Брошура - це невеликого обсягу праця з оперативною інформацією. 

Серед книг і брошур важливе місце займають монографії, в яких 

висвітлені результати всебічного вивчення певної проблеми чи теми. 

Монографія може бути підготовлена як одним автором, так і колективом. 

Особливе місце серед книг, які використовуються в сфері наукової 

інформації, займають підручники і посібники - неперіодичні видання, в яких 
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містяться систематизовані відомості наукового і прикладного характеру, 

викладені у доступній формі як для викладачів, так і для студентів. 

Найбільш оперативним джерелом науково-технічної інформації є 

періодичні видання (журнали і газети), які виходять через певний проміжок 

часу, з постійним для кожного року числом номерів, але не повторюються за 

змістом, маючи однакову назву. До періодичних також відносять збірники 

наукових праць науковців ВНЗ. 

До спеціальних видів технічних видань відносять нормативно-технічну 

документацію, яка регламентує науково-технічний рівень і якість продукції: 

стандарти, типові положення, методичні розробки.  

Структура наукових документів приведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Видова структура наукових документів 

Види 
документів 

Первинний Вторинний (неперіодичні) 

Книжки, 
брошури 

Монографії, довідники, 
матеріали конференцій, з'їздів, 
навчальні видання 

Бібліографічні, реферативні, 
оглядові видання, енциклопедії, 
словники, довідники 

Періодичні Видання з продовженням, 
журнали, бюлетені, газети, 
відомості 

Бібліографічні (картотека), 
реферативні (збірники), 
експресінформація, офіційні 
бюлетені, інформаційні листки, 
каталоги 

Спеціальні Нормативно-технічні 
документи, нормативно- 
виробничі довідки, рекламні 
видання, патентно-ліцензійні 

Показники стандартів і технічних 
умов вітчизняних і зарубіжних 
винаходів 

Рукописні Наукові звіти, наукові доклади, 
інформаційні відомості про 
проведення наукових 
конференцій, семінарів, 
симпозіумів 

Бюлетені реєстрації НДР, збірники 
рефератів НДІ, ОКР, реєстраційні 
та інформаційні картки 

 

Традиційним засобом передачі та збереження інформації є приведення в 

порядок документальних фондів. Найбільш поширеною є Універсальна 

десятична класифікація (УДК), яка використовується більш ніж в 50-ти країнах 

світу і юридично є власністю Міжнародної федерації документації (МФД), яка 

відповідає за розробку таблиць УДК, їх стан і видання. 
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УДК - це міжнародна універсальна система, яка дозволяє детально 

представити зміст документальних фондів, забезпечити оперативний пошук 

інформації, має можливість свого розвитку і самовдосконалення. Вона 

складається із основної і допоміжної таблиць. Основна таблиця містить поняття 

і відповідні їм індекси, за допомогою яких систематизують знання людства. 

 

2. Для проведення наукового дослідження потрібна як первинна, так і 

вторинна інформація. Первинна інформація - це вихідні дані, які є результатом 

конкретних експериментальних досліджень, вивчення практичного досвіду. 

Вторинна інформація - це результат аналітико-синтетичної переробки 

первинної інформації. 

Етап збору і відбору інформації для проведення наукових досліджень є 

одним із ключових. 

Організація його передбачає: 

- визначення кола питань, що будуть вивчатись; 

- хронологічні межі пошуку необхідної літератури; 

- уточнення можливості використання літератури зарубіжних авторів; 

- уточнення джерел інформації; 

- визначення ступеню відбору літератури - всю з даного питання, чи 

тільки окремі матеріали; 

- участь в роботі тематичних семінарів і конференцій; 

- особисті контакти із спеціалістами з даної проблеми; 

- вивчення архівних документів, науково-технічних звітів; 

- пошук інформації в Інтернеті. 

Вихідну інформацію можна знайти в загальній і спеціальних ен-

циклопедіях, а також у списках літератури, які прикладені до тематичних і 

оглядових робіт, що мають відношення до теми. В цьому випадку пошук 

інформації ведеться в антихронологічному порядку - від більш пізніших джерел 

до більш ранніх. Такий шлях пошуку швидше приводить до поставленої мети. 

При пошуку інформації слід дотримуватись певних принципів її 

формування, а саме: 

- актуальність інформації має реально відображати стан об'єкта 

дослідження в кожен момент часу; 

- достовірність - це доказ того, що названий результат є істинним, 

правдивим; 
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- інформація має точно відтворювати об'єктивний стан і розвиток об'єкта; 

- інформаційна єдність, тобто подання інформації у такій системі 

показників, при якій виключалась би ймовірність протиріч у висновках і 

неузгодженість первинних і одержаних даних; 

- релевантність даних, тобто одержання інформації за запитом 

користувача, включаючи роботу з даними, які не належать до дослідження. 

Дотримання цих принципів дозволило б виключити дублювання наукових 

досліджень. За підрахунками американських спеціалістів, від 10 до 20% 

науково-дослідних робіт можна було б не проводити, якщо би правильно була 

підібрана наукова інформація з проблеми, яка вивчається. 

До основних інститутів і організацій України, які здійснюють 

централізований збір і обробку інформації основних елементів опублікованих 

документів, є: Книжкова палата України, Український інститут науково-

технічної та економічної інформації (УкрУНТЕУ), Національна бібліотека 

України ім. В.І. Вернадського та інші бібліотечно-інформаційні установи 

загальнодержавного та регіонального рівнів. 

Для підтвердження достовірності висновків і результатів дослідження, 

перевірки робочої гіпотези важливе значення має первинна інформація. 

Найбільш поширеними і змістовними методами нагромадження 

первинної інформації є: опитування, спостереження, експеримент, тестування, 

анкетування. 

Опитування - це метод отримання первинної соціологічної інформації, що 

ґрунтується на письмовому або усному зверненні до певної спільності людей - 

респондентів із запитаннями, зміст яких є проблемою дослідження на рівні 

емпіричних індикаторів і який передбачає реєстрацію та статистичну обробку 

отриманих відповідей, а також їх теоретичну інтерпретацію. 

За формами та умовами спілкування і отримання інформації від 

респондентів розрізняють два типи опитування - анкетування та інтерв'ю, 

кожний з яких зустрічається у багатьох різновидах. 

Спостереження - це аналітичний метод, за допомогою якого вивчають і 

фіксують сучасний стан об'єкта в результаті минулого, в реальних ситуаціях. 

Експеримент - це нагромадження даних у контрольованих умовах, 

змінюючи один або декілька чинників. 

Імітація - метод, оснований на використанні ЕОМ, який відтворює 

застосування різноманітних чинників не у реальних умовах: будуються моделі 
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контрольованих і неконтрольованих чинників; визначається вплив на загальну 

стратегію дослідження. 

Ефективним методом збирання первинної інформації є аналіз документів. 

Документи з різним ступенем повноти відображають економічний стан 

проблеми, фактологічну сторону соціальної дійсності; в них містяться відомості 

про процеси та результати діяльності підприємства, окремих людей, колективів, 

великих груп населення і суспільства в цілому. Саме з аналізу документів має 

розпочинатися конкретне дослідження. 

Аналіз документів первинної і вторинної інформації дозволяє отримати 

об'єктивно існуючий стан і розвиток науки в цілому і окремих наукових 

напрямів. Вивчення наукових інформаційних потоків дає можливість 

планувати, прогнозувати тенденції розвитку науково-інформаційної діяльності і 

її удосконалення. 

