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 3 

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» 
розрахований на студентів, котрі навчаються за спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування».  

 
У курсі вивчається теоретичні засади наукових досліджень; 

принципи, методи і поняття наукових досліджень; види та етапи 
проведення науково-дослідної роботи; інформаційне забезпечення 
наукових досліджень; види апробацій результатів наукових 
досліджень, вимоги до публікацій тез та статей, види науково-

дослідної роботи студентів та основні підходи до організації даної 
роботи. Курс заплановано в напрямі цілеспрямованої роботи над 
вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та 
під час практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи. 
Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України.  

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи наукових 

досліджень і методика здійснення досліджень конкретних проблем 
фінансів на основі загальнонаукових та емпіричних наукових 
прийомів, що дає змогу досліджувати процеси обігу фінансових 
ресурсів суб’єктів економіки у їх спорідненості, відмінності та 
історичному аспекті. 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Основи наукових 
досліджень» – надання знань про теоретичне і практичне підґрунтя 
для ефективного проведення наукових досліджень, ознайомити 
студентів із методами дослідження, інформаційним забезпеченням 
науково-дослідної роботи, основними вимогами щодо оформлення 
наукових результатів та сформувати наукову культуру студентів. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретико-

практична підготовка здобувачів щодо обґрунтування актуальності 
обраної теми дослідження, вибору оптимальних шляхів досягнення 
мети і розв’язання поставлених у роботі завдань, визначення 
об’єкта і предмета досліджень, аналізу науково-методичної 
літератури,  оформлення наукових результатів, визначення їх 
практичної цінності і наукової новизни.   
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі 
повинні знати: 

 предмет, сутність та класифікацію наук; 
  методи досліджень у сфері фінансів;  
 етапи проведення наукового дослідження 

 вимоги до оформлення результатів наукових досліджень; 
 види навчально- та науково-дослідної роботи студентів. 
 

Уміти: 
 вибирати напрям науково-дослідної роботи та 

обґрунтовувати актуальність досліджень; 
 визначати зміст і структуру предмета та об’єкта 

дослідження, формулювати мету та завдання; 
 використовувати методику формування проблем наукового 

дослідження у сфері фінансів; 
 планувати і виконувати теоретичні та прикладні наукові 

дослідження; 
 використовувати загальні та спеціальні методи дослідження 

у сфері фінансів;  
 підбирати та використовувати фінансову інформацію у 

науково-дослідній роботі; 
 правильно оформляти результати наукових досліджень та 

оприлюднювати їх на конференціях, олімпіадах, конкурсах. 
 
Курс лекцій «Основи наукових досліджень» базується на 

знаннях, отриманих з таких навчальних дисциплін, як «Вступ для 
спеціальності», «Економіка регіону», «Економіка праці», 
«Статистика», «Політична економія», а отримані знання будуть 
використовуватись у подальшому при вивченні таких дисциплін: 
«Фінанси», «Інформаційні системи і технології у фінансах», 
«Фінансовий аналіз», «Інвестування», «Фінансовий ринок», 
«Страхування», «Банківська система» «Податкова система», 
«Бюджетна система» «Методологія наукових досліджень» та при 
написанні дипломної роботи. 
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Тема 1. Наука та наукові дослідження 

 

1.1. Предмет і сутність науки 

1.2. Понятійний апарат та зміст науки 

1.3. Класифікація наук 

1.4. Інституційне на законодавче забезпечення наукової 
діяльності 
 

§ 1.1.  Наука – це система накопичених знань і діяльність 
людей, що спрямована на одержання, засвоєння, переробку, 
подальшу систематизацію, більш заглиблене пізнання та подальше 
втілення в практику отриманої інформації. 

У суспільно-історичних реаліях наука постає у трьох виявах, 
як: 

– певна сукупність знань, відомостей, інформації; 
– діяльність, пов'язана з продукуванням знань; 
– сукупність колективів, інституцій, установ і підрозділів, 

які забезпечують здійснення наукової діяльності. 
Головна функція науки полягає у пізнанні об’єктивного світу. 

Ця головна функція науки включає: 
– пізнавальну; 
– культурно -виховну; 
– практично-дійову. 
Мета науки – пізнання законів природи і суспільства та вплив 

на природу і отримання корисних суспільних результатів. 
Предметом науки є пов’язані між собою форми руху матерії 

або особливості їх відображення у свідомості людини. 
Ознаки науки: 
– наявність систематизованих знань; 
– наявність наукової проблеми, об’єкта і предмета 

дослідження; 

– практична значущість процесу що вивчається. 
 

§ 1.2. Система наукових знань складається з таких основних 
елементів, як наукова ідея, гіпотез, теорія (рис.1.1). 

Наукова ідея – форма відображення у мисленні нового 
розуміння об'єктивної реальності без проміжної аргументації і 
розуміння сукупності зв’язків. Тому наукові ідеї є своєрідним 
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якісним виходом думки за межі вже раніше пізнаного. Вони 
виступають як передумови створення теорій, і як елементи, що 
об'єднують окремі теорії у певну галузь знань. Ідея базується на 
наявних знаннях, виявляє раніше не помічені закономірності. Ідеї 
народжуються з практики, спостереження навколишнього світу і 
потреб життя. 

Матеріалізованим вираженням наукової ідеї є гіпотеза – це 
наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких процесів 
або причин, які зумовлюють даний наслідок. Гіпотеза як 
структурний елемент процесу пізнання є спробою на основі 
узагальнення вже наявних знань вийти за його межі, тобто 
сформулювати нові наукові положення, достовірність яких потрібно 
довести. 

 
Рис.1.1. – Система наукових знань пізнання 

 

Гіпотези як і ідеї мають імовірнісний характер і проходять у 
своєму розвитку три стадії: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

– накопичення фактичного матеріалу і висунення на його 
основі припущень; 

– формулювання та обґрунтування гіпотези; 
– перевірка отриманих результатів на практиці і на основі 

уточнення гіпотези. 
Теорія – це одним із результатів наукової діяльності, 

формування – найбільш високої форми узагальнення і 
систематизації знань, що дає цілісне уявлення про закономірності та 
суттєві зв'язки дійсності. Ці результати впорядковуються, 
вписуються у струнку систему, об’єднану загальною ідеєю, 
уточнюються на основі введених до теорії абстракцій, ідеалізацій, 
принципів, які дають можливість узагальнити і пізнати існуючі 
процеси і явища, проаналізувати вплив різних факторів і 
запропонувати використати їх у практичній роботі. Теорія виступає 
як форма синтетичного знання, в межах якого окремі поняття, 
гіпотези і закони втрачають колишню автономність і 
перетворюються на елементи цілісної системи наукових знань. 

Закон – це філософська категорія, що відображає істотні, 
загальні, стійкі повторювані об'єктивні внутрішні зв'язки в природі, 
суспільстві і мисленні.  

Судження – це форма мислення, яка шляхом порівняння 
кількох понять дозволяє стверджувати або заперечувати наявність в 
об’єктах дослідження певних властивостей, якостей. Інакше, це 
будь-яке висловлювання, думка про певний предмет чи явище. Його 
можна отримати при безпосередньому спостереженні будь-якого 
факту, або опосередковано за допомогою умовиводу. 

Умовивід – процес мислення, при якому з одного, двох або 
більше суджень виводиться нове судження, логічно пов’язане з 
вихідними судженнями.  

Поняття – це сукупність об'єднаних найбільш суттєвих 
властивостей та ознак, властивих предмету чи явищу. Розкриття 
змісту поняття називається визначенням. У процесі розвитку 
наукових знань визначення можуть уточнюватись, доповнюватись у 
змісті новими ознаками. Визначенням, як правило, завершується 
процес дослідження. Вони можуть бути загальними, частковими, 
збірними, абстрактними, конкретними, абсолютними і відносними. 

Найбільш узагальнені й фундаментальні поняття називаються 
категоріями. Категорії – це форми логічного мислення, які 
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розкривають внутрішні суттєві сторони і відносини досліджуваного 
предмету.  

Аксіома – це положення, яке сприймається без доказів у 
зв’язку з їх очевидністю. 

Постулат – це твердження, яке сприймається в межах певної 
наукової теорії, як істина без доказовості і виступає в ролі аксіоми. 
Основою великих теоретичних узагальнень є принципи. 

Принцип – це головне вихідне положення будь-якої наукової 
теорії, вчення, науки чи світогляду, виступає як перше і 
найабстрактніше визначення ідеї, як початкова форма 
систематизації знань. Під принципом в науковій теорії розуміють 
саме абстрактне визначення ідеї, що виникла в результаті 
суб’єктивного вимірювання і аналізу досвіду людей. 

 

§ 1.3. У змісті науки важливе місце відводиться її 
класифікації. Розвиток нових знань є рухом від єдиної 
нерозчленованої науки стародавності до складної системи 
спеціалізованих знань в усіх сферах людської діяльності. 
Класифікація наук здійснювалась разом з формуванням наукових 
знань. 

Над проблемою класифікації наукового знання працював 
український природодослідник, мислитель Володимир Вернадський 
(1863- 1945 рр.), який одним із перших у світовій науці усвідомив 
важливість теоретичного освоєння проблем наукознавства, 
дослідження феномену науки засобами самої науки. Його внесок у 
становленні цієї дисципліни зберігає своє значення і дотепер. 
Особлива роль належить його праці «Наукова думка, як планетарне 
явище», у якій В. Вернадський розглядає вузлові проблеми 
розвитку природознавства, виокремлює його інтеграцію і 
формулювання на цій основі нових міждисциплінарних наук. Будь-

яку класифікацію наук він вважав умовною, але необхідною для 
окреслення визначення предметних областей їх дослідження. 

Найвідомішими і найбільш визнаними класифікаціями наук і 
наукових досліджень в наш час є їх розмежування за критеріями: 

– об’єкта і предмета досліджень (механіка, фізика, хімія, 
біологія, географія, а також науки, що утворилися в наслідок їх 
синтезу – біофізика, біохімія та ін.); 
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– сфери дослідження (природничі, суспільні та технічні 
науки); 

– способу і методів одержання нового знання (теоретичні і 
емпіричні науки); 

– зв’язків із предметною діяльністю (теоретичні і прикладні). 
Відповідно до класифікації видів науково-технічної діяльності, 

основними галузями є: 
01. Фізико-математичні науки. 
02. Хімічні науки. 
03. Біологічні науки. 
04. Геологічні науки. 
05. Технічні науки.  
06. Сільськогосподарські науки. 
07. Історичні науки. 
08. Економічні науки. 
09. Філософські науки. 
10. Філологічні науки.  
11. Географічні науки. 
12. Юридичні науки. 
13. 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. Фізичні виховання і спорт. 
25. Державне управління. 

 

§ 1.4. Організація наукової діяльності в Україні складається з 
наступних установ: 

1) Міністерство освіти і науки України – займається 
організацією, координацією та фінансуванням науки в Україні. 
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Разом з науковими установами визначає напрям розвитку наукових 
досліджень та використання їх у народному господарстві. 

2) Національна академія наук України – вища наукова 
організація України, яка організує і здійснює фундаментальні та 
прикладні дослідження з найважливіших проблем природничих, 
технічних і гуманітарних наук, а також координує здійснення 
фундаментальних досліджень в наукових установах та організаціях 
незалежно від форм власності. НАН складається із відділень 
відповідних галузей науки, які об’єднуються у науково-дослідні 
інститути (НДІ). Зокрема відділення суспільних наук включає 
економічні науки (НДІ економіки). Крім галузевих виділяють 
територіальні відділення (Донецьке, Західне, Південне, Київське та 
ін.) і територіальні філіали. НАН разом з галузевими академіями 
виконує замовлення органів державної влади стосовно розроблення 
засад державної наукової і науково-технічної політики, проведення 
наукової експертизи проектів державних рішень і програм. 

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-
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дослідною роботою за рахунок бюджетних та госпрозрахункових 
коштів. Дослідження виконуються науковими та науково-

педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами, 
студентами із залученням учених. Тематика досліджень формується 
з профілем вузу, його факультетів та кафедр. 

Законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні 
складається як із законодавчих, так і підзаконних актів, а також 
включає внутрішні нормативні документи суб’єктів наукової 
діяльності. Їх характеристика наведена нижче. 

Конституція України, прийнята на V сесії ВРУ 28.06.96 р. В 
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 зі світовим 
співтовариством (ст.54). 

Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-

ІІІ. В ньому розкриваються засади підготовки наукових та науково-

педагогічних працівників, зокрема, в аспірантурі, асистентурі-
стажуванні та докторантурі; наукової та науково-технічна 
діяльність у вузі. 

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. № 40-IV 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

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 і присвоєння 
вчених звань, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.06.97 р. № 644, визначає порядок присудження 
наукових ступенів доктора і кандидата наук та присвоєння вчених 
звань професора, доцента і старшого наукового співробітника. 

Статутні документи науково-освітніх установ, зокрема, ВНЗ. 
В них детально регламентується діяльність цих установ в галузі 
науки: її тематика, організація, фінансування, координація наукових 
досліджень з іншими суб’єктами науки в Україні і за кордоном 
тощо. 

 

Тема 2. Основи методології наукових досліджень 

 

2.1. Поняття про методологію наукових досліджень.  
2.2. Методи теоретичних і емпіричних досліджень 
2.3. Теоретичні методи наукових досліджень.  
2.4. Емпіричні методи наукових досліджень 

 

§ 2.1. Поняття про методологію наукових досліджень 

Процес пізнання, як основа будь-якого наукового 
дослідження, є складним і вимагає концептуального підходу на 
основі певної методології, застосування певних методик та методів. 

Методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, 
методів дослідження, які забезпечують отримання максимально 
об'єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та 
явища.  

Методологію розглядають також як: 

– систему певних правил, принципів, операцій та прийомів 
дослідження і  форм побудови наукового знання; 

– вчення про методи пізнання та перетворення дійсності .  
Методологія виконує такі функції: 
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– визначає способи здобуття наукових знань, які відоб-

ражають динаміку процесів та явищ; 
– передбачає особливий шлях, за допомогою якого може бути 

досягнута науково-дослідна мета; 
– забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу 

чи явища, що вивчається; 
– допомагає введенню нової інформації; 
– забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і 

понять у науці; 
– створює систему наукової інформації, яка базується на 

об'єктивних явищах, і логіко-аналітичний інструмент наукового 
пізнання.  

Метод – в найбільш загальному випадку означає засіб 
досягнення мети, спосіб дослідження явища, який визначає плано-

мірний підхід до наукового пізнання та встановлення істини. Він 
виступає як сукупність певних правил, прийомів, способів, норм 
пізнання і дії. Він є системою приписів, принципів, вимог, що 
орієнтують суб'єкта у вирішенні конкретної задачі, досягненні 
певного результату у певній сфері діяльності. 

Методика дослідження  –  це система правил використання 
методів, прийомів та способів для проведення будь-якого 
дослідження.  

Вирізняють методи загальні (або загально-філософські), 
загальнонаукові (застосовують у дослідницькому процесі різних 
наук), і часткові - при розв'язанні прикладних наукових задач. 

Залежно від того на якому рівні відбуваються наукові 
дослідження загальнонаукові методи пізнання умовно поділяються 
на 3 групи: 

1. методи емпіричного дослідження, процесу накопичення 
фактів; 

2. методи теоретичних досліджень; 
3. методи, які можуть бути застосовані як на емпіричному так і 

на теоретичному рівні  
 

§ 2.2. Методи теоретичних і емпіричних досліджень  
Методи теоретичних і емпіричних досліджень 

використовуються як в теоретичних, так і емпіричних 
дослідженнях. До них належать аналіз і синтез, індукція і дедукція, 
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аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація, системний 
аналіз, функціонально-вартісний аналіз. 

Аналіз – метод дослідження, який включає в себе вивчення 
предмета за допомогою мисленного або практичного розчленування 
його на складові елементи ( частини об’єкта, його ознаки, 
властивості, відношення). Кожна із виділених частин аналізується 
окремо у межах єдиного цілого. Наприклад, аналіз продуктивності 
праці робітників провадиться по підприємству – у цілому і по 
кожному цеху. 

Синтез (від грец. synthesis – поєднання, з’єднання, складання) 
– метод вивчення об’єкта у його цілісності, у єдиному і взаємному 
зв’язку його частин. У процесі наукових досліджень синтез 
пов’язаний з аналізом, оскільки дає змогу поєднати частини 
предмета, розчленованого у процесі аналізу, встановити їх зв’язок і 
пізнати предмет як єдине ціле ( продуктивність праці виробничого 
об’єднання у цілому). 

Аналіз і синтез бувають: 
а) прямим, або емпіричним (використовується для виділення 

окремих частин об’єкту, виявлення його властивостей, 
найпростіших вимірювань і т. ін.); 

б) зворотним, або елементарно-теоритичним (базується на 
теоретичних міркуваннях стосовно причинно-наслідкового зв’язку 
різних явищ або дії будь-якої закономірності при цьому 
виділяються та з’єднуються явища, які здаються суттєвим, а 
другорядні ігноруються); 

в) структурно-генетичним (вимагає виокремлення у 
складному явищі таких елементів, які мають вирішальний вплив на 
всі інші сторони об’єкту). 

Індукція (від лат.induction – наведення, побудження) – метод 
дослідження, при якому загальний висновок про ознаки множини 
елементів виводиться на основі вивчення цих ознак у частини 
елементів однієї множини. Так вивчають фактори, які негативно 
впливають на продуктивність праці по кожному окремому 
підприємству, а потім узагальнюють у цілому по об’єднанню, до 
складу якого входять ці підприємства як виробничі одиниці. 

Дедукція (від лат. deduction -  виведення) – метод логічного 
висновку від загального до окремого, тобто спочатку досліджують 
стан об’єкту в цілому, а потім його складових елементів. Щодо 
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попереднього прикладу то спочатку аналізують продуктивність 
праці в цілому по об’єднанню, а потім по його виробничих 
одиницях. 

Дедукція та індукція – взаємо протилежні методи пізнання. 
Існує кілька варіантів установлення наслідкового зв’язку 

методами наукової індукції: 
а) метод єдиної подібності. Якщо два чи більше випадків 

досліджуваного явища мають лише одну загальну обставину, а всі 
інші обставини різні, то саме ця подібна обставина є причиною 
явища, яке розглядається; 

б) метод єдиної розбіжності. Якщо випадок, у якому 
досліджуване явище наступає, і випадок, в якому воно не наступає, 
у всьому подібні і відрізняються тільки однією обставиною, то саме 
ця обставина, наявна в одному випадку і відсутня у іншому, є 
причиною явища, котре досліджується; 

в) об’єднаний  метод подібності і розбіжності – комбінація 
двох перших методів; 

г) метод супутніх змін. Коли виникнення або зміна одного 
явища викликає певну зміну іншого явища, то обидва вони 
перебувають у причинному зв’язку один з іншим; 

д) метод решт. Якщо складне явище викликане складною 
причиною, котра являє собою сукупність певних обставин, і відомо, 
що деякі з них є причиною частини явища, то решта цього явища 
викликається обставинами, що залишилися. 

