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ВСТУП 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» 

передбачає набуття студентами теоретичних знань і розвиток практичних 

навичок у проведенні наукових досліджень процесів, які містять у собі основи 

наукознавства та методику наукових досліджень конкретної проблеми, 

організацію інтелектуальної праці, визначення напрямів досліджень і їх 

ефективність у раціональному господарюванні, постановку експерименту, 

узагальнення результатів наукових досліджень у наукових звітах, дисертаціях, 

монографіях. Ознайомлення з основами наукових досліджень, уміння 

застосовувати їх у практичній діяльності, організовувати дослідницьку 

діяльність – на розв’язання цих завдань і спрямоване вивчення навчальної 

дисципліни «Основи наукових досліджень». 

Практичні заняття для студентів є важливим елементом успішного 

засвоєння матеріалу навчальної дисципліни.  Навчальний час, відведений для 

практичних занять з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень»,  

визначено навчальним планом. Співвідношення обсягів аудиторних занять 

визначено специфікою та змістом навчальної дисципліни  «Основи наукових 

досліджень»,  її місцем,  значенням і дидактичною метою в реалізації освітньо-

професійної програми.  

Викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» 

ставить за мету формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та 

практичних навичок статистичного оцінювання економічних явищ і 

процесів суспільного життя, оволодіння методологією наукових 

досліджень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– систему та сутність основних понять та термінів, основних видів 

студентських науково-дослідних робіт, методики наукової творчості;  
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– як потрібно формулювати завдання та робочі гіпотези науково-

дослідної роботи; 

уміти: 

– подавати форми результатів наукового дослідження: повідомлення, 

доповіді, тези, статті, дипломні роботи, розділи до монографій, науково-

методичні рекомендації, навчальні посібники, дисертації, монографії; 

– використовувати автоматизовані системи та програми обробки 

інформації у наукових дослідженнях; 

– обробляти, формулювати висновки і оформлювати результати своїх 

досліджень; 

– складати звіт про науково-дослідну роботу. 

Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» призначені для студентів денної форми 

навчання спеціальності «Туризм» з метою підвищення ефективності отримання 

теоретичних знань і практичних навичок, за рахунок використання методів 

активного навчання, удосконалення й інтенсифікації навчального процесу. 

Навчальна дисципліна складається з чотирьох змістових модулів. Практична 

робота є основною формою оволодіння навчальним матеріалом у аудиторний 

час і реалізується як вид навчальної роботи, що здійснюється студентом в 

аудиторії та в присутності викладача. Практичній роботі студентів передують 

лекції, на яких розглядаються базові та проблемні положення навчальної 

дисципліни. Після цього студенти повинні ознайомитися з цими методичними 

рекомендаціями для роботи на практичних заняттях. Кожна з тем, що 

представлена до вивчення, має уніфіковану структуру викладання матеріалу. 

Завдання можуть бути розв’язані як послідовним, так і паралельним методом. 

Викладач може дати завдання індивідуально кожному студенту, або 

запропонувати розв’язати завдання, поділивши групу на творчі підгрупи. Якщо 

студент під час практичного заняття не зміг виконати те чи інше завдання цих 

методичних рекомендацій або в нього виникли додаткові запитання чи 

труднощі за матеріалом теми, він повинен звернутися до викладача за 
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консультацією у дні, зазначені розкладом. Рівень успішності знань студентів 

значно залежить від їх систематичної роботи перед практичними заняттями і 

саме на них. В оцінюванні знань студентів, окрім правильності, точності та 

повноти розв’язання  завдань, враховується: логіка викладення матеріалу у 

письмовій та усній формі, культура мови, використання і посилання на 

додаткові літературні джерела, обґрунтованість висновків з опрацьованої теми 

тощо. Методами контролю на практичних заняттях є усне опитування, участь у 

тестуванні, участь у обговоренні певного питання; виконання вправ, 

розрахунків, аналіз виробничих ситуацій. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Ключові поняття науки та наукових досліджень 

Мета: розглянути сутність і теоретико-методологічні основи науки та 

наукових досліджень 

Короткі теоретичні відомості 

Наука є найвищим щаблем розумового розвитку людини, вершинним і 

найспецифічнішим досягненням людської культури. Вона може сформуватися 

тільки за певних умов. Поняття «наука» в цьому специфічному значенні існує 

лише з часів великих давньогрецьких мислителів Платона (428 чи 427 — 348 чи 

347 до н. е.) й Арістотеля (384–322 до н. е.). Та вже в середньовіччі воно було 

відтиснуте на периферію людського буття. В епоху Відродження науку знову 

відновили в правах. Відтоді її позиції були непохитними. Жодна сила сучасного 

світу не може зрівнятися з силою наукової думки. 

У процесі історичного розвитку наука перетворилася на продуктивну 

силу і важливий соціальний інститут. Вона впливає на державне, соціальне і 

громадське життя. Поняття «наука» охоплює як діяльність, спрямовану на 

отримання нового знання, так і результат цієї діяльності — суму здобутих на 

певний час знань, сукупність яких створює наукову картину світу. 

Наука як діяльність є процедурою узагальнення реальності, а наука як 

система знань – це сума суджень, що узагальнюють. У першій своїй іпостасі 

вона завжди дорівнює собі, у другій — постійно перебуває в розвитку. 

Наукові дисципліни поділяються: на фундаментальні та прикладні. 

Фундаментальні дисципліни ставлять за мету встановлення основних, 

найбільш загальних законів природи, розкривати нові, до цього часу невідомі, 

явища, процеси, закономірності їх прояву тощо. До фундаментальних галузей 

науки належать математика, фізика, механіка, хімія, загальна біологія та їм 

подібні. 
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Прикладні дисципліни займаються виявленням закономірностей у певних 

процесах та явищах, у тому числі й пов’язаних з діяльністю людини. Прикладні 

дослідження використовують досягнення фундаментальних наук для 

розв’язання  конкретних проблем. 

Основними поняттями, які визначають зміст наукових досліджень є: 

наукові знання, проблема, тема, предмет наукового дослідження, гіпотеза, 

закономірність, закон, принципи, постулати, теорія. Коротко зупинимось на 

них. 

Наукові знання. Якщо людина отримує які-небудь знання лише в 

результаті впливу на неї зовнішнього світу, тобто пасивно, без застосування зі 

свого боку певних цілеспрямованих зусиль, такі знання не можна вважати 

науковими. 