  

3. Після проведення емпіричного дослідження починаються його 

заключні етапи: опрацювання, аналіз і узагальнення даних. Ефективність 

дослідження залежить не тільки від обсягу інформаційного масиву, а й від 

глибини та всебічності його аналізу. Сама по собі первинна інформація не дає 

змоги зробити висновки, перевірити гіпотези і, таким чином, розв'язати 

завдання, що були поставлені в програмі. Тому оволодіння прийомами та 

методами аналізу одержаних даних - запорука результативного дослідження. 

Для успішного проведення опрацювання інформації слід дотримуватися 

певної послідовності. Спочатку інформація проходить стадію попередньої 

підготовки до опрацювання, яка включає в себе вирішення двох основних 

завдань: перевірку інструментарію на точність, повноту та якість заповнення та 

кодування інформації, тобто її формалізація. 

Перевірка на точність заповнення передбачає виявлення помилок у 

відповідях на кожне запитання та їх корекцію. При перевірці анкет, бланків 

інтерв'ю на повноту заповнення проводиться вибракування тих, які заповнені 

менш як на половину. При перевірці на якість заповнення контролюються 

чіткість, адекватність відповідей, обведення цифрових кодів. 

Після вилучення частини масиву анкет, бланків інтерв'ю, яка не 

відповідає названим критеріям, провадиться процедура кодування, яка включає 

в себе присвоєння кожному варіанту відповідей певних умовних чисел - кодів. 

У результаті вся інформація анкет чи бланків інтерв'ю перетворюється в 
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систему чисел, в якій вирішальне значення має сам порядок кодів (чисел). 

Кодування інформації відбувається ще під час розробки інструментарію, коли 

варіанти відповідей на закриті та напівзакриті питання анкети отримують певні 

коди. Формалізований список варіанта відповідей називається кодифікатором. 

Окремо, вже після опитування, проводиться кодування відповідей на 

відкриті і напівзакриті питання. Для цього записуються варіанти відповідей та 

визначається їх частота, проводиться їх класифікація, зведення в певні смислові 

групи, усі варіанти відповідей кодуються за допомогою отриманого 

кодифікатора. 

Для кодування інформації використовуються два способи: наскрізна 

нумерація всіх позицій (порядкова система кодування) або нумерація варіантів 

лише в межах одного запитання (позиційна система кодування). 

Опрацювання інформації дає надійні підстави для її узагальнення, яке 

здійснюється у кількох формах, що фіксують різний рівень аналізу. 

Найпростішою і найбільш поширеною формою є групування даних, тобто 

віднесення об'єкта до тієї чи іншої групи залежно від обраного показника 

(наприклад, рівень продуктивності праці, прибуток). Згруповані таким чином 

однорідні за складом групи стають об'єктом аналізу. Вибір ознаки групування 

зумовлюється завданнями і гіпотезами дослідження. Основна проблема, що 

виникає у випадку використання простого групування, - неправильний вибір 

показника, за яким здійснюється групування. 

Групування об'єктів за двома і більше ознаками називають перехресним, 

або комбінованим. Залежно від завдань дослідження воно може бути 

структурним, типологічним і аналітичним. При структурному групуванні 

проводиться класифікація за певним показником, притаманним усій сукупності 

даних. Якщо ж за основу групування береться показник, створений самим 

дослідником або суб'єктивний за своєю природою, то проводиться типологічне 

групування. Аналітичне групування здійснюється за двома і більше ознаками і 

слугує для виявлення їх взаємозв'язку, взаємозалежності. 

Наступний елемент аналізу даних - інтерпретація даних, процедура якої 

має відповідати певним вимогам: характер оцінки та інтерпретації мають 

визначатися в загальних рисах уже на стадії розробки програми та концепції 

дослідження, де окреслюються принципові характеристики досліджуваного 

об'єкта; слід максимально повно визначити цей об'єкт та відповідний предмет 
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дослідження; слід пам'ятати про багатозначність отриманих даних і потребу їх 

інтерпретації з різних позицій. 

Процедура інтерпретації - це насамперед перетворення певних числових 

величин у логічну форму - показники (індикатори) за допомогою гіпотез, які 

визначаються ще на стадії розробки програми дослідження, а включаються в 

роботу дослідника лише на стадії інтерпретації. Характер поведінки гіпотез 

залежить від типу дослідження. 

Зазначимо, що до яких би статистичних і математичних методів аналізу 

отриманої інформації ми не вдавалися, вирішальна роль в інтерпретації 

емпіричних даних належить концепції наукового дослідження, науковій 

ерудиції дослідника, наскільки він зможе правильно, глибоко й всебічно 

інтерпретувати отриманий результат. 

Отже, процедура аналізу соціологічно-економічної інформації містить 

органічно взаємопов'язані компоненти аналізу цих даних у їх взаємодіях і 

взаємозалежностях, що відтворює відповідні характеристики досліджуваного 

соціального об'єкта. Такий аналіз дозволяє переходити до формулювання 

основних висновків та розробки практичних рекомендацій з метою конкретного 

застосування їх у науково-дослідній або практичній діяльності. 

Після завершення аналізу даних отримані результати оформлюють у 

підсумкові документи дослідження: інформації, інформаційні записки, звіти 

про науково-дослідну роботу. 

В інформації зміст результатів дослідження подається без їх інтер-

претації. Вона включає: короткий виклад проблемної ситуації; перелік цілей і 

завдань дослідження; опис характеристик вибіркової сукупності; розподіл 

відповідей на запитання анкети або інтерв'ю, результати аналізу документів і 

спостережень у відсотковому викладі. Число розділів зазвичай відповідає числу 

гіпотез, сформованих у програмі дослідження. 

Інформаційна записка (як і інформація) містить ті ж підрозділи, в яких 

подаються результати досліджень, але підсумкові дані уже коментуються, 

тобто описуються, цифровий матеріал може групуватися і порівнюватися, 

даються висновки із зазначенням тенденцій, що виявилися. 

Аналітична записка є основним підсумковим документом невеликої 

наукової дослідної роботи. Вона може бути значною за обсягом і мати таку 

структуру: 
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− вступ - обґрунтовується необхідність проведення дослідження, 

вказуються причини використання тих чи інших методів збору, обробки 

та аналізу інформації, описуються мета і завдання дослідження, його 

об'єкт і предмет, дається характеристика проблемної ситуації, доводиться 

репрезентативність вибірки; 

− основна частина - включає аналіз зібраної інформації (здійснюється 

групування і зіставлення результатів дослідження). Увесь цифровий 

матеріал інтерпретується і аналізується, наводяться таблиці, графіки, 

діаграми тощо, виводяться закономірності функціонування тих чи інших 

явищ і процесів; 

− висновок, в якому подаються основні результати дослідження і 

обґрунтовуються методи, прийоми розв'язання соціальних проблем. 

