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Вступ 

Об’єктивною закономірністю світового розвитку в умовах 

сьогодення є те, що наука стала провідним фактором вирішення 

економічних та соціальних проблем будь-якої держави. Наукове 
обґрунтування стратегічних альтернатив при прийнятті 
управлінських рішень стало основною ланкою суспільного розвитку 

XXI століття. Зростання вимог до вищої професійної освіти, 

підготовки і перепідготовки науково-педагогічних та наукових кадрів 

вимагає якісно нового теоретичного і методичного забезпечення 

науково-дослідницької діяльності. 
Знання методології, теорії, технології, методів та організації 

науково-дослідницької діяльності є базою для магістрів, аспірантів, 

співробітників наукових підрозділів установ різного профілю, 

організаторів науково-дослідницької діяльності всіх рівнів. Зростання 

вимог до професійної підготовки випускників вищих навчальних 

закладів потребує їх більш активного залучення до науково-

дослідницької роботи. Успішне володіння навичками дослідження і 
творчої роботи магістрами допомагає їм порівняно легко включатися 

в професійну діяльність, переводити наукові знання в площину 

практичного використання. 

Мета вивчення дисципліни “Методологія і організація наукових 

досліджень” полягає у висвітленні теоретичних основ, питань 

методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, 
тобто теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного 

проведення наукових досліджень студентами. Оволодіння 

методологією і методами дослідження сприяє розвиткові 
раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової 
творчості.  

Завданням дисципліни є навчання студентів методології наукових 

досліджень економіки, які включають основи наукознавства і 
методику наукових досліджень конкретної проблеми, організацію 

інтелектуальної праці, визначення напрямів досліджень та їх 

ефективність у раціональному господарстві, постановку 

експерименту, узагальнення результатів наукових досліджень у 

наукових звітах, дисертаціях, монографіях, методиках та наукових 

рекомендаціях.  

Предметом дисципліни є методологія наукових досліджень і 
методика дослідження конкретних проблем економіки на основі 
загальнонаукових та емпіричних методичних прийомів певної науки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

що дає змогу досліджувати економічні і соціальні процеси у їх 

спорідненості, відмінності та історичному розвитку. Ці прийоми 

конкретно застосовуються у методиках комплексного системного 

дослідження продуктивних сил і виробничих відносин з метою їх 

постійного удосконалення, безперервного науково-технічного і 
соціально-економічного прогресу суспільства. 

 

1. Література 

Базова: 

1. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 

апробація): навч. посіб.; за ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т., 2010. – 280 с. 

2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень / М.Т. Білуха. – К., 

2002. – 480 с. 

3. Пілюшенко В.Л. Наукове дослідження: організація, методологія, 

інформаційне забезпечення [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / В.Л. Пілюшенко, І.В. Шкрабак, Е.І. Словенко. – К.: 

Лібра, 2004. – 343 с. – Бібліогр.: с. 343. 

4. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень [Текст]: 
підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – 2-ге вид., переробл. і 
доповн. – К.: Знання, 2007. – 317 с. – (Серія «Вища освіта XXI 

століття»). – Бібліогр.: с. 295 –317. 

5. Довідник здобувача наукового ступеня. – К.: Редакція «Бюлетеня 

Вищої атестаційної комісії України», 2008. – 64 с. 

6. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: 

Знання-Прес, 2003. – 295 с. 

7. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених 

звань: Постанова КМУ від 28.06.1997, № 644. 

Рекомендована: 

1. Про вищу освіту: Закон України зі змінами і доповненнями.  

2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р № 435-IV. 

3. Господарський кодекс України  від 16.01.2003 р. №436-IV. 

4. Баскаков А.Я. Методология научного исследования [Текст]: [учеб. 

пособие для студентов вузов] / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков; 

Межрегион. акад. упр. персоналом. – 2-е изд., испр. – К.: МАУП, 

2004. – 213 с. - Библиогр.: с. 208-212. 

5. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис [Текст]: Загальні 
вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, ЮТ): ДСТУ ГОСТ 
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7.1:2006. – Вид. офіц. – Введ. 2007-07-01. – К.: 

Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Система стандартів 

з інформації, бібліотечної та видавничої справи). 