Тема наукового дослідження це — розділ проблеми, який передбачає 

дослідження на якому-небудь етапі опрацювання проблеми. Розчленування 

проблеми на певні теми дозволяє залучити більш широке коло наукових 

закладів або науковців. Наприклад, для розв’язання проблеми підвищення 

продуктивності розвитку туризму можуть проводитися наукові дослідження.  

Предмет наукового дослідження. Тема наукових досліджень передбачає 

вирішення комплексу завдань, але не вказує на конкретні об’єкти, явища, 

процеси або ознаки, які будуть взяті за предмет досліджень. В одній темі може 

бути кілька предметів досліджень. Саме тому під час планування наукових 

досліджень потрібно визначитись, які явища або процеси стануть предметами 

досліджень. 

Основні результати дослідження. Ознаки наукового пізнання: 

наочність, об’єктивність, системність, істинність наукового знання, вихід за 

рамки буденного досвіду, вивчення об’єктів з метою практичного застосування 

отриманих знань. 

Формою здійснення і розвитку науки є наукове дослідження, та вивчення 

за допомогою наукових методів явищ і процесів, аналіз впливу на них різних 

чинників, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримати 
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переконливо доведені та корисні для науки і практики розв’язання з 

максимальним ефектом. 

Мета наукового дослідження – це визначення конкретного об’єкта і 

всебічне, достовірне вивчення його структури, характеристик, зв’язків на 

підставі розроблених в науці принципів і методів пізнання, а також отримання 

корисних для діяльності людини результатів, упровадження у виробництво з 

подальшим ефектом. 

Підгрунтям розробки кожного наукового дослідження є методологія, та 

сукупність методів, способів, прийомів і їх певна послідовність, прийнята під 

час розробки наукового дослідження. У кінцевому рахунку методологія – це 

схема, план розв’язання поставленого науково-дослідного завдання. 

Наукове дослідження має розглядатися в безперервному розвитку, 

базуватися на ув’язці теорії з практикою. Важливу роль у науковому 

дослідженні відіграють пізнавальні завдання, що виникли під час розв’язання  

наукових проблем, найбільший інтерес з яких мають емпіричні та теоретичні. 

Емпіричні завдання спрямовані на виявлення та точний опис і ретельне 

вивчення різних чинників розглянутих явищ і процесів. У наукових 

дослідженнях вони вирішуються за допомогою різних методів пізнання 

спостереженням і експериментом. Спостереження – це метод пізнання, під час 

якого об’єкт вивчають без втручання в нього; фіксують, вимірюють лише 

властивості об’єкта, характер його зміни. Експеримент – це найбільш 

загальний емпіричний метод пізнання, у якому виробляють не тільки 

спостереження і вимірювання, але і здійснюють перестановку, зміни об’єкта 

дослідження і т. д. У цьому методі можна виявити вплив одного чинника на 

інший.  

Емпіричні методи пізнання відіграють велику роль у науковому 

дослідженні. Вони не тільки є підгрунтям для підкріплення теоретичних 

передумов, але часто складають предмет нового відкриття, наукового 

дослідження. Теоретичні завдання спрямовані на вивчення та виявлення 

причин, зв’язків, залежностей, що дозволяють встановити поведінку об’єкта, 
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визначити і вивчити його структуру, характеристику на підставі розроблених в 

науці принципів і методів пізнання. У результаті отриманих знань формулюють 

закони, розробляють теорію, перевіряють факти і ін. 

Теоретичні пізнавальні завдання формулюють так, щоб їх можна було 

перевірити емпірично. У розв’язанні емпіричних і суто теоретичних завдань 

наукового дослідження важлива роль належить логічному методу пізнання, що 

дозволяє на основі аналітичних трактувань пояснювати явища і процеси, 

висувати різні пропозиції та ідеї, встановлювати шляхи їх розв’язання. Цей 

метод базується на результатах емпіричних досліджень. 

Результати наукових досліджень оцінюють тим вище, чим вище 

науковість зроблених висновків і узагальнень, чим достовірніше вони й 

ефективніше. Вони повинні створювати підгрунтя для нових наукових 

розробок. Однією з найважливіших вимог, що висуваються до наукового 

дослідження, є наукове узагальнення, яке дозволить встановити залежність і 

зв’язок між досліджуваними явищами і процесами і зробити наукові висновки. 

Чим глибше висновки, тим вище науковий рівень дослідження. За цільовим 

призначенням наукові дослідження бувають теоретичні та прикладні.  

Теоретичні дослідження спрямовані на створення нових принципів. Це 

зазвичай фундаментальні дослідження. Мета їх – розширити знання суспільства 

і допомогти більш глибоко зрозуміти закони природи. Такі розробки 

використовують переважно для подальшого розвитку нових теоретичних 

досліджень, які можуть бути довгостроковими, бюджетними та ін. 

Прикладні дослідження спрямовані на створення нових методів, на 

підставі яких розробляють нове обладнання, нові машини і матеріали, способи 

виробництва і організації робіт та ін. Вони повинні задовольняти потребу 

суспільства в розвитку конкретної галузі виробництва. Прикладні розробки 

можуть бути довгостроковими і короткостроковими, бюджетними чи 

госпдоговірними. 

Дослідну роботу  зазвичай виконують у певній послідовності. Процес 

виконання включає в себе шість етапів: 
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1) формулювання теми; 

2) формулювання мети і завдань дослідження; 

3) теоретичні дослідження; 

4) експериментальні дослідження; 

5) аналіз і оформлення наукових досліджень; 

6) упровадження й ефективність наукових досліджень. 

Кожне наукове дослідження має тему. Темою можуть бути різні питання 

науки і техніки.  

Обгрунтування теми – це важливий етап в розробці наукового 

дослідження. 