Головним підсумковим документом дослідження є звіт. За своєю 

структурою звіти мають відповідати загальній логіці наукового аналізу і 

включати: 

− вступну частину з викладом найважливіших програмних положень. До 

них належать опис проблеми, мета і завдання дослідження, об'єкт та 

предмет аналізу, інтерпретація основних понять, висунуті гіпотези, 

характеристика вибіркової сукупності; 

− основну частину звіту, яку складають проблемні розділи, кількість яких, 

як правило, визначається кількістю висунутих гіпотез; 

− заключну частину звіту, яку складають головні висновки дослідження, а в 

разі потреби, додаються також практичні рекомендації щодо вирішення 

існуючих проблем; 

− додатки до звіту, які містять, як правило, інструментарій дослідження 

(баланс, звіти, анкети), за допомогою яких отримано емпіричну 

інформацію. Сюди ж включаються таблиці і графіки, що не увійшли до 

наукового звіту. 

Загальними вимогами до звіту є: чіткість і логічність викладу, 

аргументованість основних положень, висновків, точність формулювань, 

конкретність викладу результатів роботи, обґрунтованість рекомендацій і 

пропозицій. Він обов'язково включає титульний лист, список виконавців, 

реферат, зміст, перелік умовних позначень і символів. 
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4. Важливим елементом творчої роботи є цілеспрямоване вивчення 

наукової літератури. Вміння працювати з літературою - складний творчий 

процес. Вивчення наукової літератури дозволяє: 

− виявити здобутки науки, її досягнення і недоліки; 

− визначити основні тенденції у поглядах фахівців на проблему, з огляду на 

те, що вже досягнуто в науці; 

− визначити актуальність і рівень вивченості проблеми; 

− допомагає вибрати напрям, аспекти дослідження; 

− забезпечує достовірність висновків і результатів науковця, зв'язок його 

концепції із загальним розвитком науки. 

При роботі із літературою обов'язково слід робити виписки, анотації і 

конспекти, за допомогою яких виділяють найбільш цінну інформацію, стисло 

викладають зміст інформації в цілому. 

Необхідно переглянути всі види джерел інформації, зміст яких пов'язаний 

з темою дослідження. До них належать матеріали, опубліковані в різних 

вітчизняних і іноземних виданнях, звіти науково-дослідної роботи, дисертації, 

офіційні документи. 

Вивчення літератури з обраної теми слід починати з загальних робіт, щоб 

отримати уявлення про основні питання, а пізніше вже вести пошук нового 

матеріалу. 

Роботу з літературою рекомендовано проводити поетапно: 

− загальне ознайомлення з матеріалом в цілому за його змістом; 

− швидкий перегляд усього змісту; 

− проробка в порядку послідовності розміщення матеріалу; 

− вибіркове читання будь-якої частини монографії, посібника, дисертації, 

статті; 

− виписка матеріалу, що належить до теми і є цікавою; 

− критична оцінка записаного, його редагування, чистовий запис, як 

фрагмент тексту майбутньої роботи. 

При вивченні літератури за обраною темою використовується не вся 

інформація, що міститься в ній, а лише та, яка має безпосереднє відношення до 

теми. Критерієм оцінки прочитаного є можливість його практичного 

використання в роботі. Вивчаючи літературні джерела, слід ретельно стежити 

за оформленням виписок, щоб можна було ними користуватись у майбутньому. 

Частина отриманих даних не буде використовуватись в роботі, тому потрібен їх 
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ретельний відбір та оцінка. Необхідно збирати тільки наукові факти, а не будь-

які. 

Під науковими фактами розуміють елементи, що складають основу 

наукового знання, які відображають об'єктивні властивості речей та процесів. 

їм характерні такі властивості: новизна, точність, об'єктивність і достовірність. 

Новизна наукового факту свідчить про принципово новий, невідомий 

дотепер предмет, явище процес. Точність наукового факту визначається 

об'єктивними методами та характеризує сукупність найбільш суттєвих ознак 

предметів, явиш, подій, їх кількісних та якісних визначень. 

Відбір фактів повинен бути науково об'єктивним. Достовірність 

наукового факту характеризує його безумовне реальне існування, яке 

підтверджується при аналогічних ситуаціях. За відсутності підтвердження 

факту немає і його достовірності. Достовірність інформації, її цільове 

призначення і характер дають основу для достовірності наукових фактів. 

Слід уважно ставитись до матеріалів, які використовуються в роботі: 

офіційні дані, опубліковані від імені державних або громадських організацій, не 

повинні викликати сумніву; практично абсолютною достовірністю володіє опис 

винаходів як у монографії, так і в інформаційній статті. 

Наукові статті мають знаходитись в залежності від достовірності вихідної 

інформації, що використовується. У них можуть міститися результати 

незакінчених наукових досліджень, тому їх необхідно особливо ретельно 

аналізувати й оцінювати. Подібно статтям, різного ступеня достовірності, 

відповідають доповіді, зроблені на наукових конференціях, симпозіумах тощо. 

Деякі з них можуть містити обґрунтовані, доказові, апробовані відомості, інші - 

включати питання проблемного характеру, пропозиції та інше. 

Про достовірність вихідної інформації може свідчити не тільки характер 

першоджерел, а й науковий, професійний авторитет його автора, його 

приналежності до тієї чи іншої наукової школи , а також чинник часу. Для 

ідентифікації поглядів при зіставленні різних точок зору, а також для передачі 

без перекручування думки автора першоджерела можна використовувати 

цитати. Поряд з прямим цитуванням, часто застосовують першоджерело, 

обов'язково звіряючи його з оригіналом. Особливо уважно потрібно 

користуватись цитатами, щоб без перекручень передати думку автора 

першоджерела. При цитуванні слід дотримуватись таких правил: цитати 

повинні бути точними; не можна перекручувати основний зміст поглядів 
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автора; використання цитат має бути оптимальними, тобто визначатись 

потребою наукової теми; слід точно зазначити джерело цитування; цитати 

мають вписуватись у контекст теми дослідження. 

Вивчення і аналіз літератури вимагає певної культури дослідника. Всі 

прізвища авторів, які дотримуються єдиної точки зору з того чи іншого 

питання, необхідно вказати в алфавітному порядку. 

Алфавітний порядок підкреслює однакове ставлення дослідника до 

наукових концепцій учених. 

На завершальному етапі роботи з літературою доцільно зробити 

порівняльний аналіз отриманої інформації. Це дозволить оцінити актуальність, 

новизну і перспективність інформації. Заданими критичного аналізу слід 

зробити висновки. їх узагальнення дозволить методологічно правильно 

поставити і сформулювати тему дослідження, намітити цілі і конкретні 

завдання. 

 

5. Закономірності розвитку науки вимагають постійного обміну 

інформацією - усною чи письмовою. Важливим джерелом інформації є наукові 

доповіді і особисті контакти на конференціях, симпозіумах, семінарах, 

форумах. Обмін інформацією можна проводити у вигляді таких матеріалів. 

Наукова доповідь - літературно оформлена робота, яка ґрунтується на 

оригінальному матеріалі. Як правило, доповідь робиться в усній формі в такій 

послідовності: коротка оглядова частина та визначення завдання дослідження; 

метод вирішення або нове положення, яке пропонує доповідач, основні 

результати їх пояснення і висновки. Обсяг доповіді до 0,75 друкованого 

аркуша. 

