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МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни 

План 

1. Предмет, завдання та зміст дисципліни «Методологія наукових 

досліджень». 

2. Наука як система знань. 

3. Наука і наукові дослідження в мин ул і  та сучасну епохи. 

4. Наукове дослідження як форма розвитку науки .  

5. Роль та місце  наукових досліджень у системі підготовки 

магістрів економічних спеціальностей. 

6. Форми та види науково-дослідної роботи студентів. 

 

1. Предмет, завдання та зміст дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» 

 

Предметом дисципліни є методологія наукових досліджень і методика 

дослідження конкретних проблем економіки на основі загальнонаукових та 
емпіричних методичних прийомів певної науки, що дає змогу досліджувати 

економічні та соціальні процеси у їх спорідненості, відмінності та 

історичному розвитку. Цей курс має загальнометодологічний напрям для 

студентів різнопрофільних вищих навчальних закладів, хоч орієнтований 

на конкретні дослідження економіки, пов'язаної з іншими міжгалузевими 

проблемами технічних, екологічних, гуманітарних та соціальних наук. 

Завданням дисципліни є навчання студентів методології наукових 

досліджень економіки, які включають основи наукознавства та методику 

наукових досліджень конкретної проблеми, організацію інтелектуальної 
праці, визначення напрямів досліджень та їх ефективність у раціональному 

господарюванні, постановку експерименту, узагальнення результатів 

наукових досліджень у наукових звітах, дисертаціях, монографіях, методиках 

та наукових рекомендаціях. 

Зміст дисципліни полягає у формуванні наукового світогляду та 

творчих навичок студентів у межах навчального процесу. Залучення 

студентів до наукових досліджень сприяє підвищенню якості підготовки та 

професійного рівня майбутніх фахівців. Основні положення організації та 

проведення наукових досліджень студентами – це процес проходження від 

обґрунтування теми до оформлення результатів їхнього дослідження. 

З цією метою у програми вищих навчальних закладів включено науково-

дослідну роботу студентів, виконання якої передбачається при глибокому 

вивченні даної дисципліни. 
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2. Наука як система знань 

 

Розвиток науки йде від збирання фактів, їх вивчення та систематизації, 
узагальнення зв'язаної, логічно стрункої системи наукових знань, яка 

дозволяє пояснити відомі факти та передбачати нові. 
Поняття науки ґрунтується на її змісті та функціях у суспільстві. 
Головна функція науки – пізнання об'єктивного світу, щоб його вивчати 

та при можливості удосконалювати. 

У розвиненому суспільстві важливою функцією науки є розвиток 

системи знань, які сприяють найраціональнішій організації виробничих 

відносин та використанню виробничих сил в інтересах усіх членів 

суспільства. Вона включає в себе ряд конкретних функцій: 

пізнавальну – задоволення потреб людей у пізнанні законів природи та 

суспільства; 

культурно-виховну – розвиток культури, гуманізація виховання та 

формування нової людини; 

практично-діючу – удосконалення виробництва та системи суспільних 

відносин, тобто безпосередньої виробничої сили матеріального 

виробництва. 

 

3. Наука і наукові дослідження в мин ул і  та сучасну епохи 

 

Наука – це динамічна система знань, які розкривають нові явища у 

суспільстві та природі з метою використання їх у практичній діяльності 
людей. 

Сукупність знань про науку зумовила формування нової науки – 

наукознавства, науки про науку. 

Наукознавство – це вчення про загальні закономірності розвитку і 
функціонування науки як системи знань. 

Уникнути хибних течій у науці допомагає також вивчення історії 
розвитку науки як еволюційним, так і революційним шляхом. 

Революція у науці – це перерва поступовості, розрив формально-логічної 
послідовності розвитку, стрибок у історичному русі знань. 

Перша науково-технічна революція (ХV-ХVІІ ст.) відкинула систему 

Аристотеля та геоцентричне вчення Птоломея, подолала середньовічну 

схоластику та зусиллями Коперника, Кеплера, Галілея, Декарта, Ньютона 

та інших  вчених створила наукові основи математики, астрономії, 
механіки, медицини, тобто саме природознавство. Цей період 

характеризується масштабним розвитком промислового виробництва. На 

зміну феодальній суспільно-економічній формації прийшла 

капіталістична, що характеризується розвитком продуктивних сил і 
ускладненням виробничих відносин. 
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Друга науково-технічна революція (XIX ст.) зруйнувала метафізичні ідеї 
незмінності природи та утвердила діалектичні ідеї загального розвитку та 

зв'язку у природі на основі атомістичної теорії та періодичного закону в 

хімії, вчення про збереження й перетворення енергії у фізиці, а також 

клітинної й еволюційної теорії у біології. Вплив науки ще більше виявляється у 

розвитку продуктивних сил, з’являються нові галузі виробництва, 
загострюються суперечності з виробничими відносинами у суспільстві. 

Третя науково-технічна революція (з кінця XIX ст.) почалася з руйнування 
концепції неподільного атома й створення квантово-механічної системи 

світосприймання, яка характеризується кількісними фізичними властивостями 

мікросистем. У ході цієї революції наука проявляє революціонізуючий вплив на 

розвиток виробництва та виробничих відносин. 

Науково-технічна революція розпочалася у фізиці, поширилася потім на 

хімію, теоретичну та технічну кібернетику, космознавство та інші науки. До 

середини 50-х років вона охопила біологію та набула, таким чином, 

загального характеру. 

Четверта науково-технічна революція (з кінця XX ст.) охопила 
інтелектуальну діяльність, починаючи з інформаційних образів в економіці, 
штучного інтелекту у нових технологіях і продовжується в біології, інформатизації 
суспільства, розвивається світова глобалізація у науці та техніці. 

Хто володіє інформацією, той володіє світом – так характеризується 

інформаційна революція, яка поширюється у всіх галузях науки, техніки, 

виробництві, соціології, суспільстві. 
Розвиток науки та техніки пов'язаний з ускладненням методів і форм наукових 

досліджень, використанням складної апаратури (атомних реакторів, машинних 

комплексів та ін.). В сучасних умовах масштабні наукові дослідження 
провадяться великими колективами, а вчений є їх активним учасником. Таким чином, 

науково-технічна революція зумовила індустріалізацію науки. 

 

4. Наукове дослідження як форма розвитку науки  

 

Наукове дослідження – це процес вивчення певного об'єкта з метою 

встановлення закономірностей його виникнення, розвитку та перетворення 

в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей. 

Метою наукового дослідження є досягнення основного результату на 

основі всебічного, достовірного вивчення об’єкта дослідження, його 

структури, характеристик, зв'язків на основі розроблених в науці 
принципів і методів пізнання, а також впровадження їх у практику 

діяльності та отримання відповідного ефекту. 

Об'єктом дослідження може бути об’єкт матеріального світу, явище, 

їх якості, зв'язок між явищами та якостями тощо, на які направлено 

дослідження. 
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Предмет дослідження – це методологічна характеристика 

дослідження, тобто усе те, що знаходиться в межах об'єкту дослідження. 

 

5. Роль та місце  наукових досліджень у системі підготовки 

магістрів економічних спеціальностей 

 

Напрями економічних досліджень визначаються розвитком соціально-

економічних відносин у суспільстві, задоволення потреб населення у 

матеріальних, культурних та соціальних благах. Формування нових 

економічних відносин в Україні, перехід від командно-адміністративної 
системи до ринкових відносин, надання пріоритету соціальне орієнтованій 

економіці є визначальними для наукових досліджень. 

Соціально-економічна природа будь-якої економічної системи 

визначається не формою господарювання, а основними виробничими 

відносинами (способом поєднання робочої сили із засобами виробництва і 
розподілу їх за галузями виробництва). Кожна форма господарювання має 
власний зміст, незалежно від того, які виробничі відносини вона 
обслуговує. Перехідні за формою відносини – це продукт взаємодії 
продуктивних сил і виробничих відносин. Капітал створює матеріальні умови 

для більш високої форми виробництва, тобто використання індустріальних і 
науково-технічних продуктивних сил та відповідної кваліфікації робочої сили. 