Наукові дослідження класифікують за різними ознаками: 

а) за видами зв’язку із суспільним виробництвом – наукові дослідження, 

спрямовані на створення нових процесів, машин, конструкцій тощо, повністю 

використовуваних для підвищення ефективності виробництва; наукові 

дослідження, спрямовані на поліпшення виробничих відносин, підвищення 

рівня організації виробництва без створення нових засобів праці; теоретичні 

роботи в галузі суспільних, гуманітарних та інших наук, які використовуються 

для вдосконалення суспільних відносин, підвищення рівня духовного життя 

людей та ін .; 

б) за ступенем важливості для народного господарства – роботи, що 

виконуються за завданням міністерств і відомств; дослідження, що 

виконуються за планом (за ініціативою) науково-дослідних організацій; 

в) в залежності від джерел фінансування – держбюджетні, що 

фінансуються з коштів державного бюджету; госпдоговірні, що фінансуються 

відповідно до укладених договорів між організаціями-замовниками, які 

використовують наукові дослідження в певній галузі, і організаціями, які 

виконують дослідження;  

г) за тривалістю розробки: довгострокові, що розробляються протягом 

декількох років; короткострокові, що виконуються зазвичай за один рік. 
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Теми рефератів 

1. Суть наукового пізнання і знання. 

2. Етапи становлення і розвитку науки. 

3. Структурні елементи науки, їх характеристика. 

4. Наукознавство як система знань. 

 

Контрольні питання 

1. Історичний розвиток науки. 

2. Які є види наукових дисциплін? 

3. Визначити сутність наукового дослідження. 

4. Які є етапи виконання наукової роботи? 

5. Перелічіть методи наукових досліджень. 

6. Класифікувати наукові дослідженя за ознаками. 

Література: [6–11, с. 77–111; 17,19, c. 19–43]. 

 
Практичні заняття № 2, 3 

Тема. Організація науково-дослідної роботи в Україні 

Мета: розглянути сутність організації науково-дослідної роботи в Україні 

Короткі теоретичні відомості 

Розвиток науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, 

підвищення добробуту його членів, їхнього духовного та інтелектуального 

зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки 

розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової 

національної культури та освіти. 

Загальні цілі та завдання науки на конкретний період розвитку кожна 

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

Науково-організаційна діяльність – діяльність, що спрямована на 

методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-

технічної та науково-педагогічної діяльності. 
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Основним законодавчим актом, що регулює наукову діяльність в Україні, 

є Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Закон визначає 

правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-

технічної сфери, створює умови для наукової та науково-технічної діяльності, 

забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку. 

Основні цілі, напрями, принципи, форми і методи діяльності держави в 

науково-технічній сфері визначає державна науково-технічна політика, яка є 

складовою соціально-економічної політики України. 

Державна політика України з наукової та науково-технічної 

діяльності спрямована на: 

примноження національного багатства на підставі використання наукових 

і науково-технічних досягнень; 

створення умов для досягнення високого рівня життя людей, їхнього 

фізичного й інтелектуального розвитку за допомогою використання сучасних 

досягнень науки і техніки; 

зміцнення національної безпеки на підставі використання наукових і 

науково-технічних досягнень; 

забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної творчості. 

 Для досягнення основних цілей держава забезпечує: 

соціально-економічні, організаційні, правові умови для формування та 

ефективного використання наукового та науково-технічного потенціалу, 

включаючи державну підтримку суб’єктів наукової та науково-технічної 

діяльності; 

створення сучасної інфраструктури науки і системи інформаційного 

забезпечення наукової та науково-технічної діяльності, інтеграції освіти, науки 

і виробництва; 

 підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку наукових кадрів; 

підвищення престижу наукової та науково-технічної діяльності, 

підтримку та заохочення наукової молоді; 

фінансування та матеріальне забезпечення фундаментальних досліджень; 
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підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, державних 

наукових і науково-технічних програм та концентрацію ресурсів для їх 

реалізації; 

створення ринку наукової та науково-технічної продукції та 

впровадження досягнень науки і техніки в усі сфери суспільного життя; 

правову охорону інтелектуальної власності та створення умов для її 

ефективного використання; 

організацію статистики в науковій діяльності;  

проведення наукової, науково-технічної експертизи виробництва, нових 

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

проектів тощо;  

стимулювання наукової та науково-технічної творчості, винахідництва та 

інноваційної діяльності; 

пропагування наукових та науково технічних досягнень, винаходів, нових 

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

установлення взаємовигідних зв’язків з іншими державами для інтеграції 

вітчизняної та світової науки. 

Державна політика в сфері наукової та науково-технічної діяльності 

забезпечується, насамперед, бюджетним фінансуванням, що здійснюється 

відповідно до законодавства України. За рахунок державних коштів 

фінансуються переважно фундаментальні та довгострокові прикладні 

дослідження, що мають загальнонаціональне значення, міждержавні, 

загальнодержавні науково-технічні програми і проекти. 

Державні наукові та науково-технічні програми є основним засобом 

реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки завдяки концентрації 

науково-технічного потенціалу країни для розв’язання найважливіших 

природничих, технічних і гуманітарних проблем. 

Державні наукові та науково-технічні програми поділяються на: 

загальнодержавні (національні); 

державні (міжвідомчі); 
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галузеві (багатогалузеві); 

регіональні (територіальні). 

Попри сказане, сьогодні в Україні слід збільшувати обсяги бюджетного 

фінансування фундаментальних та прикладних досліджень. Має збільшитись 

оплата праці науковців, рівень забезпеченості науки матеріально-технічними 

ресурсами, допоміжним і обслуговуючим персоналом. 

Важливою умовою розвитку науки є вдосконалення системи підготовки 

наукових і науково-педагогічних кадрів. В Україні створена і успішно 

функціонує система підготовки таких кадрів. Ця робота ведеться академіями, 

закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та на виробництві. 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

здійснюється з 27 галузей науки за понад 600 спеціальностями. Основною 

формою підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні є 

аспірантура. Підготовку кадрів вищої кваліфікації – докторів наук – забезпечує 

докторантура. 

В Україні створено нормативно-правову базу підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів, а також відповідну мережу спеціалізованих 

учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій відповідно до 

нової номенклатури спеціальностей. Сьогодні діє понад 500 спеціалізованих 

учених рад. Розроблено «Положення про підготовку науково-педагогічних і 

наукових працівників», «Положення про порядок проведення кандидатських 

іспитів», «Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених 

звань», «Перелік спеціальностей наукових працівників» та інші. Вища 

атестаційна комісія (ВАК) України, яка проводить атестацію науково-

педагогічних кадрів, видає «Бюлетень ВАК» і журнал «Науковий світ», у яких 

можна ознайомитись із вищезазначеними документами. 