Монографія - це надрукована наукова робота теоретичного характеру, в 

якій всебічно висвітлена певна проблема або окреме вузлове питання. У 

монографії використовуються оригінальні результати власних досліджень і 

літературних джерел. Монографія, як правило, висвітлює обширні наукові 

знання з даного питання. Робота розрахована на наукових працівників, 

керівників, спеціалістів, які працюють над даною проблемою. Тип викладу 

тексту пояснювальний з використанням дедуктивних (рух думки від загального 

положення до конкретних фактів), індуктивних (рух думки від конкретних 

фактів до загального висновку) або змішаних способів. Монографія до друку 

оформлюється за проспектом, затвердженим видавництвом. 
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Стаття - є основною формою письмової інформації між спеціалістами, 

які працюють в одній або суміжній галузях науки. Статті є наукові, науково-

технічні, науково-методичні і дискусійні з конкретних досліджень, а також 

оглядові. В перших трьох видах статей публікуються результати закінчених 

розділів дослідження, проводиться їх обговорення та робляться висновки. 

В дискусійних статтях містяться спірні наукові положення.  

Оглядова стаття (аналітична, реферативна, тематична) містить 

систематизовані наукові відомості з будь-якого питання (теми, проблеми), 

отримані на основі аналізу першоджерел. 

Реферат - це коротка форма викладу змісту першоджерел з теми, яка 

вивчалася. Він має, як правило, науково-інформаційне призначення. 

Науковий звіт є підсумковим документом, в якому викладено фактично 

виконані дослідження. Він починається із анотації, включає мету дослідження, 

опис методичних особливостей, результати їх обговорення і висновки. У звіті 

приводиться список публікацій, перелік наукових доповідей з теми звіту. 

Методичні розробки - це праця інструктивно-виробничого характеру, в 

якій викладені рекомендації з питань проведення певних видів робіт, 

спрямованих на удосконалення організації, управління виробництвом, 

персоналом тощо. 

Довідник - це літературна робота виробничо-довідкового характеру з 

певних проблем, де визначаються найбільш важливі поняття, нормативи, 

моделі, форми інструкції тощо. 

Брошура - літературно оформлена праця науково-виробничого характеру, 

де всебічно висвітлюється певне питання в науково-популярній формі. 

Дисертація є кваліфікаційною науковою роботою в певній галузі науки, 

яка має внутрішню єдність, актуальність наукових результатів, наукових 

положень, що висувається автором для публічного захисту. Дисертації не 

опубліковуються, але ведеться їх сувора бібліографічна реєстрація. 

Рецензія - стаття, яка містить розбір і критичну оцінку опублікованої 

статті або монографії. 

Одним із важливих заключних етапів наукової роботи є оформлення 

наукового документа, в якому викладаються зміст предмета дослідження. 

Науковий документ оформляється у відповідності із чітко встановленими 

вимогами. Залежно від характеру інформації науковий документ може бути 
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первинним або вторинним. Первинний - це статті, дисертації, монографії, 

наукові звіти; вторинні-довідники, огляди, реферати, анотація.  

Основними структурними елементами кожного наукового документа є 

аспектація, рубрикація і композиція. 

Аспектація наукового документа відображає логіку наукового 

дослідження, схему його змісту. Коректно зроблена аспектація дозволяє знайти 

найкраще композиційне рішення.  

Композиція - це послідовне розміщення основних частин роботи, що 

дозволяє зробити правильну рубрикацію наукового документа. 

Під рубрикацією розуміють поділ наукового документа на окремі логічно 

підпорядковані частини (розділи, глави, параграфи), які найкраще 

відображають логіку побудови конкретного наукового дослідження. Кожна 

частина наукового документа має короткий, але інформативний заголовок, який 

відображає її зміст. Основна вимога щодо ілюстративного матеріалу є його 

науковість і достовірність. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Класифікація наукової інформації за різними ознаками. 

2. Суть наукового документу та видова структура наукових документів. 

3. Проведення збору і відбору інформації для проведення економічних 

досліджень. 

4. Аналіз та інтерпретація інформації. 

5. Характеристика основних видів підсумкових документів дослідження. 

6. Організація роботи з економічною літературою. 

7. Форми обміну науковою інформацією. 

8. Наукова інформація та її види. 

9. Основні етапи роботи з науковою літературою. 

10. Основні риси джерел інформації та матеріалів обміну науковою 

інформацією. 

Питання для обговорення на практичному занятті: 

1. Проведення збору і відбору інформації в наукових дослідженнях. 

2. Організація роботи з науковою літературою. 

3. Основні вимоги щодо збору економічної інформації. 

4. Джерела економічної інформації. 

5. Складання бібліографії за проблемою, що досліджується. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6 

 ОФОРМЛЕННЯ ТА ФОРМИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Метою практичного заняття є сформувати розуміння сутності 

студентської наукової роботи, уяснити методику її підготовки та оформлення. 

Завдання теми: розглянути основні поняття, функції та види наукової 

публікації, методики підготовки та оформлення публікацій до видання, 

навчитись звітувати за результатами проведених наукових досліджень та 

написання студентських наукових робіт, ознайомитися з правилами підготовки 

та прилюдного захисту бакалаврських, дипломних та кваліфікаційних 

магістерських робіт. 

Основні терміни і поняття теми: наукова робота, наукова публікація, 

брошура, збірник наукових праць, автореферат, монографія, тези доповіді, 

наукова стаття, есе, вибір теми, актуальність теми, достатній теоретичний 

рівень, дослідницький характер, об’єкт, предмет, мета дослідження, завдання 

дослідження, попередній план роботи, викладення тексту роботи, вивчення 

практичного досвіду роботи, огляд літератури, список використаної літератури, 

літературне оформлення магістерської роботи, додатки, титульна сторінка, 

зміст, вступ, основна частина, висновки, науковий керівник, рецензент, 

протокол ДЕК, дисертація, виступ, інформаційна записка, аналітична записка. 

Зміст теми. Наукова публікація: основні види. Оприлюднення 

результатів наукової роботи. Класифікація публікацій. Аналітична та 

інформаційні записки. Науковий журнал та наукова стаття. Авторський аркуш, 

друкований аркуш та обліково-видавничий аркуш. Тези доповіді на 

конференції. Виступи, лекції, нарада, колоквіум, симпозіум, конференція. 

Рецензія (відгук) на наукову роботу. Книги: навчальні посібники та підручники. 

Авторський текстовий оригінал (рукопис). Наукові результати та вимоги до 

них. Форми звітності та впровадження результатів дослідження. Форми 

наукових студентських робіт: науковий реферат, наукова доповідь, курсова і 

дипломна робота. Основні розділи наукового реферату: огляд літератури; аналіз 

статистичних даних; висновки і постановка проблеми; список прореферованої 
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літератури. Економічне есе. Особливості підготовки курсової роботи-есе. 

Характерні риси дипломної роботи. Основні етапи підготовки дипломної 

роботи. Технічне оформлення. Підготовка до захисту та процедура публічного 

захисту дипломної роботи. 

Література: [1; 5; 6; 11; 16; 17; 20] 

Основні питання [2, 8, 21]: 

1. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. 

2. Наукова монографія, наукова стаття, теза доповіді. 

3. Реферат, доповідь, виступ, книги. 

4. Методика підготовки та оформлення публікацій до видання. 

5. Форми звітності при науковому дослідженні. 

 

1. Результати науково-дослідної роботи оформляють у вигляді курсової 

або дипломної роботи, у кандидатських і докторських дисертаціях, 

авторефератах дисертацій, тезах доповідей, статтях, монографіях, методичних і 

практичних матеріалах, підручниках, навчальних посібниках тощо. 