Перехід України до соціальне орієнтованого ринкового господарства 

потребує здійснення Державотворення через розбудову політичної 
незалежності країни та її національної економіки. Звідси потреба 

вироблення довгострокової економічної політики переходу до соціально 

орієнтованих ринкових відносин, спрямування економічних реформ на 
тісний зв'язок із соціальними гарантіями. Особливого значення для створення 

багатоукладної економіки набуває посилення економічної ролі держави, 

створення сучасного механізму державного регулювання, визначення 

реалістичного, цивілізованого шляху переходу до ринкових відносин з 
урахуванням наявного потенціалу. Цей шлях до багатоукладної економіки 

пролягає через роздержавлення та приватизацію засобів виробництва. 
Першочергового розв'язання наукою потребують проблеми оптимальних 

меж і можливостей державного сектора економіки на сучасному етапі; 
створення механізму сприяння продуктивному підприємництву; розвитку 

ринкових інфраструктур. 

Важливим напрямом економічних досліджень є проблема впливу 

роздержавлення та приватизації, розвитку підприємництва на зміну 

структури виробництва; сприяння розвитку ринкової конкуренції й нового, 

не волюнтаристського, ціноутворення, жорсткої фінансової політики 

держави в оптимізації податкової системи. 
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Наука має розв'язати проблему, як поряд із створенням державної 
системи регулювання економіки, забезпеченням соціального захисту 

населення, в умовах формування ринкових відносин створити не тільки 

державу, а й соціально-економічну основу обмеження міжнародного 

фінансово-спекулятивного капіталу, торговельно-мафіозних структур, 

припинити руйнівні процеси у державі. 
Найважливішим напрямом економічних досліджень є також 

зовнішньоекономічні програми співробітництва. Крім того, економічні 
дослідження застосовуються при вирішенні великомасштабних програм, 

галузевих і внутрішньогалузевих, а також у комплексній програмі 
науково-технічного прогресу, яка являє собою довгостроковий прогноз 
розвитку економіки. 

Програмно-цільові методи використовуються також у плануванні та 

організації наукових досліджень у економіці. Вони дають змогу 

сконцентрувати в певному напрямі значні ресурси, забезпечити їх 

високоефективне, цільове використання. При цьому обґрунтовується 

пріоритетність тих цілей дослідження, для досягнення яких розробляється 
комплексна програма. 

 

6. Форми і види науково-дослідної роботи студентів 

 

Наукова робота для студентів є складовою навчального плану та 
організовується на основі «Положення про наукову роботу студентів», 

розробленого Міністерством освіти і науки України, де чітко сформульовані 
завдання для кафедр і факультетів, які зводяться до наступного: 

поєднання навчання з науковою роботою студентів з метою отримання 

конкретних результатів, які можуть бути інтелектуальною власністю студента і 
використовуватись у подальшій роботі; 

залучення студентів до участі в науково-дослідній діяльності наукових 

шкіл, забезпечення співробітництва з провідними науковими та науково-

педагогічними працівниками як ВНЗ, так і наукових закладів; 

безпосередня участь студентів у проведенні фундаментальних досліджень, 
залучення їх до виконання як держбюджетних, так і госпдоговірних тем; на цих 

матеріалах мають виконуватись дипломні роботи. 

Усі види і форми науково-дослідної роботи студентів спрямовані на 

активізацію творчих здібностей, застосування наукових методів при 

вирішенні практичних завдань. 

Науково-дослідна робота студентів у межах навчального плану є 
обов'язковою для кожного студента та охоплює майже всі форми 

навчальної роботи: 
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написання наукових рефератів з конкретної теми в процесі вивчення 

дисципліни соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних та професійно-

орієнтованих, спеціальних дисциплін, курсів спеціалізації та за вибором; 

виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних 

завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку; 

виконання нетипових завдань дослідницького характеру в період 

виробничої практики та на замовлення; 
підготовка та захист курсових і дипломних робіт, пов'язаних із науковою 

проблематикою кафедри. 

 

Тема 2. Поняття про напрямок, наукову проблему, тему НДР 

План 

1. Класифікація наукових досліджень.  

2. Вибір теми НДР та вимоги до неї (актуальність, наукова новизна, 

економічна ефективність та значимість, зв'язок з виробництвом тощо). 

3. Обгрунтування теми та її оцінка. 

 

1. Класифікація наукових досліджень 

 

Види наукових досліджень: 

1.  Залежно від джерел фінансування: 

держбюджетні – фінансуються з бюджету; 

госпрозрахункові – фінансуються за договорами із замовниками. 

2. За сферою використання: 

фундаментальні; 
прикладні. 
3. За видами досліджень: 

пошукові; 
науково-дослідні; 
науково-виробничі. 
4. За тривалістю розробок: 

довгострокові – більше одного року; 

короткострокові – протягом одного року. 

5. За складом досліджуваних якостей об’єкта: 

комплексні; 
диференційовані. 
6. За методами дослідження: 

теоретичні – ґрунтуються на використанні логічних і математичних 

методів та засобів пізнання та їх результатом є встановлення нових 

залежностей, якостей та закономірностей; 
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теоретико-експериментальні – теоретичні дослідження, які пов’язані 
одночасно з дослідною перевіркою виявлених якостей, залежностей та 

закономірностей у конкретних об’єктах; 

експериментальні – дослідження, які проводяться в конкретних 

об’єктах з метою виявлення нових якостей, залежностей, закономірностей 

або перевірки висунутих раніше теоретичних положень. 

7. За місцем проведення: 

лабораторні; 
виробничі. 
8. За ступенем важливості для економіки: 

на замовлення міністерств, відомств, установ, підприємств; 

за планом або ініціативою інституту чи кафедри. 

 

2. Вибір теми НДР та вимоги до неї 
 

Проведення будь-якого дослідження починається із вибору наукового 

напряму, проблеми, теми та визначення наукових питань. 

Науковий напрямок – сфера дослідження наукового колективу, який 

впродовж відповідного часу розв’язує ту чи іншу проблему. 

Під проблемою розуміють складне наукове завдання, яке охоплює 

значну область дослідження та має перспективне значення. 

Після обґрунтування проблеми, її структури визначається тема НДР. 

Тема – це наукове завдання, яке охоплює визначену галузь наукового 

дослідження. Вона формується на основі загального ознайомлення з 
проблемою, в межах якої буде проводитись дослідження. 

Розрізняють три різновиди тем:  

– теми як результат розвитку проблем, над якими працює певний 

науковий колектив;  

– ініціативні теми;  

– замовлені теми (за актуальністю й економічною значимістю мають 

низку переваг над іншими, тому насамперед їх потрібно аналізувати з 
позицій реальності виконання і можливостей створення теоретичної бази).  

Правильно вибрана тема забезпечує успішне виконання наукових 

досліджень. Вибору теми передує детальне ознайомлення з вітчизняними 

та зарубіжними джерелами науково-технічної інформації за обраною та 

суміжною з нею тематикою.  

 

3. Обгрунтування теми та її оцінка 

 

При проведенні наукових досліджень важливо не лише вдало вибрати 

тему, а й правильно її обґрунтувати: вказати актуальність, визначити мету, 

завдання, об’єкт і предмет дослідження тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Основними критеріями вибору теми наукового дослідження є: 

1. Загально-державна ефективність: 

актуальність теми – необхідність, невідкладність її розробки для 

потреб розвитку науки, держави, галузі, підприємства.  

наукова новизна – повинна бути науковою, а не технічною, тобто 

принципово новою. Все що відомо не може бути предметом наукового 

дослідження. 

практична значущість – визначається тим, де і яким чином результати 

дослідження можна використати на практиці.  
2. Відповідність профілю закладу: 

спеціалізація закладу – дає змогу застосувати накопичений досвід 

виконання наукових робіт з певної тематики. 