Аналогія – метод наукового дослідження, завдяки якому 
досягається пізнання одних предметів і явищ на основі їх подібності 
з іншими. Він ґрунтується на подібності деяких сторін різних 
предметів і явищ, наприклад, продуктивність праці у об’єднанні 
можна досліджувати не по кожному підприємству, а лише по 
взятому за аналог, де випускається однорідна з іншими 
підприємствами продукція та однакові умови для виробничої 
діяльності. При цьому добуті результати поширюють на всі 
аналогічні підприємства. 

Моделювання – метод, який ґрунтується  на використанні 
моделі як засобу дослідження явищ і процесів природи. Під 
моделями розуміють системи, що замінюють об’єкт пізнання і 
служать джерелом інформації стосовно нього. Моделі – це такі 
аналоги, подібність яких до оригіналу суттєва, а розбіжність – 
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несуттєва. Моделі поділяють на два види: матеріальні та ідеальні. 
Матеріальні моделі втілюються у певному матеріалі – дереві, 
металі,  і т. ін., а ідеальні  фіксуються в таких наочних елементах, як 
креслення, рисунок, схема, комп’ютерна програма і т. ін. 

Абстрагування  (від лат. аbstrahere – відволікати) — метод 
наукового пізнання, оснований на формуванні образа реального 
об'єкта шляхом мисленевого виокремлення певних ознак, 
властивостей, зв'язків і відношень, що цікавлять дослідника, з 
одночасним ігноруванням багатьох інших другорядних його 
властивостей. 

Конкретизація (від лат. concretus – густий, твердий) – метод 
дослідження предметів у всій різнобічності їх, у якісній 
багатосторонності реального існування на відміну від абстрактного 
вивчення предметів. При цьому досліджується стан предметів у 
зв’язку з певними умовами їх існування та історичного розвитку. 
Так, перспективи розвитку галузі визначають на підставі 
конкретних розрахунків застосування нової техніки і технології, 
збалансованості трудових і матеріальних ресурсів та ін. 

Системний аналіз – вивчення об’єкта дослідження як 
сукупності елементів, що утворюють систему. У наукових 
дослідженнях він передбачає оцінку поведінки об’єкта як системи з 
усіма факторами, які впливають на його функціонування. Цей метод 
широко застосовується у наукових дослідженнях при комплексному 
вивченні діяльності виробничих об’єднань і галузі в цілому, 
визначенні пропорцій розвитку галузей економіки тощо. 

 

§ 2.3.  Теоретичні методи наукових досліджень. 
Ідеалізація – це конструювання подумки об’єктів, які не 

існують у дійсності або практично не здійсненні (наприклад, 
абсолютно тверде тіло, абсолютно чорне тіло, лінія, площина). 

Мета ідеалізації: позбавити реальні об’єкти деяких 
притаманних їм властивостей і наділити ( у думці) ці об’єкти 
певними і гіпотетичними властивостями. При цьому мета 
досягається завдяки: 

а) багатоступінчастому абстрагуванню (наприклад, 
абстрагування від товщини призводить до поняття „площина”); 

б) переходу подумки до кінцевого випадку у розвитку якоїсь 
властивості ( абсолютно тверде тіло); 
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в) простому абстрагуванню (рідина, що не стискається). 
Будь-яка ідеалізація правомірна лише у певних межах. 
Формалізація – метод вивчення різноманітних об’єктів 

шляхом відображення їхньої структури у знаковій формі за 
допомогою штучних мов, наприклад мовою математики. 

Переваги формалізації: 
а) вона забезпечує узагальненість підходу до вирішення 
проблем; 
б) символіка надає стислості та чіткості фіксації значень; 
в) однозначність символіки (немає багатозначності звичайної 
мови); 
г) дає змогу формувати знакові моделі об’єктів і змінювати 
вивчення реальних речей і процесів вивченням цих моделей. 
Аксіоматичний метод – метод побудови наукової теорії, за 

якого деякі твердження приймаються без доведень, а всі інші 
знання виводяться з них відповідно до певних логічних правил. 
Передусім це стосується використання економічних законів у 
наукових дослідженнях, що є аксіоматичними знаннями наукової 
теорії, які використовують для подальшого розвитку науки. 

Гіпотеза та припущення. У становленні теорії як системи 
наукового знання найважливішу роль відіграє гіпотеза. Гіпотеза є 
формою осмислення фактичного матеріалу, формою переходу від 
фактів до законів. 

Розвиток гіпотези відбувається за трьома стадіями: 
а) накопичення фактичного матеріалу і висловлювання на 

його основі припущень; 
б) формування гіпотези, тобто виведення наслідків із 

зробленого припущення, розгортання на його основі прийнятої 
теорії; 

в) перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі 
уточнення гіпотези. 

Якщо при перевірці наслідок відповідає дійсності, то гіпотеза 

перетворюється на наукову теорію. 
Гіпотези (як і ідеї) носять імовірнісний характер. На їх основі 

відбувається систематизація раніше накопичених знань і 
здійснюється пошук нових наукових результатів – у цьому сутність 
і призначення гіпотези як форми розвитку науки. Гіпотеза може 
узгоджуватися з іншими науковими системами або суперечити їм. 
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Ні те, ні інше не дає підстав відкинути гіпотезу або прийняти її. 
Гіпотеза може суперечити навіть достовірній теорії. До такої 
суперечності треба ставитися досить серйозно, але не варто думати, 
що вона обов’язково призводить до спростування гіпотези. Гіпотеза 
висувається з надією на те, що вона, коли не цілком, то хоча б 
частково, стане достовірним знанням. 

Історичний метод дає змогу дослідити виникнення, 
формування і розвиток процесів і подій у хронологічній 
послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв’язків, 
закономірностей та суперечностей. Даний метод дослідження 
використовується головним чином у суспільних науках. У 
прикладних – він застосовується, наприклад, при вивченні розвитку 
і формування тих чи тих галузей науки і техніки. 

Системний підхід полягає у комплексному дослідженні 
великих і складних об’єктів (систем), дослідженні їх як єдиного 
цілого із узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин. 
Виходячи з цього принципу, треба вивчити кожен елемент системи 
у його зв’язку та взаємодії з іншими елементами, виявити вплив 
властивостей окремих частин системи на її поведінку в цілому, 
встановити емерджентні властивості системи і визначити 
оптимальний режим її функціонування. 

Створення теорії – узагальнення результатів дослідження, 
знаходження загальних закономірностей у поведінці об’єктів, що 
вивчаються, а також поширення результатів дослідження на інші 
об’єкти і явища, які сприяють підвищенню надійності проведеного 
експериментального дослідження. 

 

§ 2.4.  Емпіричні методи наукових досліджень 

Конкретно-наукові (емпіричні) методи наукового пізнання 
являють собою специфічні методи конкретних наук, наприклад 
економічних. Ці методи формуються залежно від цільової функції 
науки і характеризуються взаємним проникненням до однорідних 
галузей наук. 

Узагальнюючи конкретно-наукові методичні прийоми, їх 
можна об’єднати у такі групи: органолептичні, розрахунково-

аналітичні, документалістики. 
Органолептичні (від грец. - знаряддя, інструмент) - 

методичні прийоми дотикового характеру, коли дослідження 
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провадяться способом безпосереднього дотику до об’єктів 
спостереження. До них належать: інвентаризація, контрольні 
заміри, вибіркові та суцільні спостереження, технологічні та хіміко-

технологічні дослідження, експертизи. 
Інвентаризація - перевірка об’єктів дослідження в натурі 

кількісними прийомами. Суть цього прийому полягає в тому, що 
перевірка наявності і стану об’єктів здійснюється оглядом, 
підрахунками, зважуванням, обмірюванням. У економічних 
дослідженнях інвентаризація застосовується як основний 
методичний прийом для виявлення фактичного стану товарно-

матеріальних цінностей і коштів, а також розрахунково-кредитних 
стосунків та інших активів і пасивів об’єднання, підприємства. 
Інвентаризація застосовується всіма видами досліджень, особливо 
поширена при дослідженні у бухгалтерському обліку і аудиті. 

Контрольні заміри робіт - прийом фактичного контролю, 
дослідження будівельно-монтажних робіт, а також при проведенні 
фактичного контролю обсягів виробництва, робіт і послуг. Цей 
методичний прийом використовують також у технічних науках. 

Вибіркові спостереження  - прийоми статистичного 
дослідження якісних характеристик господарського процесу. 
Використовується в аудиті тоді, коли суцільний контроль технічно 
неможливий (при визначенні дефектів товарів, які надійшли у 
торгівлю; часу, затраченого покупцем на придбання товару тощо). 

Суцільні спостереження - прийом статистичного 
дослідження фактичного стану об'єктів, які вивчають, наприклад, 
проведення хронометражних спостережень при дослідженні норм 
виробітку, використання робочого часу працівників за звітний 
період тощо. 

Технологічні дослідження - прийом дослідження інженерної 
і технічної підготовки виробництва, а також якості продукції, яку 
випускають, її відповідності технічним умовам, що перевіряють 
відділ технічного контролю (ВТК) та інші служби підприємства в 
процесі попереднього, поточного і заключного контролю 
виробництва. Одним із видів технологічного дослідження є 
контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво для 
дослідження оптимальності технології виробництва, 
обґрунтованості норм витрат матеріальних ресурсів і повноти 
виходу готової продукції.   
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Хіміко-технологічні дослідження - прийом визначення якості 
сировини і матеріалів, які використовуються у виробництві 
продукції, а також якісних характеристик виробів. У громадському 
харчуванні застосовується для встановлення калорійності, смакових 
якостей, повноти додержання рецептур страв та інших якісних і 
кількісних показників продукції. Здійснюється цей вид досліджень 
лабораторним аналізом, перевіркою продукції на технологічному 
конвеєрі, фінішній стрічці та іншими способами. 

Експертизи різних видів - прийоми експертних оцінок, що 
застосовуються: технологічними, судово-бухгалтерськими, 
криміналістичними, товарознавчими та іншими експертизами при 
дослідженні соціальних питань, пов’язаних з конкретною 
економікою. До експертиз вдаються тоді, коли у складі дослідників 
немає відповідних фахівців, або за виявленими результатами 
виникла потреба в експертних висновках. 

Експертиза проектів і кошторисної документації - прийом 
перевірки технологічного рівня, прогресивності норм і нормативів, 
організації та індустріалізації будівництва, відображених у 
проектно-кошторисній документації на спорудження об’єктів і 
придбання обладнання, яке потребує і не потребує монтажу. 
Здійснюють експертизу спеціальні підрозділи підприємств -- 

замовників проектно-кошторисної документації, а на великих 
будовах - спеціальні державні установи. 

Розрахунково-аналітичні -  функціонально-вартісний аналіз 
(ФВА), економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-

математичні методи.    
Функціонально-вартісний аналіз - метод дослідження 

об’єкта (виробу, процесу, структури) за його функцією і вартістю, 
який застосовується при вивченні ефективності використання 
матеріальних і трудових ресурсів. Найважливішими його 
функціями є такі: 

 функціональний підхід при дослідженні функцій об’єкта та 
його елементів з метою найповнішого задоволення вимог у виборі 
раціональних шляхів їх реалізації; 

 народногосподарський підхід до оцінки споживчих 
якостей і витрат на їх розробку, виробництво і використання 
об’єкта; 
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 відповідність корисності функцій витратам на їх 
здійснення; 

 колективна творчість, яка використовує методи пошуку і 
формування технічних рішень, якісної і кількісної оцінок варіантів 
рішень. 

Цільовою функцією ФВА є досягнення оптимального 
співвідношення між споживчою вартістю об’єкта і витратами на 
його розробку, зниження собівартості продукції, яка випускається, і 
підвищення її якості, зростання продуктивності праці. 

Економічний аналіз -- система прийомів дослідження для 
розкриття причинних зв’язків, що зумовлюють результати явищ і 
процесів. Застосовується економічний аналіз у всіх видах 
досліджень виробничої і фінансово-господарської діяльності 
об'єднань, корпорацій. 

Статистичні розрахунки - прийоми одержання таких 
величин і якісних характеристик, яких немає безпосередньо в 
економічній інформації підприємства, що досліджується. 
Застосовуються вони при потребі відтворення реальних кількісних 
відношень, виправлення приблизних величин або переходу від 
одних величин до найбільш точних характеристик якісних зв’язків і 
відношень. За допомогою статистичних розрахунків визначають 
коефіцієнти трудової участі членів бригади, використання 

обладнання і виробничих потужностей, ритмічність випуску 
продукції, динаміку виконання плану виробництва тощо. 

Економіко-математичні методи застосовуються у наукових 
дослідженнях при визначенні впливу факторів на результати 
господарських процесів з метою оптимізації їх на стадії планування 
і проектування, а також після завершення господарських процесів, 
якщо іншими методичними прийомами встановити взаємозв’язки 
факторів неможливо, наприклад, оптимізація маршрутів 
перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, 
кореляційний аналіз собівартості продукції, витрат виробництва, 
виконання планів виробництва та ін. 

Документалістика - інформаційне моделювання, 
дослідження документів, нормативно-правове регулювання та ін. 

Інформаційне моделювання - це інформаційна сукупність, 
яка подає досліджуваний об’єкт у вигляді моделі. При формуванні 
інформаційної моделі необхідно забезпечити повноту 
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характеристики об’єкта дослідження, вибір істотних змінних і 
подання їх у формі інформаційного образу. Метою моделювання у 
дослідженнях є одержання необхідної інформації про об'єкт для 
вивчення його стану, участі в процесах розширеного відтворення 
суспільне необхідного продукту, виявлення відхилень і збуджень у 
них, прийняття рішень щодо регулювання у межах заданих 
оптимальних параметрів.  

Дослідження документів - прийоми документалістики, які 
застосовуються при вивченні достовірності, доцільності, 
ефективності господарських операцій за документами, 
відповідності їх законодавчим та нормативно-правовим актам, що 
регулюють процес виробництва. 

Нормативне-правове регулювання - система прийомів, що 
використовуються у наукових дослідженнях для виявлення 
нормативних і правових актів, які не відповідають оптимізації 
виробництва та реалізації продукції, об’єкта послуг. 

Аналітичне і синтетичне документування   ґрунтується на 
індуктивних і дедуктивних загально-наукових методичних 
прийомах, застосовується при дослідженні закономірностей явищ і 
наслідків у фінансово-господарській діяльності підприємств, і 
банківської справи, грошового обігу тощо. 
 

Тема 3. Процес наукового дослідження 

 

3.1. Характеристика наукового дослідження.  
3.2. Формування проблеми та вибір теми наукового 

дослідження.  
3.3. Мета, завдання, об’єкт і предмет досліджень.  
3.4. Апробація наукових досліджень.  
3.5. Впровадження та ефективність наукових досліджень. 

 

§ 3.1. Характеристика наукового дослідження 

  Наукове дослідження – це цілеспрямоване вивчення, за 
допомогою наукових методів, явищ і аналізу впливу на них 
різноманітних факторів, а також вивчення взаємодії між ними з 
метою отримання переконливо доведених і корисне для науки і 
практики рішення. 
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Метою наукового дослідження є: всебічне, об’єктивне вивчення 
явищ та процесів з метою отримання корисних для діяльності 
людини результатів, впровадження у виробництво нових ідей, 
приладів та підвищення його ефективності. 

Технологія наукового дослідження – це спосіб досягнення його 
мети за умов фіксованого поділу функцій між технічними засобами 
і органами людини, що відповідають можливостям та встановленні 
логіки дослідження. 

Етапи наукового дослідження: 
1. Вибір теми, завдання, проблеми науково-дослідної роботи. 
2. Підбір літератури, документів, матеріалів відповідно до 

обраної теми. 
3. Уточнення теми або проблеми. Складання змісту або плану 

роботи, визначення її актуальності, новизни, мети та завдання 
роботи. 

4. Формування гіпотези, наукового передбачення, припущення, 
роз’яснення причини, які зумовили даний наслідок. Вдало 

сформульована гіпотеза передбачає невизначеність результатів 
дослідження і спрямовує дослідження на доведення реальності 
існування передбачених припущень. 

5. Визначення завдань, підбір матеріалу. 
6. Визначення методології дослідження. 
7. Робота з систематизацією накопичуваного матеріалу, 

проведення аналізу наукових праць, тощо. 
8. Аналіз результатів дослідження. На основі отриманих 

результатів про окремі явища визначаються дані, які 
характеризують досліджуваний комплекс вцілому. На цьому етапі 
матеріали обробляються, статистично порівнюються із гіпотезою та 
уточнюються. 

9. Складання розширеного плану науково-дослідної роботи, 
відповідно до змісту напрацьованого матеріалу. 

10. Літературне оформлення результатів дослідження. 
Готуються узагальнення, висновки, літературне оформлення. 

 

§ 3.2. Формування проблеми та вибір теми наукового 
дослідження 

 Вибір теми наукового дослідження є одним з відповідальних 
етапів. Тема, яка обирається для дослідження, повинна бути 
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пов'язана з основними напрямками розвитку галузі та науковими 
дослідженнями, які проводяться у вузі. 

Тема – це наукове завдання, що охоплює певну частину 

наукового дослідження. Вона базується на численних 
дослідницьких питаннях. Під науковими питаннями розуміють 
більш дрібні наукові завдання, що входять до колективної теми 
наукового дослідження. Результати вирішення завдань мають не 
лише теоретичне, але й практичне значення. Сукупність кількох тем 
становлять проблему.  

Під проблемою розуміють складне наукове завдання, яке 
охоплює значну галузь дослідження і має перспективне значення. 
Розв'язання проблеми ставить загальне завдання – зробити 
відкриття; відкрити новий напрям у дослідженнях; розробити новий 
підхід до розв'язання проблеми. Комплексна проблема включає 
кілька проблем. 

Постановка (вибір) теми є складним, відповідальним 
завданням і включає кілька етапів. 

Перший етап – формулювання проблеми. На основі аналізу 
суперечностей досліджуваного напряму формулюють основне 
питання (проблему) і в загальних рисах – очікуваний результат. 

Другий етап містить розробку структури проблеми. Виділяють 
теми, підтеми, питання. З кожної теми окреслюють орієнтовні межі 
дослідження. 

На третьому етапі визначають актуальність проблеми на 
даному етапі розвитку науки. Для цього до кожної теми висувають 
кілька заперечень і на основі аналізу методом дослідницького 
наближення виключають заперечення на користь реальності даної 
теми. Після цього остаточно формують структуру проблеми й 
позначають умовним кодом теми, підтеми, питання. 

Після обґрунтування проблеми і визначення її структури 
науковець (чи колектив) самостійно обирає тему дослідження. До 
обраної теми висувається низка вимог. 

По-перше, тема має бути актуальною, тобто важливою, такою, 
що вимагає вирішення в теперішній час. 

По-друге, тема повинна вирішувати нове наукове завдання. Це 
означає, що тема в такій постановці ніколи не розроблялась і не 
розробляється зараз, тобто не дублюється. Усе те, що вже відомо, не 
може бути предметом наукового дослідження. 
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По-третє, тема має бути значущою. Для наукових досліджень 
така вимога є тим елементом, який визначає престиж вітчизняної 
науки і становить фундамент для прикладних досліджень. 

