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ВСТУП
Розвиток продуктивних сил суспільства і виробничих відносин
зумовлює вдосконалення та розширення наукових досліджень при
розв’язанні наукових та господарських завдань. Наука в розвитку соціальноекономічних відносин у суспільстві виконує роль безпосередньої виробничої
сили. Завдяки науці створюються нові знаряддя і предмети праці, технологія
виробництва, ускладнюються галузеві і міжгалузеві економічні зв’язки у
народному господарстві. Наука впливає на розвиток матеріально-технічної
бази суспільства, основою якої є індустрія, що ґрунтується на енергетичних
ресурсах і широкому застосуванні новітніх науково-технічних досягнень.
Провідне місце в системі багатоступеневої підготовки наукових і
науково-педагогічних кадрів посідають вищі навчальні заклади (ВНЗ)
України. У більшості з них відкриті магістратура, аспірантура, докторантура,
створені наукові школи, спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій.
Знання методології, теорії, технології, методів та організації наукових
досліджень є базою для магістрів, аспірантів.
Нові умови господарювання висувають вимоги до фахівців з обліку і
оподаткування, які мають володіти знаннями дослідника, що здобуваються у
вищому навчальному закладі.
Фахівці зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» мають здатність:
– проводити науково-дослідну, аналітичну та інноваційну діяльність з
метою отримання нових знань та їх використання для експертної оцінки
господарських ситуацій і прийняття управлінських рішень;
– здійснювати педагогічну діяльність з використанням інноваційних
освітніх технологій;
– володіти інструментальними засобами дослідження, отримання,
зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх під
час вирішення поставлених завдань;
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– застосовувати навички публічних ділових і наукових комунікацій з
використанням інформаційних технологій задля вирішення поставлених
завдань;
– застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо
організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових
розрахунків;
– формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати
сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і
оподаткування відповідно до стратегічних цілей підприємства;
– проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних
завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу,
контролю та оподаткування.
Текст лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» призначений
для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форми
навчання.
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МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 1. Наука як система знань. Організація науково-дослідної роботи у
вищому навчальному закладі
1.1. Поняття та функції науки. Історичні етапи становлення та розвитку
науки. Особливості сучасної науки.
1.2. Структура і класифікація науки. Законодавчо-нормативне регулювання
науки в Україні.
1.3. Організація науки у ВНЗ.
1.1. Поняття та функції науки. Історичні етапи становлення та
розвитку науки. Особливості сучасної науки
Наука характеризується своєю багатогранністю, тому визначення і
тлумачення поняття «наука» розглядається з різних аспектів:
1) наука є соціально значущою сферою людської діяльності,
функцією якої є вироблення й використання теоретично систематизованих
об’єктивних знань про дійсність;
2) наука виступає системою знань, тому що вона являє собою струнку
систему понять і категорій, пов’язаних між собою за допомогою суджень
(міркувань) та умовиводів;
3) наука також виступає і як форма суспільної свідомості – як
система знань вона охоплює не тільки фактичні дані про предмети
навколишнього світу, людської думки та дії, не лише закони та принципи
вивчення об’єктів, а й певні форми та способи усвідомлення їх;
4) нарешті, наука виступає складовою частиною духовної культури
людства, оскільки вона бере участь у формуванні та вихованні особистості;
Функція науки – виробництво і використання, систематизованих,
об’єктивних знань про дійсність. Тобто пізнання об’єктивного світу, щоб
його вивчати з метою можливого вдосконалення.
У розвиненому суспільстві важливою функцією науки є розвиток
системи знань, які сприяють найраціональнішій організації виробничих
відносин та використанню виробничих сил в інтересах усіх членів
суспільства. Вона включає в себе ряд конкретних функцій:
• пізнавальну – задоволення потреб людей у пізнанні законів
природи і суспільства;
• культурно-виховну – розвиток культури, гуманізація виховання та
формування нової людини;
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• практичну – удосконалення виробництва і системи суспільних
відносин, тобто безпосередньої виробничої сили матеріального виробництва.
Історія зародження та розвитку науки нараховує багато століть. Ще на
зорі свого розвитку людство поліпшувало умови життя за рахунок пізнання і
незначного перетворення навколишнього світу. Cтоліттями нагромаджений і
узагальнений досвід передавався наступним поколінням. Механізм
успадкування нагромадженого досвіду поступово удосконалювався за
рахунок встановлення певних звичаїв, традицій, писемності. Так історично
виникла перша форма науки (наука античного світу), предметом вивчення
якої була вся природа в цілому. Вона ще не поділялася на окремі сфери.
Природа розглядалась цілісно з перевагою загального і недооцінкою
конкретного.
Цей період розвитку науки належить до першої фази процесу пізнання
– безпосереднього спостереження. У V ст. до н.е. із системи античної науки в
самостійну галузь пізнання починає виділятись математика. У середині ІV ст.
до н.е. потреби відліку часу, орієнтації на Землі, пояснення сезонних явищ
привели до створення основ астрономії. У цей період відокремлюються
основи хімії, результати досліджень яких використовувались при вилученні
металів із руд, фарбуванні тканин та виробів із шкіри.
Перші елементи науки з’явились у стародавньому світі у зв’язку з
потребами суспільства і мали суто практичний характер.
Для науки стародавнього світу (Вавилон, Єгипет, Індія, Китай) знання
мали практичну спрямованість і фактично виконували роль методичних
розробок (правил) для конкретного виду діяльності.
У стародавній Греції в науці зароджується науковий рівень пізнання:
створюються перші теоретичні системи у галузі геометрії (Евклід), механіки
(Архімед), астрономії (Птоломей). Корифеї науки стародавньої Греції в своїх
дослідженнях для опису об’єктивних закономірностей користувалися
абстракціями, заклавши основи доказу уявлення про ідеалізований матеріал,
що є важливою рисою науки.
В епоху Середньовіччя великий вклад у розвиток науки внесли вчені
арабського Сходу і Середньої Азії, в Європі великого поширення набуває
специфічна форма науки – схоластика, яка основну увагу надавала розробці
християнської догматики, разом із тим вона внесла значний вклад у розвиток
осмислення культури, в удосконалення мистецтва теоретичних дискусій.
З другої половини ХV ст. в епоху Відродження починається період
значного розвитку природознавства. До початку ХVІІ ст. математика являла
собою науку тільки про числа, скалярні величини, відносно прості
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геометричні фігури і використовувалась в основному в астрономії,
землеробстві, торгівлі.
Другий період у розвитку природознавства, який характеризується як
революційний у науці, припадає на середину ХVІ ст. і до кінця ХІХ ст. Саме
в цей період були зроблені значні відкриття в фізиці, хімії, математиці,
механіці, біології, астрономії, геології (Декарт, Ньютон, Лейбніц, Кеплер,
Ломоносов,...). У цей період поряд із спостереженнями широко
застосовується експеримент.
У середині ХУІІІ ст. висловлена ідея про про всезагальний
взаємозв’язок явищ і процесів, що проходять у реальному світі. Ці ідеї
вперше висловив Декарт, а потім розвинули Ломоносов, Кант, Вольф.
Кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст. – промислова революція, яка стала
могутнім стимулом для подальшого розвитку науки – відкриття
електричного струму, електромагнітної індукції, хвильова теорія світу, закон
збереження і перетворення енергії, клітинна теорія, еволюційна теорія
Дарвіна, періодичний закон хімічних елементів Менделєєва, неевклідова
геометрія, закони електромагнітного поля.
Кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст. – відкрито електрон, закладено основи
квантової механіки (Планк).
У ХХ ст. розвиток науки у всьому світі характеризується високими
темпами. Розвивається молекулярна біологія, генетика, хімічна фізика,
кібернетика, біокібернетика.
Сьогодні наука розвивається в трьох напрямках: 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.
Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. для науки властиві такі особливості:
• Диференціація і інтеграція науки. Диференціація науки є
об’єктивною, оскільки через кожних 5-10 років подвоюються наукові
дисципліни. Диференціація знань обумовлена практично невичерпним
об’єктом пізнання, потребами практики і розвитку самої науки. Також
об’єктивна
інтеграція
науки,
що
відображає
взаємозв’язок
і
взаємообумовленість наукових знань, посилене проникнення одних наук в
інші. Диференціація і інтеграція науки чітко простежується на процесі
переходу сучасної науки від предметної до проблемної орієнтації при
вирішенні великих комплексних теоретичних і практичних питань. З одного
боку, проходить процес диференціації наук (виділення нових наук), а з
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іншого – їх інтеграція, шо дозволяє комплексно вирішувати проблеми. Так,
проблема охорони природи розв’язується об’єднаними зусиллями технічних
наук, біології, наук про Землю, медицини, економіки, менеджменту,
математики та інших.
• Прискорений розвиток природознавчих наук. Природознавчі
науки, вивчаючи базові структури природи, закономірності їх взаємодії та
управління, є фундаментом науки в цілому і повинні розвиватися
випереджаючими
темпами.
Тільки
на
основі
випереджаючих
фундаментальних досліджень і винаходів у природознавстві прикладні науки
та техніка зможуть успішно вирішувати проблеми, які виникають у зв’язку з
розвитком прогресу виробництва. Як приклад може бути клонування живих
організмів вищого класу.
• Математизація наук. Математика є мозком науки і душею техніки. Математизація науки сприяє посиленню зв'язку між наукою, технікою і
виробництвом. Математика підвищує вимоги до корисності поставлених
завдань, підвищує рівень узагальнень, ефективності пояснюючих і
прогнозованих функцій науки.
• Посилення зв’язку науки, техніки і виробництва. На сучасному
етапі наука є продуктивною силою суспільства, що проявляється в глибоких
змінах у взаємозв’язках науки і виробництва. Слід відмітити, що нові види
виробництва і технологічні процеси спочатку зароджуються в надрах науки,
науково-дослідних інститутах. Розвиток атомної енергетики, отримання
надтвердих матеріалів, роботизація, створення штучного інтелекту – все це
ілюструє наведене вище. Йде процес зменшення терміну між науковим
відкриттям і впровадженням його у виробництво.
Сучасне суспільство у всіх його видах діяльності знаходиться під
впливом науки й техніки. На сьогодні наука стає більшою мірою
продуктивною силою суспільства. Всі форми фізичної і розумової праці:
медицина, транспорт, зв’язок, побут сучасної людини – відчувають на собі
перетворюючу дію науково-технічного прогресу.
У сучасних умовах розвитку науково-технічного прогресу,
інтенсивного збільшення обсягу наукової та науково-технічної інформації,
швидкої змінюваності та оновлення знань, особливого значення набуває
підготовка у вищій школі висококваліфікованих фахівців, здатних до
самостійної, творчої роботи, до впровадження у виробничий процес новітніх
технологій.
Процес розвитку науки знаходить своє вираження не тільки у зростанні
«суми» накопичених позитивних знань. Він стосується також усієї структури
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науки. На кожному історичному етапі наукове пізнання використовує певну
сукупність пізнавальних форм – фундаментальних категорій і понять,
методів, принципів і схем пояснення, тобто всього того, що поєднують
поняттям стилю мислення. Наприклад, для античного стилю мислення
характерним було спостереження як основний спосіб одержання знання;
наука нового часу спирається на експеримент і на панування аналітичного
підходу, що спрямовує мислення до пошуку найпростіших, далі не
розкладених першоелементів досліджуваної реальності. Сучасна наука
характеризується прагненням до цілісного й багатобічного охоплення
досліджуваних об’єктів. Кожна конкретна структура наукового мислення
після свого затвердження відкриває шлях до екстенсивного розвитку
пізнання, до його поширення на нові сфери реальності. Однак
нагромадження нового матеріалу, що не піддається поясненню на основі
існуючих схем, змушує шукати нові, інтенсивні шляхи розвитку науки, що
іноді приводить до наукових революцій, тобто радикальної зміни основних
компонентів змістовної структури науки, до висування нових принципів
пізнання, категорій і методів науки. Чергування екстенсивних і
революційних періодів розвитку характерне як для науки в цілому, так і для
окремих її галузей, рано чи пізно знаходить своє вираження також і у
відповідних змінах форм організації науки.
Науку можна розглядати як систему, що складається з теорії;
методології, методики й техніки досліджень; практики впровадження
отриманих результатів. Якщо науку розглядати з погляду взаємодії суб’єкта
й об’єкта пізнання, то вона містить у собі такі елементи: об’єкт – те, що
вивчає конкретна наука, суб’єкт – конкретний науковець, фахівець,
дослідник, наукова організація; наукова діяльність суб’єктів, що
застосовують певні прийоми, методи для виявлення законів дійсності.
Розвиток науки йде від збору фактів, їхнього вивчення й систематизації,
узагальнення й розкриття окремих закономірностей до логічно стрункої
системи наукових знань, що дозволяє пояснити вже відомі факти і
спрогнозувати нові.
Шлях пізнання визначається від живого споглядання до абстрактного
мислення й від останнього до практики.
Процес пізнання включає нагромадження фактів. Без систематизації й
узагальнення, без логічного осмислення фактів не може існувати жодна
наука. Але хоча факти – це необхідний матеріал для вченого, самі по собі
вони ще не наука. Факти стають складовою частиною наукових знань, коли
вони виступають у систематизованому, узагальненому вигляді.
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Факти систематизують і узагальнюють за допомогою найпростіших
абстракцій – понять (визначень), що є важливими структурними елементами
науки.
Найбільш високою формою узагальнення й систематизації знань є
теорія. Під теорією розуміють вчення про узагальнений досвід (практику),
що формулює наукові принципи й методи, які дозволяють узагальнити й
пізнати існуючі процеси і явища, проаналізувати дію на них різних факторів і
запропонувати рекомендації з використання їх у практичній діяльності
людей.
1.2. Структура і класифікація науки. Законодавчо-нормативне
регулювання науки в Україні
Динаміка чисельності працівників наукових організацій України
наведена на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Динаміка чисельності працівників наукових організацій
України, тис. осіб [13 ,14]
У змісті науки важливе місце відводиться її класифікації. Вищою
атестаційною комісією (ВАК) України за погодженням з Міністерством
освіти і науки України затверджено класифікацію наук (табл. 1.1).
Організація наукової діяльності в Україні складається з таких установ:
1. Міністерство освіти і науки України – займається організацією,
координацією та фінансуванням науки в Україні.
2. Національна академія наук України – вища наукова організація
України, яка організовує і здійснює фундаментальні та прикладні
дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних і
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гуманітарних наук, а також координує здійснення фундаментальних
досліджень у наукових установах та організаціях незалежно від форм
власності. НАН складається із відділень відповідних галузей науки, які
об’єднуються у науково-дослідні інститути (НДІ).
Таблиця 1.1 – Загальна класифікація наук в Україні
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Фізико-математичні науки
Хімічні науки
Біологічні науки
Геологічні науки
Технічні науки
Сільськогосподарські науки
Історичні науки
Економічні науки
Філософські науки
Філологічні науки
Географічні науки
Юридичні науки
Педагогічні науки

14. Медичні науки
15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. Мистецтвознавство
18. Архітектура
19. Психологічні науки
20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні науки
24. Фізичне виховання та
спорт
25. Державне управління

3. Державні галузеві академії наук – державні спеціалізовані наукові
установи, що координують, організують і проводять дослідження у
відповідних галузях науки і техніки. До них належать Українська академія
аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних
наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України.
Аналогічно до НАН вони складаються з НДІ різного профілю відповідно до
галузі науки.
4. Громадські спеціалізовані академії – наукові установи, що
об’єднують учених на громадських засадах за профілем їх наукової
діяльності. До них, зокрема, належать Українська міжнародна академія
оригінальних ідей, Академія інженерних наук, Українська технологічна
академія.
5. Відомчі галузеві академії – галузеві НДІ, підпорядковані
міністерствам і відомствам. Наприклад, Міністерству економіки та
європейської інтеграції підвідомчий НДІ економіки, Міністерству фінансів
України – НДІ фінансів, Держкомстату України – НДІ статистики.
6. Наукові товариства – громадські спеціалізовані організації.
7. Вищі навчальні заклади – університети, академії, інститути, що
мають спеціальні підрозділи, які займаються науково-дослідною роботою за
рахунок бюджетних та госпрозрахункових коштів.
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Конституція України, прийнята на V сесії ВРУ 28.06.96 р. У ній
визначено, що кожен має право на освіту (ст. 53); громадянам гарантується
свобода наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності,
їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у
зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності; держава сприяє
розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України (ст. 54).
Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. У
ньому розкриваються засади підготовки наукових та науково-педагогічних
працівників (зокрема, в аспірантурі, докторантурі) наукової та науковотехнічної діяльності у ВНЗ.
Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від
13.12.91 р. № 1977-ХІІ визначає правові, організаційні та фінансові засади
функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для
наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і
держави у технологічному розвитку.
Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40IV визначає правові, економічні та організаційні засади державного
регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми
стимулювання державою інноваційних процесів i спрямований на підтримку
розвитку економіки України інноваційним шляхом.
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ визначає, що ліцензуванню підлягає
професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг.
Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових
кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р.
№ 309, регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і
наукових кадрів і є обов’язковим для всіх вищих навчальних закладів та
наукових установ України незалежно від їх підпорядкованості та форми
власності.
Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 регулює питання
присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Статутні документи науково-освітніх установ, зокрема, ВНЗ. У них
детально регламентується діяльність цих установ у галузі науки: її тематика,
організація, фінансування, координація наукових досліджень з іншими
суб’єктами науки в Україні і за кордоном тощо.
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1.3. Організація науки у ВНЗ
Поняття науки є неподільно пов’язаним з поняттям освіти. Між ними
простежується одночасно прямий та обернений зв’язок. Суб’єктами науководослідної роботи у навчальному закладі, як показує схема, є:
– викладачі
– студенти
– аспіранти
– докторанти

Мета

Завдання

Результат

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними
освітніми програмами на таких рівнях вищої освіти:
– початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
– перший (бакалаврський) рівень;
– другий (магістерський) рівень;
– третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень.
Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої
освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у
результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної
освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною
або за освітньо-науковою програмою.
Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає набуття
здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування задач дослідницького
та/або інноваційного характеру у певній галузі професійної діяльності.
Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою
теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння
методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення
власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну,
теоретичне та практичне значення.
Організація науково-дослідної роботи вузу визначається передусім
його статусом, рівнем акредитації, матеріально-технчною базою, кадровим
потенціалом тощо. Схематично організацію науково-дослідної роботи у
вищому навчальному закладі наведено на рис. 1.2.
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Спеціальний науковий підрозділ ВНЗ
Науково-дослідна
частина (контрактна)

Проректор з наукової
роботи

Науково-дослідна
частина (бюджетна)

Факультет
(науковий відділ)

Заступник декана з
наукової роботи

Декан / Директор
Кафедра:
– аспіранти,
– докторанти

Заступник завідувача
кафедри з наукової
роботи

Учасники науково-дослідної роботи:
– викладачі (науково-педагогічні працівники,
– студенти,
– аспіранти,
– докторанти