наявність і спеціалізація наукових кадрів – скорочує термін розробки та 

знижує витрати на НДР. 

матеріально-технічна база – передбачає використання новітніх засобів 

електронно-обчислювальної техніки, термінальні пристрої підготовки, 

збирання та подання інформації з підприємств на обчислювальний цент 

3. Забезпечення фінансуванням і впровадженням результатів 

дослідження: 

джерела фінансування – визначають джерело фінансування (бюджетне 

чи госпрозрахункове), розмір коштів. 

рентабельність розробки – отримання прибутків від розробки для 

наукового закладу. 

забезпечення впровадження результатів дослідження – створення 

умов для впровадження результатів. 

 

Тема 3. Методологія наукових досліджень 

План 

1. Методологія науки. 

2. Елементи систематизації та узагальнення фактів. 

3. Методи теоретичних і емпіричних досліджень. 

4. Методи теоретичних досліджень. 

5. Експериментальні методи дослідження. 

 

1. Методологія науки 

 

Методологія – це вчення про методи дослідження, про правила мислення 

при створенні теорії науки. Поняття методології є складним і в різних 

літературних джерелах пояснюється по-різному. Найбільш доцільним є 
визначення методології як теорії методів дослідження, створення наукових 

концепцій, як системи знань про теорію науки або системи методів 

дослідження. 
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Зараз методологія виступає як окрема наукова дисципліна, яка вивчає 
технологію проведення наукових досліджень; опис і аналіз етапів досліджень і 
низку інших проблем. 

Головна мета методології науки – вивчення та аналіз методів, засобів, 

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

емпіричному, так і теоретичному рівнях пізнання. 

 

2. Елементи систематизації та узагальнення фактів 

 

Масові емпіричні дані піддаються систематизації та узагальненню. 

Комплекс послідовних дій по узагальненню даних включає їх зведення, 

упорядкування й класифікацію, визначення типових рівнів явищ, 

оцінювання ступеня варіації. 
Класифікація (типологія, групування) – це поділ сукупності на 

однорідні в певних межах групи одиниць. Саме однорідність 

(однотипність) забезпечує необхідну для узагальнення порівнянність 

даних, змістовність і реальну значущість узагальнюючих показників. 

Узагальнення даних передбачає розрахунок такої характеристики, у 

якій би взаємно компенсувалися індивідуальні відмінності окремих 

одиниць і виявлялося те спільне, типове, загальне, що притаманне усій 

множині даних. Найпоширенішим узагальненням є середня величина. 

 

3. Методи теоретичних і емпіричних досліджень 

 

Теоретичне дослідження з методологічної точки зору належить до 

вищого рівня наукового знання. Воно розкриває та обґрунтовує більш 

глибинні та суттєві сторони явищ, які вивчаються. 

Загальнонаукові методи використовуються в теоретичних і емпіричних 

дослідженнях. До них належать: 

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: 
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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 попереднього прикладу 

то спочатку аналізують продуктивність праці в цілому по об’єднанню, а 

потім по його виробничих одиницях. 

Дедукція та індукція – взаємно-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 та 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 
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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 – несуттєва. Моделі поділяють на два види: 

матеріальні та ідеальні. Матеріальні моделі втілюються у певному 

матеріалі – дереві, металі, склі і т. ін. ідеальні моделі фіксуються в таких 

наочних елементах, як креслення, рисунок, схема, комп’ютерна програма. 

абстрагування (від лат. аbstrahere – відволікати) — метод наукового 

пізнання, оснований на формуванні образу реального об'єкта шляхом 

мисленного 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. 

На основі загальнонаукових методів дослідження явищ, які 
відбуваються у природі і суспільстві, у кожній науці сформувалися 

емпіричні методи, що ґрунтуються на досвіді розвитку конкретної науки та 

застосуванні її у практичній діяльності людей. Це переважно методи 

чутливості – відчуття, сприймання й уявлення. 
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Узагальнюючи конкретно-наукові методичні прийоми, які 
застосовуються у різних економічних науках, їх можна об’єднати у такі 
групи: 

органолептичні (від грец. – знаряддя, інструмент) – методичні 
прийоми дотикового характеру, коли дослідження провадяться способом 

безпосереднього дотику до об’єктів спостереження. До них належать: 

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 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. 

хіміко-технологічні дослідження – прийом визначення якості сировини 

та 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 
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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 – 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 та використання об’єкта; 

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 даного аналізу 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 
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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. 

економіка-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 – це інформаційна сукупність, яка подає 

досліджуваний об’єкт у вигляді моделі. При формуванні інформаційної 
моделі необхідно забезпечити повноту 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. При моделюванні використовується 

нормативно-правова, договірна, облікова, звітна та інша інформація про 

об’єкти. При цьому вивчаються об’єкти основних фондів, товарно-

матеріальні цінності, кошти та інші засоби, відображені в системі 
планової, договірної, нормативно-правової та облікової інформації. 

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. 

 

4. Методи теоретичних 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). 
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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); 

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. Ні те, ні інше не дає підстав 

відкинути гіпотезу або прийняти її. Гіпотеза може суперечити навіть 
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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. 

 

5. Експериментальні методи дослідження 

 

Найбільш ефективним джерелом емпіричних знань є науковий 

експеримент. Експеримент — це система операцій, впливу або спостережень, 

спрямованих на одержання інформації про об'єкт при дослідницьких 

випробуваннях, які можуть проводитись в природних і штучних умовах при 

зміні характеру проходження процесу. 

Основною метою експерименту є перевірка теоретичних положень 
(підтвердження робочої гіпотези), а також більш широкого та глибокого 

вивчення теми наукового дослідження. 
Експеримент має бути проведений за можливістю в короткі терміни з 

мінімальними затратами та з високою якістю отриманих результатів. 

Експериментальні дослідження є лабораторними та виробничими. В 

окремих випадках виробничий експеримент ефективно проводити методом 

анкетування. Цей метод дозволяє зібрати широку інформацію з питання, яке 

цікавить. 

Залежно від теми наукового дослідження обсяг експерименту може бути 

різним. Для проведення будь-якого експерименту слід розробити 
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методологію, тобто загальну структуру (проект) експерименту, постановку 

та послідовність виконання експериментальних досліджень. 

При обробці результатів вимірів і спостережень широко використовують 

графічні методи, за допомогою яких наочно можна побачити результати, 

виявити загальний характер функціональної залежності змінних величин, які 
вивчаються; встановити наявність максимуму або мінімуму функції. Для 

дослідження закономірностей між процесами (явищами), які залежать від 

багатьох, інколи невідомих чинників, застосовують кореляційний аналіз. 
У практиці виділяють три напрями, що визначають необхідність 

проведення експерименту. 

Перший – теоретично отримана аналітична залежність, яка однозначно 

трактує процес дослідження. У цьому випадку обсяг експерименту для 

підтвердження встановленої залежності мінімальний, оскільки вона 
однозначно визначається експериментальними даними. 

Другий випадок – теоретичним шляхом встановлено тільки характер 

залежності. Обсяг експерименту дещо більший. 

Третій випадок – теоретично не вдалось одержати будь-якої залежності. 
Розроблено тільки передбачення про якісні закономірності процесу. У 

багатьох випадках доцільно проводити пошуковий експеримент. Обсяг 
експерименту значно збільшується. 

 

Тема 4. Оформлення результатів науково-дослідної роботи 

План 

1. Загальні вимоги до змісту. 

2. Загальні вимоги до оформлення. 

3. Нумерація в НДР. 

4. Правила подання ілюстрацій. 

5. Правила подання таблиць. 

6. Вимоги до написання формул. 

7. Мова і стиль НДР. 

8. Правила цитування та посилання на використані джерела. 

9. Оформлення списку використаних літературних джерел. 

10. Рецензування роботи і написання доповіді. 
 