По-четверте, тема повинна відповідати профілю наукового 
колективу. Кожен науковий колектив має свій профіль, 
кваліфікацію, компетентність. 

 

§ 3.3. Мета, завдання, об’єкт і предмет досліджень 
За результатами опрацювання інформації роблять методологічні 

висновки, в яких підводять підсумок критичного аналізу. У 
висновках має бути висвітлено такі питання: актуальність і новизна 
теми; останні досягнення в галузі теоретичних і прикладних 
досліджень з теми; наукова доцільність виконання нового 
дослідження. 

На основі зазначених висновків формулюють у загальному 
вигляді мету й конкретні завдання наукового дослідження, а також 
визначають об'єкт і предмет дослідження.  

Мета дослідження – це поставлена кінцева ціль, кінцевий 
результат, на який спрямоване все дослідження. Тільки вдумливий, 
самостійний аналіз прочитаного дозволить переконатися у своїх 
судженнях, закріпити думку, поняття, уявлення. Формулювання 
мети зазвичай починається словами: «розробити методику (модель, 
критерії, вимоги, основи, тощо)», «обґрунтувати...», «виявити...», 
розкрити особливості... », виявити можливості використання...» 
тощо. 

Об’єктом дослідження прийнято називати те, на що 
спрямована пізнавальна діяльність дослідника. Це процес або 
явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для 
дослідження. Об'єктом наукового дослідження виступає 
навколишній матеріальний світ та форми його відображення у 
людській свідомості людей, які існують незалежно від нашої 
свідомості, відбираються відповідно до мети дослідження. 

Предмет дослідження – це теоретичне відтворення тих 
суттєвих зв'язків і відношень, які підлягають безпосередньому 
вивченню Предметом є властивості, характерні для наукового 
пізнання, визначення певного «ракурсу» дослідження як 
припущення про найсуттєвіші для вивчення обраної проблеми 
характеристики об'єкта.  
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Щодо завдань дослідження, то, як правило, їхня кількість може 
коливатись у межах від трьох до восьми. При цьому важлива роль 
належить науковому керівникові. Він обмежує і спрямовує пошук, 
допомагає розібратися у великому потоці первинної та вторинної 
інформації, відкинути другорядні джерела. 

 

§ 3.4. Апробація наукових досліджень.  
Виконуючи науково-дослідну роботу, студенти оформляють 

реферати, курсові  роботи, випускні кваліфікаційні роботи 
бакалавра та магістра, виступи на семінарах, конференціях, наукові 
статті тощо; наукові працівники, спеціалісти готують інформацію, 
дисертації, звіти, аналітичні записки тощо. Оприлюднюють, як 
правило, науковий результат –  нове знання, одержане в процесі 
фундаментальних або прикладних наукових досліджень та 
зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової 
праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-

дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття 
тощо. Тому публічне схвалення та оцінка, ствердження та визнання 
наукових результатів здійснюється шляхом оприлюднення та 
апробації.  

Апробація – метод оцінки якості виконаної роботи на основі 
вивчення, аналізу, обстеження. Апробація включає в себе колективне 
обговорення виконаного дослідження на науково-технічних радах, його 
рецензування і експертизу, оприлюднення кінцевих результатів 
у спеціальних журналах, реферативних збірниках, а також у 
виступах дослідників з доповідями і повідомленнями на 
науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах.  

Крім того, результати дослідження апробовуються 
зовнішнім рецензуванням, коли рецензентом виступає стороння 
установа, підрозділ або вчений, який не входить до штату підрозділу-

дослідника, або внутрішнього, виконаного співробітниками 
підрозділу-дослідника, які не зайняті виконанням робіт за цією 
темою. 

Способи (шляхи) апробації: 
– опублікування та видання монографій, статтей, наукових 

збірників спеціалізованими виданнями, науковими установами та 
навчальними закладами; 
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– проведення науково-практичних конференцій, 
симпозіумів, семінарів, форумів, які можуть мати  статус 
міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських, міжкафедральних; 

– публічних захист дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата, доктора наук; 

– звіт про виконання НДР установою, НДІ чи ВНЗ; 
– проведення спеціально організованих обстежень з метою 

вивчення якості і оцінки досліджень та впровадження їх 
результатів. 

 

§ 3.5. Впровадження та ефективність наукових досліджень 

Кінцевою формою реалізації результатів науково-дослідної 
роботи є створення наукової продукції (теоретичні та науково-

методологічні положення, методики, рекомендації).  
Впровадження результатів дослідження в практику – це 

початок застосування або передача результатів дослідження для 
практичного використання. 

Зазвичай, здача замовнику закінчених робіт оформляється 
актом здачі приймання закінченої науково-дослідної роботи за 
темою, який складає комісія за участю замовника та виконавця. 
Впровадження закінчених досліджень включає дослідне 
випробування розроблених методик, рекомендацій, інструкцій, які 
мають прикладний характер. Результати дослідних випробувань 
наукових розробок оформляються відповідним протоколом. Якщо в 
ході дослідного випробування виявлено недоробки, то виконавець 
вживає необхідних заходів для їх усунення. Отже, наукове 
дослідження вважається завершеним, якщо його результати здані 
замовнику, відповідають технічному завданню на його виконання, 
оформлені актом на приймання роботи спеціальної комісії. 

Якщо дослідження носять методологічний характер, то їх 
практична значущість може полягати в публікації основних 
результатів дослідження на сторінках монографії, підручників, 
наукових статей, у наявності авторських свідоцтв, актів про 
впровадження; в апробації результатів дослідження на науково-

практичних конференціях; у використанні наукових розробок в 
навчальному процесі закладів освіти; у розробці державних і 
регіональних програм розвитку тієї чи іншої галузі; використанні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

результатів дослідження для підготовки нових нормативних 
методичних документів тощо. 

Ефект дослідження – сукупність добутих наукових, 
економічних і соціальних результатів. Результат зіставлення ефекту 
із витратами на його досягнення характеризує ефективність 
наукового дослідження. 

Таким чином, ефективність наукових досліджень 

визначається на основі співвідношення приросту економічного 
ефекту від наукових досліджень до витрат на науково-дослідні 
роботи. 

Ефективність від впровадження результатів досліджень може 
проявитися у розвитку теорії науки, удосконаленні методів 
господарювання і у соціальному розвитку суспільства. 

При реалізації результатів НДКР разом з вирішенням 
соціальних задач досягається і економічний ефект у вигляді 
зростання продуктивності живої праці і економії трудових 
ресурсів. Проте оцінка соціального ефекту через економічні 
категорії утруднюється тим, що не завжди удається визначити їх 
кількісні вимірники. Загальнодержавний, або повний економічний, 
ефект визначається спочатку по кожній сфері з урахуванням 
обсягу використання, а потім за сукупністю цих сфер за 
передбачуваний період використання результатів НДКР. 

Економічна ефективність НДКР розраховується при 
створенні нових технологічних процесів, машин і матеріалів, а 
також при дослідженні в галузі природничих наук, які можуть 
бути використані для удосконалення матеріального виробництва. 
При розрахунку економічної ефективності НДКР разом із 
витратами на дослідження враховуються витрати на впровадження 
результатів наукових робіт. 

Розраховується економічний ефект у разі таких НДКР: 
 створення нових технологічних процесів і способів 

виробництва у промисловості, будівництві, сільському 
господарстві та інших галузях національної економіки, а також 
розробка комплексів машин І устаткування для цих процесів; 

 підвищення рівня організації виробництва та управління 
ним - використання економічних стимулів для розвитку виробничих 
і міжнародних торговельних зв'язків, впровадження інвестицій у 
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високорентабельні виробництва та його корпоратизація, 
акціонування  і 

 приватизація та ін.; 
 дослідження в галузі економічних і соціальних наук, які 

використовуються для підвищення ефективності виробництва і 
зростання добробуту людей.  

Оцінка економічного ефекту результатів НДКР здійснюється 
способом порівняння ефекту з вищим досягнутим (нормативним); 
техніко-економічними показниками, які можуть бути досягнуті при 
впровадженні результатів досліджень. Основою для порівняння є 
вищий рівень аналогічної техніки і технології, запроектованої або 
тієї, що знаходиться у завершенні, або наукового дослідження в 
Україні і за кордоном. При визначенні економічної ефективності від 
впровадження за основу приймають рівень заміненої техніки, який 
буде досягнутий до моменту НДКР у виробництво. При завершенні 
НДКР створюється економічний потенціал, який реалізується у міру 
впровадження результатів науково-дослідних робіт у виробництво. 
Економічний потенціал науково-дослідної роботи вимірюється 
максимальним економічним ефектом, який може бути досягнутий 
на основі впровадження результатів цієї роботи у виробництво за 
розрахунковий період при запропонованому обсягу впровадження. 
Припускається також вимірювання економічного потенціалу, 
приуроченого до певного року впровадження. 

Якщо наукове дослідження пов'язано з ризиком отримання 
негативного результату, то економічний потенціал визначається як 
математичне очікування за формулою: 

Е = Еt*р – В*q (при р+q= 1), де 
Еt - розрахунковий економічний потенціал за t років; 
р - імовірність позитивного результату дослідження; 
В - підвищені витрати у випадку негативного 

результату; 
q - імовірність негативного результату наукового 

дослідження. 
Наприклад, результатом наукового дослідження в галузі 

зменшення собівартості продукції стало можливим збільшення 
прибутку компанії на 120 000 грн. у рік протягом 5 років. 
Ймовірність його визначається на рівні 0,8. У разі негативного 
результату підприємство матиме підвищені витрати (на 
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проведення наукових досліджень, їх впровадження тощо) в сумі 
580 000 грн. Е = 120000 х 5 х 0,8 - 580000х (1 - 0,8) = 480000 -

116000=364000 (грн.). 
При підготовці до впровадження НДКР у виробництво є 

витрати, які не включаються ні до собівартості виробленої 
продукції, ні до складу капітальних вкладень, але підлягають 
урахуванню при комплексній оцінці ефективності наукових робіт. 
До таких витрат відносять витрати на такі роботи: науково-

дослідні, розробка експериментального перспективного 
устаткування; конструювання експериментального устаткування, 
апаратури і приладів; виготовлення і випробування дослідних 
зразків у процесі НДКР; дослідно-промислового виробництва або 
експериментального будівництва, необхідного для перевірки 
результатів НДКР. Передвиробничі витрати за різні періоди 
приводяться до величини першого року впровадження результатів 
НДР у виробництво як за новим, так і за початковим варіантами. 

Ефективність витрат за довгостроковими комплексними 
програмами визначається на основі розрахунку інтегрального 
показника за строк здійснення програми і наступного ефективного 
використання її результатів. 

Розрахунок економічної ефективності НДКР здійснюється у 
процесі складання перспективних і річних планів у науково-

дослідних організаціях при розробці програм і складанні звітів. 
На підготовчій стадії науково-дослідного процесу розрахунки 

економічної ефективності складаються з деяким наближенням, на 
наступних стадіях вони систематично уточнюються, 
перевіряються фактично досягнутими техніко-економічними 
показниками. 

Отже, розрахунки економічної ефективності наукових 
досліджень повинні насамперед здійснюватися на стадії техніко-

економічного обґрунтування вибору теми досліджень і 
уточнюватися за кінцевими результатами виконаної роботи. 

Ефективність наукової діяльності може оцінюватися з 
використанням як якісних, так і кількісних показників. В основі 
якісних оцінок лежать висновки експертів. Суб’єктивність подібних 
оцінок знижує достовірність отримуваних результатів. 

Кількісні оцінки засновані на опублікованих даних і 
патентній інформації: це число публікацій, аналіз частоти їхньої 
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цитованості (індекс цитування), індекс Гірша, імпакт-фактор 
наукового журналу, в якому роботи опубліковані, кількість 
отриманих вітчизняних та міжнародних грантів, стипендій, 
вітчизняних та іноземних премій, участь у міжнародному 
науковому співробітництві, складі редколегій наукових журналів. Із 
перерахованих вище показників останнім часом найбільший інтерес 
представляють індекс цитування, індекс Гірша й імпакт-фактор. 
Міжнародна практика наукометричних досліджень сьогодні 
базується на використанні наукометричних баз даних. 

Наукометрична база даних (НМБД) − це бібліографічна і 
реферативна база даних з інструментами для відстеження 
цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. 

Індекс цитування – це прийнята в науковому світі міра 
значущості наукової роботи якого-небудь ученого або наукового 
колективу. Величина індексу цитування визначається кількістю 
посилань на публікацію або прізвище автора в інших джерелах. 
Однак для точного визначення значущості наукових праць важливо 
не тільки кількість посилань на них, але й якість цих посилань. 

Індекс Гірша (h-індекс) – кількісна характеристика вченого, 
заснована на кількості його публікацій і кількості цитувань цих 
публікацій. Наприклад, учений має індекс Гірша 5, якщо 5 з його 
статей цитуються як мінімум 5 разів кожна. 

Імпакт-фактор показує, скільки разів у середньому 
цитується кожна опублікована в журналі стаття протягом двох 
наступних років після виходу. 

Web of Science корпорації Thomson Reuters 
(http://wokinfo.com/russian/ – російськомовний сайт компанії 
Thomson Reuters) – найавторитетніша у світі аналітична і цитатна 
база даних журнальних статей. Це наукометрична база, що дозволяє 
здійснювати пошук серед понад 12 000 журналів і 148 000 
матеріалів конференцій у галузі природничих, громадських, 
гуманітарних наук і мистецтва, і дає можливість отримати найбільш 
релевантні дані що вас цікавлять. 

Scopus – бібліографічна і реферативна база даних та 
інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у 
наукових виданнях. Індексує 18 тис. назв наукових видань з 
технічних, медичних та гуманітарних наук 5 тис. видавців. База 
даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій і серії 
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книжкових видань. Розробником та власником SciVerse Scopus є 
видавнича корпорація Elsevier. 

Список всіх журналів, що входять до НМБД Scopus є на сайті 
SJR. Знаючи назву журналу, можна знайти його сайт і дізнатися про 
редакційну політику, вимоги до авторів тощо. На сайті SJR можна 
відфільтрувати список журналів за країнами. 

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) створений 
Науковою електронною бібліотекою eLIBRARY.RU в рамках 
проекту, ініційованого Федеральним агентством з науки та 
інновацій (Роснаука). РІНЦ – це механізм, що дозволяє оцінити 
рівень наукового видання на основі формальних і об’єктивних 
критеріїв. Основним таким критерієм є відносний показник 
цитування статей, опублікованих у даному журналі, тобто, його 
імпакт-фактор. Доступ до цієї наукометричної бази здійснюється за 
цією адресою. 

Index Copernicus (IC) (Польща) – міжнародна наукометрична 
база даних. Цей сайт включає індексування, ранжування та 
реферування журналів, а також є платформою для наукової 
співпраці та виконання спільних наукових проектів. База даних має 
кілька інструментів для оцінки продуктивності, що дозволяють 
відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених 
або наукових установ. На додаток до оцінки продуктивності, індекс 
Копернікус також пропонує традиційні реферування та 
індексування наукових публікацій. 

 

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

1. Класифікація інформаційного забезпечення науково-

дослідного процесу. 
2. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації у наукових 

дослідженнях. 
3. Бібліографічні джерела економічної інформації. 
4. Сучасні комп’ютерні технологій та Інтернет в економічних 

дослідженнях 

 

§ 4.1. Класифікація інформаційного забезпечення науково-

дослідного процесу 

Інформація – це відомості про події, процеси, які 
відбуваються у господарській діяльності людей, природі, 
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суспільстві. Це детальна систематизована подача певного 
відібраного матеріалу без будь-якого аналізу. 

Інформація поділяється на первинну і вторинну. Первинна – 

це початкова інформація про стан і використання об’єкта. В процесі 
обробки для цілей наукового дослідження її перетворюють на 
вторинну.  

Вторинна інформація розробляється на основі первинної і 
може бути представлена як: 

- оглядова інформація міститься в оглядах наукових 
матеріалів; 

- релевантна, тобто доречна, істотна (наприклад, звітність 
підприємств); 

- реферативна міститься в анотаціях, резюме та в рефератах 
наукових праць (короткий виклад наукової праці, книги, твору, 
огляд літературних джерел); 

- сигнальна – це інформація різного ступеня скорочення, 
стислості, лаконічності з вказівкою на її джерело, виконує функцію 
попереднього повідомлення; сигналізує про появу нової інформації; 

- довідкова інформація являє собою систематизовані короткі 
відомості про тему, проблему, науку. 

Завданням інформаційного забезпечення є інформування 
учасників науково-дослідного процесу про стан досліджуваних 

об'єктів, функціонування їх і відповідності нормативно-правовим 
актам та законодавству у господарському механізмі підприємств. 
Крім того, інформаційне забезпечення є засобом комунікації 
науковців з питань, що стосуються їхньої професійної діяльності. 

Інформаційне забезпечення господарського механізму 
ускладнюється відповідно до зростання бізнесу і виробництва в 
умовах ринкових відносин та прискорення науково-технічного 
прогресу. Передусім збільшуються обсяги економічної інформації 
про діяльність підприємств, концернів, корпорацій, спільних 
підприємств, яка містить дані для дослідження науковців. Зростання 
обсягів інформації ускладнює організацію і методику проведення 
досліджень на рівні мікроекономіки. 

Економічна інформація - це сукупність відомостей, які 
характеризують виробничу і фінансово-господарську діяльність та 
відображають стан і зміни параметрів об'єктів або відповідності їх 
нормативно-правовим актам. Для цілей інформування дані про 
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об'єкт дослідження перетворюються в інформаційні сукупності, які 
характеризують відхилення цих об'єктів від параметрів, 
передбачених законодавством, плановими завданнями, договорами, 
інструкціями та положеннями, затвердженими державними і 
господарськими органами управління. 

Виходячи із завдань інформаційного забезпечення і ролі в 
науково-дослідному процесі, в основу його класифікації покладено 
професійну інформаційну комунікацію, пізнавальність інформації 
та зміст інформаційного забезпечення. 

Професійна інформаційна комунікація ґрунтується на 
контактах працівників, зайнятих у науково-дослідному процесі. 

Розрізняють такі види професійної інформаційної комунікації 
наукових працівників: 

• робочу - між членами підрозділу при здійсненні наукових 
досліджень; 

• інформаційну пряму - дослідження інформації про стан 
досліджуваних об'єктів та поведінки їх у динамічних процесах 
виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств; 

• інформаційну непряму - вивчення нормативно-правових 
актів, які регулюють поведінку досліджуваних об'єктів, методичних 
вказівок та інструкцій щодо виконання науково-дослідних 
процедур, службове листування тощо; 

• інформаційну опосередковану – вивчення даних про 
виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств однієї 
галузі і зіставлення їх зданими досліджуваного підприємства, 
спеціальної літератури, а також інформації радіо, телебачення і 
кіно. 