Для майбутнього фахівця, науковця дуже важливим є володіння 

методологією підготовки наукової публікації. Написання реферату, наукової 

статті, тез доповідей на конференції повинно відповідати вимогам жанру 

публікації і відповідно сприйматись читачами і слухачами. Це висуває певні 

вимоги до логіки побудови їх, форми, стилю і мови. 

Розглянемо методику підготовки окремих видів публікацій чи виступів, 

враховуючи при цьому особливості кожного виду, залежність від рівня 

завершеності дослідження, а також з врахуванням кола читачів чи слухачів, на 

яких вони розраховані. 

Наукова публікація (в перекладі з латинського -publicato - оголошую 

всенародно, оприлюднюю) - це доведення інформації до громадськості за 

допомогою преси, радіомовлення, телебачення; розміщення в різних виданнях 

(газетах, книгах, підручниках). 

Головні функції публікацій: 

- оприлюднення результатів наукової роботи; 

- сприяння встановленню пріоритету автора при аналогічних за змістом 

наукових статтях; 
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- свідчення про особистий внесок дослідника в розробку наукової 

проблеми; 

- підтвердження достовірності основних результатів і висновків наукової 

роботи, її новизни та наукового рівня, оскільки після виходу в світ публікація 

стає об’єктом вивчення й оцінки широкою науковою громадськістю; 

- підтвердження факту апробації та впровадження результатів і висновків 

дисертації; 

- відображення основного змісту, наукового рівня та новизни 

дослідження; 

- забезпечення первинною науковою інформацією суспільства, 

повідомлення про появу нового наукового знання, передача його у загальне 

користування. 

Особливе значення мають наукові публікації, що вийшли друком у формі 

видань. Державний стандарт України 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни 

та визначення» визначає видання як документ, який пройшов редакційно-

видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або 

іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення і відповідає 

вимогам державних стандартів, інших нормативних документів щодо 

видавничого оформлення і поліграфічного виконання. 

Науковим вважається видання результатів теоретичних або емпіричних 

досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам´яток 

культури, історичних документів, літературних текстів. Воно призначене для 

фахівців відповідної галузі та наукової роботи. Наукові видання можуть бути 

двох груп:  науково-дослідні та джерелознавчі. 

До науково-дослідних належать: 

- монографія (наукова праця, присвячена дослідженню однієї теми); 

- науковий реферат (автореферат) - коротке викладення автором змісту 

наукового дослідження, дисертаційної роботи перед поданням її до захисту; 

- інформативний реферат - коротке письмове викладення однієї наукової 

праці, що стисло висвітлює її зміст. Він акцентує увагу на нових 

повідомленнях; 

- тези доповідей, а також матеріали наукової конференції (неперіодичний 

збірник підсумків конференції, доповідей, рекомендацій та рішень); 

- збірники наукових праць (збірники матеріалів досліджень наукових 

статей, виконаних у наукових установах, навчальних закладах). 
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До другої групи наукових видань належать: джерелознавчі видання або 

наукові документальні видання, які містять пам’ятки культури та історичні 

документи, що пройшли текстологічне опрацювання, мають коментарі, вступи, 

статті, допоміжні покажчики тощо. 

Серед наукових неперіодичних видань можна виділити: 

- книги (книжкове видання обсягом понад 48 сторінок); 

- брошури (книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок). 

Статус наукового видання потребує суворого дотримання вимог 

видавничого оформлення видання. Зупинимось на головних: 

Вихідні відомості - сукупність даних, які характеризують видання і 

призначені для його оформлення, бібліографічної обробки, статистичного 

обліку й інформування читача. Це: відомості про авторів; заголовок видання 

(назва); надзаголовні дані; підзаголовні дані; нумерація; шифр зберігання 

видання; індекс УДК; індекс ББК; авторський знак; макет анотованої 

каталожної картки; знак охорони авторського права; міжнародний стандартний 

номер ISBN. Вихідні дані включають: місце випуску видання, назву 

видавництва, рік випуску. 

Випускні дані передбачають: дату подання оригіналу на видання; дату 

підписання видання до друку; формат паперу і частку аркуша; вид і номер 

паперу; гарнітуру шрифту основного тексту; спосіб друку; обсяг видання в 

умовних друкованих аркушах, що приведені до формату паперового аркуша 

60x90 см; обсяг видання в обліково-видавничих аркушах; номер замовлення 

поліграфічного підприємства; назву і поштову адресу видавництв і 

поліграфічного підприємства. Випускні дані розміщують на останній сторінці 

видання або на звороті титульного аркуша. 

Статті наукового характеру друкуються переважно в збірниках або 

журналах. Науковий журнал - журнал, що містить статті та матеріали 

досліджень теоретичного або прикладного характеру і призначений переважно 

для фахівців певної галузі науки. За цільовим призначенням наукові журнали 

поділяють на: науково-практичні, науково-теоретичні та науково-методичні. 

Певні труднощі у авторів виникають при визначенні обсягу праць, що 

зумовлено недостатнім знанням основних одиниць обчислення наукової 

інформації, поширюваних засобами друку. 

До них належать: авторський аркуш, друкований аркуш та обліково-

видавничий аркуш. 
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Найбільш вживаним в практиці є авторський аркуш - це одиниця обсягу 

друкованого твору, що дорівнює 40.000 друкованих знаків (літери, цифри, 

розділові знаки, кожен пробіл між словами тощо), один авторський аркуш 

дорівнює 24 сторінкам машинописного тексту, надрукованого через 2 інтервали 

на стандартному аркуші формату А4. 

Обсяг оригіналу в авторських аркушах можна приблизно визначити, 

розділивши загальну кількість сторінок машинописного тексту на 24. У 

авторських аркушах визначається обсяг рукопису у видавничому договорі. 

Обліково-видавничий аркуш - це одиниця обліку друкованого твору, що 

дорівнює, як авторський аркуш, 40 000 друкованих знаків прозового тексту, 700 

рядкам віршованого тексту або 3000 см2 рекламного ілюстрованого тексту. 

В обліково-видавничих аркушах враховуються ті частини видання, які не 

є результатом авторської праці (видавнича анотація, зміст, вихідні відомості на 

обкладинці, справі, випускні дані, порядкові номери сторінок, редакційна 

передмова, рисунок та ін.). 

Кожний науковець систематично веде облік власних публікацій у 

картотеці списку або комп´ютерному банку даних за схемою: назва праці; 

характер роботи; вихідні дані; обсяг в авторських аркушах; термін та назва 

видання. Потрібно мати оригінали або копії власних публікацій. 

 

2. Монографія - це наукова праця, яка містить повне або поглиблене 

дослідження однієї проблеми чи теми, що належить одному або декільком 

авторам. Є два види монографій: наукові і практичні. 

Наукова монографія - це науково-дослідницька праця, предметом якої є 

вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з 

критичним його аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових 

наукових концепцій. Монографія фіксує науковий пріоритет, забезпечує 

первинною науковою інформацією суспільство, слугує висвітленню основного 

змісту і результатів наукового, дисертаційного дослідження. 

Наукову монографію характеризує єдність змісту і вона свідчить про 

науковий внесок здобувача в науку і розглядається як кваліфікаційна наукова 

праця. За цих умов вона заміняє дисертаційну роботу.  