1. Загальні вимоги до змісту 

 

Основні вимоги щодо структури та порядку оформлення наукових 

документів регламентуються Державним стандартом України ДСТУ 3008-

95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення» від 01.01.1996 р. 

Загальні вимоги до змісту НДР: 

чіткість і логічна послідовність викладення матеріалів; 
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переконливість аргументації; 
чіткість і точність формулювань, що виключають можливість 

неоднозначного розуміння; 

конкретність висвітлення результатів роботи; 

обґрунтованість рекомендацій та пропозицій. 

Структура НДР: 

Вступна частина містить такі структурні елементи: 

обкладинку (сторінки 1 і 2 обкладинки, вона надає користувачеві перше 

уявлення про звіт і тому має бути чіткою, зрозумілою та інформативною. 

Вона має зовнішній та внутрішній боки, на яких розміщують необхідні 
дані. Зовнішній бік обкладинки містить такі дані: ідентифікатори звіту; 

міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або міжнародний 

стандартний номер серіального видання (ISSN); відомості про виконавця 

роботи – юридичну особу (організацію) або фізичну особу; повну назву 

документа; ім'я (імена) та прізвище (прізвища) автора (авторів) звіту (за 

бажанням автора замість імені може проставлятись перша літера імені з 
крапкою); рік видання звіту; ціну, якщо вона визначена, та назву 

організації, яка розповсюджуватиме звіт; спеціальні записи, що 

стосуються додержання авторського права, прав видання та продажу; 

юридичні інструктивні позначення щодо процедури користування або 

дозволу про тимчасове користування; 

титульний аркуш – є першою сторінкою звітів і править за основне 

джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку 

документа. Він містить дані, які подають у такій послідовності: обмеження 

щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це необхідно; 

ідентифікатори звіту; міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) 

або міжнародний номер серіального видання (ISSN) - наводять для звітів, 

котрі видаються; відомості про виконавця роботи – юридичну особу 

(організацію) або фізичну особу; грифи затвердження та погодження 

(якщо воно необхідно); повна назва документа; підписи відповідальних 

осіб, включаючи керівника роботи; рік складення (затвердження) звіту; 

дата пріоритету автора, якщо це необхідно; будь-які спеціальні записи 

(відомості про зв'язок даного звіту з іншими роботами; відомості про 

контакти, доповіді або назва конференції, де було представлено роботу 

тощо), якщо це необхідно; 

список авторів – вміщують безпосередньо за титульним аркушем, 

починаючи з нової сторінки. У списку в загальному випадку наводять 

імена (або перші літери імен) та прізвища авторів, їх посади, вчені ступені, 
вчені звання з зазначенням частини звіту, підготовленої конкретним 

автором. Якщо звіт виконаний одним автором, відомості про нього 

подають на титульному аркуші; 
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реферат – призначений для ознайомлення зі звітом. Він має бути 

стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти 

рішення про доцільність читання всього звіту. Він має бути розміщений 

безпосередньо за списком авторів, починаючи з нової сторінки. У випадку, 

якщо список авторів не складають, реферат розміщують за титульним 

аркушем. Реферат повинен містити: відомості про обсяг звіту, кількість 

частин звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел 

згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані 
додатків); текст реферату; перелік ключових слів. Реферат може містити 

інформацію про умови розповсюдження звіту (якщо такі виставляються). 

Текст реферату повинен відбивати подану у звіті інформацію і, як 

правило, у такій послідовності: об'єкт дослідження або розроблення; мета 

роботи; методи дослідження та апаратура; результати та їх новизна; 

основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні 
характеристики та показники; ступінь впровадження; взаємозв'язок з 
іншими роботами; рекомендації щодо використання результатів роботи; 

галузь застосування; економічна ефективність; значущість роботи та 

висновки; прогнозні припущення про розвиток об'єкта дослідження або 

розроблення. 

Реферат належить виконувати обсягом не більш як 500 слів, і, бажано, 

щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4. 

зміст – розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з 
нової сторінки. До змісту включають: перелік умовних позначень, 

символів, одиниць, скорочень і термінів; передмову; вступ; послідовно 

перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони 

мають заголовки) суті звіту; висновки; рекомендації; перелік посилань; 

назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. У змісті 
можуть бути перелічені номери й назви ілюстрацій та таблиць з 
зазначенням сторінок, на яких вони вміщені. 

перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів – 

усі прийняті у звіті малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, 
скорочення та терміни пояснюють у переліку, який вміщують 

безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Незалежно від 

цього за першої появи цих елементів у тексті звіту наводять їх 

розшифровку; 

передмову - якщо її передбачено, в ній умішують супровідні нотатки, 

що пояснюють певні аспекти роботи, простежують історичні умови для 

даної роботи тощо. Передмову вмішують у кінці вступної частини після 

переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, 

починаючи з нової сторінки. Передмову може бути розміщено на 

внутрішньому боці обкладинки (сторінка 2 обкладинки). 
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2. Загальні вимоги до оформлення 

 

Залежно від особливостей і змісту звіт складають у вигляді тексту, 

ілюстрацій, таблиць або їх сполучень. 

Звіт оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). За 
необхідності допускається використання аркушів формату А3 (297 х 420 

мм). 

Його виконують машинописним або машинним (за допомогою 

комп'ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу. 

За машинного способу звіт виконують згідно з вимогами цього 

стандарту та стандарту на виконання документів з використанням 

друкувальних і графічних пристроїв виведення ЕОМ. 

Допускається включення до звіту сторінок, виконаних методом 

репрографії. 
3а машинописного способу виконання звіт друкують через півтора 

інтервали; за машинного – з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за 

умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менш ніж 1,8 

мм. 

Допускається окремі частини звіту виконувати різними способами – 

мАшинописним або машинним. 

Текст звіту слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: 

верхній, лівий і нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм. 

Під час виконання звіту необхідно дотримуватись рівномірної 
щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усього звіту. У 

звіті мають бути чіткі, нерозпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки. 

Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж 

усього звіту. 

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, 
мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально 

наближуватись до щільності основного зображення. 

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти 

підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж 

місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом 

або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору. 

Незалежно від способу виконання звіт повинен забезпечувати 

можливість виготовлення з нього копій належної якості способами 

репрографії і відповідати основним вимогам до документів, які підлягають 

мікрофільмуванню, згідно з чинними стандартами з репрографії та 

мікрографії. 
Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у звіті 

наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і 
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наводити назви організацій у перекладі на мову звіту, додаючи (при 

першій згадці) оригінальну назву. 

Скорочення слів і словосполучень у звіті – відповідно до чинних 

стандартів з бібліотечної та видавничої справи. 

Структурні елементи «СПИСОК АВТОРІВ», «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», 

«ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ПЕРЕДМОВА», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», 

«РЕКОМЕНДАЦІЇ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх назви 

правлять за заголовки структурних елементів. 

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти 

можуть мати заголовки. 

Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів слід 

розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без 
крапки в кінці, не підкреслюючи. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід починати з 
абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, 
не підкреслюючи, без крапки в кінці. 

Абзацний підступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту 

звіту та дорівнювати п'яти знакам. 

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють 

крапкою. Перенесення слів у заголовку розділів не допускається. 

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути: 

- за машинописного способу – не менше ніж три інтервали; 

- за машинного способу – не менше ніж два рядки. 

Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома 

заголовками приймають такою, як у тексті. 
Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту 

й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки 

один рядок тексту. 

Оформлення тексту, ілюстрацій і таблиць за машинного способу їх 

виконання повинно відповідати вимогам цього стандарту з урахуванням 

можливостей комп'ютерної техніки. 

У разі видання звіту його оформлення має відповідати вимогам чинних 

стандартів з бібліотечної та видавничої справи та цього стандарту. 

 

3. Нумерація в НДР 

 

Сторінки звіту, слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись 

наскрізної нумерації впродовж усього тексту звіту. Номер сторінки 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 
Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок звіту. 

Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють. 
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Ілюстрації й таблиці, розмішені на окремих сторінках, включають до 

загальної нумерації сторінок звіту. 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти звіту слід нумерувати 

арабськими цифрами. Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в 

межах викладення суті звіту і позначатися арабськими цифрами без 
крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д. Підрозділи звіту повинні мати порядкову 

нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з 
номера розділу та порядкового номера підрозділу, відокремлених 

крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад 1.1, 1.2 і 
т. д. Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу 

або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового 

номера пункту або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та 

порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту 

крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 і т.д. Якщо текст 

поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком додатків, 

порядковими номерами. Номер підпункту складається з номера розділу, 

порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового 

номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 

1.1.1.3 і т.д. Якщо розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти і 
далі - на підпункти, номер підпункту складається з номера розділу, 

порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, 

відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.3, 1.2.1 і т. д. Після номера 

підпункту крапку не ставлять. Якщо розділ або підрозділ складається з 
одного пункту або пункт складається з одного підпункту, його нумерують. 

 

4. Правила подання ілюстрацій 

 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) 

слід розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадуються 

вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути 

посилання у звіті. 
Якщо ілюстрації створені не автором звіту, необхідно при поданні їх у 

звіті дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права. 

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у звіті, мають 

відповідати вимогам стандартів «Единой системы конструкторской 

документации» та «Единой системы программной документации». 

Фотознімки розміром менше за формат А4 мають бути наклеєні на 

аркуші білого паперу формату А4. 

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, наприклад, «Рисунок 

3.1 – Схема розміщення». 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у 

додатках. 

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 – другий 

рисунок третього розділу. 

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її 
на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, 
пояснювальні дані - на кожній сторінці, і під ними позначають: «Рисунок 

___, аркуш ___». 

Ілюстрації, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті з 
зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені. 
 

5. Правила подання таблиць 

 

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють 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 тексті звіту. 

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією 

в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер 

таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, 
відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого 

розділу. Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім 

першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і 
відбивати зміст таблиці. 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, 

таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або 

поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи 

в кожній частині таблиці її головку і боковик. 

При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик 

заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими 

цифрами у першій частині таблиці. 
Слово «Таблиця ____» вказують один раз зліва над першою частиною 

таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці ___» з 
зазначенням номера таблиці. 

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з 
малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. 
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Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. 

У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і 
підзаголовки граф указують в однині. 

Інші вимоги до виконання таблиць - відповідно до чинних стандартів 

на технічну документацію. 

Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням 

їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони 

розміщені. 
Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а 

також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не 

проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею. 

 

6. Вимоги до написання формул 

 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в 

якому вони згадуються, посередині сторінки. 

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не 

менше одного вільного рядка. 

Формули і рівняння у звіті (за винятком формул і рівнянь, наведених у 

додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. 

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і 
порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, 

наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. 

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або 

рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до 

формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій 

послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. 
Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід 

давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу 

словом "де" без двокрапки. 

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається 

тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на 

початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на 

знакові операції множення, застосовують знак "х". 

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, 

відокремлюють комою. 

 

7. Мова і стиль НДР 

 

Характерними рисами наукової мови є точність, ясність, стислість, 

смислова завершеність. Неправильно вжиті слова й словосполучення та 
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лексичні помилки можуть спотворити висловлену думку, викривити смисл 

написаного. Для наукового тексту характерним є формально-логічний 

спосіб викладення матеріалу, наявність міркувань, що сприяють 

доведенню істини, обґрунтуванню основних висновків, використання 

спеціальної термінології. Ключові терміни і логічні підсилення часто 

виділяються курсивом або іншим шрифтом. 

При викладенні наукових результатів увага зосереджується на змісті та 

логічній послідовності повідомлення. Спеціальні функціонально-лексичні 
засоби наукової мови вказують на такі логічні зв'язки: 

послідовність розвитку думки (спочатку; передусім; по-перше; по-

друге; насамкінець тощо); 

причинно-наслідкові відношення (завдяки тому, що..; внаслідок ...; 

окрім того...; оскільки...; водночас; інші); 

підсумовування (отже; таким чином; підбиваючи підсумок; інші). 

Як засоби зв'язку використовують також займенники, прикметники та 

прислівники: цей, даний, такий, названий, зазначений. Слова дійсно і 
насправді вказують, що наступний за ними текст має слугувати 

доведенням, слова з іншого боку, навпаки, проте, але, втім готують до 

сприйняття протиставлення, або – до пояснення. Названі й подібні їм 

слова є покажчиками, які попереджають про варіанти думки автора, 

інформують про особливості його доводів. Проте зловживати цими 

словами не варто. 

У науковому тексті використовують увідні слова і словосполуки, які 
вказують на ступінь вірогідності результатів. Завдяки цим словам той чи 

інший факт можна представити: 

як цілком імовірний (дійсно, звичайно; певна річ; звісно; адже); 

як припустимий (як видно; певно; очевидно); 

як можливий (ймовірно; можливо; мабуть). 

Обов'язковою умовою об'єктивності викладення матеріалу є вказівка на 

джерело: ким висловлена та чи інша думка, кому конкретно належить той 

чи інший вираз. У тексті це реалізується за допомогою спеціальних 

увідних слів і словосполук (на повідомлення; за даними...; на думку...; на 

наш погляд). 

У сучасних роботах стало неписаним правилом висловлювати свої 
міркування стосовно проблеми у множині, тобто замість «я» вживати 

«ми». Аби звузити поле вживання цих займенників, використовують різні 
словесні конструкції, зокрема: 

неозначено-особові речення (визначають напрями аналізу...; оцінюють 

вплив на ...); 

форми викладення від третьої особи (автор вважає..); 

речення з пасивним станом (розроблено комплексний підхід до....) тощо. 
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8. Правила цитування та посилання на використані джерела 

 

Для ідентифікації поглядів при зіставленні різних точок зору, для 

підтвердження власних доводів посиланням на авторитетне джерело 

наводяться цитати. Нагадаємо загальні техніко-орфографічні правила їх 

оформлення: 

текст цитати береться в лапки і приводиться у тій граматичній формі, 
як у першоджерелі; 

якщо цитата повністю відтворює текст, її починають з великої літери в 

усіх випадках, крім одного, коли цитата є частиною речення автора. 

Кожна цитата повинна мати посилання на джерело, бібліографічний 

опис якого подається відповідно до вимог діючого стандарту. 

Бібліографічні посилання можна: 

винести з тексту вниз сторінки, використовуючи для зв'язку з текстом 

знаки зносок; 

винести за текст, посилаючись на список джерел інформації. Номер 

джерела і номер сторінки, на якій надрукована цитата, беруться у 

квадратні дужки [5, с. 122]. 

Коли першоджерело недоступне, можна скористатися цитатою, 

наведеною в іншому виданні, зробивши бібліографічне посилання словами 

«Цит. за...». 

Окрім прямого цитування, часто застосовують переказ тексту 

першоджерела своїми словами. При непрямому цитуванні треба бути 

максимально точним при викладенні думки автора.  

Спираючись на зміст цитат, можна створити систему переконливих 

доказів, які потрібні для об'єктивної характеристики явища. 

 

9. Оформлення списку використаних літературних джерел 

 

Бібліографічний список подається відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006 «Система стандартів з інформації. бібліотечної та видавничої 
справи. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».  

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту, наводять у 

кінці тексту звіту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях 

тексту мають бути посилання. 

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони 

вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є 
посиланнями в тексті (номерні посилання). 

Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до 

чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. 
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10. Рецензування роботи і написання доповіді 
 

Рецензія (відгук про наукову роботу) — це робота, в якій критично 

оцінюються основні положення та результати дослідження, що 

рецензується. Особливу увагу привертає актуальність теоретичних 

положень, оригінальність прийнятих методів дослідження, новизну та 
достовірність отриманих результатів, їх практичну значимість. 