За ступенем пізнавальності інформацію у науково-дослідному 
процесі поділяють на нову, яка відображує новизну 
запропонованого рішення або обґрунтовує причину недоліків, 
виявлених дослідженнями (наприклад, результати інвентаризації 
цінностей, факторного аналізу виконання плану виробництва і 
реалізації продукції) і релевантну, яка раніше була у аналогах, тобто 
прототипі (звітності про виробничу і фінансово-господарську 
діяльність підприємства). Описання прототипу повинно стосуватися 
лише тієї частини досліджуваних об'єктів, у якій виявлено недоліки 
у функціонуванні їх, використанні або збереженні.  
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Тому в наукових звітах, дисертаціях висвітлення цих об'єктів 
на основі релевантної інформації має бути не стільки вичерпним, 
скільки достатнім для доказу істини. Так, наприклад, немає потреби 
описувати докладно результати виконання плану виробництва і 
реалізації всієї продукції підприємства за досліджуваний період, 
оскільки звітність по ній є в статистичних органах. Слід висвітлити 
причини невиконання плану з окремих видів продукції на основі 
даних, які є у бухгалтерській звітності, встановити осіб, 
відповідальних за недоліки у діяльності підприємства, а головне 
визначити причини негативних явищ. Таким чином, нова 
інформація, створена у процесі наукового дослідження та 
релевантна, яка є в планах економічного і соціального розвитку 
підприємства, бухгалтерській і статистичній звітності, однаковою 
мірою є об'єктом спостереження і використовується у наукових 
дослідженнях з економіки. 

За змістом інформаційне забезпечення науково-дослідного 
процесу поділяють на законодавче, планове і нормативно-

довідкове, а також договірне, технологічне, організаційно-

управлінське і фактографічне. 
Законодавче – сукупність законів, які регулюють суспільні 

відносини і окремі законотворчі стосунки. Законодавство - це 
діяльність вищих органів державної влади до видання законів. В 
Україні законодавство здійснюється винятково Верховною Радою 

України. 
Законодавче забезпечення включає в себе також законодавчі 

акти з питань цивільного, трудового, кримінального і 
адміністративного права, які застосовуються у виробничій і 
фінансово-господарській діяльності досліджуваного підприємства. 

Окрему групу становлять нормативно-правові акти, які 
приймає виконавча влада на додержання чинного законодавства. До 
таких актів належать укази Президента України, постанови і 
розпорядження уряду України з питань економічного і соціального 
розвитку держави. 

Планове і нормативно-довідкове - сукупність інформації, яка 
є в планах економічного і соціального розвитку досліджуваного 
підприємства; норми і нормативи витрачання матеріальних, 
Трудових і фінансових ресурсів; утворення фондів Та резервів для 
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покриття фінансових ризиків; розміри платежів до державного 
бюджету, з соціального страхування та ін. 

Планово-нормативні дані розробляють безпосередньо на 
підприємстві в межах надання йому прав Законом України про 
підприємства і затверджених норм і нормативів. Крім того, вони є в 
різних нормативних актах (інструкції, положення, методичні 
вказівки), які видаються державними і господарськими органами 
управління (Мінфіном, Держкомстатом та Мінпраці і соціальної 
політики України, банками, комітетами) з планування, обліку, 
звітності, контролю, статистики та ін. 

Договірне - господарські угоди, контракти з суб'єктами 
підприємницької діяльності, складені досліджуваним 
підприємством та затверджені в установленому порядку. До них 
належать договори на поставку сировини, товарів, реалізацію 
продукції тощо. 

Технологічне - технічна документація з технології 
виробництва продукції, робіт і послуг, міждержавні та державні 
стандарти, технічні умови якості продукції, галузеві стандарти, 
проектно-технічна документація та інші, які використовуються на 
досліджуваному підприємстві. 

Організаційно-управлінське - складається із структури 
досліджуваного підприємства, його юридично-правової, 
госпрозрахункової самостійності і організаційно-розпорядчих 
документів, затверджених вищестоящою організацією, а також 
накази, розпорядження, службове листування з питань виробничої і 
фінансово-господарської діяльності. Крім того, сюди відносять 
організаційно-розпорядчі документи, які видає керівництво 
підприємства (штатний розпис, накази і розпорядження), службове 
листування з питань його діяльності. 

Фактографічне - сукупність даних економічного характеру 
про факти (операції), які дійсно відбулися у виробничій і фінансово-

господарській діяльності, відображені у первинних документах, 
облікових регістрах бухгалтерського, податкового, статистичного і 
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, а також у 
звітності про діяльність підприємства, корпорації. 

Отже, класифікація інформаційного забезпечення спрямована 
на всебічне інформування працівників, зайнятих у науково-
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дослідному процесі, про стан і зміни у функціонуванні об'єктів, які 
досліджуються. 

 

§ 4.2. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації у 
наукових дослідженнях 

90% джерел інформації міститься у бібліотеках.  
Бібліотека (від грец. bіbІіо - книга, іtіеkе -сховище), сягає 

своїми коріннями III тис. до н. є. як сховище пам'яток шумерської 
культури, де зберігалися десятки тисяч глиняних пластинок з 
клинописними текстами у Месопотамії. Систематизовані за змістом 
пластинки розташовували у ящиках або закритих корзинах і до них 
додавали своєрідні каталоги - етикетки, які визначали зміст текстів, 
що знаходяться у сховищах. 

Тепер провідне місце займають масові і наукові бібліотеки. 
Масові бібліотеки в Україні мають універсальні фонди. Вони 

задовольняють широкі читацькі запити - від художньої літератури 
до навчальної, науково-популярної і навіть спеціальної з усіх 
основних галузей знань. 

Наукові бібліотеки забезпечують учених і спеціалістів 
літературою з відповідних галузей знань, виконують роботи, 
спрямовані на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів науково-

дослідного фаху. 
Отже, забезпечуючи збереження і активне використання 

знань, накопичених у процесі еволюції людства, бібліотеки стали 
інтелектуальними центрами науки, сприяють підвищенню 
інтелектуального і морального потенціалу суспільства, гуманізації 
всіх соціальних процесів, сприяють формуванню наукового 
світогляду і підвищенню культурного рівня кожної окремої 
людини. 

Бібліографія (грец. biblion - книжка, grapho - пишу) - це 
галузь знання про методи і способи складання покажчиків, списків, 
оглядів друкованих творів. Завдання бібліографії полягає у 
реєстрації друкованих творів з певної галузі знань, окремої 
проблеми, теми. Подається вона у наукових дослідженнях у вигляді 
переліку книг, журналів і статей із посиланням на місце і рік 
опублікування, видавництво та ін. 

Залежно від цільового призначення бібліографічні літературні 
джерела інформації поділяють на такі види: 
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• праці відомих представників економічної думки; 
• статистичні матеріали; 
• науково-дослідна література; 
• навчальна література; 
• науково-популярна література; 
• практичні посібники; 
• довідкова література. 
Праці відомих представників економічної думки - це роботи 

представників вітчизняної та зарубіжної економічної теорії, до яких 
належить У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, С. Сісмонді, а також 
видатного вченого України М. Грушевського. 

Статистичні матеріали - відомості про розвиток 
національної економіки, подані у вигляді таблиць, узагальнених у 
щорічних статистичних збірниках, що видаються Держкомстатом 
України. 

Науково-дослідна література видається у вигляді 
монографій, узагальнюючих наукові праці, збірників статей, в яких 
висвітлюються різні проблеми економічних наук, розробляються 
питання розвитку країни. Вони включають в себе нову наукову 
інформацію, що використовується в дослідженнях економіки. 

Навчальна література - це видання літератури з питань 
економічних дисциплін, призначених для підготовки спеціалістів у 
області економіки, економічної освіти працівників підприємств, 
корпорацій та ін. За видами видання навчальну літературу 
поділяють на підручники, навчальні посібники, програмно-

методичні матеріали. 
Науково-популярна література - брошури і книжки з 

економічних питань, призначені для пропаганди серед широкого 
кола читачів. 

Практичні посібники - це видання, розраховані на 
задоволення потреб окремих категорій спеціалістів галузей 
економіки в їх повсякденній практичній діяльності. Це література з 
питань бухгалтерського обліку, статистики, аудиту, фінансів, 
планування і організації виробництва. 

Довідкова література, призначена для різних 
фактографічних довідок, складається із двох великих груп: до 
першої групи належать енциклопедії, словники, довідники з галузей 
економіки, календарі господарника, хроніки економічних подій та 
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інші видання; друга група довідкової літератури складається із 
довідників і різних нормативних матеріалів, необхідних 
економістам-виробничникам підприємств промисловості, 
будівництва, сільського господарства і АПК, торгівлі, транспорту, 
бухгалтерським та іншим фінансовим працівникам, статистикам, 
профспілковому активу. 

Велика кількість довідників призначена для використання у 
повсякденній роботі економістами з праці. До них відносять 
загальні і галузеві довідники з праці та заробітної плати, що 
ознайомлюють з основною термінологією галузі і економіки праці і 
трудового права, тарифно-кваліфікаційні довідники, призначені для 
встановлення кваліфікаційних розрядів робітникам, ступеня 
складності тих чи інших робіт і забезпечення нормування оплати 
праці. 

Тарифно-кваліфікаційні довідники включають в себе перелік 
професій і спеціальностей, характеристику вимог, що ставляться до 

кожної групи, надають допомогу при нормуванні праці. У планово-

економічній роботі підприємства широко використовують 
довідники менеджерів, маркетологів з питань виробництва і ринку. 

Багато фундаментальних довідників випускається на 
допомогу бухгалтерським та іншим фінансовим працівникам. Вони 
висвітлюють питання обліку, контролю, ревізій, аудиту, фінансової 
роботи в галузях національної економіки. 

Розглянуті літературні джерела економічної інформації 
випускаються видавництвами, які можна згрупувати так: 
універсальні; спеціалізовані; навчальної літератури вищої школи; 
освіти та ін. 

У процесі наукових досліджень вивчаються тематичні плани 
видавництв, оформляються замовлення на економічну літературу за 
тематикою досліджень. Тематичні плани видавництв щороку 
надходять до книжкових магазинів для прийняття замовлень від 
покупців і визначення тиражу по кожній книжці, що планується до 
видання. 

Важливим бібліографічним джерелом оперативної 
економічної інформації, що використовується в наукових 
дослідженнях, є періодичні видання. До них відносять газети і 
журнали, що висвітлюють усі питання економічної науки або ряду 
основних її галузей. Кожне періодичне видання має свого видавця - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

відомство, науково-дослідний заклад, юридичних і фізичних 
засновників. 

Отже, вивчення бібліографічних джерел економічної 
інформації спрямоване на прискорення пошуку необхідних даних 
для дослідження економічних процесів і розробки науково 
обґрунтованих пропозицій щодо їх удосконалення з метою 
одержання найбільшої ефективності при мінімальних витратах. 

Особливим інформаційним джерелом в сучасному суспільстві 
виступає Інтернет, який містить у собі всі попередньо визначені 
джерела. Проте при опрацюванні інформації з мережі Інтернет 
необхідно враховувати те, що ця інформація не завжди є належним 
чином відредагована та відповідає дійсності. 

Кожна наукова робота – монографія, наукова стаття, тези, 
дисертація, реферат, дипломна та курсова роботи – в обов’язковому 

порядку мають супроводжуватися бібліографічними списками 

використаних джерел.  
На сьогодні затверджені наступні стандарти для оформлення 

наукової роботи: 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила.  

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Заголовок. Загальні вимоги та правила.  

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та правила складання.  

ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. 
Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в 
українській мові. Загальні вимоги та правила. 

 

§ 4.3. Бібліографічні джерела економічної інформації 
 

Система наукової інформації з економічних наук є частиною 
загальнодержавної системи наукової інформації, що включає в себе 
бібліотечні фонди і масиви науково-технічної інформації. 
Використання цієї інформації в економічних дослідженнях 
пов'язано з пошуком джерел, що містять необхідні наукові знання. 
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Тому робота дослідника з виявлення опублікованих джерел 
ґрунтується на інформаційно-пошуковому апараті бібліотек. 

Для організації інформаційного пошуку важливо раціонально 
розмістити книги, журнали та інші об'єкти інформації в сховищах. 
Для цього потрібно присвоїти об'єктам пошуку певні індекси, 
відповідно до яких розміщувати їх у довідково-інформаційних 
фондах. 

Присвоєння індексів називається індексуванням, яке полягає 
у визначенні кодового позначення об'єкта пошуку згідно з 
інформаційно-пошуковою мовою (ІПМ). Закладами науково-

технічної інформації, науковими і масовими бібліотеками 
застосовуються ІПМ бібліотечно-бібліографічного типу: 
універсальна десяткова класифікація (УДК) і бібліотечно-

бібліографічна класифікація (ББК). 
УДК (універсальна десяткова класифікація) – 10 розділів – 10 

підрозділів. Індексуються всі наукові явища, знання, поняття. З цих 
комбінацій утворюють УДК; 

ББК (бібліотечно-бібліографічна класифікація) – буквено-

цифровий індекс за десятковим принципом. Включає 21 відділ 
кожен з яких має свій індекс із великих букв українського алфавіту; 

ISBN – міжнародний бібліотечний код. 
Розглянуті інформаційно-пошукові мови застосовуються при 

організації бібліотечних фондів. 
Основою інформаційно-пошукового апарату бібліотек є 

каталоги - упорядковані сукупності карток, що включають в себе 

бібліографічний опис літературних джерел. Формуються основні 
каталоги або за принципом алфавіту, або за іншим принципом 
систематизації знань. Крім основних каталогів, створюються 
допоміжні: каталог періодики, картотеки статей і рецензій. У 
картотеках відомості зберігаються лише до моменту видання 
бібліографічного покажчика, який включає в себе відповідні 
публікації. 

Основними каталогами є систематичний і алфавітний. 
Систематичний каталог формується згідно з діючою 

класифікацією науки. Проблеми науки мають відповідні цифрові чи 
буквено-цифрові позначення (індекси), сукупність яких ієрархічно 
реалізується у розділах, підрозділах, рубриках каталогу. Публікація 
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позначається індексом чи навіть кількома індексами, якщо вона 
стосується кількох проблем. 

Картка з описом публікації розміщується в тих підрозділах 
систематичного каталогу, які позначені на ній відповідним 
індексом. 

Алфавітний каталог складається у суворій послідовності 
букв алфавіту. При цьому береться спочатку перша буква слова, за 
яким йде опис, потім - друга і т. д. Залежно від кількості авторів, 
наявності спеціального, титульного редактора першим словом, за 
яким здійснюється опис літературного джерела та його розміщення 
у каталозі, може бути прізвище або перше слово назви публікації. 

При створенні каталогів застосовуються загальні правила 
індексації публікації згідно з УДК і ББК, але разом з тим великі 
бібліотеки створюють свої варіанти вказаних систем, за допомогою 
яких відображають у систематичних каталогах нові поняття. Ці 
особливості узагальнюються в алфавітно-предметному покажчику 
(АПП), який є ключем до каталогу бібліотеки. Досліднику 
необхідно в процесі пошуку вивчити весь інформаційно-пошуковий 
апарат бібліотеки для прискорення пошуку необхідної літератури з 
досліджуваної проблеми. 

Алфавітно-предметний покажчик включає в себе алфавітний 
перелік понять, зафіксованих у каталогах, та присвоєні їм індекси, а 
при системній розробці - весь тезаурус, до якого входить це поняття 
з його поділом і зв'язками. Разом з тим зміст багатьох публікацій не 
вміщується повністю в рубрики, які є, оскільки прискорення 
науково-технічного прогресу зумовлює виникнення нових знань, які 
не були раніше передбачені при розробці індексів. Тому дослідник 
повинен володіти активними методами пошуку, що спираються на 
автоматизовані бібліотечно-бібліографічні системи, створені на 
технічній базі ЕОМ. 

 

§ 4.4. Сучасні комп’ютерні технології та Інтернет в 
економічних дослідженнях 

 

Сьогодні інформаційний ринок в Україні розвивається 
надзвичайно швидкими темпами. Інформаційні ресурси і технології 
стали величезним фактором економічного розвитку кожного 
підприємства і країни в цілому. Саме рівень використання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

інформаційних технологій в суспільстві визначає межу між 
розвиненими країнами та рештою світу у новому сторіччі. 

Неможливо переоцінити ту роль, яку сьогодні відіграють 
інформаційні технології і при здійсненні економічних досліджень. 
Так лише за допомогою новітніх технологій можливим є 
акумулювання великих розмірів інформації та створення 
можливостей для вільного доступу до цієї інформації. Зокрема для 
економічних досліджень це є різноманітна статистична інформація, 
нормативно-правова база тощо.  

Іншою перевагою, що зараз є в арсеналі науковців це 
технологічні можливості при збиранні, зберіганні, обміні, обробці 
та аналізі даних. Існує багато різноманітних комп’ютерних програм 
за допомогою яких можна легко здійснювати складні підрахунки, 
створювати економіко-математичні моделі та, при необхідності, 
змінювати їх. 

Глобальна інформатизація дозволяє також без особливих 
перешкод використовувати різноманітні доробки зарубіжних 
вчених, легше та швидше контактувати з ними. 

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 галузевих і тематичних сайтів 
глобальної мережі, що дозволяє одержати комплекс корисних 
комерційних даних, що включають профіль роботи, вироблені 
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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 по назвах підприємств, адресам, напрямку 
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  

Привабливим робить Інтернет можливість професійного 
спілкування, одержання індивідуальних консультацій фахівців з 
питань, що виникають у процесі роботи, обговорення актуальних 
проблем з колегами на Інтернет конференціях, форумах, чатах. Ще 
однією можливістю що надає Інтернет, є опублікування результатів 
досліджень та отримання відзивів на них. Все це робить Інтернет 
необхідним помічником не лише при проведенні наукових 
досліджень, а й у повсякденному житті. 
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Тема 5. Навчально-дослідні роботи здобувачів бакалаврського 
рівня вищої освіти 

5.1. Характеристика та види навчально-дослідної роботи 
студентів 

5.2. Реферат 
5.3. Курсова робота 
5.4. Кваліфікаційна робота бакалавра 
 

§ 5.1. Характеристика та види навчально-дослідної роботи 
студентів 

Наукова діяльність студентів поділяється на навчально-

дослідну роботу, тобто роботу, що включається до навчального 
процесу, та науково-дослідну роботу, яка виконується в 
позанавчальний час. 

Головне завдання навчально-дослідної роботи студентів – 

поглиблення і творче освоєння навчального матеріалу, набуття 
студентами навичок самостійної теоретичної та експериментальної 
роботи, ознайомлення з сучасними методами наукових досліджень, 
технікою експерименту, реальними умовами роботи в наукових та 
виробничих колективах. НавДРС починається на першому курсі 
навчання з ознайомлення студентів із теоретичними засадами 
постановки, організації та виконання наукових досліджень, з 
методикою вивчення наукової літератури, планування і проведення 
експерименту, обробки наукових даних тощо. 