Другий тип наукової монографії - це наукова праця, яка є засобом 

висвітлення основного змісту дисертації і однією з основних публікацій за 

темою дослідження, при цьому до неї висуваються вимоги: 
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- обсяг - не менш як 10 обліково-видавничих аркушів; 

- наявність рецензій двох докторів наук, за відповідною спеціальністю; 

- наявність рекомендації вченої ради науково-дослідної установи або 

вищого навчального закладу; 

- тираж не менше 300 примірників; 

- наявність міжнародного стандартного номера ISBN. 

Між дисертацією і монографією є певні відмінності: 

По-перше в дисертації передбачається виклад наукових результатів і 

висновків, отриманих особисто автором. 

Монографія - це виклад результатів, ідей, концепцій, які належать як 

здобувачеві, так і іншим авторам. 

По-друге, дисертація містить нові наукові результати, висновки, факти, а 

монографія може викладати як нові результати, так і методичні, технічні 

рішення, факти, які вже відомі. 

По-третє, дисертація за вимогами ВАК має визначену структуру і правила 

оформлення, яких необхідно дотримуватись. До монографій таких вимог не 

ставлять. 

По-четверте - дисертація, це рукопис, який зберігається в обмеженій 

кількості примірників у певних бібліотечних установах. Монографія - це 

видання, яке пройшло відповідне редакційно-видавниче опрацювання, 

виготовлене друкарським або іншим способом, видане у фаховому видавництві 

України. 

Дисертація виконується у відповідності з вимогами державних стандартів 

щодо друку та оформлення, чого не встановлюється для монографії і її 

структури. 

Традиційно склалась композиційна структура наукової монографії: 

титульний аркуш, анотація, перелік умовних позначень (при необхідності) 

вступ або передмова, основна частина, висновки або післямова, література, 

допоміжні покажчики, додатки, зміст. 

Монографія призначена перш за все для вчених і має відповідати за 

змістом і формою жанру публікації. Особливе значення тут мають чіткість 

формулювань і викладу матеріалу, логіка висвітлення основних ідей, 

концепцій, висновків. її обсяг має бути не менший 6 друкованих аркушів. 

Вимоги до сутності викладу матеріалу в розділах монографії, аналогічні до 

вимог інших наукових публікацій з певними особливостями їх призначення. 
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Наукова стаття - є одним із видів публікацій, в якій подаються проміжні 

або кінцеві результати, висвітлюються конкретні окремі питання за темою 

дослідження, фіксується науковий пріоритет автора, робить її матеріал 

надбанням фахівців. 

Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді відповідно 

до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у 

вигляді пам’ятки автору. Оптимальний обсяг наукової статті (0,5 - 0,7 авт.арк.). 

Рукопис статті повинен мати повну назву роботи прізвище та ініціали 

автора, анотацію (на окремій сторінці), список використаної літератури. 

Стаття має просту структуру: 

- вступ (постановка наукової проблеми, актуальність, зв’язок з 

найважливішими завданнями, що постають перед Україною, значення для 

розвитку певної галузі науки і практики - 1 абзац або 5-10 рядків); 

- основні дослідження і публікації з проблеми, за останній час, на яких 

спирається автор, проблеми виділення невирішених питань, яким присвячена 

стаття (0,5 -2 сторінки машинописного тексту); 

- формулювання мети статті (постановка завдання) - висловлюється 

головна ідея даної публікації, яка суттєво-відрізняється від сучасних уявлень 

про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага 

на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, 

закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. 

Мета статті випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних 

публікацій з тем (1 абзац, або 5-10 рядків); 

- виклад змісту власного дослідження - основна частина статті. В ній 

висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, 

особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, програма експерименту. Аналіз 

отриманих результатів, особистий внесок автора в реалізацію основних 

висновків тощо (5-6 сторінок); 

- висновок, в якому формулюється основний умовивід автора, зміст 

висновків і рекомендацій, їх значення для теорії і практики, суспільна 

значущість та перспективи (1/3 сторінки). 

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №705/1 

наукові статті зараховуються як фахові при наявності таких необхідних 

елементів:  
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− постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями;  

− аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

− формулювання цілей статті (постановка завдання);  

− виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів;  

− висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. 

Рукопис статті підписується автором і подається (разом з дискетою) до 

редакції у двох примірниках. В окремих випадках в науковій статті до фахових 

видань дається анотація (резюме) українською, російською і англійською 

мовами. 

Вони є свідченням апробації науково-дослідної роботи. Слід сказати, що 

апробація наукової роботи на наукових конференціях, семінарах, є 

обов’язковою при написанні дисертації. 

Тези (від thesis - положення, твердження) - це коротко, точно, послідовно 

сформульовані ідеї, думки, положення наукової доповіді, повідомлення, статті 

або іншої наукової праці. 

Тези доповіді - це опубліковані на початку наукової конференції (з’їзду, 

симпозіуму) матеріали попереднього характеру, що містять виклад основних 

аспектів наукової доповіді. Обсяг тез може бути в межах 2-3 сторінки 

машинописного тексту через 1,5-2 інтервали. 

Алгоритм тези можна подати так: 

теза - обґрунтування - доказ - аргумент - результат - перспектива. 

Тези доповіді, будь-якої наукової публікації оформляють згідно до вимог: 

- у правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його ініціали 

та доповнюють відомостями про нього; 

- назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, думку, положення 

(2-5 слів); 

- послідовність викладу змісту може бути наступна: актуальність, 

проблеми; стан розробки проблеми в науці і практиці; основна ідея, положення, 



Методичні вказівки до практичних занять 
 

 

© Фільштейн Л.М., Вербіцька Т.В., Доренська А.О., КНТУ, 2013 69 

висновки дослідження; основні результати та їх практичне значення. В тезах 

зазвичай не використовують цитати, цифровий матеріал. 

Формулювання кожної тези починається з нового рядка, кожна теза має 

самостійну думку, висловлену в одному або кількох реченнях. 

 

3. Вже з першого року навчання у вузі студенти повинні вміти 

підготувати реферат, виступ на семінарі, доповідь на науково-практичній 

конференції. 

Реферат (лат, referre - доповідати, повідомляти) короткий виклад змісту 

одного або декількох документів з певної теми. При індивідуальній роботі з 

літературою реферат є короткий збагачений запис ідей з декількох джерел. 

Часто реферат готують для того, щоб передати ці ідеї аудиторії. 

Обсяг реферату залежить від обраної теми, змісту документів, їх наукової 

цінності або практичного значення. Найчастіше маємо справу з 

інформативними і розширеними (зведеними) рефератами. 

Інформативний реферат повністю розкриває зміст теми, містить основні 

фактичні і теоретичні повідомлення. Він потребує глибокого вивчення 

першоджерел, доброї пам’яті, уміння пов’язувати теоретичні положення з 

сучасністю, робити глибокий аналіз та практичні висновки, нарешті вчить 

проводити дискусію. 

В такому рефераті мають бути визначені: предмет дослідження і метод 

роботи; наведені основні результати; викладені дані про умови дослідження, 

сформульовані власні пропозиції автора щодо практичного значення змісту і 

уміння довести його до аудиторії слухачів. Реферат може бути посібником для 

усного виступу з елементами імпровізації. 