При написанні рецензії, як правило, дотримуються такої послідовності: 
обґрунтування необхідності (актуальність) розробки теми дослідження; 

оцінка ідейного та наукового змісту (основна частина рецензії), мови, 

стилю; 

послідовність викладення результатів дослідження; 

оцінка ілюстративного матеріалу, обсягу досліджень та рукопису 

(рекомендації щодо скорочення або доповнення); 

загальні висновки; підсумкова оцінка дослідження. 

Критика рецензента повинна бути принциповою, науково-обґрунтованою, 

але разом з тим і доброзичливою, сприяти покращенню дослідження 

Доповідь або повідомлення містить стисле викладення основних 

наукових положень автора. їх практичне значення, висновки та пропозиції. 
Час доповіді – 10-20 хв., аргументація повинна бути короткою та чіткою. 

Необхідно виділити основну ідею доповіді, не слід деталізувати окремі 
положення. 

Не рекомендується доповідь (повідомлення) читати перед аудиторією, її 
використовують лише для довідок та цитування. 

Емоційність, впевненість доповідача, його вміння полемізувати 

забезпечують контакт з аудиторією, концентрують увагу слухачів. 

Головним у наукової доповіді є зміст та наукова аргументація. 
Виразність і дохідливість мови при викладенні доповіді в значній мірі 

залежать від темпу, голосності та інтонації. 
Спокійна, повільна манера викладення завжди імпонує слухачам. 

Доповідачу необхідно слідкувати за правильністю літературного 

мовлення, вживати слова у відповідності з їх змістом. 

Відповідати на запитання необхідно коротко, за сутністю, проявляти 

скромність в оцінці своїх наукових результатів, витриманість и такт навіть 

у випадках різких виступів опонентів. 

Самокритичність та поважне відношення до ділової товариської критики 

— важлива умова усунення недоліків у дослідженнях. 

 

Тема 5. Наукове дослідження і методика його виконання в економіці 

План 

1 Процес наукового дослідження та його характеристика. 

2. Об'єкт дослідження в економіці. 
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3. Методика дослідження, її зміст і принципи розробки. 

4. Ефективність наукових досліджень і критерії її оцінки. 

 

1. Процес наукового дослідження та його характеристика 

 

Наукове дослідження – це цілеспрямований процес виробництва нових 

знань, які розкривають нові явища у суспільстві та природі, для використання їх 

у практичній діяльності людей. 

Особливість економічних досліджень полягає у тому, що у них не можна 
застосовувати ні мікроскоп, ні хімічні реактиви, бо їх заміняє абстракція. За 
допомогою абстракції в процесі дослідження виявляють закономірності та 

зв'язки, пізнають сутність явищ і законів розвитку суспільства, визначають 

взаємозв'язки між економічними явищами, прогнозують розвиток 

економічних процесів. Вивчаючи закономірності цих процесів, треба мати 

на увазі, що наука у всіх галузях знань відкриває проявлення певних законів, 

розмірності та еволюцію розвитку. Сам по собі закон, у тому числі й 

економічний, не проявляється у повній відповідності з його формулюванням 

і погодженням з дійсністю, а проявляється він відповідно з впливом природних, 

суспільних, технічних та інших  пов'язаних з цим законом факторів. 

Закономірності розвитку суспільства – це передусім закономірності 
розвитку матеріального виробництва. Суспільні відносини складні та 

багатогранні, вони охоплюють усі сторони життя людини та суспільства. 

Дослідження економіки показує, що зв'язки між її явищами не однакові за 

силою, характером і спрямованістю. Зв'язки можуть бути істотними та 

неістотними, безпосередніми та опосередкованими, випадковими та 

необхідними, внутрішніми та зовнішніми. Тому в процесі дослідження 
добирають лише ті методи, які дають змогу правильно розрахувати й 

охарактеризувати суттєві зв'язки з метою їх економічного регулювання. 

Так, за допомогою математичної статистики можна правильно 

сформулювати завдання, які виникають при аналізі закономірностей 

економічних явищ і процесів. Разом з тим захоплення у деяких економічних 

дослідженнях математичною статистикою призводить до хибних 

результатів. Штучні парні та багатогранні зв'язки між ознаками одного або 

кількох об'єктів ускладнюються рівняннями регресії та тісноти зв'язків. 

Віднайдені параметри регресійних рівнянь і показники тісноти зв'язків 

після апробації виявляються несуттєвими. Тому наукове дослідження – це 
складний процес виробництва знань, необхідних для людської спільності. 

 

2. Об'єкт дослідження в економіці 
 

Усякий динамічний процес, пов'язаний з використанням засобів і 
предметів праці, а також самої праці, складається з організаційної, 
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технологічної та завершальної стадій. Науково-дослідний процес – це 
сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних 

за допомогою певних процедур. Складається він з таких стадій: 

організаційної; дослідної; узагальнення, апробації та реалізації результатів 
дослідження. 
На організаційній стадії відбувається: 
1. вивчення стану об'єкта дослідження – передбачає конкретизацію теми 

та попереднє визначення теоретичних посилок її дослідження. При 

конкретизації теми визначається її місце у науковій проблемі, 
встановлюється зв'язок між суміжними темами, які раніше виконувалися 
іншими дослідниками або плануються до розробки, визначаються й 

обґрунтовуються об'єкти дослідження. Попереднє визначення теоретичних 

посилок включає в себе вивчення стану об'єкта, наукової та теоретичної 
новизни гіпотез, що висуваються для дослідження: 

- визначення теоретичних основ розробки теми в економічних 

дослідженнях передбачає встановлення повноти висвітлення її у раніше 

виконаних дослідженнях, обґрунтування наукової новизни і необхідності 
подальшого вивчення, виходячи із народногосподарської потреби у цих 

знаннях. При цьому слід зібрати матеріал, провести його первинну обробку, 

узагальнити, дати теоретичне пояснення меті дослідження, зробити 

практичні висновки, рекомендації спочатку з одного питання, а потім перейти 

до дослідження інших питань теми. Проте за будь-яких умов дослідник 

повинен починати свою роботу з вивчення теоретичних передумов, які 
дають змогу подати наукову значущість проблеми в цілому і визначити 

місце у ній досліджуваній темі; 
- вивчення історії питання та сучасного стану проблеми дає змогу 

уникнути дублювання дослідження, помилок інших дослідників, а також 

використати їх знання та досвід. Історія питання викладається слідом за 
теоретичними основами. Такий порядок пояснюється тим, що дослідник 

приступаючи до висвітлення історії, повинен певною мірою володіти теорією 

питання, оскільки вона орієнтує його при відбиранні історичного матеріалу; 

- збирання, відбирання та вивчення інформації здійснюється, як 

правило, за літературними джерелами, які відображають стан теми 

дослідження, звітами науково-дослідних, проектних і технологічних 

організацій, а також за економічними показниками діяльності підприємств і 
корпорацій, які містяться у бухгалтерському обліку, звітності, нормативно-

плановій, договірній  і комерційній документації; 
- висування та обґрунтування гіпотез завершує вивчення 

теоретичних посилок до досліджуваної теми. На цьому етапі аналізується 

сучасний стан проблеми, окреслюється коло питань, що залишилися 

недослідженими, але мають певне значення для розвитку економічної науки. 

При цьому висуваються і обґрунтовуються гіпотези, які будуть відправним 
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пунктом при визначенні перспектив подальшого вивчення проблеми і 
встановлення параметрів дослідження. Висування гіпотез ґрунтується на 
науковому прогнозуванні тенденцій розвитку досліджуваних явищ. 