Завдання до теми 

1. Оцінити внутрішнє та зовнішнє середовище туристичної діяльності 

країни-партнера. 
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Завдання 

1. Надати характеристику економічного, соціального та політико-

правового стану вибраної для аналізу країни-партнера. 

2. Охарактеризувати політико-правові стосунки між країною-партнером 

та Україною. 

3. Визначити наявність двохсторонніх та багатосторонніх угод у сфері 

туризму. 

4. Описати туристичні формальності – митні, візові, страхування, обміну 

валют тощо. 

5. Дати оцінку умов і чинників, що стимулюють або лімітують розвиток 

туристичного процесу між країнами. 

6. Оформити звіт про виконану роботу та захистити його. 

 

Теми рефератів 

1. Структура організацій, які формують науку України. 

2. Особливості роботи наукового колективу. 

3. Основні риси працівника науки. 

4. Робоче місце і робочий день науковця. 

5. Етичні норми і цінність науки. 

 

Контрольні питання 

1. Що таке науково-організаційна діяльність? 

2. Який закон регулює науково-організаційну діяльність в Україні? 

3. Нащо спрямована державна політика України з наукової та науково-

технічної діяльності? Перелічіть. 

4. Для досягнення основних цілей держава забезпечує? 

5. Як поділяються державні наукові та науково-технічні програми? 

6. Які існують положення і порядки про науку в Україні? 

Література: [6–14, c. 14–25] 
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Практичні заняття № 4, 5 

Тема. Науково-дослідна робота студентів 

Мета: розглянути сутність і теоретико-методологічні засади науково- 

дослідних робіт для студентів. 

Короткі теоретичні відомості 

Науково-дослідна робота студентів закладу вищої освіти є одним із 

напрямів їх самостійної роботи, важливим чинником підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів. 

 Науково-дослідна робота студентів охоплює два взаємозв’язаних 

аспекти: 

 навчання студентів елементів дослідної діяльності, організації та 

методики наукової творчості; 

 наукові дослідження, які здійснюють студенти під керівництвом 

професорсько-викладацького складу. 

Зміст і характер науково-дослідної роботи студентів визначаються: 

 проблематикою науково-дослідної та науково-методичної 

діяльності кафедр, факультетів, закладу вищої освіти загалом; 

 тематикою досліджень, що здійснюються кафедрами у творчій 

співпраці із виробництвом; 

 умовами дослідної роботи студентів, наявністю бази дослідження, 

можливостей доступу до потрібної наукової інформації, наявністю 

комп’ютерної техніки, наявністю кваліфікованого наукового керівництва. 

Науково-дослідна діяльність студентів здійснюється в таких 

напрямах: 

 науково-дослідна робота як невід’ємний елемент навчального 

процесу, що належить до календарно-тематичних та навчальних планів, 

навчальних програм і є обов’язковою для всіх студентів; 
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 науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним 

процесом у межах студентського науково-творчого товариства, у наукових 

гуртках, проблемних групах тощо; 

 науково-організаційні заходи (конференції, конкурси, олімпіади 

тощо). 

Студент, який займається науковою роботою, відповідає лише за себе: 

тільки від нього самого залежить вибір теми досліджень і терміни виконання 

роботи. Затрачаючи особистий час, студент розвиває такі важливі для майбут-

нього дослідника якості, як творче мислення, відповідальність і уміння 

відстоювати власний погляд. 

Науково-дослідну роботу студентів слід спрямовувати на розвиток 

системи інтелектуальних творчих якостей особистості: інтуїції (пряме бачення 

суті речей без обґрунтування); креативності (творче) мислення (здатність 

продукувати нові ідеї, гіпотези, способи розв’язання проблемних задач); 

творчої уяви (самостійне створення нових образів, які реалізуються в 

оригінальних результатах діяльності); дивергентності мислення (здатність 

запропонувати декілька підходів до розв’язання завдання та міняти їх, бачити 

проблеми, об’єкти в різних ракурсах); оригінальності мислення (своєрідність 

якостей розуму, способу розумової діяльності); асоціативності мислення 

(здатність використовувати асоціації, у т. ч. аналогії). 

Для науково-дослідної роботи студентів характерною є єдність цілей і 

напрямів навчальної, наукової та виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і 

методів роботи, що реалізується в навчальному процесі та в позанавчальний 

час. Це забезпечує безперервну їх участь у науковій діяльності протягом 

періоду навчання. 

Етапи наукового досвіду студентів: 

Перші етапи набуття наукового досвіду передбачають ознайомлення 

майбутніх фахівців з прийомами, методами, видами наукового дослідження, 

основними поняттями наукового апарату, правилами підбору потрібної 

інформації та підготовки доповідей, рефератів, рецензій та ін. 
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На другому курсі студенти повніше ознайомлюються з фаховими 

напрямами роботи кафедр, беруть участь у гуртках наукової творчості 

студентської молоді, проблемних групах, а також особисто вибирають 

конкретну тему для самостійної пошукової роботи. На третьому курсі, крім 

рефератів, студенти пишуть курсові роботи з навчальних дисциплін. Вони 

зазвичай мають реферативний і прикладний (в окремих випадках) характер. На 

четвертому курсі рівень підготовленості студентів уже достатній для прове-

дення значущих самостійних наукових досліджень, написання курсових робіт з 

фахових дисциплін. Сприятливі умови для цього створює активна виробнича 

практика. На п’ятому курсі, який наближає студентів до кваліфікаційної межі 

професійної підготовки, вони виконують і захищають дипломну роботу, що є 

підсумком усієї науково-дослідної роботи. 

Дипломна робота як завершальний етап навчання у закладі вищої освіти 

спрямована на розширення і закріплення теоретичних знань і поглиблене 

вивчення вибраної теми. На старших курсах багато студентів уже працюють за 

спеціальністю, і це впливає на вибір дипломної роботи. У такому разі, крім 

аналізу літератури, дипломна робота може містити власний практичний досвід, 

що збагачує її наукову цінність. 

До НДРС належать також реферати з тем семінарських і практичних 

занять за умови, що вони написані на підставі кількох десятків статей і джерел. 