Рисунок 1.2 – Організація наукової діяльності у ВНЗ
Отже, організацію науково-дослідної роботи у ВНЗ здійснює, як
правило, окремий структурний підрозділ – науково-дослідна частина, до якої
входять наукові, навчально-наукові, науково-дослідні та науково-виробничі
інститути, центри, лабораторії тощо та бібліотеки. Їх діяльність може
здійснюватися як на бюджетній так і контрактній засадах. Це
адміністративна частина організації. Щодо функціональної – сюди належать
безпосередньо суб’єкти наукової діяльності, учасники науково-дослідної
роботи, які безпосередньо працюють на кафедрах.
Науково-педагогічні працівники – це вчені, які за основним місцем
діяльності займаються професійною педагогічною та науковою або науковотехнічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах
післядипломної освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. Вони організовують наукову
роботу студентів кафедри, які є базовим методичним центром по роботі зі
студентами. Виконання науково-дослідної роботи студентами передбачає
вивчення основ наукових досліджень, зокрема поняття науки, методики
наукових досліджень, самостійної роботи над літературними джерелами,
плануванням та організацією наукового експерименту, обробки
експериментальних даних. Елементи наукового пошуку, відображені в
курсових роботах (проєктах) студентів, мають бути розширені у майбутній
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випускній кваліфікаційній роботі, а також у науковій тематиці відповідної
кафедри. Кожен студент під час навчальної та виробничої практики, крім
загального завдання, передбаченого програмою практики, виконує
відповідно до своєї спеціальності завдання дослідного характеру, які видає
випускаючакафедра. Виконання завдання відображається в окремому розділі
звіту про проходження практики і може використовуватися в інших видах
науково-дослідної роботи студентів, зокрема, у доповідях на семінарах, при
написанні курсових проектів, випускних бакалаврської чи магістерської робіт
тощо.
Отже, організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному
закладі полягає в функціональному розмежуванні обов’язків певних
структурних одиниць закладу освіти щодо наукової компоненти діяльності
суб’єктів вищого навчального закладу, при цьому наявна чітка координація
роботи всіх ланок на всіх рівнях.
За різними джерелами можна знайти різні класифікації видів та форм
науково-дослідної роботи. Узагальнюючи їх можна сформувати такі види
науково-дослідної роботи:
– науково-дослідна компонента навчального процесу визначається за
основними видами навчальних занять: лекції, практичні і семінарські заняття,
консультації, підготовка курсових і випускних кваліфікаційних робіт.
– cамостійна науково-дослідна пошукова робота. У цьому аспекті
розглядаються студенти старших курсів та науково-педагогічні працівники,
що звичайно самостійно здійснюють наукові дослідження.
– науково-дослідна робота під науковим керівництвом. Як правило,
вона здійснюється відповідно до планів науково-дослідних робіт,
індивідуальних планів аспірантів і докторантів.
Наведена вище класифікація виокремлює дані види науково-дослідної
роботи за критерієм участі суб’єктів науково-дослідної роботи в процесі
продукування наукових результатів та отримання студентами знань і
навичок.
Форми науково-дослідної роботи можна виокремити на основі
суб’єктів науково-дослідної роботи і напрямів їх роботи:
– студенти реалізують напрями науково-дослідної роботи через участь
у гуртках, проблемних групах, конкурсах студентських наукових робіт,
практику тощо;
– аспіранти і докторанти реалізують наукові інтереси у роботі над
дисертацією під науковим керівництвом, а також беруть участь у наукових
семінарах, науково-практичних конференціях;
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– викладачі реалізують наукові інтереси шляхом виконання розділу
індивідуального плану наукової роботи, який складається щорічно і про
виконання якого викладач звітує на засіданні кафедри. Крім того, науковопедагогічні працівники беруть участь у роботі постійно діючих науковометодичних семінарів, наукових конференціях тощо. Відповідно до Закону
України «Про вищу освіту», викладач ВНЗ здійснює навчальний процес у
вищих навчальних закладах у таких формах як: навчальні заняття, самостійна
робота, практична підготовка, контрольні заходи. В усіх цих формах є
наукова складова.
Таким чином, усі види і форми науково-дослідної роботи науковопедагогічних працівників, студентів, магістрів і аспірантів спрямовані на
активізацію їх творчого мислення, застосування сучасних наукових методів у
вирішенні конкретних ситуацій в економіці, що сприяє підвищенню якості
підготовки спеціалістів для галузей господарства та кадрів науки.
До форм наукового міжнародного співробітництва належать [3]:
• провадження спільних наукових досліджень, технічних і
технологічних розробок на основі кооперації, спільних науково-технічних
програм;
• провадження
досліджень
та
розробок
за
спільними
координаційними угодами;
• виконання робіт, передбачених угодою, однією зі сторін якої є
організація іноземної держави або міжнародна організація;
• спільні дослідження та розробки у міжнародних колективах
спеціалістів, міжнародних інститутах та спільних підприємствах,
використання власності на науковий та науково-технічний результат на
основі договорів між суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності;
• взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією,
використання об’єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних;
• проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів;
• взаємний обмін науковими, науково-технічними й викладацькими
кадрами, студентами й аспірантами, а також спільну підготовку спеціалістів.

Рисунок 1.3 – Напрямки світової наукової інтеграції України
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Значна роль у глобалізації науки належить міжнародним організаціям,
результати наукової роботи яких стають загальнодоступними. Прикладом
такої організації є Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності, що
був утворений у 1973 році. Розроблені комітетом МСФЗ є узагальненням
кращих надбань сучасної світової науки і практики в галузі бухгалтерського
обліку.
Контрольні запитання
1. У чому полягають поняття та функції науки?
2. Назвіть основні історичні етапи становлення та розвитку науки.
3. Охарактеризуйте структуру і класифікацію науки.
4. У чому полягає законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні?
5. Яким чином здійснюється організація науки у ВНЗ.
6. Назвіть основні ознаки та характеристики наукового дослідження.
7. Сформулюйте вимоги до визначення наукових досліджень.
8. Охарактеризуйте основні види наукових досліджень.
Література: [1, 2, 3, 4, 13, 14]

Тема 2. Наукове дослідження: поняття, ознаки та вимоги до його
проведення
2.1. Поняття наукового дослідження: основні ознаки та характеристики.
2.2. Вимоги до визначення наукових досліджень.
2.3. Основні види наукових досліджень.
2.1. Поняття наукового дослідження: основні ознаки та
характеристики
У межах науково-дослідницької діяльності здійснюються наукові
дослідження. Наукове дослідження – цілеспрямоване пізнання, результати
якого виступають як система понять, законів і теорій.
Наукове дослідження має об’єкт і предмет на пізнання яких воно
спрямоване.
Об’єктом дослідження є процес або явище, що породжує проблемну
ситуацію і обране для вивчення.
Предмет знаходиться в межах об’єкта, який вивчається.
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Мета наукового
дослідження
включає
визначення
об’єкта,
достовірність вивчення його структури, характеристик, зв’язків на основі
розроблення у науці принципів та методів пізнання для отримання корисних
для діяльності людини результатів, впровадження в практику, отримання
певного ефекту.
Завдання – це певні напрями дослідження, які дозволяють реалізувати
поставлену мету.
Розрізняють дві форми наукових досліджень: фундаментальні та
прикладні. Фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та
(або) експериментальна діяльність, спрямована на здобуття нових знань про
закономірності розвитку та взаємозв’язку природи, суспільства, людини.
Прикладні наукові дослідження – наукова і науково-технічна діяльність,
спрямована на здобуття і використання знань для практичних цілей.
Наукові дослідження здійснюються з метою одержання наукового
результату. Науковий результат – нове знання, здобуте в процесі
фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на
носіях наукової інформації у формі наукового звіту, наукової праці, наукової
доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу,
монографічного дослідження, наукового відкриття тощо. Науковоприкладний результат – нове конструктивне чи технологічне рішення,
експериментальний зразок, закінчене випробування, яке впроваджене або
може бути впроваджене у суспільну практику. Науково-прикладний
результат може мати форму звіту, ескізного проєкту, конструкторської або
технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка
тощо.
Суб’єктами наукової діяльності є: вчені, наукові працівники, науковопедагогічні працівники, а також наукові установи, наукові організації, вищі
навчальні заклади III–IV рівнів акредитації, громадські організації у сфері
наукової та науково-технічної діяльності.
Дослідником називають людину, яка здійснює наукові дослідження.
Науковець – це той, хто має відношення до науки, виробляє нові знання, є
спеціалістом у певній галузі науки. Вчений – фізична особа, яка провадить
фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження з метою здобуття
наукових та (або) науково-технічних результатів.
Ознаки наукового дослідження
– творчий характер – здобуття нових знань, установлення нових фактів;
– самостійність – прагнення запропонувати власне розв’язання
поставлених завдань;
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– наступність знань – послідовність зв’язку із попередніми
дослідженнями у цій галузі, передбачення перспектив наступних досліджень;
– новизна та унікальність – обов’язкові елементи новизни різного
ступеня: від узагальнення і конкретизації вже відомого – до принципово
оригінальних підходів, технологій;
– зв’язок з іншими науками – розгалуження наукових галузей,
утворення на їх перетині нових;
– органічний зв’язок теорії і практики – як найсуттєвіша умова
ймовірності науково-педагогічного дослідження.
За джерелом фінансування розрізняють наукові дослідження: бюджетні,
госпдоговірні і нефінансовані.
Основними напрямами бюджетного фінансування є:
– фундаментальні наукові дослідження (далі – фундаментальні НД);
− прикладні НД
− державні цільові наукові і науково-технічні програми (ДЦНТП);
− науково-технічні (експериментальні) розробки за державним
замовленням − (далі – розробки за державним замовленням);
– проєкти у межах міжнародного науково-технічного співробітництва;
− фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та оновлення
матеріально-технічної бази;
– інші напрями бюджетного фінансування наукової сфери.
Динаміка кількості організацій, які здійснювали НД, за секторами
діяльності наведена на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 – Динаміка кількості організацій, які здійснювали НД, за
секторами діяльності, од. [13, 14]
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Розподіл витрат на виконання НД за секторами діяльності у розрізі
галузей наук у 2019 р. наведено на рис. 2.2.

Рисунок 2.2 – Розподіл витрат на виконання НД за секторами діяльності у
розрізі галузей наук у 2019 р., % [13, 14]
Кількість НД, що виконані у 2019 р. за напрямами бюджетного
фінансування наведено у табл. 2.1.
Таблиця 2.1 – Кількість НД, що виконані у 2019 р. за напрямами
бюджетного фінансування [3]

Госпдоговірні дослідження фінансуються організаціями-замовниками з
господарських договорів. Нефінансовані дослідження можуть виконуватися з
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ініціативи вченого, індивідуального плану викладача. За тривалістю наукові
дослідження можна розділити на довгострокові, короткострокові й експресдослідження.
Витрати на виконання НД за видами та джерелами фінансування
наведено у табл. 2.2.
Таблиця 2.2 – Витрати на виконання НД за видами та джерелами
фінансування, млн грн [13, 14]

2.2. Вимоги до визначення наукових досліджень
Для дослідників-початківців дуже важливо мати уявлення про
методологію та вимоги до визначення наукового дослідження, оскільки саме
на перших кроках до оволодіння навичками наукової роботи найбільше
виникає питань саме цього характеру. Передусім бракує досвіду у
використанні методів наукового пізнання, застосуванні логічних законів і
правил, нових засобів і технологій. Тому є сенс розглянути ці поняття
докладніше.
Не можна ігнорувати факти тільки тому, що їх важко пояснити або
знайти їм практичне використання. 3міст нового в науці не завжди бачить
сам дослідник. Нові наукові факти і навіть відкриття, значення яких погано
розкрите, можуть тривалий час лишатися в резерві науки і не
використовуватися на практиці.
При науковому дослідженні важливо все. Концентруючи увагу на
основних або ключових питаннях теми, не можна не зважати на побічні
факти, які на перший погляд здаються малозначущими. Проте саме такі
факти можуть приховувати в собі початок важливих відкриттів.
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Для дослідника недостатньо встановити новий факт, важливо дати
йому
пояснення
з
позицій
сучасної
науки,
розкрити
його загальнопізнавальне, теоретичне або практичне значення.
Виклад наукових фактів має здійснюватися в контексті загального
історичного процесу, історії розвитку певної галузі, бути багатоаспектним, з
урахуванням як загальних, так і специфічних особливостей.
Накопичення наукових фактів у процесі дослідження – це творчий
процес, в основі якого завжди лежить задум ученого, його ідея.
У філософському визначенні ідея – це продукт людського мислення,
форма відображення дійсності. Ідея відрізняється від інших форм мислення
тим, що в ній не тільки відображається об’єкт вивчення, а й міститься
усвідомлення мети, перспективи пізнання і практичного перетворення
дійсності. Тому важливе значення має історичне вивчення не лише об’єкта
дослідження, а й становлення та розвитку знань про нього.
Ідеї народжуються з практики, спостережень навколишнього світу і
потреб життя. В основі ідей лежать реальні факти і події. Життя висуває
конкретні завдання, однак часто не відразу знаходяться продуктивні ідеї для
їх вирішення. У такому разі на допомогу приходить здатність дослідника
проаналізувати ідеї, погляди попередників, запропонувати новий, зовсім
незвичний аспект розгляду завдання, яке протягом тривалого часу не могли
вирішити при загальному підході до справи.
Вивчення історичного досвіду, визначення етапів становлення,
розвитку об’єкта дослідження та ідеї від часу виникнення до стадії вирішення
завдання значно збагачує наукове дослідження, свідчить про достовірність
його результатів і висновків, підтверджує наукову об’єктивність і
компетентність дослідника.
Існує шість основних вимог визначення наукового дослідження:
1. Будь-яке наукове дослідження повинно бути визначено через
найближчий рід і видову відмінність.
2. Визначення повинно бути розмірним, тобто обсяги означуваного і
означального поняття повинні бути однакові.
3. Видовою відмінністю є ознака або група ознак, властивих тільки
певному науковому дослідженню і відсутніх в інших, що належать до того ж
роду.
4. Визначення не повинно містити логічного кола, тобто означуване
дослідження не може визначатися за допомогою такого поняття, що саме стає
ясним тільки через означуване поняття.
5. Визначення не може бути тільки негативним.
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6. Воно не повинне містити в собі логічної суперечності.
Нечіткість у визначенні наукових досліджень зазвичай дуже утруднює,
а іноді робить просто неможливим практичне використання його результатів.
Розпливчастість ознак – одна з основних помилок у визначенні наукових
досліджень, які знижують наукову і практичну цінність роботи. Іншими
типовими помилками є такі: неповне ділення обсягу понять наукових
досліджень, занадто велике ділення, перехресне ділення і стрибок у діленні.
Неповне ділення обсягу поняття – це таке явище, коли при перерахуванні
видових ознак деякі з них пропускаються. Занадто велике ділення полягає в
тому, що в обсяг подільного поняття вводяться види, які у ньому самому не
містяться. У такому разі сума обсягів видових ознак перевищує обсяг
подільного,означуваного поняття. Помилка перехресного ділення полягає в
тому, що в процес ділення обсягу поняття береться декілька підстав для
ділення. Стрибок у діленні – помилка, викликана порушенням правила
безперервності ділення.
Сучасне науково-теоретичне мислення прагне проникнути у сутність
явищ і процесів, що вивчаються. Це можливо за умови цілісного підходу до
об’єкта вивчення, розгляду його у виникненні та розвитку, тобто
застосування історичного підходу до його вивчення. Перш ніж вивчати
сучасний стан, необхідно вивчити генезис та розвиток певної науки або
сфери практичної діяльності. Відомо, що нові наукові і накопичені знання
перебувають у діалектичній взаємодії. Найкраще і прогресивне зі старого
переходить у нове і надає йому сили й дієвості. Інколи забуте старе знову
відроджується на новій науковій основі і живе друге життя в іншому,
досконалішому вигляді.
2.3. Основні види наукових досліджень
Розрізняють два види наукового дослідження: емпіричне і
теоретичне. Емпіризм – філософське навчання, що визнає почуттєвий досвід
єдиним джерелом знань. Емпіричне пізнання будується на вивченні реальної
дійсності, практичного досвіду. Займаються емпіричним дослідженням, як
правило, практики – професіонали в тій або іншій області діяльності (учителі,
соціальні педагоги, психологи та ін.).
Теоретичними дослідженнями, як ми уже відзначили, займаються
спеціально до того підготовлені люди: професори, доценти, наукові
співробітники, що працюють у наукових установах, а також у вищих
навчальних закладах.
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В емпіричному дослідженні, як правило, використовують такі методи,
як спостереження, опис, експеримент; при теоретичних дослідженнях поряд з
цими
методами
використовують
методи
абстрагування,
ідеалізації, аксиоматизації, формалізації, моделювання та ін. Крім того, на
емпіричному і теоретичному рівнях використовують такі логічні методи, як
аналіз – синтез, індукція – дедукція та ін. Докладніше про неї буде сказано
нижче.
Відрізняються емпіричні і теоретичні дослідження також отриманими
результатами. У першому випадку вони фіксуються у вигляді тверджень,
правил, рекомендацій, у другому – це теоретичні знання: наукові концепції,
закони і закономірності, відкриття і винаходи й ін. Емпіричне дослідження
здійснюється практичними працівниками, зайнятими професійної діяльністю.
Отримані знання фіксуються у вигляді тверджень, правил, рекомендацій і ін.
Наукове дослідження проводиться спеціально підготовленими до цьому
вченими. Отримані знання відбивають у виді наукових концепцій, законів і
закономірностей, винаходів і відкриттів.
Незважаючи на відмінність емпіричного і теоретичного знання, вони
тісно між собою взаємозалежні: теоретичне дослідження будується на основі
знань, фактів, виявлених у процесі вивчення реальної дійсності. Емпіричний
рівень дозволяє вивчати реальну дійсність, виявляти нові факти і явища, і на
їхній основі будувати узагальнення, робити висновки, давати практичні
рекомендації. На теоретичному рівні висуваються загальні закономірності,
що дозволяють пояснити взаємозв’язок раніше відкритих фактів і явищ,
формулювати закони, на основі яких можливо пророчити розвиток майбутніх
подій. Це лише загальна схема наукових досліджень, відкриття нових
наукових законів. Перехід від емпіричного рівня до теоретичного означає
якісний стрибок у знанні.
Ефективність наукових досліджень багато в чому залежить від того, які
джерела вона використовує у своїй творчій діяльності: підходи, зразки, ідеї,
технології й ін. А саме:
1) загальнолюдські гуманістичні ідеали, відбиті в так званому
соціальному замовленні суспільства;
2) досягнення всього комплексу наук про людину: психології,
педагогіки, валеології (науки про здоровий спосіб життя), філософії,
соціології, соціальної роботи;
3) теоретичні концепції і вітчизняний і закордонний досвід;
4) педагогічний потенціал навколишнього соціального середовища
(родини, школи, установ культури та ін.);
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Контрольні запитання:
1. Назвіть основні ознаки та характеристики наукового дослідження.
2. Сформулюйте вимоги до визначення наукових досліджень.
3. Охарактеризуйте основні види наукових досліджень.
Література: [1, 2, 3, 4]