Навчально-дослідна робота студентів передбачає: 
- написання рефератів на основі добору і вивчення таких 

джерел наукової літератури, як окремі розділи монографій, наукові 
статті вітчизняних і зарубіжних авторів; 

- виконання практичних і домашніх завдань, контрольних 
робіт, що містять елементи наукових досліджень і вимагають від 
студентів ознайомлення з достатньо широким колом літератури, 
використання комп’ютерної та іншої техніки; 

- підготовку і захист курсових і дипломних робіт, 
пов’язаних із проблематикою наукових досліджень випускових 
кафедр, науково-дослідної частини університету; 

- виконання конкретних завдань науково-дослідного 
характеру в період навчальної та виробничої практик; 
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індивідуальних завдань, спрямованих на розробку і вирішення 
різних конкретних проблем. 

Участь у навчально-дослідній діяльності, включена до 
навчального процесу, є обов’язковою для кожного здобувача. 
Навчально-дослідну роботу планують і організовують як 
загальнонаукові, так і випускові кафедри університету в процесі 
вивчення загальних і професійноорієнтованих дисциплін. Вивчаючи 
ці дисципліни, здобувач у великих обсягах виконує практичні 
завдання, проходить теоретичну та виробничу підготовку, пише 
контрольні, курсові роботи (проекти), дипломну роботу. 

 

§ 5.2. Реферат (доповідати, повідомляти) – доповідь на певну 
тему, що передбачає огляд відповідних літературних та інших 
джерел, виклад змісту наукової роботи, книжки, статті тощо. 
Реферат викладають своїми словами, використовуючи при цьому 
особливо значущі визначення, цитати, а також висловлювання, з 
якими референт не згоден. Цитування зумовлює посилання на 
джерело із зазначенням сторінок. Аналогічними  є вимоги і до 
виявлених думок авторів наукових робіт, якщо вони містять 
важливі положення, висновки.  

План реферату дослідник складає особисто. Композиція 
реферату повинна охоплювати такі обов’язкові компоненти: 

1. Вступ. 
2. Головна частина. 
3. Висновки. 
Робота над рефератом відбувається з дотриманням такого 

порядку: 
1. Вибір або формування теми. З’ясування форми реферату, 

яка відповідає його меті. 
2. Обмірковування теми, складання попереднього плану 

реферату. 
3. Ознайомлення з науковою літературою, що відповідає темі 

роботи. Вибір джерел, що розкривають тему. 
4. Формування мети реферату, коригування його первинного 

плану. 
5. Виклад матеріалу відповідно до складеного плану.  
Кожний реферат має бути індивідуальною роботою, в ньому 

простежуватимуться особливості мислення, творча менера автора. 
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Водночас він повинен відповідати таким вимогам до його 
оформлення: 

- використання паперу типового формату (А4); 
- скріплення і про нумерування сторінок; 
- правильне оформлення титульної сторінки; 
- подання списку літератури; 
- недопустимість жодних надмірностей в оформленніі, які не 

стосуються змісту реферату. 
 

§ 5.3. Курсова робота є одним із видів наукової роботи, 
самостійним навчально-науковим дослідженням студента, 
виконується на кожному курсі з певної дисципліни або з двох-трьох  

дисциплін одного спрямування. Виконання курсової роботи 
має за мету дати студентам навички проведення наукового 
дослідження, розвинути у них навички творчої самостійної роботи, 
оволодіння і спеціальними методами сучасних наукових 
досліджень, поглибленим вивченням будь-якого питання, теми 
навчальної дисципліни. Згідно з Положенням про організацію 
навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова 
робота виконується з метою закріплення, поглиблення і 
узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та 
застосування до комплексного вирішення конкретного фахового 
завдання. Тематика курсових робіт має відповідати завданням 
навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними 
потребами конкретного фаху. Керівництво здійснюється, як 
правило, найбільш кваліфікованими викладачами профілюючих 
кафедр. Термін виконання курсових робіт визначається робочим 
навчальним планом.  

Процес виконання курсової роботи поділяється на 
декілька етапів, а саме:  

 вибір теми курсової роботи;  
 підготовка до написання курсової роботи;  
 складання плану роботи;  
 формування тексту курсової роботи;  
 оформлення роботи;  
 захист курсової роботи.  
У процесі підготовки до написання курсової роботи 

підбираються й вивчаються літературні джерела, складається 
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бібліографія. Дієву допомогу студенту в цьому надає науковий 
керівник, а також працівники бібліотек. Самостійний пошук 
літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних 
каталогів (систематичного, алфавітного), реферативних журналів, 
бібліографічних довідників. Особливу увагу слід звернути на 
періодичні видання: газети, журнали, де можна знайти останні 
результати досліджень спеціалістів. Важливо підібрати джерела 
сучасної зарубіжної літератури. Методика вивчення літератури, як 
основа наукового дослідження в курсовій роботі, залежить від 
характеру й індивідуальних особливостей студента - 

загальноосвітнього рівня й спеціальної підготовки, ерудиції та 
особливостей пам’яті, звичок і працездатності. Разом з є доцільним 
дотримання загальних правил опрацювання літератури. Спочатку 
потрібно ознайомитись з основною літературою (підручниками, 
теоретичними статтями), а потім - прикладною (законодавчими 
актами, інструктивними матеріалами, статтями про конкретні 
дослідження чи досвід господарювання тощо). Вивчення складних 
джерел (монографій) слід починати лише після опрацювання 
простіших (підручників). Вивчення книг передує вивченню статей 
давніших видань - найновіших джерел.  

Відібрана література підлягає уважній обробці. Попереднє 
ознайомлення включає побіжний огляд змісту, читання передмови, 
анотації. Розділи, що мають особливе значення для курсової роботи, 
старанно обробляють, звертаючи особливу увагу на ідеї й 
пропозиції щодо вирішення проблемних питань обраної теми, 
дискусійні питання, наявність різних точок зору й протиріч.  

У процесі опрацювання літератури на окремих аркушах або 
картках роблять конспективні записи, виписки з тексту, цитати, 
цифровий матеріал. При цьому слід обов’язково робити повні 
бібліографічні записи джерел: автора, назва книги (статті), 
видавництва (назви журналу), року видання, обсягу книги (номеру 
журналу), номеру сторінки з тим, щоб використати ці записи для 
підготовки списку використаної літератури й зробити необхідні 
посилання на джерела в тексті курсової роботи. 

Попереднє ознайомлення з літературними джерелами є 
основою для складання плану курсової роботи. План включає: 
вступ; 3-4 взаємопов’язані і логічно побудовані питання, що 
дозволяють розкрити тему; висновки. Самостійно складений 
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студентом план обговорюються з науковим керівником, у разі 
необхідності коригується й після цього затверджується. 
Формування тексту курсової роботи відбувається шляхом 
систематизації й обробки зібраних матеріалів з кожної позиції 
плану. До тексту вносяться тільки старанно підібрані й 
цілеспрямовано проаналізовані матеріали. На цьому ж етапі 
виконуються обчислення, обґрунтовуються пропозиції, 
формулюються висновки, підбирається ілюстративний матеріал 
(графіки, рисунки, таблиці).  

У процесі роботи визначається необхідність доповнення 
додатковими матеріалами. Одержаний чорновий варіант курсової 
роботи доповнюється, уточнюються деякі положення, остаточно 
формулюються й пропозиції. Текст курсової роботи повинен бути 
відредагованим, стилістично витриманим як наукове дослідження.  

§ 5.4. Бакалаврська робота – це кваліфікаційне навчально-

наукове дослідження, яке здобувач виконує на завершальному етапі 
навчання на бакалавраті у вищому навчальному закладі. 

Кваліфікаційна робота бакалавра має комплексний характер і 
пов’язана з використанням набутих здобувачем знань, умінь і 
навичок зі спеціальних дисциплін. Вона передбачає 
систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і 
практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні 
конкретних наукових, виробничих та інших завдань. 

До кваліфікаційної роботи бакалавра висувають такі основні 
вимоги: 

• актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної 
галузі знань та перспективам розвитку, практичним завданням 

відповідного виду економічної діяльності; 
• вивчення й критичний аналіз монографічних і періодичних 

видань з теми дослідження; 
• вивчення й характеристика історії досліджуваної проблеми 

та її сучасного стану; 
• чітка характеристика предмета, мети, завдань і методів 

дослідження, опис і аналіз проведених автором розрахунків; 
• узагальнення результатів, їх обґрунтування, висновки та 

практичні рекомендації виробництву. 
До захисту бакалаврських робіт допускають здобувачів, які 

виконали всі вимоги навчального плану, пройшли виробничу 
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практику й захистили звіт, подали у встановлений кафедрою і 
деканатом термін кваліфікаційну роботу і позитивні відгуки на неї. 

Бакалаврська робота як самостійне навчально-наукове 
дослідження мають виявити рівень загальнонаукової та спеціальної 
підготовки здобувача, його здатність застосовувати здобуті знання 

під час розв’язання конкретних проблем, його схильність до аналізу 

та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження. 
Здобувачі мають право вибирати теми бакалаврської роботи, 

розроблені випусковими кафедрами університету, або 

запропонувати свою тему з обґрунтуванням її розробки. 
Бакалаврська робота, з одного боку, має узагальнювальний 

характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки бакалавра, а 
з іншого – є самостійним оригінальним навчально-науковим 
дослідженням здобувача, у роботі якого зацікавлені кафедри, 
факультет або інші установи, організації, на замовлення яких 
можуть виконуватися дипломні роботи. 

Керівництво роботами здійснюється провідними викладачами 
випускових кафедр. Організація й контроль за процесом підготовки 
і захисту цих робіт покладається на завідувачів кафедрами. 

Тематика бакалаврських робіт щорічно корегується з 
урахуванням набутого на кафедрах досвіду, побажань фахівців, які 
беруть участь у рецензуванні робіт, і рекомендацій екзаменаційної 
комісії (ЕК). 

Незалежно від обраної теми робота структурно повинні 
містити: титульний аркуш; зміст; перелік умовних позначень (за 
необхідності); вступ; три розділи, що включають підрозділи та 
розкривають теорію питання і досвід практичної роботи; висновки 
та пропозиції; список використаних джерел; додатки. Вимоги до 
оформлення даної роботи представлені  у питанні 5.4. 

Отже, кваліфікаційна робота за першим (бакалаврським) 
рівнем – це самостійна навчально-дослідна робота, що виконує 
кваліфікаційну функцію шляхом прилюдного захисту з метою 
здобуття ступеня «бакалавра». Основне завдання її автора – 

продемонструвати рівень наукової кваліфікації, уміння самостійно 
вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. 
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Тема 6. Науково-дослідна робота здобувачів (студентів) 
6.1. Науково-дослідна робота студентів.  
6.2. Студентський науковий гурток як осередок науково-

дослідної роботи. 
6.3. Конкурс студентських наукових робіт як форма участі в 

науково-дослідній роботі.  
6.4. Загальні вимоги і правила оформлення науково-дослідної 

роботи. 
 

§ 6.1. Науково-дослідна робота студентів 

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) – це своєрідний 
творчий процес, який потребує наявності цілої низки здібностей, 
умінь і навичок, а саме: творчого мислення, глибокого проникнення 
в суть фактів і явищ із використанням законів мислення. В Україні 
система організації НДРС створювалася на підґрунті інтенсивного 
розвитку у вищих навчальних закладах наукової роботи, 
розширення їхньої мережі, зміцнення творчих зв’язків із 
підприємствами, галузевими науково-дослідними інститутами, а 
також дослідними інститутами Національної академії наук України 
та зарубіжних країн. 

НДРС, виступаючи продовженням і поглибленням навчально-

дослідної роботи, надає здобувачеві можливість виявити творчу 
ініціативу, перевірити в ході виконання практичних і лабораторних 
робіт (на практиці) вивчений матеріал, учить збирати, 
систематизувати, аналізувати й узагальнювати його, самостійно 
вести науково-дослідну роботу. 

Головною метою організації та розвитку системи НДРС є 
підвищення рівня наукової підготовки фахівців із вищою 
професійною освітою і виявлення талановитої молоді для 
подальшого навчання і поповнення педагогічних і наукових кадрів 
вищих навчальних закладів, науково-дослідних організацій і 
установ. 

Основними завданнями НДРС є: 
˗ забезпечення інтеграції навчальних занять і науково-

дослідної роботи здобувачів; 
˗ створення умов для розкриття і реалізації особистісних 

творчих здібностей студентської молоді; 
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˗ відбір талановитої молоді, яка виявила здібності та потяг до 
наукової та педагогічної діяльності; 

˗ розширення масовості і підвищення результативності участі 
здобувачів у науковій діяльності шляхом залучення їх до 
досліджень із пріоритетних напрямів науки, що пов’язані з 
сучасними потребами суспільства і держави; 

˗ розвиток наукових зв’язків ВНЗ як в Україні, так і в країнах 
близького і далекого зарубіжжя. 

Форми організації та проведення НДРС в університеті різні й 
передбачають: 

˗ роботу здобувачів у наукових гуртках, які організовують 
загальнонаукові і спеціальні кафедри; 

˗ участь здобувачів групами або в індивідуальному порядку в 
науково-дослідних темах кафедр факультету; 

˗ лекторську роботу з розповсюдження знань у галузі науки та 
освіти; 

˗ роботу на громадських засадах як викладачів різних 
професійних шкіл, що створюються при кафедрі; 

˗ участь здобувачів у наукових організаційно-масових і 
змагальних заходах різного рівня (кафедральних, факультетських, 
регіональних, всеукраїнських, міжнародних), що стимулюють 
розвиток як системи НДРС, так і творчість кожного студента. До 
них відносять: наукові семінари, конференції, симпозіуми, конкурси 
наукових і навчально-дослідних робіт студентів, олімпіади з 
дисциплін та спеціальностей. 

Найбільш поширеною формою НДРС можуть бути 
студентські наукові гуртки і проблемні (наукові) семінари. Кожен із 
них являє собою невеликий (12–15 осіб) творчий колектив 
студентської молоді, який працює над однією проблемою чи темою 
з певними фрагментами. 

Науковим гуртком керує професор або провідний викладач 
кафедри, а його помічником є староста гуртка, якого обирають 
студенти. Наукові гуртки і проблемні семінари працюють за 
планами, що складаються щорічно. 

Якщо на першому–другому курсі навчання в університеті 
науково-дослідна робота студентів реалізується переважно у 
вигляді рефератів і доповідей, то на старших курсах й, особливо 
випускних, студентські наукові гуртки і проблемні групи 
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зосереджують свою увагу на дослідженні сучасних актуальних 
наукових проблем. 

Плідною є також така форма НДРС, як залучення студентів до 
виконання науково-дослідних робіт, що проводяться за планами 
кафедр і факультету в цілому. Це дозволяє здобувачам набувати, 
крім професійних знань, ще й навичок ділового, професійного 
спілкування в конкретному науковому колективі. 

У межах НДРС на факультеті можуть створюватися 
лекторські бюро, школи молодого лектора тощо. У лекторському 
бюро здобувач оволодіває навичками усного публічного мовлення, 
виробляє мовленневу культуру, учиться спілкуватися зі слухачами, 
установлюючи контакт з аудиторією, розуміти її потреби та 
інтереси. 

Тематика лекцій, які готують студенти, може бути 
різноманітною і визначається загальнонауковими і спеціальними 
кафедрами факультету. 

Ще однією формою НДРС є участь у конкурсах наукових 
студентських робіт, які організовує Міністерство освіти і науки 
України, різні громадські організації, а також факультети. Кращі 
студентські роботи відзначають і заохочують як морально, так і 
матеріально: дипломами, подяками, грошовими преміями. Підсумки 
студентської науково-дослідної роботи за рік підбивають на 
щорічних «Днях науки». Упродовж «Днів науки» проходять спільні 
наукові конференції студентів і викладачів факультету, конкурси на 
найкращу студентську доповідь, на найкращу наукову роботу тощо. 

Участь студентів у науково-дослідній роботі найбільш 
активно розвивається завдяки тому, що на кафедрах, на факультеті, 
в університеті існує атмосфера творчості, використовуються 
різноманітні форми й методи, а студенти виявляють інтерес до 
наукового пошуку, до дослідження актуальних наукових проблем, 
пов’язаних із характером і змістом їхньої майбутньої професійної 
діяльності. 

 

§ 6.2. Студентський науковий гурток як осередок науково-

дослідної роботи 
Студентський науковий гурток (СНГ) є осередком науково-

дослідної роботи студентів (НДРС) за всіма напрямами наукового 
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пошуку в системі комплексної підготовки висококваліфікованих 
фахівців. 

Студентський науковий гурток створюють на кафедрі з метою 
розвитку і підвищення ефективності НДРС відповідно до 
затвердженої керівництвом університету політики організації НДРС 
у вищому навчальному закладі шляхом залучення до самостійної 
наукової діяльності талановитої молоді, застосування ефективних 
методів, форм і прийомів організації відповідних наукових заходів. 

СНГ діє на постійній основі у формі засідань, на яких 
студенти готують і доповідають результати своїх наукових 
досліджень, обговорюють доповіді і розглядають актуальні 
проблеми розвитку науки в певній галузі. Керує студентським 
науковим гуртком його керівник із складу досвідчених викладачів 
кафедри. Керівника студентського наукового гуртка обирають на 
засіданні кафедри. 

Засідання СНГ проходять згідно з планом, складеним 
керівником і затвердженим завідувачем кафедри на початку 
кожного навчального року з періодичністю один раз на місяць або 
частіше (за необхідності). План роботи наукового гуртка та основні 
напрямки його наукових досліджень розробляють відповідно до 
науково-дослідної тематики кафедри, але не обмежуються нею. 

Засідання СНГ носять дискусійний, полемічний характер за 
активної управлінської участі керівника наукового гуртка. Підсумки 
роботи СНГ оформляють протоколом, у якому зазначають: порядок 
денний, прізвища доповідачів і студентів, які брали участь в 
обговоренні наукових питань, кращі доповіді, висновки (пропозиції 
щодо подання наукової роботи на конкурс-огляд наукових робіт, 
рекомендації оголошених результатів до опублікування тощо).  
Наприкінці семестру та навчального року підбивають загальний 
підсумок роботи СНГ. 

У своїй діяльності СНГ керується принципами рівноправності 
його членів, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, 
органічного зв’язку НДР з навчальним процесом. СНГ на кафедрі 
діє відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову 
і науково-технічну діяльність», «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні», «Концепції наукової, 
науково-технічної та інноваційної політики в системі вищої освіти 
України», нормативних документів Міністерства освіти і науки 
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України, Статуту університету, «Положення про наукове 
студентське товариство» та «Положення про студентський 
науковий гурток».  

Відповідно до мети НДРС студентський науковий гурток 
виконує такі функції: 

1) сприяє підвищенню творчої активності студентів, розвитку 
їхніх умінь і навичок у творчій науково-дослідній діяльності; 

2) залучає студентів до активної НДР із проблемних питань 
сучасної аграрної науки, зокрема за програмою наукових 
досліджень кафедри; 

3) веде пошук і впроваджує в навчальний процес нові форми 
організації НДРС для підвищення її ефективності; 

4) допомагає студентам у реалізації їхніх внутрішніх потреб у 
самовираженні, повазі, розвитку творчих здібностей; 

5) розвиває вміння студентів організовувати і проводити 
наукові заходи із залученням широкого кола фахівців у певній 
галузі; 

6) допомагає студентам проводити науково-дослідну роботу і 
впроваджує її результати в навчальний процес та виробництво; 

7) підбиває підсумки НДРС (визначає кращі наукові роботи 
студентів, обґрунтовує напрями вдосконалення організації 
гурткової роботи тощо); 

8) надає студентам новітню інформацію із сучасних проблем 
аграрної науки (здійснює обмін інформацією між студентами за 
темами наукових досліджень). 