Інформаційні реферати можуть розміщуватися у первинних документах 

(книгах, журналах, збірниках праць, звітах про науково-дослідну роботу) і у 

вторинних документах (реферативних журналах і збірниках, інформаційних 

картках та ін.). 

Розширений або зведений (оглядовий, багатоджерельний) реферат 

містить відомості про певну кількість опублікованих і неопублікованих 

документів з однієї теми, зміст яких викладено у вигляді однорідного тексту. 

Алгоритм структури реферату: 

- Вступ 

- Розділ І. Історія та теорія питання 
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- Розділ II. Вирішення проблеми в сучасних умовах 

- Висновки 

- Література 

- Додатки (при потребі). 

Вибір теми реферату студенти здійснюють відповідно до тематики 

затвердженої на кафедрі та за погодженням з науковим керівником. Обсяг 

розширеного реферату 20-24 сторінки. Виклад матеріалу в рефераті має бути 

коротким і стислим. У рефераті використовується стандартизована 

термінологія, значення якої зрозуміле з контексту. 

Реферат рецензується, оцінюється і враховується при проведенні 

підсумкового заліку, іспиту з відповідної дисципліни. 

Рецензія (відгук) на реферат або іншу науково-дослідну роботу має 

об’єктивно оцінювати позитивні і негативні його сторони. В рецензії тією чи 

іншою мірою слід оцінити вміння автора поставити проблему, обґрунтувати її 

соціальне значення, розуміння автором співвідношення між реальною 

проблемою і рівнем її концептуальності; повноту висвітлення літературних 

джерел; глибину їх аналізу, володіння методами збору; аналізу та інтерпретації 

емпіричної інформації; самостійність роботи, оригінальність в осмисленні 

матеріалу; обґрунтування висновків і рекомендацій. 

Досить поширеною формою оприлюднення результатів наукового 

дослідження є доповіді та повідомлення. 

Доповідь - це документ, у якому викладаються у певні питання, даються 

висновки, пропозиції. Вона призначена для усного (публічного) прочитання та 

обговорення. 

Розрізняють такі види доповідей: звітні (узагальнення стану справ, ходу 

роботи за певний час), поточні (інформація про хід роботи) та на теми наукових 

досліджень. 

Наукова доповідь - це публічно виголошене повідомлення, розгорнутий 

виклад певної наукової проблеми (теми, питання), одна із форм оприлюднення 

результатів наукової роботи, можливості за короткий проміжок часу «увійти» в 

наукове товариство за умови яскравого виступу.  

Алгоритм тексту доповіді: 

Вступ  -    Основна частина    -    Підсумкова частина 
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У вступі зазначається проблемна ситуація, яка зумовила потребу 

публічного виступу, потім обґрунтовується основна ідея автора, наводяться 

аргументи, факти, теоретичні викладки і на кінець висновки і рекомендації. 

Порівняно з науковою публікацією публічна доповідь має свої 

особливості. Є два методи написання доповіді. 

1. Дослідник готує спочатку тези свого виступу і на основі їх пише 

доповідь на семінар чи конференцію, редагує і готує до опублікування у 

науковому збірнику, як доповідь чи статтю. 

2. Дослідник пише доповідь, а потім у скороченому вигляді знайомить з 

нею аудиторію. 

При формуванні змісту доповіді слід врахувати, що за 10 хвилин людина 

може прочитати текст надрукований на чотирьох сторінках машинописного 

тексту (через два інтервали). Обсяг доповіді становить 8-12 сторінок (до 30 

хвилини). Повідомлення, виступ можуть бути обсягом на 4-6 сторінок. 

При підготовці наукової публікації, доповіді, виступу потрібно уникати: 

-   неточності і розпливчастості формулювання назви; 

-   невизначеності особистого внеску в дослідження; 

-   поверхового викладу змісту та результатів дослідження; 

-   дублювання змісту публікацій; 

-   досить короткого терміну оприлюднення результатів дисертації. 

При цьому тексти монографій, рефератів, виступів повинні відповідати 

темі і змісту науково-дослідної роботи. 

Результати наукового дослідження можуть завершуватись написанням 

книг, зокрема підручників і навчальних посібників. 

Підручник - навчальне видання, що містить систематизований виклад 

змісту навчальної дисципліни, відповідає програмі та офіційно затверджений як 

такий вид видання. 

Навчальний посібник - навчальне видання, що частково чи повністю 

замінює або доповнює підручник та офіційно затверджене як такий вид 

видання. 

Вони затверджуються Міністерством освіти і науки України як 

нормативні видання з відповідним грифом. Присвоєння грифу означає, що 

підручник або навчальний посібник відповідає встановленим вимогам: щодо 

відповідності навчальній програмі за змістом, щодо обсягу і щодо технічного 

оформлення. 
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Структура навчальної книги передбачає: зміст (перелік розділів); вступ 

(передмова); основний текст; питання, тести для самоконтролю, обов’язкові та 

додаткові задачі, приклади; довідково-інформаційні дані для розв’язання задач 

(таблиці, схеми тощо);бібліографічний список; апарат для орієнтації в 

матеріалах книги (предметний, іменний покажчики), додатки, які мають 

безпосереднє значення до теми книги. 

Таким чином, кожний дослідник науковець обирає найпридатніший 

спосіб для перетворення так званого чорнового варіанту рукопису в остаточний 

вид наукової праці. 

 

4. Публікація будь-яких матеріалів є індивідуальною справою дослідника. 

Стиль і методика їх підготовки залежить від творчості та задуму автора, 

власного розуміння проблеми. При цьому можуть використовуватись різні 

методичні прийоми викладу наукового матеріалу, зокрема:  послідовний, 

цілісний (з наступною обробкою кожної частини, розділу) чи вибірковий 

(розділи пишуться окремо). 

Послідовний виклад матеріалу логічно зумовлює схему підготовки 

публікації: ідея (задум), план, відбір матеріалу; групування, його 

систематизація, редагування. 

У процесі написання наукової праці умовно виділяють декілька етапів: 

формування задуму і складання попереднього плану; відбір і підготовка 

матеріалів, групування їх та опрацювання рукопису. 

На першому етапі задуму формулюється мета даної роботи, на яке коло 

читачів вона розрахована, які матеріали в ній подавати; передбачається повнота 

і ґрунтовність викладу; теоретичне та практичне спрямування; які ілюстративні 

матеріали необхідні для розкриття її змісту. Визначається попередня назва 

праці, яку потім можна корегувати. 

Бажано зразу ж скласти план роботи або план-проспект, який вимагають 

видавництва. План-проспект відбиває задум праці і відтворює структуру 

майбутньої публікації. 

Відбір і підготовка матеріалів пов’язані з ретельним добром вихідного 

матеріалу в будь-якій послідовності, окремими частинами, тобто все те, що 

знадобиться на наступних етапах роботи над рукописом. 

Наступний етап передбачає групування матеріалів за попереднім планом-

проспектом і паралельно визначається рубрикація праці, тобто поділ її на 
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логічно підпорядковані елементи-частини, розділи, підрозділи, пункти, інакше 

створення чорнового макета праці. 

При опрацюванні рукопису уточнюються його зміст, оцінюються 

висновки, логічність і послідовність викладу матеріалу, відповідність назв 

роботи та її розділів змісту, викладеному в них, перевіряється аргументованість 

основних положень, новизна теоретична і практична значущість роботи. 