Тема 3. Методологія наукових досліджень
3.1. Методологія дослідження: сутність поняття.
3.2. Фундаментальна або філософська методологія. Загальнонаукова
методологія.
3.3. Загальнонаукові підходи дослідження.
3.4. Конкретнонаукова методологія. Методи і техніка дослідження.
3.1. Методологія дослідження: сутність поняття
Для здобувачів другого рівня вищої освіти важливо мати уявлення про
методологію та методи наукової творчості, оскільки саме на перших кроках
до оволодіння навичками наукової роботи найбільше виникає питань саме
методологічного характеру. Передусім бракує досвіду у використанні
методів наукового пізнання, застосуванні логічних законів і правил, нових
засобів і технологій. Тому є сенс розглянути ці питання докладніше.
Не можна ігнорувати факти тільки тому, що їх важко пояснити або
знайти їм практичне використання. Зміст нового в науці не завжди бачить
сам дослідник. Нові наукові факти і навіть відкриття, значення яких погано
розкрите, можуть тривалий час лишатися в резерві науки і не
використовуватися на практиці.
При науковому дослідженні важливо все. Концентруючи увагу на
основних або ключових питаннях теми, не можна не зважати на побічні
факти, які на перший погляд здаються малозначущими. Проте саме такі
факти можуть приховувати в собі початок важливих відкриттів.
Для дослідника недостатньо встановити новий факт, важливо дати
йому
пояснення
з
позицій
сучасної
науки,
розкрити
його загальнопізнавальне, теоретичне або практичне значення.
Виклад наукових фактів має здійснюватися в контексті загального
історичного процесу, історії розвитку певної галузі, бути багатоаспектним, з
урахуванням як загальних, так і специфічних особливостей.
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Накопичення наукових фактів у процесі дослідження – це творчий
процес, в основі якого завжди лежить задум ученого, його ідея.
У філософському визначенні ідея – це продукт людського мислення,
форма відображення дійсності. Ідея відрізняється від інших форм мислення
тим, що в ній не тільки відображається об’єкт вивчення, а й міститься
усвідомлення мети, перспективи пізнання і практичного перетворення
дійсності. Тому важливе значення має історичне вивчення не лише об’єкта
дослідження, а й становлення та розвитку знань про нього.
Ідеї народжуються з практики, спостережень навколишнього світу і
потреб життя. В основі ідей лежать реальні факти і події. Життя висуває
конкретні завдання, однак часто не відразу знаходяться продуктивні ідеї для
їх вирішення. У такому разі на допомогу приходить здатність дослідника
проаналізувати ідеї, погляди попередників, запропонувати новий, зовсім
незвичний аспект розгляду завдання, яке протягом тривалого часу не могли
вирішити при загальному підході до справи.
Вивчення історичного досвіду, визначення етапів становлення,
розвитку об’єкта дослідження та ідеї від часу виникнення до стадії вирішення
завдання значно збагачує наукове дослідження, свідчить про достовірність
його результатів і висновків, підтверджує наукову об’єктивність і
компетентність дослідника.
Нова ідея – не просто зміна уявлень про об’єкт дослідження, це якісний
стрибок думки за межі сприйнятих почуттями даних і, здавалося б,
перевірених рішень. Нові ідеї можуть виникати під впливом парадоксальних
ситуацій, коли виявляється незначний, неочікуваний результат, який надто
розходиться із загальноприйнятими положеннями науки – парадигмами.
Отримання нових знань відбувається за схемою: парадигма – парадокс –
нова парадигма.
Розвиток науки – це зміна парадигм, методів, стереотипів мислення.
Перехід від однієї парадигми до іншої не піддається логічному опису, бо
кожна з них відкидає попередню і несе принципово новий результат
дослідження, який не можна логічно вивести з відомих теорій. Особливу
роль тут відіграють інтуїтивні механізми наукового пошуку, які не
ґрунтуються на формальній логіці.
Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус будь-якої
наукової проблеми приводять до необхідності її вивчення у системі
координат, що задається різними рівнями методології науки.
Методологія (гр. methodos – спосіб, метод і logos – наука, знання) –
вчення про правила мислення при створенні теорії науки, вчення про
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науковий метод пізнання й перетворення світу; його філософська, теоретична
основа, сукупність методів дослідження, що застосовуються в будь-якій
науці відповідно до специфіки об’єкта її пізнання.
Питання методології досить складне, оскільки саме це поняття
тлумачиться по-різному.
Багато зарубіжних наукових шкіл не розмежовують методологію і
методи дослідження.
У вітчизняній науковій традиції методологію розглядають як учення
про науковий метод пізнання або як систему наукових принципів, на основі
яких базується дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних
засобів, методів, прийомів дослідження.
Найчастіше методологію тлумачать як теорію методів дослідження,
створення концепцій, як систему знань про теорію науки або систему методів
дослідження. Методику розуміють як сукупність прийомів дослідження,
включаючи техніку і різноманітні операції з фактичним матеріалом.
Методологія виконує такі функції:
– визначає способи здобуття наукових знань, які відображають
динамічні процеси та явища;
– направляє, передбачає особливий шлях, на якому досягається певна
науково-дослідницька мета;
– забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу чи явища,
що вивчається;
– допомагає введенню нової інформації до фонду теорії науки;
– забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і понять у
науці;
– створює систему наукової інформації, яка базується на об’єктивних
фактах, і логіко-аналітичний інструмент наукового пізнання.
Методологія – вчення про правила мислення при створенні теорії
науки. Питання методології досить складне, оскільки саме це поняття
тлумачиться по-різному. Вітчизняна наукова традиція розглядає
методологію як учення про наукові методи пізнання або як систему наукових
принципів, на основі яких базується дослідження і здійснюється вибір
сукупності пізнавальних засобів, методів, прийомів дослідження. Також
методологія характеризується як теорія методів дослідження, створення
концепцій, як система знань про теорію науки або систему методів
дослідження. Методика – це сукупність прийомів дослідження, що включає
конкретні дії і способи роботи з фактичним матеріалом.
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Ці ознаки поняття «методологія», що визначають її функції в науці,
дають змогу зробити такий висновок: методологія — це концептуальний
виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання
максимально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси
та явища.
Методологічна основа дослідження не є самостійним розділом
наукової праці, однак від й чіткого визначення значною мірою залежить
досягнення мети І завдань наукового дослідження. Виклад загальної
методики і основних методів дослідження потребує визначення
методологічних основ наукової роботи.
Під методологічною основою дослідження слід розуміти основне,
вихідне положення, на якому базується наукове дослідження. Методологічні
основи даної науки завжди існують поза цією наукою, за її межами і не
виводяться із самого дослідження.
Методологія — вчення про систему наукових принципів, форм і
способів дослідницької діяльності — має чотирирівневу структуру . в якій
виділяються фундаментальні, загальнонаукові принципи, що становлять
власне методологію, конкретнонаукові принципи, що лежать в основі теорії
тієї чи іншої дисципліни або наукової галузі, і систему конкретних методів і
способів, що застосовуються для вирішення спеціальних дослідницьких
завдань.
3.2. Фундаментальна або філософська методологія
Методологія (гр. methodos – спосіб, метод і logos – наука, знання)
- вчення про правила мислення при створенні теорії науки,
- вчення про науковий метод пізнання й перетворення світу; його
філософська, теоретична основа, сукупність методів дослідження, що
застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об'єкта її пізнання.
- теорія методів дослідження, створення концепцій, як систему знань
про теорію науки або систему методів дослідження.
Методологія виконує такі функції:
– визначає способи здобуття наукових знань, які відображають
динамічні процеси та явища;
– направляє, передбачає особливий шлях, на якому досягається певна
науково-дослідницька мета;
– забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу чи явища,
що вивчається;
– допомагає введенню нової інформації до фонду теорії науки;
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– забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і понять у
науці;
– створює систему наукової інформації, яка базується на об’єктивних
фактах, і логіко-аналітичний інструмент наукового пізнання.
Філософська методологія базується на філософських принципах:
1) діалектики, що відбиває взаємозумовлений і суперечливий розвиток
явищ дійсності,
2) детермінізму – об’єктивної причинної зумовленості явищ,
3) ізоморфізму – відношень об’єктів, що відбивають тотожність їх
побудови та ін.
3.3. Загальнонаукові підходи дослідження
Загальнонаукова методологія використовується в усіх або в переважній
більшості наук, оскільки будь-яке наукове відкриття має не лише
предметний, але й методологічний зміст, спричиняє критичний перегляд
прийнятого досі понятійного апарату, чинників, передумов і підходів до
інтерпретації матеріалу, що вивчається.
Загальнонаукова методологія має такі підходи: історичний,
термінологічний, функціональний, системний, когнітивний (пізнавальний),
моделювання та ін.
Історичний підхід дає змогу дослідити виникнення, формування і
розвиток процесів і подій у хронологічній послідовності з метою виявлення
внутрішніх та зовнішніх зв’язків, закономірностей та суперечностей. У
межах історичного підходу активно застосовується порівняльно-історичний
метод – сукупність пізнавальних засобів, процедур, які дозволяють виявити
схожість і відмінність між явищами, що вивчаються, визначити їхню
генетичну спорідненість (зв’язок за походженням), загальне й специфічне в
їхньому розвитку (табл. 3.1).
Термінологічний підхід передбачає вивчення історії термінів і
позначуваних ними понять, розробку або уточнення змісту та обсягу понять,
встановлення взаємозв’язку і субординації понять, їх місця в понятійному
апараті теорії, на базі якої базується дослідження. Вирішити це завдання
допомагає метод термінологічного аналізу і метод операціоналізації понять.
Визначення понять слід формулювати, базуючись на тлумачних та
професійних словниках. Визначення обсягу і змісту поняття дають через
родову ознаку і найближчу видову відмінність. Як правило, спочатку
називають родове поняття, до якого поняття, що визначається, входить як
складова. Потім указують на ту ознаку поняття, яка відрізняє його від усіх
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подібних, причому ця ознака має бути найважливішою і найсуттєвішою
(табл. 3.2).
Таблиця 3.1 – Узагальнення поглядів провідних економістів
ХІХ-ХХ ст. щодо відображення в бухгалтерському обліку впливу інфляції [7]
Інституціоналісти

Персоналісти

Насправді точність облікових
величин залежить від конкретних
підприємства,
від
На думку Е. Шмаленбаха, необхідно умов
переоцінювати
не
тільки
матеріальні господарської ситуації. Ці погляди
рахунки, але й рахунки розрахунків і навіть спрямовані проти представника
облікового натуралізму Кеннета
рахунків грошових коштів
Макніла, який стверджував, що
облікові дані містять істину
Рігер вважав, що роль прибутку істотно
Лівінгстон Міддлдітч і Рой Кестер
змінюється в умовах інфляції. Розуміючи, що
виходили з того, що на рахунках
в цьому випадку підприємство може мати
повинна відображатися оцінка за
прихований прибуток, Рігер зробив висновок,
собівартістю, а баланс може бути
що прибуток, який залишається після сплати
відкоригований
за
ринковими
податків, повинен бути диференційований на
цінами
експлуатаційний та інфляційний
Робінсон Л.Р. аналізував природу обліку
прибутку. Остання, на його думку, повинна
відображати вплив наступних факторів:
1) часу (витрати понесені в один звітний
період, а прибуток отриманий в іншому; з
Пікслей рішуче виступав за оцінку
часом цінність предметів змінюється);
за собівартістю. Бухгалтер, на його
2) ризику (ризик повинен рівномірно
думку,
повинен
підтримувати
розподілятися
між
різними
звітними
оцінку активів на початковому
періодами; збиткові вкладення капіталу
рівні, тобто за собівартістю.
повинні покриватися прибутковими);
Тільки це дозволяє, як вважав
3) ринку капіталу (відображення коливань
Пікслей, правильно розрахувати
кон’юнктури на ринку позикового капіталу);
кінцевий фінансовий результат
4) кредитного циклу (коливання курсу
цінних паперів всередині країни);
5)
валютного
коливання
(коливання
валютних курсів);
6) цін (коливання цін)
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Таблиця 3.2 – Визначення категорій «інфляція» через філософські
категорії [7]
Категорія

Визначення філософської
категорії

Явище

Зовнішня, більш рухлива
сторона, що дана в
чуттєвому сприйнятті

Процес

1) послідовна зміна
предметів чи явищ, що
відбувається закономірним
порядком (наприклад,
процес росту рослин);
2) сукупність ряду
послідовних дій,
спрямованих на досягнення
певного наслідку
(наприклад, процес
виробництва)

Визначення інфляції
Інфляція - це економічне явище, яке виникає
при певних факторах впливу, та у статиці
визначається як невідповідність кількості
грошей в країні кількості товарів, або
величини доходів громадян цінам на ринку
тощо
З точки зору економіки та суспільства,
інфляція - це процес зростання загального
рівня цін та зниження купівельної
спроможності грошей.
Для уряду інфляція - це сукупність дій
уряду, а саме додаткова емісія грошей з
метою покриття дефіциту державного
бюджету.
Монополіями інфляція розглядається як
процес підвищення цін з метою збільшення
прибутку