Науково-дослідна робота студентів. Науково-дослідна робота студентів 

поза навчальним процесом є одним з найважливіших засобів формування 

висококваліфікованого спеціаліста. Вона передбачає участь у роботі пред-

метних наукових гуртків; проблемних груп, секцій, лабораторій; участь у 

виконанні держбюджетних або госпрозрахункових наукових робіт; проведення 

досліджень у межах творчої співпраці кафедр, факультетів; роботу в 

студентських інформаційно-аналітичних і культурологічних центрах, 

перекладацьких бюро; рекламну, лекторську діяльність; написання статей, тез, 

доповідей, інших публікацій. 
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Проблемні студентські лабораторії (ПСЛ). Робота в ПСЛ охоплює різні 

види моделювання, вивчення й аналіз реальних документів, програм, ділові 

ігри, проведення експерименту, створення чогось нового. Тут надзвичайно 

важливе значення має здатність студентів працювати колективно. Якщо в групі 

кожен студент відповідає переважно тільки за себе, то в ПСЛ, де теми 

досліджень більш глобальні, однією самостійною роботою обійтися практично 

неможливо. Керівник лабораторії повинен допомогти студентам поділити тему 

на окремі питання, вирішення кожного з яких полегшуватиме розв’язання 

головної проблеми. Необхідно брати до уваги інтереси кожного студента, його 

схильності та можливості. Працюючи в ПСЛ, студент має змогу здобуті за час 

навчання і роботи в гуртках знання реалізувати в дослідженнях, що мають 

практичне значення. Отже, робота в ПСЛ є важливим кроком до повноцінної 

науково-дослідної роботи і цінним досвідом для наукової та практичної 

діяльності.  

На наукових конференціях молоді дослідники виступають з 

результатами своєї наукової роботи. Це змушує їх ретельно готувати виступ, 

формує ораторські здібності.  

Науково-практичні конференції спрямовані на обговорення шляхів 

розв’язання практичних завдань. Часто їх проводять поза стінами закладу 

вищої освіти, на території заводу, фабрики, фермерського господарства, школи.  

Художньо-творча діяльність студентів здійснюється практично в усіх 

вищих навчальних закладах, особливо в музичних, театральних, на творчих 

факультетах інститутів культури, в таких формах: робота у творчих секціях і 

студіях (літературній, композиції, режисури, скульптури та ін.); участь у 

концертах, конкурсах, виставках на рівні ВНЗ, регіональному, всеукраїнському 

та міжнародному рівнях. 

Оформлення результатів дослідження. Протягом навчання у закладах 

вищої освіти студенти виконують різні за своїм характером, рівнем складності 

та змістом наукові роботи: реферати, курсові, дипломні, магістерські, доповіді.  
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Найпростішою формою наукової роботи є реферат. Оглядовий реферат 

містить огляд і аналіз певного кола наукових джерел, а пошуковий – висвітлює 

певну інформацію і має елементи самостійного пошуку.  

Робота над рефератом спрямована на формування у студентів уміння 

аналізувати, зіставляти та узагальнювати різні підходи, погляди, конкретний 

матеріал; розкривати своє ставлення до досліджуваних проблем, робити на цій 

підставі правильні обґрунтовані висновки. Метою написання рефератів є 

розширення кругозору студентів та поглиблення їх знань з навчального 

предмета.       

Самостійним дослідженням на підставі здобутих знань із курсу основної 

фахової дисципліни, що передбачає певний науково-теоретичний та 

практичний досвід студента, є курсова робота. За своїм змістом вона повною 

мірою відповідає науково-методичному пошуку, тому не може обмежуватися 

реферуванням наукових джерел, а має містити елементи нових знань та 

експериментального досвіду. 

 Дипломна робота є підсумком навчальної та науково-практичної 

діяльності студента за період навчання у ЗВО. Це комплексна форма контролю 

досягнутого студентом кваліфікаційного рівня, яка відповідає позиціям 

професіо-грами спеціаліста певного профілю.  

Магістерська робота є завершеним самостійним дослідженням, у якому 

висунуті для публічного захисту наукові положення є свідченням достатнього 

науково-теоретичного і науково-практичного рівня, уміння творчо 

використовувати сучасні методи досліджень.  

Доповідь  – це усний виклад самостійно опрацьованої теми за 

навчальними посібниками, спеціальною літературою та іншими джерелами. 

Різновидом доповідей є невеликі (3—5 хв.) повідомлення про найцікавіші 

факти в певній галузі. 

Отже, організація навчально-дослідної роботи студентів є важливим 

чинником підвищення ефективної професійної підготовки майбутнього фахівця 

у ЗВО передовсім тому, що передбачає індивідуалізацію навчання, дає змогу 
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реалізовувати особистісно орієнтоване навчання, розширює обсяг знань, умінь 

та навичок студентів, сприяє формуванню активності, ініціативи, допитливості, 

розвиває творче мислення, спонукає до самостійних пошуків. 

Завдання до теми 

Оцінити туристську привабливість країни-партнера за наявністю 

абсолютних переваг на світовому, макрорегіональному та субрегіональному 

ринках. 

Завдання 

1. Надати характеристику природно-рекреаційних ресурсів і благ країни-

партнера. 

2. Охарактеризувати культурно-історичні та етнокультурні ресурси 

країни. 

3. Навести картосхему туристично-рекреаційного районування країни- 

партнера. 

4. Оформити звіт про виконану роботу та захистити його. 

 

Теми рефератів 

1. Умови успішного виконання студентської науково-дослідної 

діяльності. 

2. Методика постановки й проведення науково-дослідної роботи 

студентів у навчальному процесі. 

 

Контрольні питання 

1.  Які аспекти науково-дослідної роботи охоплює науково-дослідна 

робота студентів? 

2.  У яких напрямах здійснюється науково-дослідна діяльність студентів? 

3. Назвіть етапи наукового досвіду студентів. 

4. Види наукових робіт. 

5. Види наукових виступів та їх відмінності. 

6. Яке повине бути оформлення результатів дослідження? 
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7. Розкрити сутність НДРС. 

Література: [ 8–11, c. 11–39; 17,19, c. 15–45] 

 

Практичні заняття № 6, 7 

Тема. Інформаційне забезпечення наукової роботи 

Мета: розглянути  сутність інформаційного забезпечення наукової 

роботи та вивчити етапи пошуку інформації. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Інформаційне забезпечення – це сукупність інформації та способів її 

пошуку, обробки, накопичення, збереження, систематизації та узагальнення з 

метою використання в процесі наукового дослідження. 