Досить важливим в підготовці білового рукопису є оформлення його та 

літературна правка. Після написання тексту автор практично і принципово його 

оцінює: кожний висновок, формули, таблиці, окремі речення перечитуються, 

перевіряються висновки, аргументи, факти, теоретична і практична значущість 

матеріалу публікації; Аналізується правильність оформлення рукопису: 

літературні джерела, цитати. 

 

5. Виконуючи науково-дослідну роботу, студенти оформляють реферати, 

курсові (дипломні) роботи, виступи на семінарі, конференції, наукові статті; 

наукові працівники, спеціалісти готують інформації, дисертації, звіти, 

аналітичні записки тощо. 

Наукові результати - це нові знання, отримані в процесі виконання 

науково-дослідної роботи. Вони повинні відповідати таким вимогам, як: 

-   актуальність на даний період розвитку науки і практики; 

-   новизна: вперше отримані, розвинуті, розроблені; 

-   практичне значення, використання в професійній роботі фахівця; 

-   достовірність: - коректність використання математичних моделей, 

формул; 

-   точність виконання розрахунків; 

-   повторюваність в процесі експерименту; 

-   однозначність формувань. 

Наукові результати повинні пройти апробацію, бути опублікованими в 

спеціальній науковій літературі, мати відповідні рецензії. 

В процесі апробації з метою інформування про результати виконаних 

наукових досліджень, розробки рекомендацій за напрямами подальшої роботи 

використання їх в навчальному процесі чи в умовах виробництва організується 

обговорення проблеми на кафедрі, на семінарі, симпозіумах спеціалістів, 

науково-практичних конференціях. 
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Інформація про дослідження є документом, в якому містяться результати 

дослідження без їх інтерпретації (пояснення числових даних): 

-   стисле викладення проблемної ситуації; 

-   перелік цілей та завдань НДР; 

-   описання соціально-демографічних характеристик вибіркової 

сукупності; 

-   розподіл відповідей на запитання анкет чи інтерв´ю та результати 

аналізу документів у вигляді таблиць. 

Інформаційна записка про дослідження є невеликою за обсягом, має ті ж 

вимоги, що й інформація, але більш детально коментуються підсумки дослідної 

діяльності з конкретними висновками. 

Аналітична записка про дослідження може завершувати значні етапи 

досліджень чи бути основним підсумковим документом невеликих науково-

дослідних робіт. Вона має більший обсяг і таку структуру:  вступ, основна 

частина та  заключна частина. 

У вступі обґрунтовується необхідність проведеного дослідження, 

використання тих чи інших методів збору, обробки та аналізу інформації; 

описується мета, завдання, дається характеристика техніки дослідження. 

Основна частина включає аналіз досягнутих результатів дослідження, 

обробку та систематизацію кількісних і якісних понять, встановлення 

закономірностей. 

У заключній частині наводяться основні висновки та шляхи розв’язання 

виявлених проблем, рекомендації для практичного застосування. При 

проведенні фундаментальних наукових досліджень, головним підсумковим 

документом є звіт про НДР. Він містить такі обов’язкові елементи: 

-   титульний лист; 

-   список виконавців; 

-   зміст; 

-   перелік умовних позначень та символів; 

-   вступ; 

-   основну частину; 

-   заключну частину; 

-   список використаної літератури; 

-   додатки (таблиці, схеми). 
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При виконанні та оформленні звіту щодо проведеної науково-дослідної 

роботи необхідно дотримуватись загальних вимог, передбачених державним 

стандартом до відповідного виду робіт. 

Обсяг звіту не перевищує 90-100 сторінок одного тому, а томів має бути 

декілька. При складанні звіту, слід дотримуватись таких вимог: чіткість, 

логічність, конкретність викладення, аргументованість висновків, точність 

формулювань, обґрунтованість рекомендацій та пропозицій. 

Значну частину наукових інформацій та звітів використовують для 

удосконалення управління процесом, підвищення ефективності діяльності 

підприємств, організацій та установ. 

Широко використовується така форма впровадження як доповіді, 

виступи, лекції на наукових та практичних заходах. 

Нарада - це форма колективних контактів вчених і фахівців одного 

наукового спрямування. 

Колоквіум - це форма колективних зустрічей, де, як правило, обмін 

думками вчених різних напрямів, тобто це форма невимушеної дискусії, але де 

є офіційні доповідачі. 

Симпозіум - це напівофіційна бесіда за завчасно підготовленими 

доповідями, а також виступами експромтом. Це можуть бути і бесіди в 

кулуарах. 

Конференція - найбільш поширена форма обміну інформацією за певною 

тематикою. Одна частина доповідачів повідомляє певні наукові ідеї, результати 

дослідження, досвіду роботи, інша - більша частина є слухачами, сприймають 

інформацію беруть участь в обговоренні. 

Тут на доповідачів і слухачів велике інформаційне навантаження, тому 

встановлюються регламент в виступах і обговоренні, організовується секційна 

робота. 

На конференціях може використовуватись стендова інформація, виставка 

літератури, зразки матеріалів, оформлюються тематичні експозиції 

конференції, зазвичай приймаються рішення і рекомендації. 

З’їзди, конгреси, виставки, ярмарки, фестивалі є найбільш високою і 

представницькою формою спілкування, вони носять національний або 

міжнародний характер. Тут відпрацьовується стратегія певної галузі науки і 

економіки, здійснюється обмін досвідом та науковими напрацюваннями 

фахівців, забезпечується координація наукових досліджень в широких 
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просторих межах світової спільноти. Ці форми спілкування особливо є 

характерні і перспективні для розвитку туристської інфраструктури України. 

Вони сприяють розширенню міжнародних контактів, взаєморозумінню між 

народами, створюють необхідні передумови успішного розвитку вітчизняної 

індустрії туризму та додатковому надходженню коштів до державної скарбниці. 

Запитання для обговорення: 

1. Наукові публікації та їх головні функції. 

2. Сутність авторефератів та інформаційних рефератів. 

3. Наукова стаття: сутність, структура та вимоги до неї. 

4. Наукові монографії та дисертації. 

5. Рецензування наукової статті. 

6. Тези доповіді, виступ та повідомлення: спільне та основні відмінності. 

7. Навчальні книги та посібники. 

8. Методичні прийоми викладу наукового матеріалу. 

9. Форми звітності та впровадження результатів наукових досліджень. 

10. Звіт про НДР та його обов’язкові елементи. 

11. Збірники наукових праць та вимоги до них. 

12. сутність та відмінність в авторських та друкованих аркушах. 

13. Реферат та основні правила його написання. 

14. Алгоритми реферату та тексту доповіді. 

15. Наукові та науково-практичні заходи: нарада, колоквіум, симпозіум, 

конференція, з’їзд, конгрес, виставка, ярмарки, фестивалі. 

Практичні завдання: 

1. Представлення студентами оформлених згідно вимог наукових статей 

до фахового збірника. Обговорення сильних сторін та помилок і неточностей 

при виконанні завдання. 

2. Аудиторне колективне написання рецензії на одну з представлених 

статей.  

3. Заслуховування рефератів, доповідей та повідомлень. Колективний 

розгляд та висвітлення зауважень до робіт. 

4. Проведення наукової наради (тема й мета за вибором студентів) з 

представленням результатів попередніх наукових досліджень. Оформлення 

звіту.  
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