2. виконується організаційно-методична підготовка дослідження – 

передбачає: 
- розробку програми дослідження, в якій зазначається дослідник-

виконавець (відділ, лабораторія, кафедра), замовник теми, завдання, зміст і 
методи дослідження, очікуваний результат; 

- розробку техніко-економічного обґрунтування, яке містить 

найменування теми й проблеми, до якої вона включена, дані про замовника, 

наукового керівника, підстави для виконання та класифікацію НДР 

(теоретичну, пошукову, прикладну, конструкторську розробку), кошторисну 

вартість і строки виконання, місце і час можливого впровадження; 

- складання плану дослідження теми, який містить  вступ, розділи, 

підрозділи, пункти, які мають змістовий заголовок і висновок. При складанні 
деталізованого плану дослідження необхідно додержувати вимог і правил 

оформлення державного стандарту «Звіт про науково-дослідну роботу», 

включаючи виділення етапів виконання робіт за темою. У плані 
визначаються підприємства, на базі яких провадитимуться дослідження, 

уточнюється час відряджень, передбачаються засоби збирання інформації 
тощо; 

складання методики дослідження та робочого плану. Методика 

дослідження характеризує методи та прийоми, які передбачається 

застосовувати при виконанні робіт з конкретної теми, висуваються 

гіпотези дослідження та їх доведення. Робочий план складається відповідно до 

програми та плану дослідження теми, де відображають календарні строки 

початку та закінчення робіт за етапами, вартість робіт і питомий відсоток їх у 

повній сумі витрат.  
Отже, науково-дослідний процес є системним впливом на об'єкт 

дослідження з метою вивчення, виявлення способів удосконалення і 
оптимізації його використання у практичній діяльності людей. 

 

3. Методика дослідження, її зміст і принципи розробки 

 

Наукове дослідження конкретної економіки може бути успішно виконане, 
якщо методика виконання робіт складена на підготовчій стадії дослідження. 

Методика досліджень теми – це конкретизація прийомів і способів 
виконання робіт відповідно до мети та плану дослідження. Структура методики 

включає: 
загальні положення – указується мета дослідження обраної теми, 

формулюється основна гіпотеза, подається обґрунтування висування її для 

проведення дослідження, визначаються розділи і етапи дослідження теми та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

їх виконавці ,  визначаються галузь, на матеріалах якої провадиться 
дослідження, базове підприємство, корпорація, об'єднання, 

передбачаються форма та місце впровадження результатів дослідження, 
вибираються основні показники техніко-економічного обґрунтування дослідження; 

основну частину – деталізований виклад методичних вказівок щодо 

організації та проведення дослідження теми. У ній визначаються об'єкти та 

методи дослідження, джерела інформації, узагальнення та реалізація 
результатів дослідження. Таким чином, структура методики розробляється у 

повній відповідності з моделлю наукового дослідження тематики з конкретної 
економіки; 

висновок. 

Методика дослідження повинна мати локальну завершеність науково-

дослідних процедур за кожним підрозділом плану досліджуваної теми. 

 

4. Ефективність наукових досліджень і критерії її оцінки 

 

Економічна наука як сфера інтелектуальної праці специфічно бере участь у 

створенні та споживанні всього суспільного продукту і національного доходу. 

Критерієм її ефективності у кінцевому підсумку виступає: 
підвищення продуктивності й економії всієї суспільної праці та ресурсів 

завдяки впровадженню досягнень науки у галузях господарства. 
Ефект досліджень – сукупність добутих наукових, економічних і 

соціальних результатів. Результат зіставлення із витратами на його 

досягнення характеризує ефективність досліджень. 
Ефективність наукових досліджень економічного характеру 

виявляється тільки внаслідок взаємодії з іншими факторами економічного 

зростання: інвестиціями, робочою силою, освітою, організацією 

інформаційних комунікацій та ін. 

наукова значущість виконаної роботи. 

обсяг наукової продукції, який вимірюється загальною кількістю або 

середнім числом публікацій, що припадають на одного наукового 

співробітника за досліджуваний відрізок часу, виконаних і захищених 

дисертаційних робіт, завершених тем або зданих звітів тощо.  

Існують такі види ефективності НДКР: 

економічна – характеризується вираженою у вартісних вимірниках 

показників економії живої та матеріалізованої праці у виробництві, одержаної 
від використання результатів НДКР у зіставленні із витратами на виконані 
дослідження; 

науково-технічна – відображає приріст нових наукових знань, 

призначених для подальшого розвитку науки і техніки; 
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соціальна – виявляється у поліпшенні життєвих факторів людей, розвитку 

охорони здоров'я і культури, науки і освіти, поліпшення екологічних умов 

та ін. 

Економічний ефект НДКР являє собою економію витрат, 
призначених для виконання досліджень і розробок; ефект у сфері 
виробництва (зростанні прибутку, зниженні собівартості), у зв'язку з 
використанням нової технології, організації виробництва та інших 

результатів досліджень. Він виявляється у використанні у галузях 

господарства результатів НДКР. При цьому мають вплив такі фактори 

економічного потенціалу, як інвестиції, капітальні вкладення, робоча сила, 

освіта та ін. 

Соціальний ефект оцінюється переважно якісними показниками. Вони 

особливо широко проявляються при здійсненні великомасштабних 

програм (спорудження нафто-терміналів, мостів через великі річки, 

тунелів, ліній метро, залізниць, портів та ін.). Як показники ефективності 
науки застосовуються фізико-біологічні параметри комфорту на виробництві, 
екологічні умови життя людей – чистота повітря, параметри теплового 

режиму граничні норми виробничих відходів, наявність водоймищ і якості 
води у них, площі озеленення рівня шуму, освітлення та ін. 

 

Тема 6. Види систематизації результатів дослідження 

План 

1. Види систематизації результатів дослідження. 

2. Написання рефератів (види рефератів, вимоги до оформлення, 

подібність і відмінність інформативних і наукових рефератів). 

3. Особливості написання наукової статті. 
4. Загальне знайомство з іншими видами систематизації результатів 

наукових досліджень. 

 

1. Види систематизації результатів дослідження 

 

Дослідна стадія наукового процесу завершується систематизацією 

результатів, що включають: 

докази гіпотези – не означають їх повне підтвердження в процесі 
досліджень. Якщо в процесі дослідження з усіх робочих гіпотез залишилася 
лише мінімальна кількість їх, то навіть це є самостійним науковим 

результатом; 

висновки та рекомендації – зроблені на підставі дослідження гіпотез, що 

пройшли експериментування та відповідне коригування, завершуються 

літературним викладенням їх у вигляді реферату, статті, монографії, звіту про 

виконану НДР, дисертації; 
науковий експеримент 
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коригування попередніх пропозицій 

літературне викладання дослідження. 

 

2. Написання рефератів (види рефератів, вимоги до оформлення, 

подібність і відмінність інформативних і наукових рефератів) 

 

Реферати бувають двох видів: 

науковий реферат – це коротке усне або письмове викладення наукової 
теми (питання), складене на підставі проведеного дослідження, огляду 

одного або кількох літературних та інших джерел. У ньому, як правило, 

знаходять висвітлення наукові дослідження, проведені автором реферату, з 
викладенням поставленої гіпотези, системи доказів, експерименту та 

добутих результатів, вказана наукова новизна та практичне значення цих 

результатів. Науковий реферат, що складається студентом під час 

виконання НДР, повинен висвітлювати одне з питань теми дослідження за 

літературними джерелами. У ньому слід описати стан об'єкта дослідження 
(наприклад, носії первинної інформації, вказати на недоліки та висловити 

пропозиції щодо усунення їх). Завершується реферат резюме – коротеньким 

висновком з основних положень наукової теми (питання); 

інформативний реферат – це коротке письмове викладення однієї 
наукової праці, як опублікованої, так і у вигляді рукопису, що висвітлює стисло 

її зміст. Призначення інформативного реферату полягає в оперативному 

повідомленні наукових працівників  та фахівців галузей господарства про 

досягнення науки та технічного прогресу з метою поглибленого його 

вивчення за першоджерелами у подальшому дослідженні та втілення його 

у фактичну діяльність. Ці реферати публікуються в реферативних журналах, 

збірниках, інформативних картах, що видаються як державними, так і 
відомчими органами інформації. 