Завданням інформаційного забезпечення є інформування науковців про 

стан об’єктів, що досліджуються. Окрім того, інформаційне забезпечення є 

засобом комунікації (обміну інформацією) науковців. 

Класифікувати інформаційне забезпечення науково-дослідного процесу 

можна за такими ознаками: професійно-інформаційна комунікація; 

пізнавальність інформації; зміст інформаційного забезпечення. 

Комунікаційне забезпечення ґрунтується на професійно-інформаційних 

контактах науковців (конференції, симпозіуми, наради, наукові семінари тощо). 

З точки зору пізнавального характеру інформації інформаційне 

забезпечення можна поділити на забезпечення новою інформацією та 

забезпечення релевантною інформацією, яка використовувалася раніше 

За змістом інформації інформаційне забезпечення науково-дослідного 

процесу поділяється на законодавче (закони і нормативні акти, Укази 

Президента України, Постанови та розпорядження Уряду 

України); планове (інформація з планів економічного і соціального 

розвитку); нормативно-довідкове,  договірне (інформація з договорів між 

економічними суб’єктами); технологічне (технічна документація, стандарти, 
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технічні умови, проектно-технічна документація); організаційно-

управлінське (юридично-правові та організаційно-розпорядчі документи, 

службове листування); фактографічне (звітність, дані бухгалтерського, 

статистичного та оперативного обліку). 

Наукові дослідження в будь-якій галузі науки повинні грунтуватися на 

надійній та достовірній інформації. Обов’язковою вимогою до дослідника є 

всебічне та глибоке вивчення ним досвіду попередників, які займалися 

розв’язанням як обраної, так і суміжних проблем. 

На початковому етапі наукової роботи вивчення літературних джерел 

дозволяє вибрати та конкретизувати тему дослідження, визначити його об’єкт, 

розробити теоретичні передумови майбутньої наукової роботи, допомагає 

визначити актуальність вибраної теми дослідження. Інформаційна база 

дослідження відіграє важливу роль у створенні гіпотези, яка є відправною 

точкою у наукових дослідженнях. 

Інформація відіграє визначальну роль у вивченні історії проблеми, що 

досліджується. Знання історії питання й методик дослідження, що 

використовувалася раніше, дозволяє уникнути дублювання виконаних робіт і 

повторення помилок, а також розглянути предмет у динаміці, простежити 

загальні тенденції та подальші шляхи його розвитку і на цій підставі будувати 

науковий прогноз. 

Для інформаційного пошуку необхідно використовувати інформаційні 

видання органів НТІ, автоматизовані інформаційно-пошукові системи, бази 

даних, банки даних, Internet. Дані пошуку можуть бути використані 

безпосередньо, однак найчастіше вони використовуються для виявлення 

первинних джерел інформації, якими є наукові праці (монографії, збірники) та 

інші, необхідні для наукової роботи видання. Так забезпечується повнота 

інформаційної бази дослідження. 

Методика пошуку необхідної інформації складається з кількох етапів та 

передбачає пошук відповідей на чотири основні питання, які повинен ставити 

перед собою дослідник: що?, де?, як (яким чином) шукати?, як опрацьовувати? 
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Етап 1 (Що шукати?) – виокремленням основних проблем, питань, 

завдань теми дослідження та ключових понять. 

Етап 2 (Де шукати?) – визначення переліку джерел, у яких може 

висвітлюватися інформація щодо виокремлених проблемних питань. 

Етап 3 (Як шукати?) – вибір прийомів, за допомогою яких 

здійснюватиметься робота з вибраними літературними джерелами 

(опрацювання каталогів бібліотек, робота в мережі Internet, робота з 

інформаційною базою тощо). 

Етап 4 (Як опрацьовувати?) – одержання текстів (ксерокопіювання або 

ж читання) та їх безпосередня обробка. 

Завдання до теми 

Мета дослідження. Оцінювання стану та рівня розвитку індустрії 

туризму країни-партнера. 

Завдання. 

1. Надати класифікацію засобів розміщення, поширених в індустрії 

туризму країни-партнера, їх потужність, насиченість ринку країни 

потужностями певної галузі. 

2. Оцінити рівень розвитку та територіальну диференціацію сфери 

гостинності країни-партнера, визначити елементи територіальної структури. 

3. Охарактеризувати цінову кон’юнктуру, додаткові послуги та оцінити 

пропозиції послуг гостинності країни-партнера. 

4. Оформити звіт про виконану роботу та захистити його. 

Теми рефератів 

1. Суть і види науково-технічної інформації. 

2. Видова структура наукових документів. 

3. Методи пошуку й збирання наукової інформації. 

4. Організація роботи з науковою літературою 

Контрольні питання 

1. Що таке інформаційне забезпечення? 

2. Як можна класифікувати інформаційне забезпечення? 
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3. На чому ґрунтується інформаційне забезпечення? 

4. Як поділяється за змістом інформації інформаційне забезпечення 

науково-дослідного процесу? 

5. Які є етапи пошуку інформації? 

Література: [ 11–14, c. 125–190; 3, 6, 9, c 11–145, 19] 

 

Практичні заняття № 8, 9 

Тема. Метод і методика економічних досліджень і аналізу 

Мета: розглянути сутність методів і методик економічних досліджень і її 

аналізу. 

Короткі теоретичні відомості 

Сфера економічного життя суспільства надзвичайно складна. Якщо її 

досліджувати без будь-якого керованого начала, то одержимо не систему знань 

про економіку, а хаотичне нагромадження не пов’язаних між собою фактів і 

понять. Щоб визначити систему знань про економіку, потрібно бути озброєним 

науковими методами, з допомогою яких і можна встановити внутрішні 

закономірності економіки. Лише застосування правильних, наукових методів 

дає можливість проникнути у суть явищ. 

Термін «метод» походить від грецького слова «методас», що буквально 

означає шлях до чогось, шлях до пізнання. Це певна сукупність або система 

прийомів, засобів і операцій, за допомогою яких у мисленні відтворюються 

явища, що вивчаються. Тобто метод – це знаряддя пізнання того кола явищ, що 

становить предмет науки. Сукупність прийомів, засобів та операцій, що 

використовуються при дослідженні економічного життя суспільства, являють 

собою суть методів економічної теорії. Вони містять як загальнонаукові, так і 

специфічні методи, що пов’язані із специфікою предмета економічної теорії. 