Основними формами роботи наукового гуртка є: 
1) засідання наукового гуртка; 
2) зустрічі з провідними вченими та фахівцями у сфері 

менеджменту; 
3) участь у наукових і методологічних семінарах, круглих 

столах, конференціях та конкурсах; 
4) співробітництво членів групи зі студентськими науковими 

гуртками кафедр університету та інших вищих навчальних закладів 
України; 

5) заслуховування звітів студентів за підсумками виконаних 
наукових досліджень; 

6) здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, 
що не суперечать меті створення студентського наукового гуртка. 
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Чергові засідання наукових гуртків проходять один раз на 
місяць або більше (за необхідності). Рішення наукових гуртків 
вважають прийнятими, якщо вони схвалені шляхом голосування 

(відкритого чи таємного) більшістю присутніх. 
Загальне керівництво діяльністю наукового гуртка 

здійснюють науковий керівник та його заступник. Науковий 
керівник – викладач кафедри (який, по можливості, має науковий 
ступінь), якого призначають і звільняють від виконання 

повноважень за рішенням кафедри. 
Заступник наукового керівника – студент, якого призначає і 

звільняє керівник наукового гуртка. Науковий керівник та його 
заступник діють на підставі Положення, затвердженого кафедрою. 

 

§ 6.3. Конкурс студентських наукових робіт як форма участі 
в науково-дослідній роботі 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із 

природничих, технічних та гуманітарних наук (далі – Конкурс) 
проводиться щорічно з метою активізації наукової роботи студентів 
як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, 
залучення студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації до участі в наукових програмах, проектній, 
конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності. 

Основними завданнями Конкурсу є: 
– виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння 

реалізації їх здібностей; 
– стимулювання творчого самовдосконалення студентської 

молоді; 
– формування творчого покоління молодих науковців та 

практиків для різних галузей суспільного життя; 
– пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних 

технологій;  
– активізація науково-дослідної роботи студентів; 
– формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, 

конкурсах, турнірах. 
У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних 

закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм 
власності та підпорядкування, у т.ч. іноземці, що навчаються в цих 
навчальних закладах. 
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Конкурс проводиться у два тури: 
– перший тур – у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів 

акредитації; 
– другий тур – у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів 

акредитації, визначених базовими. 
Перелік галузей наук (спеціальностей, груп спеціальностей), з 

яких проводиться Конкурс, базові вищі навчальні заклади з 
проведення другого туру Конкурсу, склад організаційного комітету 
затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України на три 
роки. Галузь науки (спеціальність), на яку протягом трьох років 
щорічно подавали менше двадцяти робіт, вилучають із переліку. 

Засновником Конкурсу є Міністерство освіти і науки України. 
Контроль за організацією, проведенням і дотриманням вимог цього 
Положення здійснює організаційний комітет. Організаційно- 

методичне забезпечення Конкурсу здійснює Інститут інноваційних 
технологій і змісту освіти. 

Для організації та проведення першого туру Конкурсу у 
вищому навчальному закладі за наказом ректора створюють 
конкурсну комісію. У базовому вищому навчальному закладі з 
проведення другого туру створюють галузеву конкурсну комісію. 
До складу галузевих конкурсних комісій входять науково-

педагогічні працівники вищого навчального закладу, у якому 
проводиться другий тур, представники інших вищих навчальних 
закладів, наукових установ, підприємств, громадських організацій 
тощо (за згодою). Головою галузевої конкурсної комісії є ректор 
або проректор вищого навчального закладу. 

Галузеві конкурсні комісії можуть створювати у своєму 
складі секції з окремих спеціальностей під керівництвом 
заступників голови галузевої конкурсної комісії за умови, що галузь 
науки включає декілька спеціальностей. 

Вимоги до наукових робіт. На Конкурс подають самостійно 
підготовлені наукові роботи студентів (не більше двох авторів) з 
актуальних проблем у галузі природничих, технічних та 
гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, 
упроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі, 
що не мають відзнак НАН України та органів державної влади. 

Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням 
робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядають за умови 
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наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої 
роботи. 

Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 
– текст друкують шрифтом Times New Roman, міжрядковий 

інтервал 1.5, розмір 14 пт, аркуш формату А4; 
– обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 

сторінок без урахування додатків; 
– робота повинна мати назву і план, список використаної 

літератури й анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, 
завдання, використану методику дослідження та загальну 
характеристику роботи; 

– до наукової роботи додають копії патентів, наукових статей 
автора тощо (за наявності); 

– креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні 
бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4; 

– макети, натурні зразки на Конкурс не подають; 
– наукові роботи виконують українською мовою. 
У наукових роботах, що подають на другий тур, прізвища, 

ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування 
вищого навчального закладу замінюють шифром (шифр – не більше 
двох слів). В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром 
подають відомості про автора (авторів), наукового керівника 
роботи. 

Якщо наукову роботу подано на другий тур з порушенням 
вимог цього розділу, галузева конкурсна комісія повертає її 
конкурсній комісії (із зазначенням причини). 

Порядок проведення Конкурсу та розгляду наукових робіт. 
Конкурс оголошують на початку кожного навчального року 
наказом Міністерства освіти і науки України. Перший тур Конкурсу 
проходить у жовтні – грудні. Студенти подають роботи на розгляд 
конкурсної комісії вищого навчального закладу, у якому вони 
навчаються. 

Конкурсна комісія відбирає не більше трьох наукових робіт із 
кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) та 
надсилає їх галузевим конкурсним комісіям у строк, визначений 
наказом Міністерства освіти і науки України. 

Другий тур Конкурсу проводиться у два етапи: 
– перший етап – заочний (рецензування робіт); 
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– другий етап – очний (науково-практична конференція). 
Протягом першого етапу галузева конкурсна комісія 

розглядає подані наукові роботи і передає їх на рецензування. 
Рецензія повинна бути завірена печаткою навчального закладу, у 
якому працює рецензент. Наукові роботи не подають на 
рецензування до вищих навчальних закладів, у яких навчаються їх 
автори.  

Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності 
не менше двох третин її складу) на підставі рецензій та відкритого 
обговорення наукових робіт більшістю голосів приймає рішення 
щодо визначення кращих наукових робіт. За рівної кількості голосів 
членів конкурсної комісії голос голови є вирішальним. 

Авторам кращих наукових робіт галузева конкурсна комісія 
надсилає запрошення для участі в підсумковій науково-практичній 
конференції (не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для 
наукової доповіді та захисту роботи. Інформацію про дату 
проведення науково-практичних конференцій галузеві конкурсні 
комісії подають до Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти. 

Рішення про визначення претендентів на нагородження 
дипломами Міністерства освіти і науки України приймають галузеві 
конкурсні комісії після проведення науково-практичних 
конференцій. 

Нагороджують 25 % студентів від загальної кількості авторів, 
на роботи яких є рецензії, з них: дипломом І ступеня – 20 %, 

дипломом ІІ ступеня – 30 %, дипломом ІІІ ступеня – 50 %. Автор 
наукової роботи, який не брав участі в підсумковій науково-

практичній конференції, не може бути претендентом на 
нагородження. 

Галузева конкурсна комісія для заохочення студентів може 
видавати їм сертифікат учасника Конкурсу, а також нагороджувати 
дипломами базового вищого навчального закладу тощо. Підсумки 
проведення Конкурсу та перелік переможців, відзначених 
дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів, затверджуються наказом Міністерства 
освіти і науки України. 
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§ 6.4. Загальні вимоги і правила оформлення науково-

дослідної роботи. 
Науково-дослідна робота оформляється державною мовою. 

Оформлення тексту повинно відповідати вимогам стандарту 
України ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері 
науки і техніки. Структура та правила оформлювання 

Роботу оформляють на аркушах форматом А4 (297х210 мм) 
машинним за допомогою комп’ютерної техніки) способом з одного 
боку аркуша білого паперу. Для підготовки та друкування науково-

дослідної роботи рекомендується використовувати текстовий 
редактор Microsoft Word. Допускається включення до роботи 
сторінок, виконаних методом репрографії. 

Текст друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, 
через 1,5 інтервали із розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за 
умови рівномірного її заповнення. Абзацний відступ повинен бути 
однаковим упродовж усього тексту роботи та дорівнювати п’яти 
знакам – 1,25 см. Рекомендовано на сторінках звіту 
використовувати береги такої ширини: верхній і нижній – не менше 
ніж 20 мм, лівий — не менше ніж 25 мм, правий – не менше ніж 10 
мм. 

Заповненість останньої сторінки розділу має становити не 
менше 75 % від її загального обсягу. 

Структурні елементи "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 
ПОЗНАЧЕНЬ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ" 
не нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів 
науково-дослідної роботи. 

Структура науково-дослідної роботи аналогічна дипломній і 
включає: 

– титульний аркуш; 
– зміст; 
– вступ; 
– розділи і підрозділи основної частини; 
– висновки; 
– список використаних джерел; 
– додатки. 
Нумерація сторінок. Сторінки науково-дослідної роботи слід 

нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної 
нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки 
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проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в 
кінці. 

Першою є титульна сторінка. Номер сторінки на титульній 
сторінці науково-дослідної роботи та реферату не проставляють. 
Першою нумерованою сторінкою науково-дослідної роботи є 
"ЗМІСТ". Ілюстрації та таблиці, розміщені на окремих сторінках, 
включають до загальної нумерації сторінок роботи. 

Заголовки розділів, підрозділів та їх нумерація. Розділи та 
підрозділи, пункти та підпункти повинні мати заголовки. Заголовки 
структурних елементів роботи (РЕФЕРАТ, ЗМІСТ тощо) та 
заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка та 
друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. 
Відстань між заголовком розділу та подальшим текстом становить 
один рядок. 

Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів звіту слід 
починати з абзацного відступу та друкувати малими літерами, крім 
першої великої, напівжирним шрифтом, не підкреслюючи, без 
крапки в кінці. Відстань між заголовком підрозділу (пункту, 
підпункту) та попереднім текстом має бути один рядок. Назва 
підрозділу (пункту, підпункту) та подальший текст не розділяються 
відстанню. 

Переноси слів у заголовках розділів та підрозділів не 
допускається. Не допускається розміщувати назву розділу, 
підрозділу, а також пункту та підпункту в нижній частині сторінки, 
якщо після неї розміщено менше 3-х рядків тексту. 

Будь-який заголовок повинен бути точним. Він не повинен 
скорочувати або розширювати обсяг смислової інформації, що 
міститься у тексті. Заголовки в магістерських роботах містять від 2 
до 14 слів, тобто вони зазвичай займають не більше 2-х рядків. 

Якщо заголовок складається з двох позицій, їх розділяють 
крапкою. Переноси слів у заголовках не допускаються. Розділи 
науково-дослідної роботи повинні мати порядкову нумерацію в 
межах викладення суті кваліфікаційної роботи і позначатися 
арабськими цифрами без крапки після них, наприклад: 1, 2, 3 тощо. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах 
кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та 
порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою, 
наприклад: 1.1, 1.2 тощо. Пункти повинні мати порядкову 
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нумерацію в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається 
з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового 
номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту 
крапку не ставлять, наприклад: 1.1.1, 1.1.2 тощо. 

За необхідності, при деталізації перерахувань 
використовують малу літеру української абетки, за винятком ґ, є, і, 
ї, и, й, о, ч, ь , після якої ставиться дужка (перший рівень 
деталізації), наприклад: а)…; б)…; в)… Для подальшої деталізації 
переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий 
рівень деталізації) наприклад:1)…; 2)…; 3)… 

Посилання необхідно виконувати за такими формами: 
– на літературу: наводять у квадратних дужках [1], указуючи 

порядковий номер за списком. Нумерація посилань повинна 
починатися з одиниці і далі за порядком "… у роботах [3, 5]","… у 
роботах [4–7]", "... [7, таблиця 34, с. 98]","..[5, с. 18]";  

– на формули: "... у формулі (5.2)"; "... у формулах (5.3, ... , 
5.7)";  

– на додатки: "... наведено в додатку А", "... наведено в 
таблиці В.5" або (додаток Б), (рисунок Б.3), (додатки К, Л ); 

– на рисунки: "На рисунку 3.1 зображено..." або в дужках за 
текстом "У результаті дослідження одержимо залежність швидкості 
від часу (рис. 3.2)", на частину рисунка "... показано на рисунку 3.4, 
б"; 

– на таблиці: "... наведено в таблиці 3.1"; "... в таблицях 3.2 – 

3.5" або в дужках по тексту (табл. 3.6). Посилання на раніше 
наведені рисунки і таблиці наводять зі скороченим словом "дивись" 
у дужках за ходом чи в кінці речення (див. рис. 1.4), (див.табл. 3.2). 

Оформлення ілюстрацій. Ілюстрації (креслення, рисунки, 
графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати у роботі 
безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на 
наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у 
роботі перед їх наведенням у тексті. Якщо ілюстрації створені не 
автором роботи, необхідно при поданні їх у роботі дотримуватись 
вимог чинного законодавства про авторські права. Ілюстрації 
можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За 
необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані 
(підрисунковий текст).  
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Ілюстрація позначається словом "Рисунок __", яке разом з 
назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, 
рівняння – "посередині", наприклад: « Рисунок 3.1 – Функціональна 
схема пристрою». 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами в межах 
розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу та 
порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, 
наприклад: Рисунок 3.2 – означає другий рисунок третього розділу. 

У випадку, коли ілюстрації складаються з частин, їх 
позначають малими буквами української абетки з дужкою – а), б) 
під відповідною частиною. У такому випадку після найменування 
ілюстрації ставлять двокрапку та дають найменування кожної 
частини, наприклад: а – найменування першої частини; б – 

найменування другої частини, або за ходом найменування 
ілюстрації, беручи букви в дужки, наприклад: Рисунок 3.2 – 

Структурна схема (а) та характеристики (б) роботи 
гіперспектрометра. 

Якщо частини ілюстрації не вміщуються на одній сторінці, то 
їх переносять на наступні сторінки. У цьому випадку, під початком 
ілюстрації вказують повне її позначення, а під її продовженнями 
позначають "Рисунок 3.2 (продовження)". Пояснювальні дані 
розміщують під кожною частиною ілюстрації. 

Якщо в тексті є посилання на складові частини зображеного 
засобу, то на відповідній ілюстрації вказують їх порядкові номери в 
межах ілюстрації. Посилання на нумерований елемент ілюстрації в 
тексті дається без дужок, наприклад: "вентиль 3 на рисунку 5.2". 

Оформлення таблиць. Цифровий матеріал, як правило, 
оформляють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати 
безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на 
наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в роботі 
перед їх наведенням у тексті. 

Розміщують таблицю таким чином, щоб її можна було читати 
без повороту переплетеного блоку науково-дослідної роботи або з 
поворотом за годинниковою стрілкою. Зразки таблиць наведено 
нижче. 

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою 
нумерацією в межах розділу. Номер таблиці складається з номера 
розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою. 
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Наприклад: Таблиця 2.1 – структура активів підприємства. Таблиця 
повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої 
великої) і розміщують над таблицею з абзацного відступу. Назва 
має бути стислою та відповідати змістові таблиці. 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату 
сторінки, таблицю поділяють на частини та розміщують одну 
частину під одною або поруч, чи переносячи частину таблиці на 
наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку 
та боковик. 

При поділі таблиці на частини допускається табличну головку 
або боковик заміняти відповідними номерами граф чи рядків, 
нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. 

Слово «Таблиця» та її назву вказують один раз праворуч над 
першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: 
"Продовження таблиці" із зазначенням номера таблиці. Заголовки 
граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, 
якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що 
мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці 
заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки та 
підзаголовки граф указують в однині. 

Оформлення формул і рівнянь. Формули та рівняння 
розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони 
згадуються. Для набору формул рекомендується використання 
математичних редакторів Microsoft Equation (переважно), Math Type 
з наступними розмірами символів (рис. 8.4): звичайний – 14 пт, 
великий індекс – 10 пт, дрібний індекс – 7 пт, великий символ – 24 

пт, дрібний символ – 12 пт. 
Для редактора формул використовуються наступні 

параметри: великі, малі грецькі літери та символи – шрифт Symbol, 
курси, інші Times New Roman. Найбільші, а також довгі та 
громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, 
диференціювання, інтегрування, розміщують на окре-мих рядках. 
Це стосується також і всіх нумерованих формул. 

Формули та рівняння у роботі слід нумерувати порядковою 
нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння 
зазначають у круглих дужках у крайньому правому положенні на 
рядку. Він складається з номера розділу та порядкового номера 
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формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, 
формула (1.3) – третя формула першого розділу.  

Правила переносу. Частини слів з одного рядка в інший 
переносять, дотримуючись відповідних орфографічних і технічних 
правил. Але слід пам’ятати, що поділ слова на частини відбувається 
не довільно, а за правилами, які пришвидшують процес читання та 
сприймання тексту. Слід пам’ятати, що переноси не допускаються у 
назвах розділів, підрозділів, а також у найменуваннях таблиць, 
рисунків тощо. 

При переносах, окрім загальновживаних правил, потрібно 
дотримуватись таких вимог – не можна: 

– розривати ініціальні абревіатури, а також комбіновані 
абревіатури, які складаються з ініціальних скорочень і цифр: ГИС, 
ДЗЗ, САК, ЛАЗ-150, МАГАТЕ; 

– переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього 
рядка ініціали або інші умовні скорочення, що до них належать; 

– відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони 
належать; 

– відривати та переносити граматичні закінчення, з’єднані з 
цифрами через дефіс (2-й, 10-му); 

– розривати умовні (графічні) скорочення типу вид-во, і т. д., і 
т. ін.; 

– переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире), 
дужку або лапки, що закривають попередній рядок, а також 
залишати у попередньому рядку відкриту дужку або відкриті лапки; 

Написання календарних дат. З 1 січня 2000 р. у документах 
представлення календарних дат здійснюється відповідно до 
Міжнародних стандартів із використанням восьмизначної цифрової 
послідовності (DD.MM.CCYY), де "DD" означає порядковий номер 
дня у календарному місяці, "ММ" – порядковий номер 
календарного місяця у межах календарного року, "CCYY" – 

календарний рік. 
Дату можна зазначати і словесно-цифровим способом, тобто 

назва місяця пишеться літерами, а цифри року – повністю зі 
скороченою позначкою слова "рік" (р.) із крапкою. Наприклад: 4 
травня 1999 р. або 24 лютого 2005 р. 