Сутність структурно-функціонального підходу полягає у виділенні в
системних об’єктах структурних елементів (компонентів, підсистем) і
визначенні їхньої ролі (функцій) у системі. Елементи і зв'язки між ними
створюють структуру системи. Кожний елемент виконує свої специфічні
функції, які «працюють» на загальносистемні функції. Структура
характеризує систему в статиці, функції – у динаміці. Між ними є певна
залежність. У межах структурно-функціонального підходу досліджують
сутнісно-функціональну, функціонально-генетичну та функціональнологічну структуру системи. Перша з них виявляє субстанціальні елементи,
підсистеми та компоненти системи, їх сутнісні зв'язки та основні функції.
Друга - розкриває внутрішні закономірності розвитку і функціонування
системи (від простого до складного, від нижчого до вищого, від генетично
вихідного до генетично похідного, включаючи у «знятому» вигляді моменти
попереднього при відносній самостійності). Третя – виявляє логічно можливі
відношення між функціями системи: відношення переваги, домінування,
супідрядності (основна і допоміжні функції); відношення функціональної
рівнозначності або еквівалентності; відношення сполучення (поєднання)
(комбінована функція) та ін. У результаті структурно-функціонального
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підходу створюються моделі (описові, математичні, графічні) досліджуваної
системи.
3агальнонауковою методологією вивчення об’єкта дослідження
є системно-діяльнісний підхід, який набув значного поширення в сучасних
наукових розробках. 3азначений підхід указує на певний компонентний
склад людської діяльності. Серед найсуттєвіших її компонентів: потреба –
суб’єкт – об’єкт – процеси – умови – результат. Це створює можливість
комплексно дослідити будь-яку сферу людської діяльності. У процесі
діяльності людина виступає як суб’єкт діяльності, а її дії спрямовані на зміни
її діяльності у процесі діяльності.
Сутність синергетичного (синергійного) підходу полягає в дослідженні
процесів самоорганізації та становлення нових упорядкованих структур. Він
реалізується в дослідженні систем різної природи: фізичних, біологічних,
соціальних,
когнітивних,
інформаційних,
екологічних
та
ін.
Синергетичний підхід демонструє, яким чином і чому хаос може
розглядатися як чинник творення, конструктивний механізм еволюції, як з
хаосу власними силами може розвиватися нова організація.
Відносно новим загальнонауковим методом є інформаційний
підхід, суть якого полягає в тому, що при вивченні будь-якого об’єкта,
процесу чи явища в природі чи суспільстві перш за все, виявляються
найхарактерніші для нього інформаційні аспекти.
В основі інформаційного підходу лежить принцип інформаційності,
згідно з яким: інформація є універсальною, фундаментальною категорією;
практично всі процеси та явища мають інформаційну основу; інформація є
носієм смислу (змісту) всіх процесів, що відбуваються в природі та
суспільстві; всі існуючі в природі та суспільстві взаємозв’язки мають
інформаційний характер. Інформаційний підхід тісно пов’язаний із
системним, що дає змогу уявити сучасний світ як складну глобальну
багаторівневу інформаційну систему, яку утворюють три взаємопов’язані
системи нижчого рівня: система «Природа», система «Людина» і система
«Суспільство».
Останнім часом зростає значення культурологічного підходу, який
набуває
статусу
загальнонаукової
методології. Культурологічний
підхід завдяки широкій палітрі поняття культура та пізнавальним
можливостям культурології – науки, що вивчає культуру як цілісність, дає
можливість дослідити безліч природних, соціальних, екологічних,
економічних, педагогічних, інформаційних та інших об’єктів та явищ як
культурологічного феномену.
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Вихідним положенням культурологічного підходу є розгляд сучасного
світу як багаторівневої ієрархічної системи «Культура», яка складається з
трьох основних відносно самостійних підсистем: системи «Природа»,
системи «Людина» і системи «Суспільство».
Аксіологічний (ціннісний) підхід базується на понятті цінності і дає
можливість з’ясувати якості і властивості предметів, явищ, процесів, здатних
задовольнити потреби окремої особистості і певного суспільства, а також ідеї
і спонукання у вигляді норми та ідеалу. Цінності – це перевага певних
смислів і побудованих на цій основі способів поведінки. До цінностей
суспільства належать лише ті позитивно значущі явища та їхні властивості,
що пов’язані з соціальним прогресом. Фундаментальними є гуманістичні або
загальнолюдські цінності: життя, здоров'я, любов, освіта, праця, творчість,
краса тощо.
Пізнавальний,
або
когнітивний,
підхід
пов’язаний
із загальнофілософською теорією пізнання і є методологічною базою для
багатьох наук; особливо ефективний у вивченні динаміки науки та її
співвідношення з суспільством, в обґрунтуванні провідного значення знання
в поведінці індивіда. Пізнавальний принцип у методології не має чітко
окреслених меж, можливості його використання визначаються специфікою
галузі. Особливе місце посідають дослідження рівня когнітивних структур
соціальних груп і їхня вмотивованість при визначенні інформаційнопізнавальних потреб.
Методологічні принципи, які забезпечують системну спрямованість
наукового дослідження і практичного пізнання об’єкта: принцип цілісності,
за яким досліджуваний об’єкт виступає як щось розчленоване на окремі
частини, органічно інтегровані в єдине ціле; принцип ієрархічності, який
постулює підпорядкованість компонентів і підсистем системі в цілому, а
також супідрядність систем нижчого рівня системам більш високого рівня,
внаслідок чого предметна галузь теорії набуває ознак ієрархічної
метасистеми; принцип структурності, який означає спосіб закономірного
зв’язку між виділеними частинами цілого, що забезпечує єдність системи,
зумовлює
особливості
її
внутрішньої
будови;
принцип
самоорганізації означає, що динамічна система іманентно здатна самостійно
підтримувати, відтворювати або удосконалювати рівень своєї організації при
зміні внутрішніх чи зовнішніх умов її існування та функціонування задля
підвищення стійкості, збереження цілісності, забезпечення ефективних дій чи
розвитку; принцип взаємозв’язку із зовнішнім середовищем, за яким
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жодна із систем не може бути самодостатньою, вона має динамічно
змінюватись і вдосконалюватись адекватно до змін зовнішнього середовища.
Конкретнонаукова (або частковонаукова) методологія – це сукупність
ідей або специфічних методів певної науки, які є базою для розв’язання
конкретної дослідницької проблеми; це наукові концепції, на які спирається
даний дослідник. Рівень конкретно-наукової методології потребує звернення
до загальновизнаних концепцій провідних учених у певній галузі науки, а
також тих дослідників, досягнення яких є загальновизнаними.
Пошуки методологічних основ дослідження здійснюються за такими
напрямами:
– вивчення наукових праць відомих учених, які застосовували
загальнонаукову методологію для вивчення конкретної галузі науки;
– аналіз наукових праць провідних учених, які одночасно із загальними
проблемами своєї галузі досліджували питання даної галузі;
– узагальнення ідей науковців, які безпосередньо вивчали дану
проблему;
– проведення досліджень специфічних підходів для вирішення цієї
проблеми професіоналами-практиками, які не лише розробили, а й
реалізували на практиці свої ідеї;
– аналіз концепцій у даній сфері наукової і практичної діяльності
українських учених і практиків;
– вивчення наукових праць зарубіжних учених і практиків.
Отже, виходячи з методологічних основ наукового дослідження,
необхідно чітко відповісти на запитання про: передбачувану провідну
наукову ідею, сутність явища (об’єкта, предмета дослідження) суперечності,
що виникають у процесі чи явищі, стадії, етапи розвитку (або тенденції). Це і
становить наукову концепцію дослідження.
Концепція – це система поглядів, система опису певного предмета або
явища стосовно його побудови, функціонування, що сприяє його розумінню,
тлумаченню, вивченню головних ідей. Концепція має надзвичайне значення,
оскільки є єдиним, визначальним задумом, головною ідеєю наукового
дослідження [1].
Стратегічні методологічні положення і принципи знаходять своє
тактичне втілення в методах дослідження.
Метод (гр. methodos) – спосіб пізнання, дослідження явищ природи і
суспільного життя. Це також сукупність прийомів чи операцій практичного
або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вивченню
конкретного завдання [1].
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Різниця між методом та теорією має функціональний характер:
формулюючись як теоретичний результат попереднього дослідження, метод
виступає як вихідний пункт та умова майбутніх досліджень.
У найбільш загальному розумінні метод – це шлях, спосіб досягнення
поставленої мети і завдань дослідження. Він відповідає на запитання: як
пізнавати.
Методика (гр. methodike) – сукупність методів, прийомів проведення
будь-якої роботи. Методика дослідження – це система правил використання
методів, прийомів та операцій [1].
Вибір конкретних методів дослідження диктується характером
фактичного матеріалу, умовами і метою конкретного дослідження.
Досить поширеним є поділ основних типів методів за двома ознаками:
мети і способу реалізації.
3а першою ознакою виділяються так звані первинні методи, що
використовуються з метою збору інформації, вивчення джерел,
спостереження, опитування та ін.
Вторинні методи використовуються з метою обробки та аналізу
отриманих даних – кількісний та якісний аналіз даних, їх
систематизація, шкалювання та ін.
3а ознакою способу реалізації розрізняють такі види методів: логікоаналітичні, візуальні, експериментально-ігрові.
До перших належать традиційні методи дедукції та індукції, що
різняться вихідним етапом аналізу. Вони доповнюють один одного і можуть
використовуватися з метою верифікації – перевірки істинності гіпотез і
висновків.
Візуальні, або графічні, методи – графіки, схеми, діаграми, картограми
та інші дають змогу отримати синтезоване уявлення про досліджуваний
об’єкт і водночас наочно показати його складові, їхню питому вагу,
причинно-наслідкові зв’язки, інтенсивність розподілу компонентів у
заданому об’ємі. Ці методи тісно пов’язані з комп’ютерними технологіями.
Експериментально-ігрові методи безпосередньо стосуються реальних
об’єктів, які функціонують у конкретній ситуації, і призначаються для
прогнозування результатів. 3 ними пов’язаний цілий розділ математики –
«теорія ігор»; з їх допомогою вивчаються ситуації в політичних,
економічних, воєнних питаннях. Вони використовуються у психології
(«трансакційний аналіз»), соціології («управління враженнями», «соціальна
інженерія»), в методиці нетрадиційного навчання.
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У
прикладних
аспектах
гуманітарних
наук
доцільно
використовувати математичні методи. Математичний апарат теорії
ймовірностей дає можливість вивчати масові явища в соціології, лінгвістиці.
3.4. Конкретно-наукова методологія. Методи і техніка дослідження
Конкретно-наукова (або частково наукова) методологія – це
сукупність ідей або специфічних методів певної науки, які є базою для
розв'язання конкретної дослідницької проблеми; це наукові концепції, на які
спирається даний дослідник. Рівень конкретно-наукової методології потребує
звернення до загальновизнаних концепцій провідних учених у певній галузі
науки, а також тих дослідників, досягнення яких є загальновизнаними.
Пошуки методологічних основ дослідження здійснюються за такими
напрямами:
– вивчення наукових праць відомих ученик;
– аналіз наукових праць провідних учених, які одночасно із загальними
проблемами своєї галузі досліджували питання даної галузі;
– узагальнення ідей науковців, які вивчали дану проблему;
– проведення досліджень специфічних підходів для вирішення цієї
проблеми професіоналами-практиками, які не лише розробили, а й
реалізували на практиці свої ідеї.
Розрізняють методи теоретичних та емпіричних досліджень.
Теорети́чні дослідження – висунення і розвиток наукових гіпотез і
теорій, формулювання законів та виведення з них логічних наслідків,
зіставлення різних гіпотез і теорій.
Емпіричні дослідження – спостереження і дослідження конкретних
явищ, експеримент, а також групування, класифікація та опис результатів
дослідження і експерименту, впровадження їх у практичну діяльність людей.
Контрольні запитання
1. Дайте визначення методології дослідження.
2. Опишіть основні функції методології дослідження.
3. Назвіть основні принципи методології дослідження.
4. Дайте характеристику фундаментальної методології дослідження.
5. Охарактеризуйте основні функції, які виконує філософська методологія.
Література: [1, 2, 3, 4]
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Тема 4. Теоретичні методи наукових досліджень
4.1. Сутність теоретичних методів наукового дослідження.
4.2. Характеристика
основних
теоретичних
методів
наукового
дослідження.
4.3. Особливості логічного та хронологічного підходів при проведенні
теоретичних досліджень.
4.1. Сутність теоретичних методів наукового дослідження
Теоретичні методи спрямовані на створення теоретичних узагальнень
та формулювань закономірностей досліджуваних явищ, мета яких полягає у
поясненні відкритих явищ, встановленні закономірних зв’язків між явищами,
формулюванні законів і закономірностей розвитку явищ і на цій основі
передбаченні нових явищ.
Послідовність проведення теоретичних досліджень має декілька стадій.
На першому етапі потрібно ретельно ознайомитися з добре відомими та
апробованими (перевірені на практиці) рішеннями тієї чи іншої конкретної
проблеми. Для цього доцільно дослідження починати з аналізу літератури,
формулювання наукового апарату, для чого необхідно застосовувати логічні
операції, складання плану роботи, з використання відповідних теоретичних
методів.
На наступному етапі дослідник повинен відмовитися від відомих
засобів розв’язання цієї проблеми, які аналогічні до тих, що пропонує він. В
окремих випадках варто висунуті теоретичні положення підкріпити фактами,
які добуваються за допомогою емпіричних методів: спостереження,
опитування, тесту, експертної оцінки, експерименту тощо. Щоб узагальнити і
звести до єдиних кількісних показників отримані емпіричні дані, факти,
необхідно їх опрацювати за допомогою методів математичної статистики:
знаходження найбільш типових показників, показників однорідності,
показників зв’язку тощо.
Останній етап – це етап, на якому впроваджуються різноманітні нові
варіанти
вирішення
поставленої
проблеми.
Дослідник
на
основі теоретичного опрацювання зведених даних повинен пояснити їх,
сформулювати основні тенденції розвитку, зробити відповідні висновки, які
б стосувалися вирішення поставленої перед ним проблеми, запропонувати
власну оригінальну методику такого вирішення.
Особливість теоретичного дослідження полягає у використанні
абстрактних уявлень, ідей, положень, концепцій, які мають безпосереднє
відношення до процесу практичного пізнання.
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4.2. Характеристика основних теоретичних методів наукового
дослідження
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:
• аналіз;
• синтез;
• індукція;
• дедукція;
• порівняння;
• формалізація;
• абстрагування;
• моделювання.
Аналіз (з грец. – розкладання) – метод пізнання, який дозволяє
розчленовувати предмети дослідження на складові частини (звичайні
елементи об’єкта або його властивості і відношення).
Синтез (з грец. – поєднання, з’єднання, складання) – метод вивчення
об'єкта у його цілісності, у єдиному і взаємному зв’язку його частин, тобто на
противагу аналізу цей метод дає можливість з’єднувати окремі частини чи
сторони об’єкта в єдине ціле.
Індукція – форма наукового пізнання, логіка якого розгортається від
конкретного до загального.
Дедукція – метод логічного висновку від загального до часткового,
тобто спочатку досліджують стан об’єкта в цілому, а потім його складових
елементів.
Порівняння – це процес зіставлення предметів або явищ дійсності з
метою встановлення схожості чи відмінності між ними, а також знаходження
загального, що може бути властивим двом чи декільком об’єктам
дослідження.
Формалізація – це метод вивчення різних об’єктів, при якому основні
закономірності явищ і процесів відображаються у знаковій формі за
допомогою формул або спеціальних символів. Формалізація забезпечує
спільність підходів до вирішення різних завдань, дозволяє формувати відомі
моделі предметів і явищ, встановлювати закономірності між фактами, що
вивчаються.
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Абстрагування (у перекладі з лат. означає відволікання) – це уявне
відволікання від неіснуючих властивостей предметів, зв’язків і відношень
між ними та виділення декількох сторін, які цікавлять дослідника.
Моделювання – непрямий,
опосередкований
метод
наукового
дослідження об’єктів пізнання (безпосереднє вивчення яких неможливе,
ускладнене чи недоцільне), який ґрунтується на застосуванні моделі як
засобу дослідження. Під моделлю розуміють систему, що заміщує об’єкт
пізнання і являє собою джерело інформації про неї.
4.3. Особливості логічного та хронологічного підходів при
проведенні теоретичних досліджень
Серед великої різноманітності загальнонаукових методів окремо
виділяють історичний і логічний методи дослідження, які дозволяють
подумки відтворити досліджуваний об’єкт у всій його об’єктивній
конкретності, уявити і зрозуміти його в розвитку. За допомогою логічного
методу дослідник на основі опрацювання, критичного аналізу і
формулювання своїх пропозицій розвиває існуючі теоретичні уявлення або
висуває нові теоретичні припущення.
Логічний метод містить у собі гіпотетичний та аксіоматичний підхід.
Гіпотетичний підхід ґрунтується на розробці гіпотези, тобто
наукового припущення, що містить елементи новизни та оригінальності.
Основою аксіоматичного методу є очевидні положення (аксіоми),
прийняті без доведення. За цим методом теорія розробляється на
основі дедуктивного принципу. Більш широке поширення такий підхід має у
теоретичних науках (наприклад, математиці).
До системи знання, яка будується на основі аксіоматичного методу,
ставляться такі вимоги:
1) вимога несуперечливості, згідно з якою у системі аксіом не може
бути однозначно виведене будь-яке положення разом з його запереченням;
2) вимога повноти, за якою будь-яке положення, яке можливо
сформулювати в цій системі аксіом, можна довести або заперечити в цій
системі;
3) вимога незалежності аксіом, за якою будь-яка аксіома не має
виводитися з інших аксіом системи.
Хронологічний (історичний) метод надає можливість для всебічного
дослідження явищ і подій у хронологічній послідовності, щоб відкрити їх
внутрішні зв’язки та закономірності розвитку. Основна мета такого
дослідження полягає у виявленні внутрішніх і зовнішніх зв’язків,
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закономірностей, протиріч. Такий метод дослідження використовується
переважно у гуманітарних (наприклад, соціальних, суспільних) і, головним
чином, в історичних науках. У прикладних науках історичний метод
застосовується при вивченні основних етапів розвитку та формування тих
або інших галузей науки і техніки.
Контрольні запитання
1. У чому полягає особливість теоретичних методів наукового дослідження?
2. Дайте характеристику основних етапів проведення теоретичних
досліджень.
3. Охарактеризуйте такі теоретичні методи дослідження як аналіз та синтез.
4. Поясніть суть індуктивного та дедуктивного методів наукового
дослідження.
Література: [5, 6, 7, 8, 9]

Тема 5. Емпіричні методи наукового дослідження
5.1. Поняття та загальна характеристика емпіричних методів наукового
дослідження.
5.2. Спостереження як емпіричний метод наукового дослідження.
5.3. Емпіричні методи: вимірювання, порівняння, узагальнення.
5.4. Експеримент.
5.5. Інші емпіричні методи дослідження.
5.1. Поняття та загальна характеристика емпіричних методів
наукового дослідження
Емпіричне дослідження – це особливий вид практичної діяльності, що
існує в середині науки. Така діяльність потребує наявності специфічних
здібностей: мистецтво експериментатора, спостережливості польового
дослідника, особистої контактності і такту психологів і соціологів, які
займаються проведенням досліджень та ін.
Загальні вимоги до емпіричних методів:
1. Валідність (англ. valid – дійсний, придатний) – це комплексна
характеристика методу (методики), яка вказує на його придатність до
використання (об’єктивність, діагностичну силу, репрезентативність,
точність, надійність).
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2. Діагностична сила (роздільна здатність) – характеристика, яка
вказує на здатність методу (методики) диференціювати досліджувані об’єкти
за вимірюваною ознакою, тобто розподіляти їх як мінімум на три групи: з
низьким рівнем вираженості ознаки, середнім ти високим.
3. Надійність – характеристика, яка вказує на здатність методу давати
однакові результати при дослідженні однакових об’єктів у однакових умовах
(забезпечувати відтворюваність результатів).
4. Репрезентативність – характеристика, яка вказує на здатність
методу (методики) поширювати (переносити) результати, отримані при
дослідженні частини об’єктів на всі об’єкти, що входять до цієї групи.
Емпіричні методи дослідження є визначальними у навчально-дослідній
справі, що пов’язана з практикою, зокрема педагогічною, та забезпечують
накопичення, фіксацію та узагальнення вихідного дослідного матеріалу.
Отримані за допомогою цих методів дані є основою для подальшого
теоретичного осмислення пізнавальних процесів та створюють цілісну
єдність наукового пізнання.
1. Спостереження – це систематичне цілеспрямоване, спеціально
організоване сприймання предметів і явищ об’єктивної дійсності, які
виступають об’єктами дослідження.
2. Вимірювання – це процедура визначення числового значення певної
величини за допомогою одиниці виміру.
3. Порівняння – це процес зіставлення предметів або явищ дійсності з
метою встановлення подібності чи відмінності між ними, а також
знаходження загального, притаманного, що може бути властивим двом або
кільком об’єктам дослідження.
4. Експеримент – апробація знання досліджуваних явищ у
контрольованих або штучно створених умовах.
5.2. Спостереження як емпіричний метод наукового дослідження
Як метод наукового пізнання спостереження дає можливість
одержувати первинну інформацію у вигляді сукупності емпіричних
тверджень. Емпірична сукупність стає основою попередньої систематизації
об’єктів реальності, роблячи їх вихідними об’єктами наукового дослідження.
Спостереження мусить відповідати таким вимогам:
– передбачуваності заздалегідь (спостереження проводиться для
певного, чітко поставленого завдання);
– планомірності (виконується за планом, складеним відповідно до
завдання спостереження);
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– цілеспрямованості (спостерігаються лише певні сторони явища, котрі
викликають інтерес при дослідженні);
– вибірковості (спостерігач активно шукає потрібні об’єкти, риси,
явища);
– системності (спостереження ведеться безперервно або за певною
системою).
У науці розрізняють:
– просте (звичайне) спостереження, коли події фіксують збоку;
– співучасне (включене) спостереження, коли дослідник адаптується в
якомусь середовищі й аналізує події начебто «зсередини».
Послідовність підготовки та проведення спостереження:
1) постановка мети;
2) виділення показників фіксації (7–9), наприклад для вивчення
активності учнів на уроці визначимо такі показники фіксації:
а) концентpація погляду;
б) зосередженість;
в) читання іншої літеpатуpи;
г) pозмова;
д) списування;
е) пеpедавання записок;
3) розробка форми пpотоколу і пpогpами;
4) пpоведення серії спостеpежень;
5) зведення
результатів
спостеpеження,
їх
аналіз
та фоpмулювання висновків.
5.3. Емпіричні методи: вимірювання, порівняння, узагальнення
Вимірювання – це процедура приписування властивостям явища чи
процесу
певних
значень.
У
теорії
вимірювання
властивості
називаються ознаками. Одні ознаки виражаються числами, інші – словесно,
їх
називають
відповідно кількісними і атрибутивними (описовими).
Результати узагальнення і класифікацій оформляють у вигляді статистичних
таблиць і графіків, які наочно і компактно подають інформацію щодо об’єкта
дослідження.
Порівняння – один із найпоширеніших методів пізнання, який
встановлює подібність або відмінність різних об’єктів дослідження за
певними ознаками.
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1. Порівняння з еталоном – нормативом, стандартом, оптимальним
рівнем. Це стосується виконання договірних зобов’язань, використання
виробничих потужностей, відповідність стандартам тощо.
2. Порівняння в часі. Соціально-економічні явища безперервно
змінюються. Протягом певного часу – місяць за місяцем, рік за роком –
змінюється кількість населення, обсяг і структура виробництва, ступінь
забруднення довкілля.
3. Територіально-просторові порівняння. Найчастіше – це
регіональні чи міжнародні порівняння показників економічного розвитку або
життєвого рівня населення.
Порівняння завжди є важливою передумовою узагальнення.
Узагальнення – це комплекс послідовних дій по зведенню конкретних
одиничних фактів в єдине ціле з метою виявлення типових рис і
закономірностей, притаманних досліджуваному явищу. Найпростіші
узагальнення полягають в об’єднанні, групуванні об’єктів на основі окремої
ознаки (синкретичні об’єднання). Складнішим є комплексне узагальнення,
при якому ряд об’єктів з різними основами об’єднуються в єдине ціле.
Найпоширенішим і найважливішим способом такої обробки
є умовивід за аналогією. Об’єкти чи явища можуть порівнюватися
безпосередньо або опосередковано через їх порівняння з будь-яким іншим
об’єктом (еталоном). У першому випадку отримують якісні результати
(більше-менше, вище-нижче). Результати узагальнення і класифікацій
оформляються у вигляді статистичних таблиць і графіків, які наочно і
компактно подають інформацію щодо об’єкта дослідження.
5.4. Експеримент
Термін «експеримент» (від латинського – спроба, дослід) – це спосіб
дослідження явищ, процесів шляхом організації спеціальних дослідів, які
забезпечують вивчення впливу окремих чинників за умови постійності інших
умов або моделювання явищ і процесів на практиці. Експеримент має бути
проведений за можливістю в короткі терміни з мінімальними затратами і з
високою якістю отриманих результатів.
Експеримент проводять на заключному етапі дослідження і він є
критерієм істини теорії і гіпотез. Експеримент також у багатьох випадках є
джерелом нових теоретичних даних, які розвиваються на базі результатів
проведеного досліду або законів, що виходять з нього. Основною метою
експерименту є перевірка теоретичних положень (підтвердження робочої
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гіпотези), а також більш широкого і глибокого вивчення теми наукового
дослідження.
Специфіка експериментального дослідження в науково-дослідній
практиці вищої школи має такі етапи:
1) констатуючий;
2) формуючий;
3) корегуючий;
4) контрольний.
Розрізняють:
1) експерименти, що перевіряють правильність гіпотези чи теорії
емпірично;
2) експерименти пошукового плану, у ході яких відбувається відбір
необхідної емпіричної інформації для уточнення запропонованого.
Експериментальні дослідження є лабораторними і виробничими. В
окремих випадках виробничий експеримент ефективно проводити методом
анкетування. Етапи проведення експерименту:
1) розробити план цілеспрямованого спостереження за об’єктом;
2) визначити межі, в яких буде проходити експеримент;
3) створити необхідні умови з урахуванням повторюваності ситуацій,
зміни впливу, характеру та умов на об’єкт дослідження;
4) проведення експерименту;
5) проаналізувати результати експерименту.
5.5. Інші емпіричні методи дослідження
Деякі науковці серед емпіричних методів виділяють ще інтерв’ю,
анкетування, рейтинг, експертну оцінку, самооцінку, аналіз даних.
1. Одним із важливих методів збору інформації є опитування. Суть
цього методу полягає в тому, що інформацію збирають шляхом реєстрації
показників, отриманих у результаті опитування людей. Цей метод дозволяє
одержати інформацію не лише про факти, а й про мотиви, причини, що їх
зумовили.
2. Рейтинг (англ. rating – оцінювати, визначати клас, розряд) – ступінь
популярності якоїсь особи, організації, їх діяльності, програм, планів,
політики у певний час; виводять шляхом голосування, соціологічних
опитувань, анкет, на основі чого визначається місце, яке вони посідають серед собі подібних.
3. Експертна оцінка побудована на використанні професійного
досвіду та інтуїції спеціалістів під час розв’язування аналітичних задач,
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особливо при прогнозуванні розвитку економічних ситуацій. До методів
експертної оцінки відносять: метод колективних експертних оцінок; метод
«мозкового штурму»; морфологічний метод аналізу; метод семикратного
пошуку; метод асоціацій та аналогій; метод колективного блокнота і
контрольних запитань.
3.1. Метод колективних експертних оцінок полягає у виявленні
єдиного колективного судження спеціалістів-експертів при обговоренні
поставленої економічної проблеми в результаті певних компромісів.
Різновидом цього методу є метод Дельфі, внаслідок якого з’ясовують не
узгоджену, а індивідуальну думку шляхом анкетування спеціалістівекспертів.
3.2. Метод «мозкового штурму» побудовано на створенні атмосфери,
яка сприяє народженню нестандартних думок. Існує прямий і зворотний
«мозковий штурм». У першому випадку допускається участь від 5 до 15 осіб.
Доцільно, щоб в обговоренні (сесії) брали участь спеціалісти різного
профілю та з різним досвідом роботи. Вони повинні володіти ситуацією, але
не надто добре знати суть проблеми і бути незалежними. Ознайомившись зі
змістом завдання, спеціалісти проводять дискусію у невимушеній формі, де
заборонено критикувати ідеї, відхилятися від теми. Обмежується також час
дискусії.
3.3. Метод семикратного пошуку полягає у системному
багатократному застосуванні матриць 7 x 7, таблиць і деяких способів.