6. Білоусова Т.П. Основи наукових досліджень [Текст]: [навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл.] / Т.П. Білоусова, Ю.О. Маркітантов; 

Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський: 

Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2004. – 119 с. – Бібліогр.: с. 90-92. 

7. Вовканич С. Активізація наукової діяльності молоді в системі 
інноваційного розвитку [Текст] / С. Вовканич, О. Риндзак ; НАН 

України, Ін-т регіон, дослідж. – Л.: ІРД НАН України, 2006. – 184 

с. 

 

2. Тематичний план дисципліни 

Тематичний план дисципліни передбачає перелік основних 

конкретних тем і питань, на які слід звернути увагу при самостійному 

вивченні дисципліни “Методологія і організація наукових 

досліджень”. 

Тема 1. Методологія: сутність, зміст, поняття 

Поняття про діяльність людини: пізнавальну (гносеологічну), 

аксіологічну, праксіологічну. Наука як результат і особливий вид 

пізнавальної діяльності людини. 

Роль філософії в обґрунтуванні проблем наукового дослідження. 

Логічний аналіз об’єкта, суб’єкта і предмета методології наукового 

дослідження. Зміст, структура і значення курсу для наукової 
підготовки спеціаліста, магістра, аспіранта. 

Основи методології наукових досліджень. Об’єкти наукового 

дослідження та їх характеристика. Типологія методів дослідження. 

Фундаментальна, або філософська, методологія. Загальнонаукова 
методологія. Конкретно наукова методологія [1, 2, 6]. 

Тема 2. Проблеми наукового пізнання в історії філософії 
Специфіка пізнавального ставлення людини до світу. Поняття 

гносеології і її місце в системі філософського знання. Особливості 
пізнання природної соціокультурної і духовної сфер. Проблема 
пізнання світу. Агностицизм і його основні різновиди. Проблеми 

наукового пізнання в філософії XVIII – XIX ст. Класична наука і 
філософська епістемологічна рефлексія. Споглядальна концепція 

пізнання. Принцип відображення (Локк, Гольбах). Діяльнісна 
концепція пізнання. Принцип конструктивізму (Кант, Фіхте). 

Гегелівська гносеологія. Принцип тотожності. Марксистська 
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концепція пізнання. Принцип практики (Маркс, Енгельс). 

Некласична наука і філософська епістимологічна рефлексія. 

Неопозитивістська концепція пізнання (Мах, Авенаріус). 

Прагматична пізнавальна концепція (Ч. Пірс, У. Джеме, Дж. Дьюі). 
Проблеми теорії пізнання в філософії неотомізму (Веттер, Марітен). 

Феноменологія Гуссерля. Філософія і методологія соціальних наук. 

Специфіка соціального пізнання [1, 3, 4]. 

Тема 3. Діалектичні та логічні основи наукового пізнання 

Діалектика як система принципів, законів і категорій. Закони та 
категорії діалектики в науковому дослідженні. Поняття принципів 

діалектики та їх роль у науковому пізнанні. Принцип об’єктивності, 
всебічності та взаємозв’язку, розвитку, історичного та логічного в 

науковому пізнанні. 
Закони єдності та боротьби протилежностей, якості та кількості, 

заперечення та їх роль у процесі пізнання. 

Категорії діалектики, їх роль у пізнанні реального світу. 

Одиничне, особливе та загальне, сутність і явище, причина і наслідок, 

зміст і форма, необхідність і випадковість, можливість і дійсність у 

процесі пізнання предметів та явищ матеріального і духовного світу. 

Значення діалектики в науковому пізнанні та практичній 

діяльності людей. 

Формальна логіка у науковому пізнанні. Поняття про логічний 

закон. Закони логіки – форма вираження внутрішніх суттєвих 

структурних зв’язків наших думок, які відображають закономірні 
зв’язки буття реального світу. Співвідношення законів формальної та 
діалектичної логіки. Закон тотожності, його сутність і об’єктивна 
основа. Вимоги закону визначеності та однозначності думки у 

процесі наукового пізнання. Значення закону суперечності для 

пізнавальної та практичної діяльності людей. Закон виключеного 

третього, його визначення та логічний зміст. Об’єктивні основні 
вимоги цього закону. Роль закону виключеного третього у науковій і 
практичній діяльності людей. Закон достатньої підстави, його 

сутність та основні вимоги. Логічні помилки, пов’язані з порушенням 

вимог закону. Значення цього закону в науково-пізнавальній і 
практичній діяльності людей у різних сферах суспільного життя. 