Правила переліків. У магістерських роботах дозволяється 
використання перерахувань (переліків), що складаються як із 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

закінчених, так і незакінчених фраз. Незакінчені фрази пишуться з 
малих букв і позначаються арабськими цифрами або малими 
буквами з напівкруглою дужкою що закривається. Існує два 
варіанти оформлення таких фраз: 

1) переліки складаються з окремих слів, які пишуться в підбір 
з рештою тексту та відділяються один від одного комою, наприклад, 
клас рівнинних ландшафтів поділяється на три типи ландшафтів: 1) 
мішано-лісовий; 2) лісостеповий; 3) степовий. 

2) переліки складаються з розгорнутих фраз зі своїми 
розділовими знаками. Тут частини перерахування найчастіше 
пишуться з нового рядка та відділяються один від одного крапкою з 
комою, наприклад: 

«ГІС – це ІС, які від інших ІС відрізняються тим, що це: 
1) автоматизовані ІС, орієнтовані на використання 

можливостей ЕОМ; 
2) вони призначені для роботи з просторово-координованою 

інформацією; 
3) ГІС здатні продукувати нове знання на основі 

використання досить широкого спектра аналітичних методів і 
процедур.» 

У тому випадку, коли частини переліку складаються із 
закінчених фраз, вони пишуться з абзацними відступами, 
починаються з великих букв і відділяються один від одного 
крапкою, наприклад: 

Оформлення додатків. Додатки розташовуються після списку 
використаних джерел у порядку появи посилань на них у тексті 
роботи з продовженням нумерації сторінок. При цьому кожний 
додаток починається з нової сторінки. 

Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими 
літерами з першої великої, напівжирним шрифтом, вирівнювання 
посередині сторінки. Над заголовком додатка, з правого краю 
сторінки, малими літерами з першої великої повинно бути 
надруковано слово "Додаток __" і велика літера, що позначає 
додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами 
української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, И, Ї, Й, О, Ч, Ь. 
Наприклад: Додаток А, Додаток Б і т.д. За необхідності текст 
додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і 
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підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка. У цьому 
разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і 
крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ 
3.1 додатка Г; Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж.1.3.3.4 – підпункт 
1.3.3.4 додатка Ж. 

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті 
додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, 
рисунок Г.3 – третій рисунок додатку Г; таблиця А.2 – друга 
таблиця додатку А; формула (А.1) – перша формула додатку А. 

У тексті роботи на всі додатки повинні бути дані посилання. 
До додатків також належать уся додаткова інформація, що 
висвітлює наукову роботу студента, тобто: 

– графічний матеріал підготовлений до захисту науково-

дослідної роботи (слайди мультимедійної презентації, формат А4); 
– копії патентних грамот і свідоцтв; 
– копії наукових публікацій (тези, дайджести, статті тощо); 
– копії грамот за досягнення під час навчання студента в 

навчальному закладі. 
Ці матеріали оформлюються як додатки та укладаються 

відповідно до переліку, наведеного вище. 
У змісті науково-дослідної роботи наводять перелік усіх 

додатків, їх назви та відповідні сторінки. Увесь додатковий 
матеріал до науково-дослідної роботи укладається у 

наступному порядку: 
– ілюстрації, таблиці, формули тощо, до науково-дослідної 

роботи, які були 

винесені у додатки; 
– звіт про патентний пошук; 
– публікації; 
– нагороди; 
– графічний матеріал до науково-дослідної роботи (слайди). 
Вимоги до змісту мультимедійної презентації. Кожен слайд 

має відображати одну думку. Презентація повинна відповідати 
доповіді. Зміст кожної частини текстової інформації має бути 
логічно завершеним, максимально інформативним, викладеним 
стисло та лаконічно. На першому слайді наводять дані про 
установу, де навчається студент, тему роботи, прізвище та ініціали 
студента та керівника. 
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Обов’язково проставляють нумерацію слайдів у верхньому 
правому куті. Для виділення інформації можна використовувати: 
рамки, межі, заливку, стрілки. Обов’язково, для підтвердження 
достовірності ваших досліджень використовуйте у презентації 
ілюстративний матеріал: рисунки, діаграми, схеми, фотографії 
тощо. 

Найкращим для сприймання є білий фон. Використовуючи 
заливку, перевірте, наскільки читабельними будуть ваші слайди. 
Матеріали розташовують на слайдах так, щоб від країв слайду 
залишалися вільні поля. 

 

 

Тема 7. Основні види наукових публікацій здобувачів вищої 
освіти 

 

7.1. Види наукових публікацій 

7.2. Наукова стаття 

7.3. Тези наукової доповіді  
7.4. Наукова доповідь  

 

§ 7.1. Види наукових публікацій 
Результати наукових досліджень оприлюднюються у вигляді 

різних видів публікацій. Це сприяє встановленню пріоритету автора 
(дата підписання публікації до друку - це дата пріоритету 
науковця), а також свідчить про особистий внесок дослідника в 
розробку наукової проблеми (особливе значення мають 
індивідуальні публікації, роботи у співавторстві потребують 
додаткових роз’яснень). У тексті дисертації та автореферату 
здобувач має наводити посилання на власні публікації, включити їх 
до списку використаної літератури і джерел. 

Публікації відображають основний зміст, новизну наукового 
дослідження і фіксують завершення певного етапу дослідження або 
роботи в цілому. Крім цього, публікації забезпечують первинною 
науковою інформацією суспільство, сповіщають наукове 
співтовариство про появу нового наукового знання і передають 
індивідуальний результат у загальне надбання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

Існують такі види наукових публікацій: монографія, стаття, 
автореферат, препринт, тези доповідей, наукова доповідь, збірник 
наукових праць. 

Наукові публікації виходять друком у формі друкованих або 
електронних видань. 

Видання - це такий документ, що пройшов «редакційно-

видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або 
іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення і 
відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних 
документів щодо видавничого оформлення і поліграфічного 
виконання» (ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та 
визначення»). 

Монографія - науково-книжкове видання певного 
дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи 
кільком авторам.  

Стаття - це вміщені в науковому журналі чи збірнику 
результати дослідження конкретного питання, що мають певне 
наукове й практичне значення.  

Автореферат дисертації - це наукове видання у вигляді 
брошури авторського реферату проведеного дослідження, яке 
подається на здобуття наукового ступеня.  

Препринт - наукове видання з матеріалами попереднього 
характеру, які публікуються до виходу у світ видання, в якому вони 
мають бути розміщені.  

Тези доповідей, матеріали наукової конференції - це 
неперіодичні збірники підсумків наукових конференцій, доповідей, 
рекомендацій та рішень.  

Збірники наукових праць - це збірники матеріалів досліджень, 
які виконано в наукових установах, навчальних закладах та 
наукових товариствах.  

Наукові видання вимагають суворого дотримання 
видавничого оформлення, а саме вихідних відомостей, вихідних і 
випускних даних.  

Вихідні відомості - це відомості про авторів, назву видання, 
підзаголовні й надзаголовні дані, нумерація, вихідні дані, індекси 
УДК або ББК, міжнародний стандартний номер книги тощо.  

Вихідні дані включають: місце випуску видання, назву 
видавництва і рік випуску.  
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До випускних даних належать: дати подання й підписання до 
друку; формат паперу і частка аркуша; вид і номер паперу; 
гарнітура шрифту основного тексту; спосіб друку; обсяг видання в 
умовних друкарських та обліково-видавничих аркушах тощо.  

Основний зміст дисертацій може висвітлюватись як у фахових 
виданнях, які вважаються основними при захисті дисертації, так і в 
будь-яких наукових друкованих виданнях, які розглядаються як 
додаткові.  

 

§ 7.2. Наукова стаття 
Наукова стаття – один з основних видів публікацій. Вона 

містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового 
дослідження, висвітлює конкретне окреме питання з теми 
дисертації, фіксує науковий пріоритет автора, робить матеріал 
надбанням фахівців. 

Наукові статті до дисертацій мають обов’язково бути 

опубліковані у виданнях, перелік яких затверджено МОН України. 
Наукову статтю направляють до редакції в завершеному вигляді 
відповідно до вимог, опублікованих в окремих номерах журналів 
або збірниках у вигляді пам’ятки авторам. Оптимальний обсяг 
наукової статті – 0,5 авторського аркуша (до 12 сторінок 
друкованого на комп’ютері тексту через 1,5 інтервали, шрифт 14). 

Рукопис статті, крім основного тексту, має містити повну 
назву роботи, прізвище та ініціали автора (-ів), анотацію (на 
окремій сторінці), список використаних джерел. 

Стаття повинна мати такі структурні елементи: 
1. Постановка проблеми в загальному вигляді – її 

актуальність, зв’язок з найважливішими завданнями науки й 
національної економіки України, значення для розвитку певної 
галузі науки або практичної діяльності. Метою є доведення до 
читача основних завдань, які ставив перед собою автор статті.Як 
правило, постановка проблеми має включати визначення наукової 
гіпотези; докладно пояснювати причини, з яких було почато 
дослідження; розкривати ступінь актуальності теми. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання проблеми та на яке спирається автор; 

сучасні погляди на проблему; труднощі при розробці питання, 
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виділення невирішених питань у межах загальної проблеми, яким 
присвячена стаття. 

3. Формулювання цілей статті (постановка завдання) 
передбачає виголошення головної ідеї публікації, що суттєво 

відрізняється від наявних, доповнює або поглиблює вже відомі 
підходи; уведення до наукового обігу нових фактів, висновків, 
рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але 

недостатньо вивчених. 
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обгрунтіванням отриманих наукових результатів. Висвітлюються 
основні положення і результати наукового дослідження, особисті 
ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, 
зв’язки, тенденції, програма експерименту, методика отримання й 
аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення 
й реалізацію основних висновків тощо. 

5. Висновки з дослідження, у яких формулюють його значення 
для теорії та практики, коротко накреслюють перспективи 
подальших досліджень із теми. Тут необхідно зробити короткий 
висновок, проте підтвердилась гіпотеза, висловлена в постановці 
завдання, чи ні. У цьому розділі роблять альтернативні висновки в 
разі, якщо результати дослідження дозволяють розуміти його 
подвійно. 

6. Бібліографічний список цитованої літератури, у якому 
вміщені бібліографічні описи тих джерел і літератури, на які є 
посилання в тексті статті. Складається згідно з вимогами МОН 
України. 

7. Анотації та ключові слова додають до статей українською, 
російською та англійською мовами. 

Наукової статті потребує дотримання певних правил її 
викладу:  

– у лівому верхньому куті проставляють індекс "УДК" (14 пт, 
курсив, шрифт напівжирний, без відступу). Нижче через інтервал 
наводять ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, учене 
звання. Далі подають назву організації, яку представляє автор 
(шрифт напівжирний, вирівнювання абзацу –посередині, без 
відступу). Нижче через інтервал   назва статті (напівжирними 
великими літерами, вирівнювання абзацу – посередині, без 
відступу); 
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– назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку (п’ять-

сім слів); 
– через інтервал – текст статті з бібліографічним списком 

(шрифт звичайний, вирівнювання абзацу – по ширині, відступ – 

1,25); 

– через інтервал – анотація українською мовою (до 100 слів) з 
обов'язковим зазначенням прізвища та ініціалів автора і назви 
статті, інтервал – полуторний;  

– слід уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної 
статті; 

–  недоцільно ставити риторичні запитання; мають 

переважати розповідні речення; 
– не слід постійно виділяти текст цифрами 1, 2 тощо; потрібно 

починати перелік елементів, позицій з нового рядка,відокремлюючи 

їх один від одного крапкою з комою; 
– у тексті прийнятним є використання різних видів переліку: 

спочатку, на початку, спершу, потім, далі, нарешті; по-перше, по-

друге, по-третє; на першому етапі, на другому етапі тощо; 

посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, 
наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59]. Перша цифра вказує порядковий 
номер джерела в списку використаних джерел, друга – відповідну 
сторінку в цьому джерелі; одне джерело відокремлюється від 
іншого крапкою з комою; після бібліографічного списку через 
інтервал – анотація російською мовою – до 100 слів з обов'язковим 
зазначенням прізвища та ініціалів автора і назви статті. 

– англійську структуровану анотація (реферат), складають із 
застосуванням безособових конструкцій. Текст анотації містить не 

менше 250 слів (не менше 2000 знаків без пропусків). Текст 
структурують, виділяючи напівжирним курсивом з абзацу предмет, 
мету роботи; метод чи методологію її проведення; результати 
роботи; сферу застосування результатів. 

–  інтервал – полуторний 

– ключові слова подають українською, російською та 
англійською мовами; мінімальна кількість слів – п’ять;  

– усі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на 

джерела; 
– не слід наводити для підтвердження достовірності своїх 

висновків і рекомендацій висловлювання інших учених, оскільки це 
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свідчить, що ідея дослідника не нова, була відома раніше і не 
підлягає сумніву.  

– стаття має завершуватися конкретними висновками і 
рекомендаціями (пропозиціями); 

– розмір таблиць і рисунків не повинен бути менше або 

більше ширини тексту. 

Наукові журнали публікують основні вимого до оформлення 
статей та можуть висувати вимоги щодо наявності однієї чи двох 
рецензій на статтю або витягу з протоколу засідання кафедри про 
рекомендацію статті до друку (для авторів, які не мають ученого 
ступеня чи звання). 

 

7.3. Тези наукової доповіді  
Тези доповіді – це опубліковані до початку наукової 

конференції (конгресу, конференції, симпозіуму) матеріали 
попереднього характеру, де викладено основні аспекти наукової 
доповіді. Вони фіксують науковий пріоритет автора і містять 
матеріали, відсутні в інших публікаціях. Можливий виклад однієї 
тези. 

Рекомендований обсяг тез наукової доповіді становить від 
однієї до п’яти сторінок машинописного тексту через один чи 
півтора інтервалу. Схематично структура тез наукової доповіді 
виглядає таким чином: теза – обґрунтування – доказ – аргумент – 

результат –перспективи. 
Готуючи тези наукової доповіді, слід дотримуватися певних 

правил. Мова викладу матеріалів, за вибором авторів, може бути 

українською, російською або англійською. Матеріали (у т.ч. 
рисунки і таблиці) розміщують на аркушах паперу формату А4, у 

лівому верхньому куті проставляють індекс «УДК». Нижче, через 
інтервал, без відступу посередині – ініціали та прізвище автора, 
науковий ступінь, учене звання (кількість авторів – не більше 
чотирьох на кожну публікацію); нижче – назва організації та країна, 
яку представляє автор; через інтервал – назва роботи. Через 
інтервал розміщують текст доповіді (текст вирівняний за шириною, 
шрифт Times New Roman, звичайний, розмір 14 пт, інтервал 
одинарний, абзацний відступ 1,25 см). 
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Студенти обов'язково вказують за допомогою виноски на 
першій сторінці матеріалів прізвище та ініціали наукового 
керівника, його науковий ступінь, учене звання, посаду. 

Виклад суті доповіді доцільно здійснювати в такій 

послідовності:  
– актуальність проблеми; стан розробки проблеми 

(перелічують учених, які зверталися до розробки цієї проблеми); 
– наявність проблемної ситуації між необхідністю її 

вивчення, удосконалення та сучасним станом розробки та втілення; 
– основна ідея, положення, висновки дослідження, якими 

методами це досягнуто;  
– основні результати дослідження, їх значення для розвитку 

теорії та/або практики. 

Посилання на джерела, цитати в тезах доповіді 
використовують рідко. Дозволяється включати цифровий, 
фактичний матеріал. 

Формулювання кожної тези починається з нового рядка. 
Кожна теза містить самостійну думку, висловлену в одному або 
кількох реченнях. Виклад суті ідеї чи положення здійснюється без 
наведення конкретних прикладів. 

Виступаючи на науковій конференції (конгресі, симпозіумі), 
можна послатися на опубліковані тези доповіді і зупинитися на 
одній з основних (дискусійних) тез. Тези засвідчують апробацію 

результатів наукового дослідження. 
 

7.4. Наукова доповідь  
Доповідь – документ, у якому викладаються певні питання, 

подаються висновки, пропозиції. Вона призначена для усного 
(публічного) читання та обговорення. 

Наукова доповідь – це публічне повідомлення, розгорнутий 
виклад певної наукової проблеми (теми, питання). Структура тексту 
доповіді практично аналогічна плану статті й може складатися із 
вступу, основної й підсумкової частин. 

Методика підготовки доповіді на науково-практичну 
конференцію дещо інша, ніж статті. Існують два методи написання 
доповіді. 

Перший полягає в тому, що дослідник спочатку готує тези 
свого виступу, на основі тез пише доповідь на семінар або 
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конференцію, редагує її й готує до опублікування в науковому 
збірнику у вигляді доповіді чи статті. Другий, навпаки, передбачає 
спочатку повне написання доповіді, а потім у скороченому вигляді 
ознайомлення з нею аудиторії. Вибір способу підготовки доповіді 
залежить від змісту матеріалу та індивідуальних особливостей 
науковця. 

Специфіка усного виступу накладає суттєвий відбиток на 
зміст і форму доповіді. При написанні доповіді слід зважати, що 
суттєва частина матеріалу опублікована в її тезах. Крім того, 
частина матеріалу подається на плакатах (слайдах, моніторі 
комп’ютера, схемах, діаграмах, таблицях та ін.). Тому доповідь 
повинна містити коментарі до ілюстративного матеріалу, а не його 
повторення. Можна зупинитися лише на одній (найсуттєвішій, 
дискусійній) тезі доповіді, зробивши посилання на інші, уже 
опубліковані. Це дозволить на 20- 40% скоротити доповідь. 

Доповідач має реагувати на попередні виступи з теми своєї 
доповіді. Доцільним є полемічний її характер: це викликає інтерес 
слухачів. 

При написанні доповіді слід урахувати те, що за 10 хвилин 

людина може прочитати матеріал, надрукований на чотирьох 

сторінках машинописного тексту (через два інтервали). Обсяг 
доповіді становить 8–12 сторінок (до 30 хвилин). Доповідь на 
чотирьох-шести сторінок називається повідомленням. 

Доповідь – це одна з багатьох форм оприлюднення 
результатів наукової роботи, можливість за короткий термін 
«увійти» в наукове товариство за умови яскравого виступу. Якщо 
доповідь зроблено за змістом дисертації, дисертант забезпечує 
апробацію своєї роботи. 

 

Тема 8.  Підготовка науково-педагогічних   кадрів 

8.1. Система планування та організації підготовки наукових 
кадрів у ВНЗ  

8.2. Підготовка кадрів через аспірантуру і докторантуру 

8.3. Індивідуальний план аспіранта, порядок складання і 
контролю 

8.4. Організація та порядок роботи спеціалізованих вчених 
рад 
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§ 8.1. Система планування та організації підготовки 
наукових кадрів у ВНЗ 

Мета: наукова діяльність у ВНЗ є невід’ємною складовою 
освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, 
навчальної і виробничої діяльності у системі вищої освіти. 