Контрольні запитання
1. Назвіть основні методи емпіричного дослідження.
2. Охарактеризуйте сутність методу спостереження та вимоги до його
проведення.
3. Розкрийте сутність методу вимірювання.
4. Розкрийте сутність методу порівняння. Назвіть види порівняння.
5. Розкрийте сутність методу узагальнення.
6. Охарактеризуйте сутність методу експерименту та основні етапи його
проведення.
Література: [5, 6, 7, 8, 9]
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Тема 6. Економіко-статистичні методи наукових досліджень
6.1. Загальні принципи застосування економіко-статистичних методів у
наукових дослідженнях
6.2. Методи аналізу стану та динаміки явищ і процесів
6.3. Методи факторного аналізу
6.4. Методи прогнозування та оптимізації
6.1. Загальні принципи застосування економіко-статистичних
методів в наукових дослідженнях
Економіко-статистичний аналіз – це розробка методики, заснованої
на використанні традиційних статистичних і математико-статистичних
методів з метою контролю за адекватним відображенням явищ та процесів,
що досліджуються.
Особливості
статистичної методології пов’язані з
точним
вимірюванням і кількісним описуванням масових економічних явищ, з
використанням узагальнюючих показників для характеристики об’єктивно
існуючих закономірностей. Щоб визначити певний статистичний показник,
слід врахувати велику кількість випадків і узагальнити ці дані. Тому
статистичні показники називають узагальнюючими.
Інформація про розміри, пропорції, зміни в часі, інші закономірності
соціально-економічних явищ створюється, передається і зберігається у
вигляді статистичних показників. З філософського погляду статистичний
показник – це міра, що поєднує якісне і кількісне відображення певної
властивості соціально-економічного явища чи процесу. Якісний зміст
показника визначається суттю явища і виявляється у його назві:
народжуваність, урожайність, прибутковість тощо. Кількісну сторону
представляють число та його вимірник.
Показники різняться за своєю аналітичною функцією. Одні
характеризують масштаби явищ, другі – структуру сукупності та
збалансованість окремих її складових, треті – поширеність явищ чи
інтенсивність їхнього розвитку.
6.2. Методи аналізу стану та динаміки явищ і процесів
Одним з визначальних положень наукової методології є необхідність
вивчення усіх явищ у русі і розвитку. Інформаційною базою аналізу
закономірностей розвитку і прогнозування слугують динамічні (часові) ряди
(ряди динаміки).

46

Динамічний ряд (ряд динаміки) – це послідовність значень показника,
який характеризує зміну того чи іншого соціально-економічного явища у
часі.
Напрямок та інтенсивність змін у динаміці описуються низкою
абсолютних і відносних характеристик, з-поміж яких: індекси (темпи
зростання), абсолютні та відносні прирости, коефіцієнти прискорення
(уповільнення) тощо. Базою порівняння для поточного рівня y t може бути
попередній рівень ряду y t – 1 або будь-який віддалений у часі рівень.
Абсолютний приріст Δt характеризує абсолютний розмір збільшення
чи зменшення рівнів ряду yt за певний часовий інтервал і обчислюється як
різниця рівнів ряду: Δt = y t - y 0, де y 0 – база порівняння. Знаки «+» та «–»
свідчать про напрям динаміки.
Індекс (темп зростання) k t показує, у скільки разів рівень yt більший
(менший) від рівня, узятого за базу порівняння. Він являє собою кратне
відношення рівнів: k t = y t / y 0 .
Темп приросту завжди виражається в процентах і показує, на скільки
процентів рівень y t більший (менший) від бази порівняння.
З плином часу змінюються рівні динамічних рядів і обчислені на їх
основі абсолютні прирости та темпи зростання. Постає потреба узагальнення
притаманних динамічному ряду властивостей, визначення типових
характеристик розвитку. Такими характеристиками є середні величини.
Середній абсолютний приріст (абсолютна швидкість динаміки)
обчислюється діленням загального приросту за весь період на довжину цього
періоду у відповідних одиницях часу (рік, квартал, місяць тощо).
6.3. Методи факторного аналізу
Найбільш універсальним із них є спосіб ланцюгових підстановок. Він
використовується для розрахунку впливу факторів у всіх типах
детермінованих факторних моделей: адитивних, мультиплікативних, кратних
і змішаних (комбінованих). Цей спосіб дозволяє визначити вплив окремих
факторів на зміну величини результативного показника шляхом поступової
заміни базисної величини кожного факторного показника в обсязі
результативного показника на фактичну у звітному періоді.
Індексний метод базується на відносних показниках динаміки,
просторових порівнянь, виконання плану, показниках, які виражають
відношення фактичного рівня показника, що аналізується, у звітному періоді
до його рівня в базисному періоді (чи плановому).
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Метод абсолютних різниць є однією з модифікацій елімінування. Як і
спосіб ланцюгових підстановок, він застосовується для розрахунку впливу
факторів на приріст результативного показника в детермінованому аналізі,
але тільки в мультиплікативних і мультиплікативно-аддитивних моделях.
Спосіб відносних різниць використовується для вимірювання впливу
факторів на приріст результативного показника тільки в мультиплікативних і
аддитивно-мультиплікативних моделях типу Y = (a – b)c. Він простіший ніж
метод ланцюгових підстановок, що робить його за певних обставин дуже
ефективним. Це перш за все стосується тих випадків, коли вихідні дані
містять вже визначені раніше відносні прирости факторних показників у
відсотках чи коефіцієнтах.
У багатьох випадках для визначення величини впливу факторів на
приріст результативного показника може бути використаний метод
пропорційного ділення.
Інтегральний метод використовується для вимірювання впливу
факторів в мультиплікативних, кратних і змішаних моделях кратноаддитивного виду Y = A/∑X i .
Використання цього способу дозволяє отримати більш точні результати
розрахунку впливу факторів порівняно з способами ланцюгових підстановок,
абсолютних і відносних величин і уникнути неоднозначної оцінки впливу
факторів тому, що в даному випадку результати не залежать від
місцезнаходження факторів в моделі, а додатковий приріст результативного
показника, який утворився від взаємодії факторів, розкладається між ними
порівну.
Метод логарифмування використовується для вимірювання впливу
факторів у мультиплікативних моделях. У цьому випадку результат
розрахунку, як і при інтегруванні, не залежить від місцезнаходження
факторів у моделі і порівняно з інтегральним методом забезпечує ще більшу
точність розрахунків.
6.4. Методи прогнозування та оптимізації
В аналізі динамічних рядів тенденцію представляють у вигляді
планової траєкторії і описують певною функцією, яку називають трендом Y t
= f(t), де t – змінна часу (t = 1, 2, ... , n). На основі такої функції здійснюють
вирівнювання динамічного ряду і прогнозування подальшого розвитку
процесу.
Процедура вирівнювання динамічних рядів включає два етапи: вибір
типу функції (найбільш поширені лінійна функція, параболи) та оцінювання
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її параметрів. Так, лінійний тренд Y t = a + bt описує процеси, які рівномірно
змінюються у часі і мають стабільні абсолютні прирости. Якщо ж відносно
стабільними є ланцюгові темпи приросту, то такий процес адекватно опише
експонента Y t = abt . У зазначених функція: t – порядковий номер періоду
(дати), a – значення показника при t = 0. Параметр b характеризує швидкість
динаміки: середню абсолютну в лінійній функції і середню відносну – в
експоненті. Оцінювання параметрів трендових рівнянь здійснюється методом
найменших квадратів (МНК).
Виявлену тенденцію можна продовжити за межі динамічного ряду.
Таку процедуру називають екстраполяцією тренду.
Для деяких соціально-економічних процесів характерні сезонні
піднесення і спади. Сезонні коливання виявляються і аналізуються на основі
рядів помісячних або поквартальних даних. Кожен рівень ряду y t належить
до певного сезонного циклу, довжина якого становить 12 місяців або 4
квартали. Характер сезонних коливань описується сезонною «хвилею»,
елементами якої є індекси сезонності I t , а основною характеристикою –
амплітуда коливань R t = I max – I min .
В аналізі закономірностей розвитку широко використовується
графічний метод.
Практична діяльність фахівців пов’язана з пошуком управлінських
рішень щодо розміщення виробничих замовлень, оптимального
використання ресурсів, формування портфеля цінних паперів тощо. Пошук
найбільш прийнятного варіанта управлінського рішення – це задача
оптимізації. Суть її полягає у визначенні таких параметрів функціонування
об’єкта управління x j , які б за певних обмежень забезпечували досягнення
цільової функції Z(x). Цільова функція найчастіше екстремальна: це
максимальний прибуток, мінімальні витрати та ін.
Алгебрично задача оптимізації записується так:
1) Задача на максимум прибутку
m

Z(x) = ∑ p j x j → max
1

2) Задача на мінімум витрат
Z(x) = ∑ c j x j → min
1

У наведених формулах прийнято позначення: x j – обсяг виробництва jго виду продукції, p j – прибуток від реалізації одиниці j-го виду продукції, c j
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– собівартість виробництва одиниці j-го виду продукції. Найпростіше
прогнозувати та оптимізувати процеси розвитку за допомогою комп’ютерної
програми Exel.
Контрольні запитання
1. Сформулюйте загальні принципи застосування економіко-статистичних
методів у наукових дослідженнях?
2. Дайте характеристику основних методів факторного аналізу?
3. Які основні показники використовують для аналізу рядів динаміки?
4. Які основні задачі оптимізації?
5. Які основні задачі прогнозування?
Література: [5, 6, 9, 10, 11, 15]
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МОДУЛЬ 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ФОРМИ
ВІДОБРАЖЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 7. Інформаційне забезпечення наукової роботи
7.1. Суть і види науково-технічної інформації.
7.2. Методи пошуку і збору наукової інформації.
7.3. Аналіз та інтерпретація інформації.
7.4. Організація роботи з науковою літературою.
7.5. Форми обміну науковою інформацією.

7.1. Суть і види науково-технічної інформації
Інформація – це певні відомості про об'єкти, явища навколишнього
середовища, їх параметри, якість і стан.
Наукова інформація поширюється в часі і просторі за певними
каналами, засобами і методами.
Залежно від нагромадження, використання, призначення сприйняття
наукова інформація класифікується як:
– технічна інформація – характеризує фізичні процеси у 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.
Структура наукових документів приведена в таблиці 7.1.
Таблиця 7.1 – Видова структура наукових документів
Вили
документів
1
Книжки,
брошури
Періодичні

Первинний

Вторинний (неперіодичні)

2
Монографії, довідники,
матеріали конференцій, з’їздів,
навчальні видання

3
Бібліографічні, реферативні,
оглядові видання, енциклопедії,
словники, довідники

Видання з продовженням,
журнали, бюлетені, газети,
відомості

Бібліографічні (картотека),
реферативні (збірники), експресінформація, офіційні бюлетені,
інформаційні листки, каталоги
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Продовження табл. 7.1
1

2

3

Спеціальні

Нормативно-технічні
документи, нормативновиробничі довідки, рекламні
видання, патентно-ліцензійні
Наукові звіти, наукові
доклади, інформаційні
відомості про проведення
наукових конференцій,
семінарів, симпозіумів

Показники стандартів і технічних
умов вітчизняних і зарубіжних
винаходів

Рукописні

Бюлетені реєстрації НДР, збірники
рефератів НД1, 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 більше ніж у 50-ти
країнах світу і юридично є власністю Міжнародної федерації документації
(МФД), яка відповідає за розробку таблиць УДК, їх стан і видання.
УДК – це міжнародна універсальна система, яка дозволяє детально
подати зміст документальних фондів, забезпечити оперативний пошук
інформації, має можливість свого розвитку і самовдосконалення.
7.2. Методи пошуку і збору наукової інформації
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 (книги, статті, патентна література,
стандарти тощо);
• визначення ступеня відбору літератури – всю з цього питання, чи
тільки окремі матеріали;
• участь у роботі тематичних семінарів і конференцій;
• особисті контакти із спеціалістами з цієї проблеми;
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• вивчення архівних документів, науково-технічних звітів;
• пошук інформації в Інтернеті.
Інформаційний пошук – це сукупність операцій, спрямованих на
пошук документів, які потрібні для розробки теми проблеми.
Пошук може бути: ручний, який здійснюється за бібліографічними
картками, картотеками, каталогами, механічний і автоматизований.
Визначення стану вивченості теми доцільно розпочати із знайомства з
інформаційними виданнями, які містять оперативні систематизовані
відомості про документи, найсуттєвіші сторони їх змісту.
Інформаційні видання охоплюють усі галузі народного господарства. Іх
випускають інститути, служби НТІ, центри інформації, бібліотеки.
До основних інститутів і організацій України, які здійснюють
централізований збір і обробку інформації основних елементів опублікованих документів,належать:
•
Книжкова палата України,
•
Український інститут науково-технічної та економічної інформації
(УкрІНТЕІ),
•
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.
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;
•
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 та одержаних даних;
•
релевантність даних, тобто одержання інформації за запитом
користувача, включаючи роботу з даними, які не належать до дослідження.
Дотримання цих принципів дозволяє виключити дублювання наукових
досліджень. За підрахунками американських спеціалістів, від 10 до 20 %
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науково-дослідних робіт можна було б не проводити, якщо б правильно була
підібрана наукова інформація з проблеми, яка вивчається.
7.3. Аналіз та інтерпретація інформації
Після проведення емпіричного дослідження починаються:
• опрацювання,
• аналіз;
• узагальнення даних.
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;
- кодування інформації, тобто її формалізація.
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.
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 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.
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Після завершення аналізу даних отримані результати оформлюють у
підсумкові документи дослідження: інформації, інформаційні записки, звіти
про науково-дослідну роботу.
Таблиця 7.2 - Визначення терміна «інфляція» в різних літературних
джерелах
Автор / Головний
редактор

Визначення поняття

Інфляція – знецінення паперових грошей внаслідок випуску їх в
обіг у розмірах, які перевищують потреби товарообігу, що
Азрилиян А. Н.
супроводжується зростанням цін на товари та падінням
номінальної заробітної плати1
Термін «інфляція» буквально означає «вздуття».
Дійсно, фінансування державних видатків (наприклад, у періоди
екстремального розвитку економіки в часи війн, революцій) за
Александрова М. М.
допомогою паперово-грошової емісії з припиненням розміну
банкнот призводило до розширення грошового обігу та знецінення
паперових грошей2
Інфляція – переповнення каналів грошового обігу капіталістичних
Багрій П. І.,
країн масою паперових грошей внаслідок випуску їх у розмірах, що
Дорогунцов С. І.
перевищують потреби грошового обігу і товарообороту3
Примітки:
1 Большой бухгалтерский словарь / Под. ред. А.Н. Азрилияна. – Москва: Институт
новой экономики, 1999. – 574 с. – С. 151.
2 Александрова М. М. Гроші. Фінанси. Кредит: [навчально-методичний посібник]:
в 2-х частинах / М. М. Александрова, Г. Г. Кірейцев, С. О. Маслова – Житомир: ЖГГІ,
2002. – Ч. І. – 224 с. – С. 66.
3 Економічний словник / За ред. П.Г. Багрія, С.Г. Дорогунцова. – Київ,1973. – 621 с.
– С. 215.

7.4. Організація роботи з науковою літературою
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;
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виписка матеріалу, що належить до теми і є цікавим;
•
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.
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,
достовірність.
На завершальному етапі роботи з літературою доцільно зробити
порівняльний аналіз отриманої інформації. Це дозволить оцінити актуальність, новизну і перспективність інформації. За даними критичного
аналізу слід зробити висновки. Їх узагальнення дозволить методологічно
правильно поставити і сформулювати тему дослідження, намітити цілі і
конкретні завдання.
•