Поняття аргументації, доказу та їх структура. 

Види і правила доказу в процесі наукового пізнання. Прямий і 
непрямий доказ. Основні правила, що випливають із законів 
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тотожності, несуперечності та достатньої підстави, яких необхідно 

дотримуватися у процесі наукового пізнання. 

Поняття спростування та його логічна структура. Значення 

аргументації та доказу в пізнанні, науці. 
Розробка програми наукового спостереження, типові помилки при 

цьому. Переваги та недоліки опитування. Структура експерименту, 

експериментальна ситуація, типові помилки в проведенні 
експерименту [1, 3, 4, 6]. 

Тема 4. Специфіка наукового пізнання 

Наука в системі суспільства. Відмінність наукового пізнання від 

звичайного, художнього та інших способів опанування реальної 
дійсності. Основні ознаки наукового пізнання. Дисциплінарний та 
міждисциплінарний аналіз науки. Специфіка філософсько-

методологічного дослідження науки. Позитивізм – неопозитивізм – 

постпозитивізм як світогляд і методологія наукового пізнання. 

Поняття об’єкта та предмета наукового дослідження. Поняття про 

метод, методологію та рівні наукового дослідження. Змістовна і 
формалізована методологія. Види змістовної методології: 
філософська, загальнонаукова, конкретно-наукова. 

Типологія методів наукового пізнання: філософські, 
загальнонаукові, загально логічні, емпіричні та теоретичні. 

Рівні наукового дослідження: емпіричний і теоретичний, їх 

відмінність за предметом, методами і формами наукового знання. 

Вибір конкретних методів дослідження. Використання методів 

наукового пізнання. Методи, що застосовуються на емпіричному й 

теоретичному рівнях досліджень. Методи теоретичних досліджень [1, 

2, 3, 4, 6]. 

Тема 5. Концептуальні основи наукового знання 

Передумови наукового мислення і діяльності. Експлікація поняття 

і теорій науки. Необхідні умови коректного наукового пояснення. 

Пізнавальний статус наукових законів моделі розвитку науки. 

Демаркація від індивідуальних психологічних, колективістських 

умов. Сцієнтизм і антистієнтизм. 

Наукове і ненаукове знання. Форми ненаукового знання. Наука як 

соціокультурний феномен. Наукова картина світу і її еволюція. Різні 
моделі раціональності. Концептуальні і світоглядні засади наукового 

знання. 

Поняття синергетики й евристики. Взаємозв’язок епістемології і 
соціальної філософії [1, 4, 6]. 
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Тема 6. Зміст та структура процесу наукового дослідження.  

Проблема істини 

Основні проблеми гносеології. Логіка пізнавального ставлення 

людини до світу (оптимізм, скептицизм, агностицизм). Суб’єкт і 
об’єкт наукового дослідження. Дослідження як відображення і як 

творчість. Об’єктивне та суб’єктивне в гносеологічному образі. 
Чуттєве пізнання та його основні форми. Логічне пізнання та його 

основні форми. Інтуїція та її роль у раціональному пізнанні. 
Діалектика чуттєвого та раціонального в процесі наукового 

дослідження. Сутність сенсуалізму, емпіризму, раціоналізму та 
ірраціоналізму. 

Проблеми істини у філософії та науці. Істина та її роль у 

науковому дослідженні. Об’єктивність і конкретність істини. 

Діалектика абсолютного та відносного в істині. Істина та помилкова 
думка. Критерії наукового пізнання та знання. Гносеологічні функції 
практики. 

Специфіка дослідження соціальної дійсності. Суспільство як 

об’єкт соціального дослідження. Людина як об’єкт і суб’єкт 
наукового пізнання. Соціальні потреби, інтереси та їх вплив на 

процес дослідження суспільних явищ. 

Методика дослідження, її зміст і принципи розробки. Етапи 

досліджень. Предмет, мета та завдання досліджень. Наукова 
проблема і обґрунтування теми дослідження. Характеристика 
основних етапів дослідження. Основні вимоги програми дослідження. 