Завдання: забезпечення органічної єдності освіти і науки; 
спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок 
для створення нових продуктів; створення стандартів вищої освіти, 
підручників, посібників сучасного рівня; розвиток різних форм 
співпраці вищої школи з наукою; забезпечення безпосередньої 
участі учасників навчально-виховного процесу в НДР; планування 
проведення і виконання науково – педагогічними працівниками 
НДР в межах основного робочого часу; залучення до навчально-

виховного процесу провідних вчених і науковців, працівників в 
наукову діяльність в провідних ВНЗ, зокрема зарубіжних; 
організація наукових, науково-практичних, науково-методичних 
конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних 
курсових, дипломних, випускних робіт учасників навчально-

виховного процесу. 
Основними формами підготовки наукових і науково-

педагогічних працівників є аспірантура і докторантура. 
Аспірантура і докторантура – це процес безперервної освіти, 

підвищення кваліфікацій, здобуття наукового ступеня кандидата 
або доктора наук. 

Науковими ступенями в Україні є  кандидат наук та доктор 
наук. 

Присуджують спеціалізовані вчені ради на підставі 
прилюдного захисту дисертації. Рішення рад про присудження 
наукових ступенів затверджується ВАК України. 

Головною ланкою організації підготовки науково-

педагогічних кадрів у ВНЗ виступає кафедра. Кафедра – базовий 
структурний підрозділ ВНЗ, що проводить навчально-виховну і 
методичну діяльність з однієї або кількох споріднених 
спеціальностей чи навчальних дисциплін і здійснює науково-

дослідну діяльність за певним напрямом. 
Кафедра відкривається за рішенням Вченої ради, якщо до її 

складу входить не менше   5 науково-педагогічних працівників, для 
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яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше три з яких 
мають вчену ступінь чи вчені звання. 

Керівництвом кафедри здійснює завідувач, який обирається 
Вченою радою ВНЗ строком на 5 років, а в національних 
університетах 7 років і з яким укладається контракт. 

До основних напрямів наукової роботи кафедри є: 

- підготовка наукових кадрів через аспірантуру та 
докторантуру; 

- виконання НДР (комплексні наукові теми). 
Підготовка науково – педагогічних кадрів планується, тобто 

визначається число місць в аспірантуру і докторантуру в залежності 
від отриманого бюджетного фінансування. 

Процедура прийому та зарахування до  аспірантури 
визначається ВНЗ. 

Планування науково-дослідної роботи студентів i acпipaнтів 
починається з розробки комплексно-цільових програм за 
спеціальностями i спеціалізаціями економістів i науковців з 
економки. У цих планах, виходячи iз навчального плану та терміну 
навчання, передбачається виконання елементів наукових 
досліджень на весь період навчання у вузі, acпipaнтypi. 
Комплексність програми грунтується на виконанні вcix елементів 
науково-дослідної роботи, максимальне наближення до умов 
економічних досліджень, що виконуються у науково-дослідних 
установах, науково-виробничих підприємствах. Цільова 
спрямованість програми передбачає спеціалізацію наукових 
досліджень щодо майбутньої діяльності економіста, науковця. 

На основі комплексно-цільової програми наукових 
досліджень розробляється ідивідуальний план науково-дослідної 
роботи студента, аспіранта на весь період навчання у вyзi, 
acпipaнтypi. В його основу покладено організацію планування 
науково-дослідних po6iт у науково-дослідних установах. 

Студент, вивчивши тематику науково-дослідних po6iт, 
рекомендовану кафедрою, звертається iз заявою до завідуючого 
випускаючої кафедри про закріплення за ним конкретної теми 
дослідження i виділення наукового керівника. На засіданні 
кафедри затверджується тема дослідження для студентів i наукові 
керівники iз числа викладачів кафедри та залучених наукових 
співробітників науково-дослідних установ. 
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Теми науково-дослідних po6iт для студента затверджуються, 
як правило, для бакалаврів на третьому, а для магістрів на п'ятому 
тepміні навчання. Студенти магістерської програми після вивчення 
спеціального нормативного курсу "Методологія наукових 
досліджень"   приступають до написання наукових статей і тез 
виступів на науково-практичних конференціях.  

 

§ 8.2. Підготовка кадрів через аспірантуру і докторантуру 
Порядок підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів 

в аспірантурі і докторантурі регламентується Положенням про 
підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 
309. Це Положення 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. 

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-

педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура і 
докторантура відкривається при вищих навчальних закладах 
третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них 
закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають 
висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну 
науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу. 

Відкриття і закриття аспірантури і докторантури у вищих 
навчальних закладах, у наукових установах (за винятком наукових 
установ Національної академії наук) здійснює Міносвіти, а в 
наукових установах Національної академії наук - її Президія. 

Аспірантура відкривається з відривом від виробництва та без 
відриву від виробництва, а докторантура - з відривом від 
виробництва. 

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється: 
1) за рахунок: 
 коштів Державного бюджету України - за державним 

замовленням для роботи у державному секторі народного 
господарства; 

 коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту – 

для роботи у державному і недержавному секторах народного 
господарства; 
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2) іноземців та осіб без громадянства на підставі: 
 міжнародних договорів України; 
 загальнодержавних програм; 
 договорів, укладених вищими навчальними закладами, 

науковими установами з юридичними та фізичними особами. 
Вступники до аспірантури або докторантури подають на ім'я 

керівника вищого навчального закладу, наукової установи такі 
документи: 

1) заяву; 
2) особовий листок з обліку кадрів; 
3) список опублікованих наукових праць і винаходів. 
4) медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у; 
5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу 

із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра 
(особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію 
нострифікованого диплома); 

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за 
наявності складених кандидатських іспитів). 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником 
особисто. 

При вступі до докторантури, крім того, подаються: 
1) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора наук (далі - докторська дисертація); 
2) копія диплома про присудження наукового ступеня 

кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - 

копія нострифікованого диплома). 
Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук 

подається вступником особисто. 
Аспіранти і докторанти мають право на: 
1) користування навчально-виробничою, науковою, 

культурно-спортивною, оздоровчою базою вищих навчальних 
закладів, наукових установ; 

2) отримання всіх видів відкритої наукової інформації і 
наукового консультування; 

3) участь у науковій діяльності кафедри, відділу, лабораторії; 
4) отримання державної стипендії встановленого розміру у 

разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за 
державним замовленням; 
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5) переривання навчання з поважних причин з подальшим 
його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а 
також поважність причин визначаються вченою радою вищого 
навчального закладу, наукової установи; 

6) щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, 
які включаються до загального терміну навчання у разі зарахування 
на навчання з відривом від виробництва; 

7) участь у виборах до органів самоврядування вищого 
навчального закладу, наукової установи; 

8) роботу за сумісництвом відповідно до законодавства 
України; 

9) безпечні і нешкідливі умови навчання і праці; 
10) забезпечення впорядкованим житлом - у разі зарахування 

на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням 
– на час навчання за умови оплати вартості користування житлом 

самим аспірантом або докторантом (іногороднім); 
11) працевлаштування згідно з типовою угодою у разі 

зарахування на навчання за державним замовленням або 
контрактом (у разі навчання поза державним замовленням). 

Термін навчання в аспірантурі і перебування в докторантурі 
включається до науково-педагогічного стажу. 

Аспіранти і докторанти зобов'язані: 
1) дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних 

норм поведінки; 
2) глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, 

професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний 
рівень; 

3) опанувати методологію проведення наукових досліджень; 
4) виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією.; 
5) звітувати про хід виконання дисертації на засіданні 

кафедри, відділу, лабораторії, вченої ради вищого навчального 
закладу, наукової установи; 

6) у встановлений термін захистити дисертацію або подати її 
спеціалізованій вченій раді; 

7) дотримуватися статуту і правил внутрішнього розпорядку 
вищого навчального закладу, наукової установи. 

До докторантури приймаються особи, які мають науковий 
ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з 
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обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому 
рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові 
дослідження. Термін перебування в докторантурі на загальних 
умовах не перевищує трьох років. Щороку докторанти подають до 
вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи після 
попереднього обговорення на кафедрі, у відділі, лабораторії звіт про 
виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого 
проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше 
перебування в докторантурі. Результати атестації затверджуються 
керівником вищого навчального закладу, наукової установи. 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які 
мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Термін 
навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує 
трьох років, а без відриву від виробництва – чотирьох років. Для 
проведення прийому до аспірантури створюється приймальна 
комісія під головуванням керівника (заступника керівника) вищого 
навчального закладу, наукової установи. Члени приймальної комісії 
призначаються керівником вищого навчального закладу, наукової 
установи з числа керівників кафедр, відділів, лабораторій, а також 
передбачуваних наукових керівників аспірантів. 

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до 
аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами 
співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з 
урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового 
керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у 
тижневий термін. 

Вступники до аспірантури складають вступні іспити із 
спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або 
магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності, із 
філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, 
німецької, іспанської, італійської, французької) в обсязі навчальних 
програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, 
затверджених Міносвіти. Іспит з іншої іноземної мови складається 
за рішенням вченої ради вищого навчального закладу, наукової 
установи у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над 
дисертацією. 

Аспірант або докторант може бути відрахованим з 
аспірантури або докторантури за грубе порушення правил 
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внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, наукової 
установи, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання 
індивідуального плану роботи без поважних причин. Рішення про 
відрахування аспіранта або докторанта приймає вчена рада вищого 
навчального закладу, наукової установи. Аспірант або докторант, 
який був зарахований до аспірантури або докторантури за 
державним замовленням і відрахований через зазначені причини, 
відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України. 

Відповідальність за рівень організації наукової підготовки в 
аспірантурі і докторантурі покладається на керівника вищого 
навчального закладу, наукової установи. 

 

§ 8.3. Індивідуальний план аспіранта, порядок складання і 
контролю 

Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання 
кандидатських іспитів із спеціальності, іноземної мови та філософії, 
а у разі необхідності - додаткового іспиту, визначеного рішенням 
спеціалізованої вченої ради закладу, установи, де передбачається 
захист дисертації, і заліків з дисциплін, визначених рішенням вченої 
ради вищого навчального закладу, наукової установи з урахуванням 
профілю підготовки, а також педагогічна практика. 

Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-

педагогічних і наукових кадрів. Кандидатські іспити проводяться з 
метою встановлення глибини професійних знань, наукового і 
культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата 
наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної 
діяльності. Складання кандидатських іспитів здобувачами є 
обов'язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата 
наук. 

Здобувач, який має вищу освіту із спеціальності, що не 
відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі 
рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додатковий 
кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі 
науки за Переліком спеціальностей наукових працівників. 

Кандидатські іспити із спеціальності складаються у вищих 
навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації та в 
наукових установах, у яких відкрита аспірантура або є 
спеціалізована вчена рада з відповідної наукової спеціальності. За 
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рішенням приймальної комісії кандидатський іспит із спеціальності, 
залежно від обсягу матеріалу, може проводитися двома етапами з 
виставленням загальної оцінки. 

Комісії з приймання кандидатських іспитів з кожної 
дисципліни призначаються керівником вищого навчального 
закладу, наукової установи у складі голови комісії і не менше двох 
членів з числа кваліфікованих спеціалістів - докторів і кандидатів 
наук. До складу комісії з приймання кандидатського іспиту із 
спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких 
мають бути докторами наук, третій - кандидатом наук з цієї 
спеціальності. 

На кандидатських іспитах можуть бути присутні члени 
відповідної спеціалізованої вченої ради вищого навчального 
закладу, наукової установи, де складається кандидатський іспит, 
керівник, заступник керівника, представники Міносвіти, Вищої 
атестаційної комісії, Національної академії наук, міністерств, інших 
органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні 
заклади, наукові установи, галузевих академій наук. 

Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням 
відповідним наказом керівника вищого навчального закладу, 
наукової установи призначається науковий керівник, як правило, 
доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат 
наук.  

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво 
роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним 
індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне 
написання аспірантом дисертації. 

Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, не менше 
ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри, 
відділу, лабораторії і щорічно атестується науковим керівником. За 
результатами атестації відповідним наказом керівника вищого 
навчального закладу, наукової установи аспірант переводиться на 
наступний рік навчання або відраховується  з аспірантури. 
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§ 8.4. Організація та порядок роботи спеціалізованих 
вчених рад 

Спеціалізована вчена рада приймає дисертацію до 
попереднього розгляду при наявності документів згідно з переліком 
ВАК. Сюди належать: 

 заява на ім’я голови ради з проханням прийняти дисертацію 
до розгляду; 

 особистий листок з обліку кадрів, який засвідчений 
печаткою; 

 засвідчені копії дипломів про вищу освіту;  
 посвідчення про складані кандидатські іспити; 
 висновок установи, де виконувалась дисертація; 
 оригінали публікацій (монографії, статті, тези); 
 дисертація і автореферат; 
 відзив наукового керівника. 
Спецрада призначає комісію у складі не менше 3-х осіб, яка 

вивчає дисертацію і складає свій висновок, який оголошується під 
час розгляду питання про прийом дисертації до захисту. Висновок 
дисертації чітко формулює такі аспекти: актуальність, новизна, 
обґрунтованість, повнота, відповідність дисертації профілю ради, 
рекомендують опонентів і провідну установу. 

Після того, як спеціальна вчена рада вирішила прийняти 
дисертацію до захисту, затвердила офіційних опонентів і провідну 
установу слід подати до Бюлетеня ВАК повідомлення 

встановленого зразка про захист дисертації. Лише після виходу в 
світ об’яви дозволяється розмноження та розсилка автореферату за 
переліком установ. Автореферат  розсилають не пізніше ніж за 
місяць до захисту за переліком установ затверджених ВАК. Один 
примірник дисертації і автореферату передається до бібліотеки 
установи,  де відбудеться захист.  

Копії письмових відзивів офіційних опонентів та провідної 
установи видають здобувачеві не пізніше ніж за 10 днів до захисту. 

Захист дисертації відбувається на спеціалізованій вченій раді 
прилюдно. Він повинен мати характер наукової дискусії з 
докладним аналізом достовірності, обґрунтованості всіх висновків і 
рекомендацій наукового та практичного характеру, що містяться в 
дисертації, і відбуватися в обстановці високої вимогливості, 
принциповості, дотримання наукової етики 
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Один автор Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації : 
монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с. 

Два автора Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : 
навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с. 

Три автора Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. Підприємництво у 
сільській місцевості : довідник. Житомир, 2013. 321 с. 

Чотири 
автори 

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 
рослинництва / Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., 
Нечипорук А. А. Київ : Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с. 
 

Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 172 с. 
П’ять і 
більше 
авторів 

Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. Житомир, 2003. 174 с. 
Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / 
Андрющенко А. І. та ін. ; за ред. М. В. Гринжевського. Київ, 1998. 
124 с. 

Колективни
й автор 

Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. 
учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. ун-

т. Житомир : Полісся, 2015. 648 с. 
Автор і 
перекладач 

Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / пер. с англ. В. Б. 
Боброва. Москва, 1996. 698 с. 
Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту / пер. з англ. В. 
Біленького та ін. Київ : Молодь, 1997. 998 с. 

Частина видання 

Розділ книги Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній сфері 
виробництва. Основи аграрного підприємництва / за ред. М. Й. 
Маліка. Київ, 2000. С. 5–15. 
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Продовження додатку А 
Тези 
доповідей, 
матеріали 
конференцій 

Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих 
органічних відходів на природні ресурси світу. Органічне 
виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. ІІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : Полісся, 2014. С. 103–108 

 

Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток сільськогосподарського 
підприємництва на кооперативних засадах. Кооперативні 
читання: 2013 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4–6 

квіт. 2013 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2013. С. 87–91. 

Статті з 
продовжую-

чих та 
періодичних 
видань 

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку 
підприємництва в аграрній сфері. Вісник Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. 
2013. Вип. 148. С. 31–34. 

 

Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і 
ефективності виробництва органічної агропродовольчої 
продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23–28. 

 

Акмеологічні засади публічного управління / Є. І. Ходаківський 
та ін. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1, т. 2. С. 45–58. 

 

Dankevych Ye. M., Dankevych V. Ye., Chaikin O. V. Ukraine 

agricultural land market formation preconditions. Acta Universitatis 

Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2017. Vol. 65, 

№. 1. P. 259–271. 

Електронні ресурси 

Книги Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика 
: підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: 
ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11. 
2017). 

Законодавчі 
документи 

Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. 
URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315- 18 (дата 
звернення: 02.11.2017). 
 

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного 
сектору економіки на період до 2020 року : проект / М-во аграр. 
політики та продовольства України. URL: 
http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата звернення: 13.10.2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

Продовження додатку А 
Періодичні 
видання 

Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного 
виробництва та ринку органічної продукції в Україні. Ефективна 
економіка. 2013. № 10. URL: 
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvnaekonomika&s=ua&

z=2525 (дата звернення: 12.10.2017). 
 

Neave H. Deming's 14 Points for Management: Framework for 

Success. Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The 

Statistician). 2012. Vol. 36, № 5. P. 561–570. URL: 

http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf (Last accessed: 

02.11.2017).  

 

Colletta L. Political Satire and Postmodern Irony in the Age of 

Stephen Colbert and Jon Stewart. Journal of Popular Culture. 2009. 

Vol. 42, № 5. P. 856–874. DOI: 10.1111/j.1540-5931.2009.00711.x. 

Сторінки з 
веб-сайтів 

Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? 
Екологія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата 
звернення: 12.10.2017). 

Інші документи 

Законодавчі і 
нормативні 
документи 
(інструкції, 
накази) 

Конституція України : станом на 1 верес. 2016 р. / Верховна Рада 
України. Харків : Право, 2016. 82 с.  
 

Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення 
деяких положень : Закон України від 5 жовт. 2017 р. № 2164. 
Урядовий кур’єр. 2017. 9 листоп.  
 

Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затв. 
наказом М-ва фінансів України від 20 квіт. 2015 р. № 449. Все 
про бухгалтерський облік. 2015. № 51. С. 21–42.  

 

Про затвердження Порядку забезпечення доступу вищих 
навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері 
управління Міністерства освіти і науки України, до електронних 
наукових баз даних : наказ М-ва освіти і науки України від 2 
серп. 2017 р. № 1110. Вища школа. 2017. № 7. С. 106–107 
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Продовження додатку А 
Стандарти ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління якістю. [Чинний від 

2001-06-27]. Київ, 2001. 24 с. (Інформація та документація).  
 

СОУ–05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. 
Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики 
України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України) 

Патенти Комбайн рослинозбиральний універсальний : пат. 77937 Україна 
: МПК A01D 41/02, A01D 41/04, A01D 45/02. № а 2011 09738 ; 
заявл. 05.08.2011 ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. 

Дисертації, 
автореферати 
дисертацій 

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до 
організму мешканців сільських територій Полісся України : дис. 
… д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Житомир. нац. агроекол. ун-т. 
Житомир, 2011. 392 с. 
 

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до 
організму мешканців сільських територій Полісся України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 03.00.16. 
Житомир, 2011. 40 с. 

Препринти Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність 
визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-

методами. Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 
2006. 7 с. (Препринт. НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 
06-1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