7.5. Форми обміну науковою інформацією
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 у
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.
Стаття – є основною формою письмової інформації між
спеціалістами, які працюють в одній або суміжній галузях науки.
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
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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.
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.
Контрольні запитання
1. Як класифікується наукова інформація?
2. Що являє собою інформаційний пошук, яким він може бути?
3. Які інститути і організації України здійснюють централізований збір і
обробку інформації?
4. Для чого використовуються і чим відрізняються: банк даних, база даних,
база знань?
5. Дайте характеристику стадії попередньої підготовки інформації до
опрацювання?
6. Охарактеризуйте етапи процесу роботи з науковою літературою?
7. Які властивості характерні науковим фактам?
8. Яких правил треба дотримуватись при цитуванні літератури?
9. Назвіть форми обміну науковою інформацією?
Література: [12, 13, 14, 15]
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Тема 8. Комп’ютерні технології у наукових дослідженнях
8.1. Поняття автоматизованої системи обробки інформації (АСОІ).
8.2. Сучасні комп’ютерні технологій та Інтернет в економічних
дослідженнях.
8.3. Економіко-математичне моделювання в науковій роботі.
8.1. Поняття автоматизованої системи обробки інформації (АСОІ)
Автоматизована система обробки інформації (АСОІ) – це
організаційно-технічна система, що являє собою сукупність наступних
взаємопов'язаних компонентів:
• технічних засобів обробки і передачі даних (засобів обчислювальної
техніки і зв'язку);
• методів і алгоритмів обробки у вигляді відповідного програмного
забезпечення;
• інформації (масивів, наборів, баз даних) на різних носіях;
• персоналу і користувачів системи, об'єднаного за організаційноструктурними, тематичними, технологічними або іншими ознаками для
виконання автоматизованої обробки інформації (даних) з метою задоволення
інформаційних потреб суб'єктів інформаційних відносин.
Загальноприйнятої класифікації АС взагалі не існує, тому їх можна
класифікувати за різними ознаками.
1. За рівнем або сферою діяльності – державні, територіальні
(регіональні), галузеві, об'єднань, підприємств або установ, технологічних
процесів.
2. За рівнем автоматизації процесів управління – інформаційнопошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-керівні, системи підтримки
прийняття рішень, інтелектуальні АС.
3. За ступенем централізації обробки інформації – централізовані АС,
децентралізовані АС, інформаційні системи колективного використання.
4. За ступенем інтеграції функцій – багаторівневі АС з інтеграцією за
рівнями управління (підприємство – об’єднання, об’єднання – галузь і т. ін.),
багаторівневі АС з інтеграцією за рівнями планування та ін.
Інформаційні системи управління підприємствами (АСУП) або
виробничими об’єднаннями (АСУВ) — це системи із застосуванням
сучасних засобів автоматизованої обробки даних, економіко-математичних
та інших методів для регулярного розв’язування завдань управління
виробничо-господарською діяльністю підприємства.
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Залежно від мети функціонування та завдань, які покладені на АС на
етапах збору та змістової обробки даних, розрізняють такі типи АС:
•
інформаційно-пошукові;
•
інформаційно-довідкові;
•
інформаційно-управлінські;
•
інтелектуальні інформаційні системи та системи підтримки
прийняття рішень.
Інформаційно-пошукові системи (ІСП) орієнтовані на розв’язування
завдань пошуку інформації. Змістова обробка інформації в таких системах
відсутня.
В інформаційно-довідкових системах (ІДС) за результатами пошуку
обчислюють значення арифметичних функцій.
Інформаційно-управляючі, або управлінські, системи (відомі у
вітчизняній літературі під назвою «автоматизовані системи організаційного
управління») являють собою організаційно-технічні системи, які
забезпечують вироблення рішення на основі автоматизації інформаційних
процесів у сфері управління. Отже, ці системи призначені для
автоматизованого розв’язування широкого кола завдань управління.
До інформаційних систем нового покоління належать системи
підтримки прийняття рішень (СППР) та інформаційні системи, побудовані
на штучному інтелекті (інтелектуальні АС).
СППР – це інтерактивна комп’'ютерна система, яка призначена для
підтримки різних видів діяльності при прийнятті рішень із слабо
структурованих або неструктурованих проблем. Інтерес до СППР, як
перспективної
галузі
використання
обчислювальної
техніки
та
інструментарію підвищення ефективності праці в сфері управління
економікою, постійно зростає. У багатьох країнах розробка та реалізація
СППР перетворилася на дільницю бізнесу, що швидко розвивається.
Штучний інтелект – це штучні системи, створені людиною на базі
ЕОМ, що імітують розв’язування людиною складних творчих завдань.
Створенню інтелектуальних інформаційних систем сприяла розробка в теорії
штучного інтелекту логіко-лінгвістичних моделей. Ці моделі дають змогу
формалізувати конкретні змістовні знання про об’єкти управління та
процеси, що відбуваються в них, тобто ввести в ЕОМ логіко-лінгвістичні
моделі поряд з математичними. Логіко лінгвістичні моделі – це семантичні
мережі, фрейми, продукувальні системи – іноді об’єднуються терміном
«програмно-апаратні засоби в системах штучного інтелекту».
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Обробка інформації в АС – це будь-яка сукупність операцій (прийом,
збір, накопичення, зберігання, перетворення, відображення, видача тощо),
здійснюваних над інформацією (відомостями, даними) з використанням
засобів АС.
Для задоволення законних прав і перерахованих вище інтересів
суб’єктів (забезпечення їх інформаційної безпеки) необхідно постійно
підтримувати такі властивості інформації і систем її обробки:
•
доступність інформації, тобто властивість системи (середовища,
засобів і технології її обробки), в якій циркулює інформація, що
характеризується здатністю забезпечувати своєчасний безперешкодний
доступ суб’єктів до зацікавленої інформації, а також постійна готовність
відповідних автоматизованих служб до обслуговування отриманих від
суб’єктів запитів, коли в цьому виникає необхідність;
•
цілісність інформації, тобто властивість інформації, яка полягає
в її існуванні в неспотвореному вигляді (незмінному за відношенням до
деякого фіксованого її стану). Якщо говорити точніше, суб’єктів цікавить
забезпечення більш широкої властивості – достовірності інформації, яка
складається з адекватності (повнота і точність) відображення стану
предметної області і безпосередньої цілісності інформації, тобто її
неспотворення.
•
конфіденційність
інформації –
суб'єктивно
визначає
характеристику (властивість) інформації, вказуючи на необхідність введення
обмежень на коло суб’єктів, що мають доступ до даної інформації та
забезпечується здатністю системи (середовища) зберігати вказану
інформацію в таємниці від суб’єктів, які не мають повноважень на доступ до
неї. Об’єктивні передумови подібного обмеження доступності інформації для
одних суб’єктів укладені в необхідності захисту законних інтересів інших
суб’єктів інформаційних відносин.
8.2. Сучасні комп’ютерні технології та Інтернет в економічних
дослідженнях
Глобальна інформатизація дозволяє також без особливих перешкод
використовувати різноманітні доробки зарубіжних вчених, легше та швидше
контактувати з ними.
Internet – всесвітня (глобальна) інформаційна мережа, яка з’єднує
мільйони комп’ютерів (серверів) з метою спільного використання
інформаційних ресурсів. Інформація в Інтернет організована у вигляді
комп’ютерних файлів, які називаються Web-сторінками. Сукупність
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пов’язаних між собою Web-сторінок, створених конкретною особою чи
організацією, утворюють Web-сайт. Зараз це основний і найбільш поширений
тип інформаційних ресурсів в Інтернеті.
Оскільки у процесі проведення наукового дослідження необхідним є
використання різноманітної інформації, Інтернет являє собою швидкий
доступ до даних, на яких ґрунтується хід дослідження. Одними з таких даних
є дані статистики. Статистичними даними користуються понад 92 % усіх
дослідників. Статистична інформація використовується не лише для
проведення досліджень, а й в практичних цілях. В Інтернеті подана
статистична інформація різного ступеня обробки: первинна статистика –
зведені дані економічного, демографічного, соціального характеру, зібрані в
обстежених об’єктах; статистична інформація, підготовлена для проведення
економічних досліджень (минула, сортована, вибіркова, згрупована за
визначеними методами, об’єднана в банки даних, динамічні ряди і т.д.),
економічні дослідження, що відбивають поточний стан об’єкта, який
прогнозує можливі варіанти його розвитку. Велика частина баз даних
економічної статистики створюється державними організаціями, задачею
яких є максимально повне поширення цих даних серед споживачів. Інтернет
є одним з основних каналів доступу до подібної інформації. Крім баз даних
національної статистики в Інтернеті подані спеціалізовані джерела галузевої
статистики. Велику роль у забезпеченні дослідників статистичними даними
на сьогодні відіграють комерційні інформаційні служби, що пропонують бази
на основі офіційної статистики.
Джерелами статистичної інформації в Інтернеті є спеціалізовані бази,
маркетингові дослідження, аналітичні огляди, ділові новини.
Для аналізу ринку споживчих товарів і послуг, актуальною є
демографічна статистика, а також дані, отримані в ході вивчення суспільної
думки. Раніше демографічні бази надавали дані, отримані в ході перепису
населення. Потім з’явилася можливість переструктуровувати ці бази, для
проведення на їхній основі досліджень та аналізу з використанням
визначених методик математичного моделювання. Таким чином, з’явилось
безліч баз, заснованих на єдиному первинному матеріалі.
Інформаційні ресурси Інтернет є найважливішим джерелом зведень про
підприємства й організації. Друковані джерела значно поступаються у
повноті й оперативності. Деякі регіони і галузі господарства не одержали
достатнього відображення в довідниках підприємств, промислових
каталогах, часто зустрічаються помилки і неточності у виданнях. Багато
сайтів Інтернету містять каталоги по галузях господарства, переліки
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галузевих і тематичних сайтів глобальної мережі, що дозволяє одержати
комплекс корисних комерційних даних, які включають профіль роботи,
вироблені товари і послуги, прайс-листи, економічне положення, інформацію
про керівників, кадровий склад, реквізитні дані, звіти і плани роботи,
зведення про попит та пропозицію, партнерів, клієнтів, поточну роботу,
перспективи розвитку. Засоби електронних комунікацій дозволяють при
необхідності зв’язуватися з підприємствами для одержання відсутньої на
сайті інформації і встановлювати ділові контакти.
На визначеному етапі розвитку мережі, відбулося виділення довідкових
серверів по комерційних учасниках Інтернету у самостійні. Згодом
інформаційні ресурси цих серверів перетворилися в галузеві довідники.
Працюючи з комерційною інформацією в Інтернеті, користувач може вести
пошук, порівняння і систематизацію за назвами підприємств, адресами,
напрямом діяльності, товару що випускається, а також здійснювати
тематичний пошук по ключових словах і тексту довідкової інформації.
Подальший розвиток і удосконалення ділового сектора в Інтернеті
обумовлений тими привабливими можливостями, що надає глобальна
мережа для інформаційно-бібліографічного забезпечення економічної
діяльності, професійного спілкування, комерційних справ, наукової і
навчальної діяльності, використання електронних комунікацій.
Глобальна мережа має властивість оперативності, можливості
швидкого одержання актуальної інформації в електронній формі, що
дозволяє більш раціонально використовувати робочий час, оптимізувати і
скоротити виробничий процес, зменшити трудомісткі етапи з пошуку, і
технічної адаптації необхідної інформації
8.3. Економіко-математичне моделювання в науковій роботі
Необхідність застосування кількісних методів та аналіз числової
інформації у наукових економічних дослідженнях та практиці розробки
економічних рішень у цій сфері обумовлені такими чинниками:
•
збільшення складності та взаємозв’язків процесів, що
відбуваються у сфері економічних відносин;
•
збільшення невизначеності при прийнятті управлінських рішень;
посилення дії непередбачуваних чинників;
•
стрімка зміна умов діяльності на внутрішніх та зовнішніх ринках;
виникнення ситуацій, які раніше ніколи не існували;
•
суттєве підвищення вимог до ефективності та обґрунтованості
управлінських рішень, глибини і адекватності економічного аналізу.
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Під математичним моделюванням розуміється, зазвичай, вивчення
явища за допомогою його математичної моделі. Процес математичного
моделювання поділяється на 4 етапи.
1. Формування закону, який пов’язує основні об’єкти моделі, що
вимагає знання фактів і явищ, які належать до явищ, що вивчаються, ця
стадія завершується записом у математичних термінах сформульованих
якісних уявлень про зв’язки між об’єктами моделі.
2. Дослідження математичних задач, до яких приводить математична
модель. Основне питання цього етапу – рішення прямої задачі, тобто
отримання через модель вихідних даних описуваного об'єкта, типові
математичні задачі тут розглядаються як самостійний об'єкт.
3. Третій етап пов’язаний з перевіркою узгодження побудованої моделі
критерію практики. У випадку, якщо вимагається визначити параметри
моделі для забезпечення її узгодження з практикою, – такі задачі називаються
зворотними.
4. Нарешті, останній етап пов’язаний з аналізом моделі і її
модернізацією в зв’язку з накопиченням емпіричних даних.
Основною вимогою для моделювання є якомога більша відповідність.
Математичні моделі і методи, що є необхідним елементом сучасної
економічної науки, як на мікро-, так і макрорівні, вивчаються у таких її
розділах, як математична економіка і економетрика.
Економетрика – це розділ економічної науки, що вивчає кількісні
закономірності в економіці за допомогою кореляційно-регресійного аналізу і
широко застосовується при плануванні та прогнозуванні економічних
процесів в умовах ринку.
Математична економіка займається розробкою, аналізом і пошуком
розв’язань математичних моделей економічних процесів, серед яких
виділяють макро- і мікроекономічні класи моделей.
Макроекономічні моделі вивчають економіку в цілому, спираючись на
такі укрупнені показники, як валовий національний продукт, споживання,
інвестиції, зайнятість і т.д. При моделюванні ринкової економіки особливе
місце в цьому класі займають моделі рівноваги й економічного росту.
Мікроекономічні моделі описують економічні процеси на рівні
підприємств і фірм, допомагаючи вирішувати стратегічні й оперативні
питання планування й оптимального керування в ринкових умовах. Важливе
місце серед мікроекономічних моделей займають оптимізаційні моделі
(задачі розподілу ресурсів і фінансування, транспортна задача, максимізація
прибутку фірми, оптимальне проєктування).
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Для класифікації математичних моделей економічних процесів і явищ
використовуються різні ознаки.
За цільовим призначенням економіко-математичні моделі поділяють на
теоретико-аналітичні, що використовують в дослідженнях загальних
властивостей і закономірностей економічних процесів, і прикладні, що
застосовують для вирішення конкретних економічних задач (моделі
економічного аналізу, прогнозування, управління).
При класифікації моделей за досліджуваними економічними процесами
і змістовною проблематикою можна виділити моделі макро- і
мікроекономіки, а також комплекси моделей виробництва, споживання,
формування і розподілу доходів, трудових ресурсів, ціноутворення,
фінансових зв'язків і т.д.
Відповідно до загальної класифікації математичних моделей вони
підрозділяються на функціональні і структурні, а також включають проміжні
форми (структурно-функціональні). У дослідженнях на макроекономічному
рівні частіше застосовуються структурні моделі, оскільки в плануванні і
керуванні велике значення мають взаємозв’язки підсистем. Типовими
структурними моделями є моделі міжгалузевих зв’язків. Функціональні
моделі широко застосовуються в економічному регулюванні, коли на
поведінку об’єкта («вихід») впливають шляхом зміни «входу». Прикладом
може служити модель поведінки споживачів в умовах ринкових відносин.
Один і той самий об'єкт може описуватися одночасно і структурною, і
функціональною моделлю. Так, наприклад, для планування окремої галузевої
системи використовується структурна модель, а на макроекономічному рівні
кожна галузь може бути показана функціональною моделлю.
Наступною ознакою є характер моделі – дескриптивна або
нормативна. Дескриптивні моделі відповідають на запитання: як це
відбувається? або як це імовірніше всього може далі розвиватися?, тобто
вони тільки пояснюють факти, що спостерігаються, або дають ймовірний
прогноз. Нормативні моделі відповідають на запитання: як це повинно бути?,
тобто припускають цілеспрямовану діяльність. Типовим прикладом
нормативних моделей є моделі планування, формалізуючи тому або іншому
способові економічного розвитку, можливості і засоби їхнього досягнення.
За
характером
відображення
причинно-наслідкових
зв’язків
розрізняють моделі жорстко детерміновані і моделі, що враховують
випадковість і невизначеність, при цьому необхідно розрізняти
невизначеність, для опису якої закони теорії імовірності незастосовні. Даний
тип невизначеності набагато більш складний для моделювання.
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За способами відображення фактора часу економіко-математичні
моделі поділяються на статистичні і динамічні. У статистичних моделях усі
залежності відносяться до одного моменту або періоду часу, динамічні
моделі характеризують зміни економічних процесів у часі. За тривалістю
розглянутого періоду часу розрізняються моделі короткострокового (до
року), середньострокового (до 5 років), довгострокового (10–15 і більше
років) прогнозування і планування. Сам час в економіко-математичних
моделях може змінюватися або безперервно, або дискретно.
Моделі економічних процесів надзвичайно різноманітні за формою
математичних залежностей. Особливо важливо виділити клас лінійних
моделей, найбільш зручних для аналізу й обчислень, які отримали внаслідок
цього велике поширення. Розходження між лінійними і нелінійними
моделями істотні не тільки з математичної точки зору, але й у теоретикоекономічному відношенні, оскільки багато залежностей в економіці носять
принципово нелінійний характер: ефективність використання ресурсів при
збільшенні виробництва, зміна попиту і споживання населення при
збільшенні виробництва, зміна попиту і споживання населення при зростанні
доходів та ін.
За співвідношенням екзогенних і ендогенних змінних, що включаються в
модель, вони можуть поділятися на відкриті і закриті. Цілком відкритих
моделей не існує, модель повинна містити хоча б одну ендогенну змінну.
Цілком закриті економіко-математичні моделі, що не включають екзогенних
змінних, є винятково непоширеними, їхня побудова вимагає повного
абстрагування від «середовища», тобто серйозного спрощення реальних
економічних систем, що завжди мають зовнішні зв’язки. Переважна
більшість економіко-математичних моделей займає проміжне положення.
Залежно від етапності прийнятих рішень моделі бувають одноетапні і
багатоетапні. В одноетапних задачах потрібно прийняти рішення відносно
однократно виконуваної дії, а в багатоетапних оптимальне рішення
знаходиться за кілька етапів взаємозалежних дій.
Залежно від характеру системи обмежень виділяються моделі
звичайного виду і спеціального виду (транспортні, розподільні задачі), що
відрізняються більш простою системою обмежень і можливістю завдяки
цьому використовувати більш прості методи рішення.
Таким чином, загальна класифікація економіко-математичних моделей
включає більше десяти основних ознак. З розвитком економікоматематичних досліджень проблема класифікації застосовуваних моделей
ускладнюється. Поряд з появою нових типів моделей (особливо змішаних
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типів) і нових ознак їхньої класифікації здійснюється процес інтеграції
моделей різних типів у більш складні модельні конструкції.
Контрольні запитання
1. Хто є суб’єктами інформаційних відносин?
2. Охарактеризуйте поняття автоматичної системи обробки інформації.
3. За якими ознаками можна класифікувати АСОІ?
4. Які види інтелектуальних АС розрізняють?
5. В яких розділах сучасної економічної науки вивчаються математичні
моделі і методи?
6. За якими ознаками класифікуються економіко-математичні моделі?
Література: [12, 13, 14, 15]

Тема 9. Зміст та складові науково-дослідного процесу
9.1. Алгоритм науково-дослідного процесу.
9.2. Організаційна стадія науково-дослідного процесу.
9.3. Дослідна стадія науково-дослідного процесу.
9.4. Завершальна стадія науково-дослідного процесу.
9.5. Ефективність наукових досліджень.
9.1. Алгоритм науково-дослідного процесу
Науково-дослідний процес – це чітко організований комплекс дій,
спрямований на отримання нових знань, що розкривають суть процесів і
явищ у природі і суспільстві, з метою використання їх у практичній
діяльності людей.
Науково-дослідний процес будь-якого класу, виду, з різноманітними
ознаками проходить, однак, за загальною схемою три стадії (рис. 9.1).
На організаційній стаді вивчають стан об’єкта і виконують
організаційно-методичну підготовку дослідження.
На дослідній стадії відбувається створення нової інформації, а потім
перетворення її за допомогою наукових методів дослідження згідно з
програмою дослідження.
І насамкінець на стадії реалізації результатів дослідження
проводиться узагальнення та апробація отриманих результатів, а потім
упровадження їх у практику в тій чи іншій формі.
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Стадії науково-дослідного процесу
Організаційна

Дослідна

– вивчення стану
об’єкта
дослідження,
– організаційнометодична
підготовка

– створення нової
інформації,
– виконання досліджень
з використанням
теоретичних та
емпіричних методів

Узагальнення, апробація та
реалізація результатів
досліджень
– узагальнення та апробація
результатів досліджень,
– реалізація результатів
досліджень

Рисунок 9.1 – Загальна схема науково-дослідного процесу
9.2. Організаційна стадія науково-дослідного процесу
Організаційна стадія науково-дослідного процесу – це ціла низка
процедур, що виконуються на початковому етапі кожного наукового
дослідження (рис. 9.2).

Рисунок 9.2 – Організаційна стадія науково-дослідного процесу
Формулюючи наукову новизну результатів дослідження, необхідно
показати відмінність результатів роботи, які планується отримати, від
відомих раніше варіантів вирішення проблеми, а також описати ступінь
новизни (буде вдосконалено, дістане подальший розвиток тощо). Наукові
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результати теоретичних досліджень можуть мати форму концепції, гіпотези,
класифікації, закону, методу та ін.
9.3. Дослідна стадія науково-дослідного процесу
Дослідна стадія науково-дослідного процесу, як і організаційна, має
кілька етапів (рис. 9.3).

Рисунок 9.3 – Дослідна стадія науково-дослідного процесу
Створення нової інформації відбувається в результаті проведення
спостережень, експериментів та інших видів досліджень, спрямованих на
отримання первісної інформації про об’єкт.
Зібрану нову інформацію про об’єкт групують і опрацьовують таким
чином, щоб мати можливість використовувати її в подальших процедурах
згідно з метою роботи.
Етап виконання досліджень з використанням теоретичних і емпіричних
методів дослідної стадії науково-дослідного процесу починається з
доведення гіпотези, що, власне, і є сенсом і метою дослідної стадії.
Формулювання попередніх висновків і рекомендацій виконується на
підставі доведення або, однаковою мірою, спростування гіпотези з
урахуванням усіх суттєвих змін, доповнень, уточнень та ін., що сталися в
процесі її доведення або спростування.
Перш ніж робити висновки – стислий виклад отриманих результатів –
дослідник повинен ще раз перевірити завершеність кожної окремої частини
роботи та доказовість аргументації в цілому. Лише після цього слід формулювати висновки по суті порушеної проблеми, побічних і другорядних питань і питань практичного значення, використання отриманих результатів.
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Висновки рекомендується формулювати ретельно, точно, не
переобтяжуючи цифровими даними та додатковими окремими викладками.
Іх обґрунтування повинно міститися в попередньому викладі. Висновки
полегшують читачеві оцінку та використання результатів дослідження, а
самому виконавцю слугують засобом самоперевірки.
Пропозиції та рекомендації щодо практичного використання висновків
у вирішенні конкретного завдання в певних умовах повинні бути перспективними. Тут необхідно враховувати не тільки існуючі умови, а й зміни, що
повинні статися найближчим часом. У перспективних роботах, що вирішують великі проблеми, такому прогнозуванню відводять особливе місце.
9.4. Завершальна стадія науково-дослідного процесу
Стадія узагальнення, апробації та реалізації результатів дослідження
є завершальною стадією науково-дослідного процесу. Схему її виконання наведено на рис. 9.4.