Структура програми дослідження. Алгоритм розробки програми [1, 2, 

3, 4, 6]. 

Тема 7. Основні етапи та форми процесу наукового 

дослідження 

Основні етапи наукового дослідження і логіка їх пізнавального 

циклу. Виявлення, формування і постановка наукової проблеми як 

однієї з форм наукового знання. Практичні та теоретичні причини, що 

зумовлюють постановку проблеми. Сутність, характер і шляхи 

вирішення наукової проблеми. 

Виявлення і нагромадження фактів дійсності – важливий етап у 

науковому дослідженні. Поняття про факти дійсності, їх види та 
зміст. Відмінність між фактом-подією та науковим фактом. Логіка 
виявлення фактів дійсності, їх пояснення та узагальнення. 

Формування та обґрунтування наукових гіпотез як процес 

поглиблення наукового дослідження. Види гіпотез та їх роль у 
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дослідженні явищ і процесів реальної дійсності. Значення гіпотез у 

прогнозуванні розвитку матеріального та духовного світу. 

Формування наукової теорії – основний етап у процесі наукового 

дослідження. Поняття наукової теорії, її сутності та структури. 

Ознаки і функції наукової теорії. Роль теорії у формуванні та 

розвитку знань, науки, наукової картини світу. Наука як особливий 

вид духовного виробництва, пізнавальної діяльності вчених. 

Основи наукової організації дослідного процесу. Особливості 
творчої праці у дослідницькій діяльності. Організація праці та її 
планування у наукових дослідженнях. Раціональний трудовий режим 

дослідника і організація робочого місця [1, 4, 6]. 

Тема 8. Рівні та методи наукового дослідження 

Поняття про емпіричні та теоретичні рівні наукового дослідження. 

Методи нагромадження емпіричного матеріалу та вираження його в 

різних формах емпіричного знання. Методи спостереження, 

вимірювання, опису, експерименту та їх роль у дослідженні. 
Методи теоретичного узагальнення емпіричного матеріалу та 

вираження його в різних формах теоретичного знання. 

Загальнонаукові та загально логічні методи наукового пізнання. 

Аналіз і синтез. Порівняння, абстрагування та узагальнення. Індукція, 

дедукція та аналогія. Моделювання і формалізація. Системний аналіз. 
Програмно-цільовий підхід. Комплексні дослідження. 

Аксіоматичний і гіпотетико-дедуктивний методи. Порівняльний і 
структурно-функціональний методи. Логіко-математичний та 
імовірнісний методи. Історичний і логічний методи. Сходження від 

абстрактного до конкретного. Емпіричні методи дослідження у групі 
економічних наук. Ситуаційні методи, що використовуються у 

менеджменті та маркетингу. Методи порівнянь, групувань, 

табличних, графічних, балансових, індексних, ланцюгових 

підстановок. Лінійне програмування. Теорія масового 

обслуговування. Методи ділових ігор. Контент-аналіз. Кластерний 

аналіз. Діагностування. Матричний метод. Дисперсійний, 

комерційний, регресійний аналіз. Прогностичні методи. 

Дисперсійний, комерційний, регресійний аналіз. Прогностичні 
методи. Методи експертних оцінок. Статичні та динамічні моделі. 
Методи перевірки результатів наукового дослідження [1, 2, 3, 4]. 
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Тема 9. Організація науково-дослідної роботи магістрів 

Види та форми науково-дослідної роботи магістрів. Класифікація 

наукових досліджень. Теоретичні, експериментальні дослідження. 

Фундаментальні і прикладні дослідження. Пошукові, описові, 
причинно-наслідкові та прогностичні дослідження. Кабінетні і 
польові дослідження. Дослідження, які проводяться самостійно 

суб’єктом. Дослідження, що проводяться спеціалізованими 

дослідницькими фірмами. Дослідження, які проводяться спільно. 

Науково-дослідна робота (НДР) магістрантів у навчальний та 

позанавчальний час. 

Реферування літератури. Виконання магістерської роботи. 