Дослідження економіки, як і будь-якої іншої природної чи соціальної 

системи, насамперед передбачає певну технологію, тобто послідовність цього 

дослідження. В економічній теорії дослідження має чотири стадії. На першій 

відбувається накопичення фактів, що характеризують певні економічні явища. 
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Це здійснюється завдяки спостереженню. На другій стадії аналізуються та 

узагальнюються зібрані факти. Здійснюється їх класифікація, з них 

відбираються найістотніші факти. Третя стадія зводиться до встановлення 

взаємозв’язків між проаналізованими фактами, визначення узагальнень, на 

підставі яких формуються певні поняття та закони, тобто створюється теорія. 

Завершальна стадія передбачає перевірку правильності розроблених 

теоретичних висновків завдяки співставленню їх з реальністю, тобто тим, що 

відбувається в економічному житті. Критерієм істинності виступає 

відповідність створених теоретичних конструкцій реаліям життя. 

Фундаментальним принципом методології економічної теорії є 

системність. Окремі явища та процеси економічної сфери суспільства в 

реальній дійсності перебувають у нерозривному взаємозв’язку і взаємодії, 

функціонують як єдиний організм, цілісність. Тому і дослідження внутрішніх 

причинно-наслідкових, структурно-функціональних прямих і зворотних 

зв’язків має здійснюватись системно.  

У процесі дослідження економічного життя суспільства 

використовуються такі загальнонаукові методи, як аналіз і синтез, індукція і 

дедукція. Аналіз передбачає виокремлення в предметі дослідження складових 

частин, їх вивчення, виявлення істотних ознак та зв’язків. А синтез зводиться 

до поєднання розрізнених раніше складових частин у цілісність з урахуванням 

взаємозв’язків між ними. Тобто синтез дає змогу одержати цілісну уяву про 

досліджуваний предмет. Так, у розділі позитивної економіки саме на підставі 

аналізу економічних явищ і визначаються закономірності розвитку економіки 

на досліджуваному етапі. 

Метод індукції означає формулювання узагальнень, теоретичних 

висновків на підставі вивчення окремих фактів. У разі його використанні 

спочатку досліджуються окремі факти, на підставі чого робляться теоретичні 

узагальнення. Цей метод доповнюється методом дедукції, що передбачає 

побудову узагальнювальних теоретичних висновків, істинність яких 

перевіряється аналізом явищ, стосовно яких цей висновок зроблений. Він 
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застосовується, як правило, після того, як накопичено та охарактеризовано з 

погляду теорії емпіричний матеріал з метою його систематизації, 

послідовнішого виведення усіх висновків із первісного узагальнення. 

Отже, дослідження предмета економічної теорії здійснюється багатьма 

методами. Результатом їх застосування, як і в інших науках, є створення 

категорій та законів. Економічна категорія – логічне поняття, що відображає в 

узагальненому вигляді певні сторони або процеси економічного життя 

суспільства. Вона відображає родові ознаки економічних явиш. Прикладом 

таких категорій є товар, ціна, гроші, капітал, прибуток, витрати виробництва 

тощо. Категорії істинні доти, поки існують економічні явища, які 

відображаються в категорії. У разі відмирання таких явищ зникає і потреба в 

економічних категоріях, оскільки вони будуть неправильними. 

До характерних особливостей методу економічного аналізу належить і 

визначення та вимірювання взаємозв’язку між об’єктивними економічними 

показниками. Іноді нехтування таким взаємозв’язком може призвести до 

некоректних висновків, а подеколи зробити аналіз узагалі неефективним. Тому 

в економічних дослідженнях жодне явище не може бути правильно 

інтерпретоване, якщо воно розглядається ізольовано, без зв’язку з іншими. Не 

можна також на підставі окремо взятого явища робити загальні висновки про 

тенденцію розвитку об’єкта загалом. Такий підхід призводить зазвичай до 

фальсифікованих висновків. Однак це зовсім не виключає можливості та 

необхідності логічного виокремлення певних явищ у процесі економічних 

розрахунків. 

Метод аналізу реалізується через його науковий апарат, тобто через 

сукупність прийомів дослідження. 

Найважливішим елементом методики економічного аналізу є технічні 

прийоми та способи аналізу, які можна назвати інструментарієм аналізу. Вони 

використовуються на різних етапах дослідження для: 

 первинної обробки зібраної інформації; 
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 вивчення стану та закономірностей розвитку об’єктів, що 

досліджуються; 

 визначення впливу чинників на результати діяльності підприємств; 

 підрахунку невикористаних резервів збільшення ефективності 

виробництва; 

 узагальнення результатів аналізу та комплексної оцінки діяльності 

підприємств; 

 обґрунтування планів економічного та соціального розвитку, 

управлінських рішень, різних заходів. 

Завершальним етапом пізнання економічних законів є їх апробація на 

практиці. Якщо закон науки вияснено істинно, то у господарській діяльності 

заходи, пов’язані з використанням економічного закону, матимуть 

передбачувані результати. В іншому випадку результат не відповідатиме 

запланованому, що свідчить про недостатнє пізнання економічних законів і 

потребу подальшого дослідження відповідної сфери економіки. 

Водночас слід зазначити, що у сфері економічного життя суспільства, 

крім економічних законів, діють і суб’єктивно-психологічні чинники та закони. 

Вони безперечно впливають на економіку. Суб’єкти економічної діяльності - це 

люди, наділені свідомістю. Здійснюючи економічну діяльність, вони 

проявляють певну волю, визначають свої потреби та інші риси поведінки у 

сфері економіки, тобто формують певну економічну психологію, певний 

економічний спосіб мислення. Особливо важливу роль цей чинник відіграє в 

умовах ринкової економіки, коли кожен її суб’єкт самостійно приймає рішення 

щодо своїх дій в цій сфері. На поведінку цих суб’єктів суттєво впливають 

психологічні закони. 

Завдання до теми 

1. Визначення територій пріоритетного розвитку туризму та їх 

спеціалізація на видових та територіальних ринках країни-партнера. 
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2. а. Доповнити картосхему туристично-рекреаційного районування 

країни-партнера транспортною інфраструктурою та синтезованою інформацією 

про стан сфери гостинності. 

б. Скласти картосхему, яка відображає територіальну структуру 

пропозиції – туристичні центри, вузли, курортні райони та зони в межах 

інтегрального туристично-рекреаційного районування. 