Рисунок 9.4 – Схема завершальної стадії науково-дослідного процесу
На цій стадії провадиться виклад висновків і пропозицій за
результатами виконаної роботи; їх апробація; рецензування та експертиза;
впровадження; корегування, доопрацювання та реалізація кінцевих
результатів. Узагальнення результатів дослідження становить викладення
результатів дослідження у вигляді звіту про виконану науково-дослідну
роботу (НДР), дисертації, монографії, статті, студентські науково-дослідні
роботи тощо.
Основною та в більшості випадків обов’язковою формою узагальнення
результатів науково-дослідної роботи є звіт. Звіт про НДР є основним
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документом, у якому викладають вичерпні відомості про виконану роботу.
Згідно з ДСТУ 3008-95 «Документація в сфері науки і техніки. Структура і
правила оформлення», звіт про НДР повинен містити: титульний аркуш;
список виконавців; реферат; зміст; перелік умовних позначень, символів,
одиниць, скорочень і термінів; передмову; основну частину; перелік
посилань; додатки.
Результати виконаної науково-дослідної роботи можуть бути
використані для складання рефератів, написання наукових статей,
монографій, дисертацій, підготовки доповідей на наукових конференціях, що
дає змогу зробити їх набутком широкої наукової громадськості.
9.5. Ефективність наукових досліджень
Основними видами ефективності наукових досліджень є:
– економічна ефективність – зростання національного доходу,
підвищення продуктивності праці, якості продукції, зменшення витрат на
наукові дослідження;
– соціально-економічна ефективність – ліквідація важкої праці,
поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці, збереження та очищення
довкілля;
– престиж вітчизняної науки.
Середньорічну розробку НДР, ДКР визначають за формулою:

,
(1)
де
С 0 – загальна кошторисна вартість НДР і ДКР, тис. грн;
Р – середньооблікова чисельність робітників основного та допоміжного
персоналу відділу/кафедри/лабораторії/НДІ.
Зазвичай КП розраховують за рік, оскільки встановити кошторисні
витрати НДР за місяць або квартал можна лише орієнтовно. Середньорічна
розробка НДР і ДКР на одного працівника коливається від 3 до 7 тис. грн.
Критерій упровадження Кв закінчених тем встановлюють наприкінці
календарного року простим підсумовуванням закінчених робіт т. Власне
впровадження теми оцінюють ступенем завершення тематичного плану.
Відносний критерій впровадження закінчених тем:

,
(2)
де т – загальна кількість тем, що розробляються.
Коефіцієнт економічної ефективності, що розраховується за формулою:
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,
(3)
де Е, В – відповідно сума реального економічного ефекту від упровадження
результатів НДР за рік і загальна сума витрат на НДР за рік, тис. грн.
Максимальний економічний ефект, який може бути досягнутий завдяки
впровадженню результатів НДР у виробництво за розрахунковий період для
запропонованого обсягу впровадження, називають економічним потенціалом
НДР.
Якщо виконані колективом НДІ розробки продано за кордон,
ефективність цих розробок оцінюють відносним показником6

(4)
де

Д – валютний дохід держави, тис. грн.;
∑З – сумарні витрати на проведення НДР і ДКР, оформлення та продаж
ліцензій, виконання ліцензійних міждержавних відносин та ін.
Що вищі показники КП, Кв, КА, КЛ, то ефективніше НДР колективу.
Найефективнішим критерієм економічної ефективності наукових досліджень
є фактична економія від упровадження.

Контрольні запитання
1. У чому полягає зміст організаційної стадії науково-дослідного процесу?
2. У чому полягає зміст дослідної стадії науково-дослідного процесу?
3. У чому полягає зміст завершальної стадії науково-дослідного процесу?
4. Назвіть структурні елементи програми дослідження.
Література: [5, 6, 12, 13, 14]

Тема 10. Форми відображення результатів наукових досліджень
10.1. Форми викладу матеріалів дослідження та наукові видання.
10.2. Форми висвітлення підсумків наукової роботи та відображення
результатів НДР.
10.3. Усна передача інформації про наукові результати.
10.1. Форми викладу матеріалів дослідження та наукові видання
Основні результати і положення дослідження мають бути опубліковані
для ознайомлення з ними наукової громадськості.
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Публікація (риblісаtіо – оголошую всенародно, оприлюднюю) – це
доведення до загального відома за допомогою преси, радіомовлення або
телебачення, розміщення в різних виданнях (газетах, журналах, книгах)
роботи (робіт), а також це текст, надрукований у будь-якому виданні.
Основним і наймасовішим видом друкованої інформації за
результатами дослідження є журнальна наукова стаття. Статті наукового
характеру друкуються переважно в наукових збірках або журналах.
Науковим вважається видання результатів теоретичних чи
експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до
публікації документів та літературних текстів. Воно призначено для фахівців
і для наукової роботи. Серед наукових видань розрізняють науково-дослідні
та джерелознавчі.
До першої групи наукових видань належать: монографія, автореферат
дисертації, препринт, тези доповідей та матеріали наукової конференції,
збірник наукових праць.
До другої групи наукових видань належать джерелознавчі
видання, або документальні наукові видання, які містять пам’ятки культури
та історичні документи, що пройшли текстологічне опрацювання, мають
коментарі, вступні статті, допоміжні покажчики та інші елементи наукового
та довідкового апарату видання.
Результати виконаної науково-дослідної роботи можуть бути
використані для складання рефератів, написання наукових статей,
монографій, дисертацій, підготовки доповідей на наукових конференціях, що
дає змогу зробити їх набутком широкої наукової громадськості.
Монографія – спеціальне
наукове
дослідження,
присвячене
літературному викладенню однієї проблеми. Розрізняють два види
монографій – наукові та практичні.
Дисертація – кваліфікаційна наукова робота в певній галузі знань, яка
містить сукупність наукових результатів і положень, висунутих автором для
публічного захисту, і засвідчує особистий внесок автора в науку та його
здобутки як науковця.
Динаміка кількості друкованих робіт наведена у табл. 10.1.
Найбільшу кількість друкованих робіт підготовлено за результатами
НТР, виконаних за рахунок загального фонду, що фінансувалися МОН
(58,1 %) та НАН (26,4 %). Загальна кількість друкованих робіт за
результатами прикладних НД, виконаних у 2019 р. за рахунок коштів 16-ти
головних розпорядників, становила понад 103 тис., у тому числі статей у
наукових фахових журналах – понад 88 тис., з яких 22,3 % надруковано в
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журналах, що входять до міжнародних баз даних, та понад 1 тис. монографій,
18,7 % з яких видано за кордоном.
Таблиця 10.1 – Динаміка кількості друкованих робіт [13, 14].

Порівняно з 2018 р. загальна кількість друкованих робіт у звітному році
зменшилась на 2,6 %, кількість монографій, що видані за кордоном – на 53,5
%, статей у наукових фахових журналах, що входять до міжнародних баз
даних, – на 1,2 % (табл. 10.2).
Таблиця 10.2 – Динаміка кількості друкованих робіт за результатами
прикладних НД, од. [13, 14].
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Наукова публікація як носій нових знань і найбільш ефективна форма
поширення основних результатів наукових досліджень і розробок в умовах
глобалізації реалізує інтегруючу функцію, сприяючи активному входженню
національної науки у світовий науковий простір.
Кількість публікацій країни відображає дослідницьку активність
вітчизняних вчених, статистика цитування – якість досліджень. За кількістю
цитованих публікацій визначають вагомість результатів наукових
досліджень, їхню цінність для світової науки. Результати аналізу цитованих
робіт дають можливість виявляти перспективні напрями наукових
досліджень як вітчизняних, так і світових. Аналіз тематичних напрямів
публікацій дає змогу оцінити рівень розвитку певної галузі знання.
Найбільш визнаними у світі наукометричними базами даних (БД)
вважаються Web of Science (WoS) компанії Clarivate Analytics та Scopus
видавництва Elsevier. БД WoS (за період 2009–2019 рр.) містить 29510448
публікацій (рис. 10.1), з них 61,6 % (18174801 публікацій) – статті в наукових
журналах.

Рисунок 10.1 – Динаміка кількості публікацій у БД WoS за період
2009–2019 рр. [13, 14].
На першому місці серед 238 країн за кількістю публікацій БД WoS
знаходяться США (7647142 публікації). У п’ятірку лідерів також входять
Китай, Велика Британія, Німеччина та Японія. Понад 1 млн публікацій мають
Франція, Канада, Італія та Індія (рис. 10.2).
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Рисунок 10.2 – Країни-лідери за кількістю публікацій у БД WoS за
період 2009–2019 рр. [13, 14].
На 16-му місці Швейцарія, яка займає лідируючу позицію за
результатами цитувань на одну публікацію (22,39). Україна посідає 47 місце з
результатом 101583 публікації (з них 76682 – статті в наукових журналах), на
одну публікацію припадає 8,72 цитувань. Кількість українських публікацій у
БД WoS у 2019 р. зросла майже у 2 рази порівняно з 2009 р. (рис. 10.3).

Рисунок 10.3 – Динаміка кількості українських публікацій у БД WoS
за період 2009–2019 рр. [13, 14].
Аналогічна тенденція в публікаційній активності за період 2009–
2019 рр. спостерігається і за результатами аналізу БД Scopus, яка містить
31554996 публікацій. За цей період кількість публікацій зросла у 1,4 раза (у
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2009 р. у БД Scopus було 2343326 публікацій, у 2019 р. – 3327620
публікацій). Лідерство за кількістю публікацій у наукових журналах
упродовж 2009–2019 рр. належить США. Україна посідає 43 місце. Кількість
українських публікацій з 2009 р. збільшилася більш ніж у два рази.
10.2. Форми висвітлення підсумків наукової роботи
Формами висвітлення підсумків наукової роботи є тези, доповіді,
матеріали конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо. Вони є
свідченням апробації дисертаційної роботи і належать до опублікованих
праць, які додатково відображають наукові результати дисертації. Слід
враховувати, що апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях,
конгресах, симпозіумах, семінарах, у школах тощо є обов’язковою.
Тези – це коротко, точно, послідовно сформульовані основні ідеї,
думки, положення наукової доповіді, повідомлення, статті або іншої наукової
праці.
Тези доповіді – це опубліковані до початку наукової конференції
(з’їзду, симпозіуму) матеріали попереднього характеру, що містять виклад
основних аспектів наукової доповіді. Вони фіксують науковий пріоритет
автора, містять матеріали, не викладені в інших публікаціях. Рекомендований
обсяг тез наукової доповіді – 2–3 сторінки машинописного тексту через 1,5–2
інтервали. Можливий виклад однієї тези.
Винахід (корисна модель, промисловий зразок) – результат творчої
діяльності у будь-якій сфері згідно з технологією або художнім
конструюванням
Аналогічні вимоги законодавство України висуває для оформлення
заявки на промисловий зразок, тільки пакет документів у цьому разі повинен
містити комплект фотознімків із зображенням виробу (його макета,
малюнка), які дають повне уявлення про його зовнішній вигляд. У процесі
виконання науково-дослідної роботи вчений може зробити відкриття –
встановити раніше невідомі об'єктивно існуючі закономірності, властивості
чи явища матеріального світу, що вносять докорінні зміни в рівень пізнання.
Об’єкти авторського права – опубліковані чи неопубліковані твори
науки, літератури і мистецтва, які існують в об’єктивній формі (письмовій,
усній, звуко- або відео-запису, зображальній, об’ємно-просторовій та в інших
формах), є результатом творчої діяльності, незалежно від призначення,
значущості та змісту твору, а також від способу і форми його вираження.
Авторське право не поширюється на ідеї, методи, процеси, способи,
концепції, принципи, відкриття або прості факти [10].
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Інфографіка державної реєстрації авторського права наведена на
рис. 10.4.
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР

Застосовується до
творів
науки
літератури

Сплатити за підготовку
до держреєстрації:

Подати пакет
документів

фізична особа
255 грн

заява
твір

юридична особа
510 грн

мистецтва

Отримувач коштів:
УК у Печер. р-ні/Печерс. р-н/22011900
Банк отримувача:
Казначейство України (ЕАП)

літературні письмові твори; усні твори; комп'ютерні програми;
музичні
твори;
аудіовізуальні
твори;
твори
живопису,
архітектури, скульптури та графіки; переклади, адаптації,
аранжування та інші переробки літературних або художні х
творів; збірники творів; інші твори передбачені законодавством

Код отримувача:
Рахунок отримувача:
38004897
31112025026007
Код банку отримувача:
899998

платіжний документ

зразок заповнення заяви
https://bitly.su/XquQIXNO

Призначення платежу:
*;101; 22011900; ЄДРПОУ/ІПН; збір за підготовку до держреєстрації авторського права
(Прізвище автора/найменування роботодавця та скорочена назва твору).

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР

Подати пакет
документів

Отримати рішення
Мінекономрозвитку

поштою:
м. Київ,
вул. М. Грушевського, 12/2,
01008

протягом
1 місяця

Сплатити за видачу
свідоцтва:
фізична особа
8,50 грн
юридична особа
25,50 грн

особисто:
м. Київ,
бульв. Дружби Народів, 28

Отримувач коштів:
УК у Печер. р-ні/Печерс. р-н/22011900
Банк отримувача:
Казначейство України (ЕАП)

Код отримувача:
38004897
Код банку отримувача:
899998

Рахунок отримувача:
31112025026007

Призначення платежу:
*;101; 22011900; ЄДРПОУ/ІПН; збір за видачу свідоцтва (Прізвище автора/найменування
роботодавця та скорочена назва твору) .

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР

Отримати свідоцтво
від Мінекономрозвитку

Нормативно правові
акти
- Закон України "Про
право і суміжні права«

протягом
2 місяців

авторське

- Постанова Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2001 р. №
1756 "Про державну реєстрацію
авторського права і договорів, які
стосуються права автора на твір";
- Постанова Кабінету Міністрів
України від 18 липня 1995 р. № 532
"Про державну реєстрацію прав
автора на твори науки, літератури і
мистецтва"

Найпоширеніші
помилки
відсутній примірник твору або
платіж
невідповідність назви у заяві
до назви примірника твору
невідповідність
переліку
авторів у заяві до переліку
авторів у примірнику твору
відсутній підпис

Рисунок 10.4 - Інфографіка державної реєстрації авторського права [14]
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У 2019 р. кількість поданих заявок на видачу охоронних документів за
результатами НТР, виконаних за рахунок загального фонду, збільшилась
порівняно з 2018 р. на 2,4 % і становила 82,2 % від загальної кількості
поданих заявок на видачу охоронних документів (табл. 10.3).
Таблиця 10.3 - Динаміка поданих заявок та отриманих охоронних
документів за результатами НТР, виконаних за рахунок загального і
спеціального фондів, од. [13, 14].

Протягом останніх років найбільшу кількість охоронних документів за
результатами ДіР, виконаних за рахунок загального фонду, серед головних
розпорядників отримали заклади вищої освіти та наукові установи МОН: так,
їх частка у загальній кількості отриманих у 2019 р. охоронних документів
становила 62,6 % (2018 р. – 66,3 %)
10.3. Усна передача інформації про наукові результати
Значну частину наукової інформації вчені і фахівці отримують з усних
джерел – доповідей і повідомлень на нарадах, семінарах, симпозіумах,
конференціях і бесід при особистих зустрічах тощо.
Колоквіум – форма колективних зустрічей, де, як правило,
обмінюються думками вчені різних напрямів. Усі присутні є учасниками
невимушеної дискусії. На колоквіумах офіційні доповідачі не призначаються.
Симпозіум є напівофіційною бесідою із заздалегідь підготовленими
доповідями, а також виступами експромтом. Учасники симпозіуму можуть
відвідувати не всі доповіді, зустрічатися в кулуарах.
Конференція – найпоширеніша форма обміну інформацією. Одна
частина учасників – доповідачі – повідомляє про нові наукові ідеї, результати
теоретичних і експериментальних робіт, про виробничий досвід, відповідає
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на запитання. Інша, більша частина ,– слухачі, що сприймають інформацію.
Слухачі можуть задавати запитання і брати участь в обговореннях.
Дискусія – це корисна форма колективного мислення. Різні точки зору,
висловлювані в дискусії, сприяють активному мисленню, змушують ретельно
продумувати й обґрунтовувати власну точку зору. Участь у дискусії –
кращий метод розвитку навичок критичного судження й міркування, де
перевіряється якість накопичених людиною знань.
Форми участі в дискусії: слухати і записувати; постановка запитань з
метою уточнення незрозумілих моментів чи отримання додаткової
інформації; висловлення своєї думки, яка повинна бути досить
обґрунтованою.
Наукова дискусія є однією з найефективніших форм колективної
творчої праці, тому важливо дотримуватися всіх умов, що забезпечують її
плідність. Від учасників дискусії вимагається активність, вміння бачити
позитивні сторони роботи, що піддається критиці; правильне викладення
позиції супротивника, чітка кваліфікація суті його помилки (чи має вона
принциповий характер, йдеться про некоректність формулювань чи про
неправильність концепції автора), окреслення можливих шляхів її
виправлення. Серед цих умов далеко не останнє місце посідає виконання
етичних вимог – критикуючи помилки в роботі, учасники дискусії не повинні
торкатися особистих якостей і здібностей автора.

Контрольні запитання
1. В чому полягає зміст усної передачі інформації про наукові результати.
2. Назвіть форми викладу матеріалів дослідження.
3. Назвіть наукові видання.
4. Що являють собою форми висвітлення підсумків наукової роботи.
5. Що являють собою форми відображення результатів НДР.
Література: [5, 6, 7, 8, 9, 16]
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Тема 11. Методика підготовки і оформлення магістерської роботи
11.1. Поняття, загальна характеристика і вимоги до дипломних робіт.
11.2. Основні етапи підготовки дипломних робіт.
11.3. Структура та технічне оформлення дипломних робіт.
11.4. Підготовка до захисту дипломної роботи.