Обґрунтування теми, розробка її змісту, проведення наукового 

дослідження, апробація результатів дослідження у практичній 

діяльності підприємств-об’єктів дослідження. Участь у розробці 
держбюджетної та госпдоговірної тематики кафедри. Участь у 

конкурсах наукових робіт магістрів, науково-практичних 

конференціях. Складання наукової доповіді, наукової статті. 
Планування науково-дослідної роботи магістрантом. Складання 

індивідуального плану роботи магістранта. Розробка календарного 

плану виконання випускної науково-кваліфікаційної роботи. Розробка 
плану впровадження результатів наукових досліджень. 

Завдання наукових досліджень у підготовці економістів і наукових 

кадрів. Види і форми науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. 

Планування, облік і контроль науково-дослідної роботи студентів і 
аспірантів. Організація науки і підготовка наукових кадрів. 

Структура магістерської роботи. Вимоги до магістерської роботи 

та відмінності між дисертаціями на здобуття наукового ступеня 

кандидата і доктора наук. Процедура підготовки та захисту 

магістерської роботи. Типові помилки в написанні та оформленні 
магістерської роботи [1, 3, 4, 6]. 

Тема 10. Оформлення результатів наукових досліджень та їх 

впровадження у практику 

Підготовка даних до обробки. Ручна обробка інформації. Введення 

обробки в ЕОМ та її обробка. Аналіз та інтерпретація одержаних 

даних. Форми звітності. 
Систематизація результатів дослідження. Види систематизації 

дослідження та їх зміст. Докази, гіпотези, висновки та рекомендації, 
науковий експеримент, коригування попередніх пропозицій, 

літературний огляд досліджуваної теми. Викладення висновків та 
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рекомендацій у формі реферату, наукової статті, тез доповіді, звіту 

про виконану науково-дослідну роботу, курсової, випускної 
магістерської роботи. Види рефератів: наукові, інформативні. Зміст 
рефератів, вимоги до рефератів. Наукова стаття.  

Звіт про НДР, його зміст і методику складання. Сутність звіту з 
НДР. Архітектоніка звіту з НДР: титульний аркуш, список 

виконавців, реферат, основна частина звіту, висновки, рекомендації, 
список використаних джерел, додатки. Вимоги до складання звіту 

згідно з ДСТУ 3008-95. 

Впровадження результатів закінчених досліджень та розрахунок їх 

ефективності. Кінцеві результати НДР, місце і форми їх застосування. 

Порядок впровадження результатів НДР у практику діяльності 
підприємств. Здавання замовнику НДР. Акти здавання-приймання 

готової продукції НДР, їх зміст. Впровадження завершених 

досліджень: дослідне випробовування методик, рекомендацій, 

інструкцій, положень. 

Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії. 
Економічна, науково-технічна, соціальна ефективність. Розрахунок 

економічної ефективності наукових досліджень [2, 3, 4, 5, 7]. 

 

3. Вказівки до виконання теоретичної частини  

контрольної роботи 

Відповідно до навчального плану спеціальності 8.03060103 

“Менеджмент природоохоронної діяльності” студенти заочної форми 

навчання мають виконати контрольну роботу, метою якої є 
закріплення теоретичних знань, набутих студентами при 

самостійному вивченні матеріалу. 

Перед написанням контрольної роботи студенту необхідно 

опрацювати теоретичний матеріал для того, щоб він зміг 
орієнтуватися в основних питаннях дисципліни.  

Кожен студент виконує контрольну роботу згідно із своїм 

варіантом, який вибирається за двома останніми цифрам шифру 

залікової книжки.  

Для виконання теоретичної частини контрольної роботи з 
таблиці 1 на перехресті останньої і передостанньої цифр шифру 

залікової книжки приймається три номери, за якими із розділу 4 

виписуються відповідні питання. Наприклад, студент, шифр залікової 
книжки якого закінчується цифрами 25, повинен дати відповіді на 
теоретичні питання під номерами 13, 38, 63.  
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Таблиця 1. 