Порядок складання інформативного реферату встановлений 

спеціальним стандартом. Інформативний реферат акцентує увагу на нових 

повідомленнях та визначає доцільність звертання до першоджерел. 

Заголовок інформативного реферату може бути складений трьома 

способами: 

заголовок реферату повністю збігається із заголовком першоджерела 
або теми дослідження. У цьому випадку перед текстом подається 

бібліографічний опис; 

заголовок реферату є точним перекладом заголовка першоджерела, 

написаного іншою мовою; 

заголовок реферату відрізняється від заголовка першоджерела, якщо 

основна тема реферату не повністю відображена у заголовку першоджерела. 
Текст інформативного реферату починається з викладення суті наукової 

праці. Текст інформативного реферату викладають у такій послідовності: 
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тема, предмет (об'єкт), характер та мета роботи. У інформативному рефераті 
слід показати ті особливості теми предмета (об'єкта), які необхідні для 

розкриття мети та змісту роботи і методу проведення її. Описування 

методів доцільне у випадку, коли вони нові та становлять особливий 

інтерес для цієї праці. Широко відомі матеріали, що були застосовані у 

реферованому дослідженні, тільки указуються у рефератах праць, що були 

перевірені експериментом, вказують джерела даних та характер їх обробки, 

конкретні результати праці. 
При складанні наукового та інформативного рефератів наводяться 

основні теоретичні експериментальні, практичні результати. При цьому 

віддають перевагу новим і перевіреним фактам, результатам 

довгострокового значення, важливим для вирішення практичних питань, 

наприклад, трудомісткість обробки інформації для обліку та контролю, 

використання товарно-матеріальних цінностей на виробництво продукції 
та ін. Текст інформативного реферату має бути стислим і чітким. 

Інформативні реферати студенти складають на виконані наукові праці, 
які висувають на республіканські конкурси, а також на праці,  
підготовлені для доповідей на студентських конференціях. 

 

3. Особливості написання наукової статті 
 

Наукова стаття – це самостійна праця, що містить у собі певну 

кількість наукової інформації, добутої в результаті проведених досліджень. 

Пишуть її згідно з планом, розробленим автором, виходячи із результатів 

проведеного дослідження. План статті, брошури, книги часто називають 

проспектом. Разом з тим план все ж відрізняється від проспекту. Останній 

містить у собі розширене описання питань, які мають бути висвітлені у певній 

статті. План та проспект пов’язані з поняттям архітектоніка праці. Це 
поняття розглядається як синонім поняття композиція. Архітектоніка – це 
структура праці, тобто склад її основних компонентів. Серед основних 

компонентів наукової праці розрізняють: назву, вступ, розділи, висновки. 

Заголовки окремих частин наукового твору у статті не пишуть, але 

роблять між ними логічний перехід у викладенні питання. 

Композиція наукової статті ґрунтується на логічному розкритті наукової думки, 

мотивованому та дозованому розкритті фактів, поєднанні їх у певну систему. Для того 

щоб композиція наукової статті була дійсним засобом реалізації творчого 

наукового результату, студент повинен продумати її план у такій 

послідовності: заголовок, вступ, основна частика, висновок. 
Заголовок – назва статті, що відображає її основну ідею і є важливим 

елементом її структури. Заголовок повинен бути не тільки глибоко 

змістовним, виразним, а й відповідати змісту статті. Він повинен включати 

динамічне висвітлення подій, як це було зазначено при виборі теми 
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дослідження. Вступ є свого роду входження у тему статті, де 

обґрунтовується актуальність питання способом порівняння нової і релевантної 
інформації, викладаються коротко історія питання і гіпотеза дослідження. 
Основна частина статті – кульмінація твору, де викладається суть 

досліджуваних явищ, наводиться система доказів наукової гіпотези, не 

запозиченої з раніше опублікованих праць, а поставленої самостійно у 

процесі проведення дослідження. 
Висновок містить короткий підсумок результату проведеного дослідження, 

тобто є коротким резюме змісту наукової статті. Це забезпечує чітку логічність 
та послідовність наукового повідомлення, яке повинно завершуватися 

резюме про можливість продовження дослідження цієї теми або вона 

вичерпала себе і необхідно широке впровадження результатів проведеного 

дослідження. 

 

4. Загальне знайомство з іншими видами систематизації результатів 

наукових досліджень  

 

Монографія – спеціальне наукове дослідження, присвячене 

літературному викладенню однієї проблеми. Монографія відрізняється від 

статті більш широкою постановкою проблеми, аргументованістю роздумів, їх 

доказовістю, посиланням на докази (літературні джерела, показники роботи 

підприємств та ін.). 

Монографія, як правило, має довідковий апарат: список використаних 

джерел, хронологічний довідник, тематичний або іменний покажчик. 

Архітектоніка монографії виражена самостійними структурними 

підрозділами, які мають заголовки, певну систему кодування таблиць, 

рисунків, схем та ін. Заголовки nf підзаголовки розділів, підрозділів повинні 
мати динамічний виклад матеріалу дослідження. Підрозділи в разі потреби 

поділяють на пункти. 

Заголовки структурних частин монографії обов'язково повинні 
розкривати зміст; їх можна також заповнювати підзаголовком. 

Робити висновки після кожної частини розділу, підрозділу не 

обов'язково, а слід наводити коротеньке резюме, яке посилює сприйняття 

викладеного матеріалу. 

Висновок є обов'язковою частиною монографії. У ньому викладають 

результати дослідження, формулюються основні положення, концепції 
автора, вказуються проблеми, які потребують подальшої розробки. В кінці 
монографії вміщують список використаних джерел, додатки, умовні 
позначення та інші атрибути наукового апарату. 

Література з теми дослідження має пізнавальне значення, тому до 

списку слід включати статті, які містяться у збірниках наукових записок, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

звіти із закінчених науково-дослідних тем, виконаних іншими 

дослідниками. 

Звіт про виконання НДР та дисертація за обраною темою дослідження не 
відрізняються архітектонікою від монографії. Вони мають лише різне 

функціональне призначення. 

Звіт про виконану НДР – неопублікований науково-технічний 

документ, що містить деталізовані відомості про суть, методику і 
результати виконаної роботи або її етапи. 

Дисертація – кваліфікаційна наукова робота у певній галузі знань, яка 
містить сукупність наукових результатів і положень, висунутих автором для 

публічного захисту, і засвідчує особистий внесок автора у науку та про 

його здобутки як науковця. Основою дисертації є виконані і опубліковані 
наукові праці, відкриття або великі винаходи, впроваджені у виробництво 

машини або технологічні процеси. Для оперативного ознайомлення з 
основним змістом, результатами, висновками і рекомендаціями автора 

дисертації складається автореферат, де висвітлюються його внесок у 

розробку обраної проблеми, ступінь новизни nf практична значущість 

результатів дослідження. 

Розглянуті різновиди наукових праць, літературно узагальнюючі результати 

виконаного дослідження мають анотацію – коротке викладення змісту статті, 
реферату, монографії, звіту про НДР, дисертації. В анотації дається 
характеристика твору з точки зору змісту, призначення, форми та інших 

особливостей. Відомості про зміст і значення праці, її автора в анотації 
мають рекомендаційний характер. 

Анотація міститься у книгах, брошурах, тематичних планах і рекламних 
матеріалах, а також бібліографічних посібниках, друкованих картках. На початку 

анотації наводиться бібліографічне описання твору. 

В анотації вказують, що нового в цьому творі порівняно з іншими. В 

разі потреби подають також відомості про автора. Обов'язково вказують, на 
яких фахівців розрахований цей твір. 

Систематизацію результатів дослідження в науковій праці вважають 
лише тоді закінченою, коли проведено рецензування її, тобто зроблено 

критичну оцінку. У зв'язку з цим студенту необхідно навчитися писати 

рецензії на наукові реферати, статті, монографії, звіти про НДР. 
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