робіт

11.1. Поняття, загальна характеристика і вимоги до дипломних

У професійній підготовці спеціаліста будь-якого профілю значну роль
відіграє дипломна робота.
Дипломна робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження
студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому
навчальному закладі.
Дипломна робота має комплексний характер і пов’язана з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних
дисциплін. У деяких випадках дипломна робота є поглибленою розробкою
теми
курсової
роботи
студента-випускника.
Нею
передбачено
систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі
спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових,
виробничих та інших завдань.
Перш ніж розпочинати писати дипломну роботу, студент має ознайомитися з основними вимогами до її виконання:
Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латинської означає
важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Курсова
(дипломна) робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності
тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку суспільства,
а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і
структури діяльності підприємства.
Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент має
розкрити тему роботи на сучасному рівні розвитку відповідної науки
(економіки, менеджменту, маркетингу, соціальної психології тощо),
використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і
події у практиці з позицій сьогодення. Крім того, студент має достатньо
повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової
роботи, включити тільки об'єктивні факти і реальні практичні приклади.
Дослідницький характер. У дипломній роботі мають міститись елементи дослідження:
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•
вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг,
журнальних статей га інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів;
•
систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування
власної точки зору на проблему, що розглядається;
•
порівняння теоретичних поглядів учених і практичної діяльності
вітчизняних і зарубіжних фірм; розробка висновків, рекомендацій.
Дипломна робота як самостійне навчально-наукове дослідження має
виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його
здатність застосовувати отримані знання під час вирішення конкретних
проблем, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу
з теми дослідження.
Студенту надається право вибирати тему дипломної робіт з числа
визначених випускними кафедрами навчального закладу або запропонувати
свою тему з обґрунтуванням її розробки. Тематика дипломних робіт щорічно
коригується з урахуванням набутого на кафедрах досвіду, побажань
спеціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт, і рекомендацій
Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).
Текст дипломної роботи можна використати для наступного написання
та оформлення доповіді, реферату, статті.
11.2. Основні етапи підготовки дипломних робіт
Дипломні роботи мають свою специфіку, їх деталі завжди потрібно
узгоджувати з науковим керівником. Щодо структури, методики їх
написання та оформлення вони мають подібні риси, тому будуть
проаналізовані спільно.
Дипломна робота є результатом вивчення певного циклу дисциплін чи
будь-якої окремої навчальної дисципліни. Підготовка дипломної роботи
охоплює кілька етапів.
Підготовчий етап починається з вибору теми дипломної роботи, її
осмислення та обґрунтування. Разом із керівником слід визначити межі
розкриття теми та перелік установ, досвід роботи яких буде висвітлюватись у
дослідженні.
При з’ясуванні об’єкта, предмета і мети дослідження слід зважати на
те, що між ними і темою дипломної роботи є системні логічні зв’язки.
Об’єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і
практики науки, яка є джерелом необхідної для дослідника інформації.
Предмет дослідження — це тільки ті суттєві зв’язки та відношення, які
підлягають безпосередньому вивченню у цій роботі, є головними,
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визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет
дослідження є вужчим, ніж об’єкт.
Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету
роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація
виконання, стиль викладу.
Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту відокремити в
ній основний напрям дослідження, упорядкувати аналіз матеріалу,
підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань.
Мета дипломної роботи має бути тісно пов’язана з назвою її теми.
На основі сформульованої мети студент має визначити основні
завдання, які слід розв’язати в процесі виконання роботи. Завдання мають
конкретизувати основну мету роботи.
Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити завдання
дослідження, які можуть включати такі складові:
•
вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної
проблеми дослідження (наприклад, визначення сутності понять, явищ,
процесів, подальше їх вдосконалення;
•
вивчення ознак, рівнів функціонування, критеріїв ефективності,
принципів та умов застосування тощо);
•
вивчення практики вирішення даної проблеми, виявлення її
типового стану, недоліків і труднощів, їх причин, типових особливостей
передового досвіду; таке вивчення дає змогу уточнити, перевірити дані,
опубліковані в спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти
їх на рівень наукових фактів, обґрунтованих у процесі спеціального
дослідження;
•
обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної
проблеми;
•
експериментальна перевірка запропонованої системи заходів
щодо відповідності її критеріям оптимальності, тобто досягнення
максимально важливих у відповідних умовах результатів вирішення цієї
проблеми при певних затратах часу і зусиль;
•
розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо
використання результатів дослідження у практиці роботи відповідних
установ (організацій).
Перший етап починається з вивчення та конспектування літератури
з теми дипломної роботи. Вивчення літератури треба починати з праць, де
проблема відображається в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень.
Починати ознайомлення з виданням треба з титульного аркуша, з’ясувавши,
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де, ким, коли воно було видано. Треба переглянути зміст, який розкриває
структуру видання, наповнення його розділів, звернутися до передмови, де
розкрито призначення видання, завдання, поставлені в ньому автором.
Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому починаючи
працювати над розділом, треба визначити його головну ідею, а також тези
кожного підрозділу. Тези слід підтверджувати фактами, думками різних
авторів, результатами анкетування та експерименту, аналізом конкретного
практичного досвіду. Треба уникати безсистемного викладення фактів без
достатнього їх осмислення та узагальнення.
Достовірність висновків загалом підтверджується вивченням практичного досвіду роботи конкретних установ, щодо яких проводиться
дослідження. Оперативно і в повному обсязі зібрати практичний матеріал,
узагальнити його та систематизувати допоможе оволодіння студентом
основними методами дослідження: спостереженням, експериментом,
бесідою, анкетуванням, інтерв’ю, математичними методами обробки
кількісних даних, методом порівняльного аналізу та ін. Найкращих
результатів можна досягти при комплексному використанні цих методів,
проте слід мати на увазі, що залежно від особливостей теми дослідження,
специфіки предмета і конкретних умов окремі методи можуть набути
переважного значення.
Накопичуючи та систематизуючи факти, треба вміти визначити їх
достовірність і типовість, найсуттєвіші ознаки для наукової характеристики,
аналізу, порівняння. Аналіз зібраних матеріалів слід проводити у сукупності,
з урахуванням усіх сторін відповідної сфери діяльності (чи установи).
Порівняльний аналіз допомагає виділити головне, типове в питаннях, що
розглядаються, простежили зміни, що сталися в роботі установ протягом
останніх років, виявити закономірності, проаналізувати причини труднощів у
їх функціонуванні, визначити тенденції та перспективи подальшого розвитку.
Кількісні дані, що ілюструють практичний досвід роботи, можна
проаналізувати за методом ранжованого ряду, розподіливши матеріали за
роками, звівши їх у статистичні таблиці, таблиці для порівняння тощо, що
дозволить зробити конкретні висновки.
Таким чином, широке використання відомих у науці методів накопичення, вивчення, систематизації фактів та практичного досвіду в цілому
дасть змогу виконати основне завдання дипломного дослідження: поєднати
різні роз’єднані знання в цілісну систему, вивести певні закономірності,
визначити подальші тенденції розвитку теорії та практики відповідної сфери
діяльності.
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На закінченому етапі передбачається написання студентом вступу та
висновків до курсової (дипломної) роботи, оформлення списку літератури та
додатків, редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень
наукового керівника, підготовка роботи до захисту.
Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина
дипломної роботи. У вступі:
•
обґрунтовується актуальність теми, що вивчається, її практична
значущість;
•
визначаються об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження;
•
розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось;
•
розкривається структура роботи, її основний зміст.
Якщо дослідник вирішив не торкатися деяких аспектів теми, він має
зазначити про це у вступі.
Обов’язковою частиною роботи є огляд літератури з теми
дослідження, в який включають найбільш цінні, актуальні роботи. Огляд має
бути систематизованим аналізом теоретичної, методичної й практичної
новизни, значущості, переваги, недоліків розглядуваних робіт, які доцільно
згрупувати таким чином:
•
роботи, що висвітлюють історію розвитку проблеми;
•
теоретичні роботи, які повністю присвячені темі;
•
роботи, що розкривають тему частково.
В огляді не слід наводити повний бібліографічний опис публікацій, що
аналізуються, достатньо назвати автора й назву, а поруч у дужках проставити
порядковий номер бібліографічного запису цієї роботи в списку літератури.
Закінчити огляд треба коротким висновком про ступінь висвітленості в
літературі основних аспектів теми.
Логічним завершенням дипломної роботи є висновки. Головна їх мета
– підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих
лаконічних положень, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони
відповідали поставленим завданням. У висновках слід зазначити не тільки те
позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а й недоліки та
проблеми, а також конкретні рекомендації щодо їх усунення.
Список використаної літератури складається на основі робочої
картотеки і відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивченості
досліджуваної теми, є «візитною карткою» автора роботи, його професійним
обличчям, свідчить про рівень володіння навичками роботи з науковою
літературою. «Список...» має містити бібліографічний опис джерел,
використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, слід
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додержуватися вимог державного стандарту. Кожний бібліографічний запис
треба починати з нового рядка, літературу слід розташовувати в алфавітному
порядку авторів та назв праць, спочатку видання українською мовою, потім –
іноземними. Бібліографічні записи в «Списку...» повинні мати порядкову
нумерацію. У тексті роботи слід давати у дужках посилання на номери
списку. Якщо необхідно вказати номер сторінки, її ставлять через кому після
номера видання.
Завершуючи написання дипломної роботи, слід систематизувати
ілюстративний матеріал. Ілюстрації можна подавати у тексті або оформляти
у вигляді додатків. Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію та назви,
що відповідають їхньому змісту.
Літературне оформлення дипломної роботи є важливим елементом її
виконання і одним із багатьох чинників, на які зважає комісія при оцінюванні
під час захисту. Передусім звертається увага на змістовний аспект викладу
матеріалу (логічність і послідовність, повнота і репрезентативність, тобто
широта використання наукових джерел, загальна грамотність та
відповідність стандартам і прийнятим правилам), а також на текст роботи,
список літератури і додатки, на зовнішнє оформлення титульного аркуша.
11.3. Структура та технічне оформлення дипломних робіт
Дипломну роботу студенти виконують самостійно, додержуючись
рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.
Рекомендується така структура роботи:
1. Титульний аркуш, оформлення якого не потребує особливих
пояснень.
2. Зміст дипломної роботи, де вказуються заголовки розділів
(підрозділів) та сторінки, на яких вони розміщені.
3. Вступ, де розкриваються актуальність та практичне значення теми,
мета і основні завдання, предмет і об’єкт дослідження, структура дипломної
роботи, визначаються джерела інформації.
4. Основна частина, що складається з трьох основних розділів, які, у
свою чергу, можуть поділятися на два-три підрозділи і за змістом мають
відповідати спрямованості теми, підпорядковуватись основній меті та
завданням, бути органічно взаємопов’язаними, мати приблизно однаковий
обсяг.
5. Висновки з викладом прогнозу діяльності об’єкта досліджень у
перспективі.
6. Список використаної літератури, який розмішують у кінці роботи.
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У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали
автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для
статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали
автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи
дату виходу газети.
7. Додатки, до яких слід включати допоміжні матеріали (таблиці
проміжних цифрових даних, ілюстрації, схеми допоміжного характеру тощо).
11.4. Підготовка до захисту дипломної роботи
Магістр – (від лат. magister «вчитель») – освітній ступень, що
здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої
освіти внаслідок успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної
освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною
або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми
підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньонаукової програми — 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма
магістра обов'язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не
менше 30 відсотків. Магістр повинен мати широку ерудицію,
фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості,
сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки,
зберігання і використання наукової інформації, бути спроможним до
плодотворної науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності.
Підготовка магістра завершується захистом магістерської роботи на
засіданні Державної екзаменаційної комісії. Захист дипломної роботи
проводиться відповідно до графіка, затвердженого кафедрою, у присутності
комісії у складі керівника та двох-трьох членів кафедри. Захист дипломної
роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної
комісії та регламентується «Положенням про організацію навчального
процесу у вищих навчальних закладах». До захисту дипломних робіт
допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.
Процедура захисту включає:
•
доповідь студента про зміст роботи;
•
запитання до автора;
•
оголошення відгуку наукового керівника та рецензента;
•
відповіді студента на запитання членів ДЕК та осіб, присутніх на
захисті;
•
заключне слово студента;
•
рішення комісії про оцінку роботи.
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Вступне слово слід підготувати заздалегідь у формі виступу, в якому
доцільно висвітлити такі важливі питання:
•
обґрунтування актуальності теми дослідження;
•
мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження;
•
що вдалося встановити, виявити, довести;
•
якими методами це досягнуто;
•
елементи новизни у теоретичних положеннях та в практичних
рекомендаціях;
•
з якими труднощами довелося зіткнутися у процесі дослідження,
які положення не знайшли підтвердження.
У виступі мають міститися також відповіді на основні зауваження
рецензента.
При оцінці випускної кваліфікаційної роботи виходять з того, що
магістр має вміти:
•
формулювати мету і завдання дослідження;
•
складати план дослідження;
•
вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних
інформаційних технологій;
•
використовувати сучасні методи наукового дослідження,
модифікувати наявні та розробляти нові методи виходячи із завдань
конкретного дослідження;
•
обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі
відомих літературних джерел;
•
оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог,
у вигляді звітів, рефератів, статей.
Контрольні запитання
1. Які елементи дослідження мають міститись у дипломній роботі?
2. Поняття об’єкта та предмета дослідження.
3. Мета та завдання дослідження, зв’язок між ними.
4. З чого складається перший етап написання дипломної роботи?
5. Вимоги до тексту дипломної роботи.
6. Яке значення мають вступ та висновки дипломної роботи?
7. Структура дипломної роботи.
8. Що включає процедура захисту дипломної роботи?
9. Які питання треба висвітлити в доповіді на захисті дипломної роботи?
Література: [5, 6, 7, 8, 9, 16]
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ГЛОСАРІЙ
Абстрагування – виділення в об’єкті основних значущих ознак і
відхилення втоpинних, несуттєвих.
Аналіз – це спосіб наукового дослідження, за яким явище поділяється
на складові, з метою вивчення окремих його частин.
Бесіда – метод отримання інформації шляхом безпосереднього
спілкування дослідника з респондентом.
Бібліометрія – метод кількісного дослідження друкованих документів
у вигляді матеріальних об’єктів або бібліографічних одиниць, а також
замінників тих чи інших.
Валідність (англ. valid – дійсний, придатний) – це комплексна
хаpактеpистика методу (методики), яка вказує на його придатність до
використання (об’єктивність, діагностичну силу, репрезентативність,
точність, надійність).
Верифікація – це процедура емпіричної перевірки твердження на
відповідність фактичному стану речей.
Вибір теми – перший, а тому визначальний етап дослідження. Тема
повинна бути обрана свідомо, а інтерес до теми, прагнення вирішити
поставлене наукове завдання повинні постійно супроводжувати дослідника.
Гіпотеза – це науково обґрунтоване припущення, що висувається для
пояснення якого-небудь процесу, яке після перевірки може виявитись
дійсним або хибним.
Дедукція – це спосіб наукового дослідження, при якому часткові
положення виводяться із загальних.
Детермінізм – характеризується розвитком об’єктивної причинної
зумовленості явищ;
Діагностична сила (роздільна здатність) – характеристика, яка вказує
на здатність методу (методики) диференціювати досліджувані об’єкти за
вимірюваною ознакою, тобто розподіляти їх як мінімум на три групи: з
низьким рівнем вираженості ознаки, середнім та високим.
Діалектика – фундаментальний науковий принцип дослідження багатопланової і суперечної дійсності в усіх її проявах;
Діалектичний підхід – дає змогу обґрунтувати причинно-наслідкові
зв’язки, процеси диференціації та інтеграції, постійну суперечність між
сутністю і явищем, змістом і формою, об’єктивність в оцінюванні дійсності.
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Дослідницька діяльність – особливий вид діяльності педагога,
відмінної від дидактичної, виховної й наближеної до наукової за своїм
складом, функціями та технологіями виконання.
Дослідно-експериментальна робота – поєднання пошуку найбільш
ефективної педагогічної системи через дослідну роботу, розробку програми
експерименту та її реалізацію.
Експеримент – це комплексний метод дослідження, при якому
відбувається активний вплив на досліджуване явище шляхом створення
спеціальних умов (введення експериментальних факторів), що відповідають
меті дослідника.
Експертна оцінка побудована на використанні професійного досвіду
та інтуїції спеціалістів під час розв’язування аналітичних задач, особливо при
прогнозуванні розвитку економічних ситуацій.
Емпіричне дослідження – це особливий вид практичної діяльності, що
існує всередині науки. Така діяльність потребує наявності специфічних
здібностей: мистецтво експериментатора, спостережливості польового
дослідника, особистої контактності і такту психологів і соціологів, які
займаються проведенням досліджень та ін.
Закон – внутрішній суттєвий зв'язок явищ, що зумовлює їх
закономірний розвиток.
Ідея – це продукт людського мислення, форма відображення дійсності.
Ізоформізм – характеризується відношенням об’єктів, що відбивають
тотожність їх побудови.
Індукція – це спосіб наукового дослідження, при якому за частковими
фактами і явищами встановлюються загальні принципи і закони.
Концепція – це система поглядів, система опису певного предмета або
явища, стосовно його побудови, функціонування, що сприяє його розумінню,
тлумаченню, вивченню головних ідей.
Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат. Мета визначає
стратегію і тактику дослідження, загальну його спрямованість і логіку.
Метод – (гр. methodos) – спосіб пізнання, дослідження явищ природи і
суспільного життя;
Методика – (гр. methodike) - сукупність методів, прийомів проведення
будь-якої роботи; вчення про особливості застосування окремого методу чи
системи методів.
Методологія (гр. methodos – спосіб, метод і logos – наука, знання) –
вчення про правила мислення при створенні теорії науки, вчення про
науковий метод пізнання й перетворення світу;
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Моделювання – метод наукового пізнання, сутність якого полягає у
дослідженні моделі об’єкта пізнання на основі абстрактно-логічного
мислення за принципами наочності, об’'єктивності.
Надійність – характеристика яка вказує на здатність методу давати
однакові результати при дослідженні однакових об’єктів у однакових умовах
(забезпечувати відтворюваність результатів).
Наука – це сфера людської діяльності, спрямована на вироблення
нових знань про природу, суспільство і мислення.
Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явища (процесу) без проміжної
аргументації, без усвідомлення всієї сукупності зв’язків, на основі яких
робиться висновок.
Наукова проблема – питання, що потребує наукового вирішення;
завдання для пошуку невідомого; сукупність нових діалектично складних
теоретичних або практичних питань, які суперечать існуючим знанням або
прикладним методикам у конкретній науці і потребують вирішення за
допомогою наукових досліджень.
Наукове дослідження – діяльність, свідомо спрямована на отримання
нового наукового продукту, що є оригінальним, неповторним, суспільно
значущим; цілеспрямоване пізнання, результати якого виступають як система
понять, законів і теорій.
Наукові положення – це виражені у вигляді чітких формулювань
основні наукові ідеї як прийняті за основу при виконанні дослідження, так і
знову висунуті автором.
Науково-дослідний процес – це чітко організований комплекс дій, спрямований на отримання нових знань, що розкривають суть процесів і явищ у
природі і суспільстві, з метою використання їх у практичній діяльності
людей.
Наукометрія є системою вивчення наукового, конструктивного знання
за допомогою кількісних методів;
Об’єкт дослідження – це явище або процес, що породжує проблемну
ситуацію і на що спрямований процес пізнання.
Опитування – це метод, який полягає в тому, що інформацію збирають
шляхом реєстрації показників, отриманих у результаті опитування людей.
Організаційна стадія науково-дослідного процесу – це ціла низка
процедур, що виконуються на початковому етапі кожного наукового
дослідження.
План - це «скелет» роботи, який компактно відображає послідовність
викладення матеріалу. Планом є складений у визначеному порядку перелік
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підрозділів (параграфів) та розширений перелік питань, які повинні бути
висвітлені в кожному розділі.
План-проспект реферативним викладенням розміщених у логічному
порядку питань, за якими надалі буде систематизуватися весь зібраний
матеріал.
Поняття – це думка, відбита в узагальненій формі. Воно відбиває
суттєві й необхідні ознаки предметів та явищ, а також взаємозв’язки.
Порівняння – це процес зіставлення предметів або явищ дійсності з
метою встановлення подібності чи відмінності між ними, а також
знаходження загального, притаманного, що може бути властивим двом або
кільком об’єктам дослідження.
Предмет діяльності – елементи навколишнього середовища, які має
суб’єкт до початку своєї діяльності і які підлягають трансформації в продукт
діяльності.
Предметом дослідження є найбільш значущі властивості об’єкта,
окремі його аспекти, сегменти чи взаємозв’язки, які підлягають вивченню.
Прикладні дослідження – спрямовані на визначення способів
використання законів природи для створення нових і вдосконалення
існуючих способів і засобів людської діяльності.
Принцип – це правило, що виникло в результаті об’єктивно
осмисленого досвіду.
Процедури діяльності – технологія (спосіб, метод) одержання бажаного
продукту;
Процес наукового дослідження – це сукупність послідовних дій,
спрямованих на досягнення поставленої мети і отримання намічених
наукових результатів.
Рейтинг (англ. rating – оцінювати, визначати клас, розряд) – ступінь
популярності якоїсь особи, організації, їхньої діяльності, програм, планів у
певний час; виводять шляхом голосування, соціологічних опитувань, анкет,
на основі чого визначається місце, яке вони посідають серед собі подібних.
Репрезентативність – характеристика, яка вказує на здатність методу
(методики) поширювати (переносити) результати, отримані при дослідженні
частини об’єктів на всі об’єкти, що входять до цієї групи.
Синтез – мислене об'єднання частин у ціле з метою встановлення
зв’язків між частинами.
Спостереження – це систематичне цілеспрямоване, спеціально
організоване сприймання предметів і явищ об’єктивної дійсності, які
виступають об’єктами дослідження.
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Структура діяльності – включає предмет, засіб, процедури, умови,
продукт діяльності.
Судження – думка, в якій за допомогою зв’язку понять стверджується
або заперечується що-небудь. Судження про предмет або явище можна
отримати або через безпосереднє спостереження будь-якого факту, або
опосередковано – за допомогою умовиводу.
Тема - це намічений результат дослідження, що спрямований на
вирішення конкретної проблеми.
Тема наукового дослідження відображає проблему в її характерних
рисах, і таким чином окреслює межі дослідження, конкретизуючи основний
задум та створюючи передумови успіху роботи в цілому.
Теоретичний етап дослідження пов'язаний з глибоким аналізом
фактів, з проникненням у суть досліджуваних явищ, з пізнанням та
формулюванням в якісній та кількісній формі законів, тобто з поясненням
явищ.
Теоретичні методи дослідження – методи, мета яких полягає у
встановленні закономірних зв’язків між явищами, формулюванні законів та
закономірностей їх розвитку і на цій основі передбачення нових явищ.
Узагальнення – це комплекс послідовних дій зі зведення конкретних
одиничних фактів в єдине ціле з метою виявлення типових рис і
закономірностей, притаманних досліджуваному явищу.
Умови діяльності – характеристика оточення суб’єкта в процесі
діяльності, соціальні умови, просторові та часові чинники тощо.
Фоpмалізація – викладення знань у вигляді понять, суджень, гіпотез,
теорій, законів.
Фундаментальні дослідження – спрямовані на відкриття та вивчення
нових явищ і законів природи, на створення нових принципів дослідження,
їхньою метою є розширення наукового знання суспільства, встановлення
того, що може бути використано в практичній діяльності людини.
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