Вибір теоретичних питань для виконання контрольної роботи  

Передостання 

цифра 

залікової 
книжки 

 

Остання цифра залікової книжки 

0 або 1 2 або 3 4 або 5 6 або 7 8 або 9 

0 або 5 1.26.51 2.27.52 3.28.53 4.29.54 5.30.55 

1 або 6 6.31.56 7.32.57 8.33.58 9.34.59 10.35.60 

2 або 7 11.36.61 12.37.62 13.38.63 14.39.64 15.40.65 

3 або 8 16.41.66 17.42.67 18.43.68 19.44.69 20.45.70 

4 або 9 21.46.71 22.47.72 23.48.73 24.49.74 25.50.75 

 

4. Перелік теоретичних питань до контрольної роботи 

1. Поняття наукового дослідження 

2. Вимоги до наукового дослідження 

3. Роль науки в науково-технічній революції 
4. Наукові та науково-педагогічні кадри, їх атестація та підготовка 
5. Управління розвитком науки і техніки 

6. Поняття, зміст і функції науки 

7. Види і форми науково-дослідної роботи студентів 

8. Планування, облік і контроль науково-дослідної роботи студентів 

9. Методологія теоретичних досліджень 

10. Аналітичні методи досліджень 

11. Ймовірнісно-статистичні методи досліджень 

12. Методологія та розробка план-програми експерименту 

13. Методи оцінки та засоби вимірювань 

14. Методи графічного відображення результатів вимірів 

15. Методи підбору емпіричних формул 

16. Основні принципи оптимального планування експерименту 

17. Методи системного аналізу 

18. Об’єкти наукового дослідження  та їх класифікація 

19. Аксіоматизація знань та причинні зв’язки у методології наукових 

досліджень 

20. Гіпотези у наукових дослідженнях 

21. Докази у методології наукових досліджень 

22. Вибір напрямку наукового дослідження 

23. Оцінка економічної ефективності теми 

24. Процес наукового дослідження та його характеристика 
25. Дослідна і завершальна стадії науково-дослідного процесу 
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26. Конкретно-наукові (емпіричні) методичні прийоми та їхні 
процедури у дослідженні економіки 

27. Методика дослідження, її зміст і принципи розробки 

28. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових 

дослідженнях 

29. Типологія методів дослідження 

30. Розвиток економічних наук та їх класифікація 

31. Використання математичних методів в дослідженнях 

32. Основні напрямки досліджень з економіки 

33. Наукова проблема і обгрунтування теми дослідження 

34. Державна система науково-технічної інформації 
35. Інформаційно-пошукові системи 

36. Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень 

37. Економічна інформація, її класифікація і призначення у науково-

дослідному процесі 
38. Кодування економічної інформації та використання її у науково-

дослідному процесі 
39. Фактографічна інформація та використання її у науково-

дослідному процесі 
40. Носії економічної інформації і використання їх у науково-

дослідному процесі 
41. Науково-технічна патентна інформація 

42. Державна система патентної інформації 
43. Авторське право 

44. Право на відкриття та винахід 

45. Правовий статус суб’єктів наукової та науково-технічної 
діяльності 

46. Організація роботи з науковою літературою 

47. Первинна і вторинна інформація 

48. Подібність і моделювання в наукових дослідженнях 

49. Математична цифрова подібність і моделювання 

50. Автоматизовані системи наукових досліджень 

51. Фізична подібність і моделювання 

52. Аналогова подібність і моделювання 

53. Характеристика автоматизованих систем обробки економічної 
інформації 

54. Класифікатори техніко-економічної інформації та застосування їх 

у науково-дослідному процесі 
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55. Проектна документація до створення АСОІ і використання її в 

науково-дослідному процесі 
56. Контроль захисту даних АСОІ 
57. Особливості науково-дослідного процесу в умовах АСОІ 
58. Аналіз теоретико-експериментальних досліджень і формування 

висновків та пропозицій 

59. Складання звітів по науково-дослідних роботах 

60. Підготовка наукових матеріалів до публікації 
61. Розробка та експериментальна перевірка моделі, головних ідей, 

концептуальних положень, що покладені в основу дослідження 

62. Усне представлення інформації 
63. Вивчення теоретичного і практичного стану проблему 

64. Види систематизації результатів дослідження та їх зміст 
65. Основні поняття і визначення математичних методів та методів 

статистичної обробки наукових даних. 

66. Розрахунок економічної ефективності наукових досліджень 

67. Впровадження результатів завершених наукових робіт 
68. Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії 
69. Основні принципи управління науковим колективом 

70. Ділове листування 

71. Організація ділового спілкування 

72. Формування і методи зближення колективу 

73. Психологічні аспекти взаємовідносин керівника і підопічного 

74. Управління конфліктами в колективі 
75. Види наукових досліджень (експериментальні, теоретичні, 

історіографічні, порівняльно-аналітичні). 
 

5. Вказівки до виконання практичної частини контрольної 
роботи 

Практична частина контрольної роботи вибирається за 
останньою цифрою залікової книжки [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

 

6. Перелік практичних завдань 

0. Напишіть анотацію на одну з наукових праць (посібник, підручник, 

монографію). 

1. Висуніть та науково обгрунтуйте гіпотезу (за вибором). 

2. Напишіть та представте тези доповіді (за вибором). 

3. Напишіть рецензію на наукову працю (за вибором). 

4. Напишіть наукову статтю за напрямом діяльності. 
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5. Проведіть спостереження за колективом в якому ви працюєте у 

вигляді сукупності емпіричних тверджень. 

6. Створіть анкету та проведіть опитування співробітників за 
найбільш актуальною темою колективу. 

7. Виберіть проблему дослідження та науково обгрунтуйте її. 
8. Виберіть тему досліджень та науково обгрунтуйте її. 
9. Розробіть структуру програми дослідження (за вибором). 

 

7. Вимоги до оформлення контрольної роботи 

Контрольна робота виконується вручну у передбачені учбовою 

програмою терміни. На початку роботи вказується номер варіанта. 

Перед відповіддю на питання вказуються умови. Теоретичні питання 

повинні бути висвітлені достатньо широко для розкриття їх суті. 
Розрахунки проводяться повністю з написанням і розшифровкою 

формул і приведенням необхідних висновків. Сторінки повинні бути 

пронумеровані. У кінці контрольної роботи наводиться список 

використаної літератури.  

Контрольна робота здається на кафедру, реєструється і після 

перевірки повертається студенту. У разі необхідності, 
доопрацьовується. При зарахуванні контрольної роботи студент 
допускається до заліку.  

 

8. Питання до захисту контрольної роботи 

1. Зміст науки та характеристика її складових 

2. Головна функція науки у суспільстві 
3. Зміст емпіричних та теоретичних знань 

4. Організація та управління наукою в Україні 
5. Підготовка наукових кадрів в Україні 
6. Процес наукового дослідження та його об’єкти 

7. Призначення і зміст класифікації об’єктів дослідження 

8. Методологія проведення дослідження з використанням ПЕОМ 

9.  Призначення методики дослідження конкретної теми 

10. Суть реферування друкованих літературних джерел 

11.  Причини, що обумовлюють виникнення проблеми 

12.  Вибір проблеми дослідження 

13.  Зміст обгрунтування теми дослідження 

14.  Критерії наукової новизни теми дослідження 

15.  Практична значущість теми дослідження 

16. Основні принципи організації науково-дослідного процесу 
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17.  Елементи організації науково-дослідного процесу 

18.  Зміст організації управління науково-дослідним процесом 

19.  Суть організації обслуговування науково-дослідного процесу 

20.  Фактори, що впливають на ефективність наукової праці 
21.  Суть інформаційного забезпечення наукових досліджень 

22.  Класифікація інформації, що використовується у наукових 

дослідженнях 

23.  Системи кодування інформації у наукових дослідженнях 

24.  Характеристика АСОІ для наукових досліджень 

25. Функціонування та принципи побудови АСОІ 
26.  Структура обчислювальної системи АСОІ 
27.  Бібліографія та її призначення 

28.  Характеристика бібліографічних показників економічної 
літератури 

29. Види систематизації результатів досліджень 

30.  Методика складання наукового та інформативного реферату 

31.  Структура статті за результатами наукових досліджень 

32.  Зміст стандарту із складання звітів про виконану науково-

дослідну роботу 

33.  Суть монографії і дисертації, їх особливості та відмінність від 

інших публікацій 

34.  Зміст проектно-конструкторської документації 
35.  Характеристика теоретичного, прикладного і соціального ефекту 

від НДР 

36.  Методика розрахунку ефективності НДР 

37.  Захист інтелектуальної власності 
38.  Патентування та його особливості 
39.  Зміст ліцензування та його значення в НДР 

40.  Впровадження результатів НДР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