в. Оформити звіт про виконану роботу та захистити його. 

 

Теми рефератів 

1. Поняття методології та методики наукових досліджень. 

2. Методологія теоретичних досліджень. 

3. Основи методології досліджень емпіричного рівня. 

4. Пізнавальні прийоми й форми наукових досліджень. 

5. Поняття наукового методу та його основні риси. 

6. Система методів дослідження. 

                     

Контрольні питання 

1. Метод та його сутність. 

2. Які є стадії теорії дослідження? 

3. Дати визначення поняттю фундаментальний принцип. 

4. Які є загальнонаукові методи дослідження? 

5. Що таке економічна категорія? 

6. Перелічіть технічні прийоми та способи аналізу. 

Література: [4–15, c. 114–119; 12, 16, 18, c. 46–150; 19]                                              
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Практичні заняття № 10,11 

Тема. Методика підготовки й оформленя результатів наукового 

дослідження і впровадження їх у практику економічної діяльності 

Мета: ознайомитись з методикою підготовки і оформлення наукового 

дослідження. Розглянути впровадження наукового дослідження у економічну 

діяльність. 

Короткі теоретичні відомості 

Отриманню диплома бакалавра, спеціаліста, магістра, кандидата наук 

передують іспити з певних фахових, гуманітарних та методологічних 

дисциплін і захист результатів наукових досліджень студентів, магістрів, 

аспірантів. Відомий італійський культуролог і філософ У. Еко дає поради щодо 

технології написання випускних робіт. Ці поради корисні також для написання 

й оформлення будь-яких інших наукових праць: дипломних робіт, 

магістерських і кандидатських дисертацій (дисертація, на відміну від дипломної 

роботи, ґрунтується на більш оригінальних, нових знаннях і є певним, нехай і 

дуже скромним внеском у розвиток науки), статей, книг, рефератів. У. Еко не 

вказує, що саме писати у дипломній роботі, але дає уявлення про сутність 

дипломного проектування, вибір теми диплому, поетапне планування, 

організацію й оформлення результатів досліджень. За його думкою, дипломна 

робота є перевіркою рівня професійності бакалавра або спеціаліста. У чому 

сутність дипломної роботи, для чого вона потрібна? По-перше, вона є 

необхідною умовою отримання вищої освіти в багатьох країнах. По-друге, вона 

є зазвичай творчою компіляцією (від лат. compilatio – крадіжка, грабіж – 

наукова праця, створена на використанні чужих творів). У компілятивній роботі 

демонструється вміння критичної переробки відповідних наукових джерел.  

Для підготовки дипломної роботи студентові необхідно:  

1) чітко сформулювати тему; 2) зібрати матеріал з історії цього питання; 

3) систематизувати цей матеріал; 4) осмислити його; 5) надати йому органічної 

форми; 6) зробити текст зрозумілим, а джерела, на яких він базується, 

прозорими. 
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Вибір теми дослідження. Корінним питанням у самостійній науковій 

роботі студентів є вибір теми. Правильно вибрати тему – це на 50 відсотків 

забезпечити її успішне виконання. Тема дослідження повинна бути актуальною, 

відзначатися новизною, спрямовувати науковий пошук у бік життєвих, ще не 

розв’язаних питань і проблем сучасної науки. Тематика наукових досліджень 

повинна виходити з реальних потреб життя людини, суспільства й держави. 

Вибір теми – процес тривалий і складний. Це поступове вростання в коло 

певних наукових інтересів, нарощування й накопичення знань, фактів, 

матеріалів, документів у відповідній галузі науки. Під час вибору теми слід 

ураховувати ступінь і рівень розробки проектного дослідження в науковій 

літературі, яку треба ґрунтовно вивчити і зробити її огляд. 

Результати науково-дослідної роботи оформляють не лише у вигляді 

курсової або дипломної роботи. Вони узагальнюються також у кандидатських і 

докторських дисертаціях, авторефератах дисертацій, тезах доповідей, статтях, 

монографіях, методичних і практичних матеріалах, підручниках, навчальних 

посібниках тощо. 

Для майбутнього фахівця, науковця дуже важливим є володіння 

методологією підготовки наукової публікації. Написання реферату, наукової 

статті, тез доповідей на конференції повинно відповідати вимогам жанру 

публікації та відповідно сприйматись читачами і слухачами. Це висуває певні 

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

Розглянемо методику підготовки окремих видів публікацій чи виступів, 

враховуючи при цьому особливості кожного виду, залежність від рівня 

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

яких вони розраховані. 

Наукова публікації – це доведення інформації до громадськості за 

допомогою преси, радіомовлення, телебачення; розміщення в різних виданнях 

(газетах, книгах, підручниках). 

Головні функції публікацій: 

 оприлюднення результатів наукової роботи; 
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 сприяння встановленню пріоритету автора у разі аналогічних за 

змістом наукових статтях; 

 свідчення про особистий внесок дослідника в розробку наукової 

проблеми; 

 підтвердження достовірності основних результатів і висновків 

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

публікація стає об’єктом вивчення й оцінювання широкою науковою 

громадськістю; 

 підтвердження факту апробації та впровадження результатів і 

висновків дисертації; 

 відображення основного змісту, наукового рівня та новизни 

дослідження; 

 забезпечення первинною науковою інформацією суспільства, 

повідомлення про появу нового наукового знання, передача його у загальне 

користування. 

Упровадження результатів завершених досліджень містить дослідне 

випробування розроблених методик, рекомендацій, інструкцій, 

технікоекономічних обгрунтувань, які мають прикладний характер. Дослідне 

випробування здійснює комісія, складена за наказом замовника і узгоджена з 

виконавцем. До наказу додається погоджена з виконавцем програма дослідних 

випробувань, якою визначаються строки проведення, умови перевірки, порядок 

виправлення недоліків. У випадку потреби замовник розробляє методику 

здійснення дослідних випробувань, критерії оцінки отриманих результатів та 

готує документацію. Результати випробувань наукових розробок оформляють 

протоколом. Якщо виявлено недоробки, помилкові пропозиції та рекомендації, 

то виконавець уживає необхідних заходів щодо їх усунення. Після завершення 

доопрацювання пропозицій і рекомендацій комісія складає акт про 

впровадження результатів науково-дослідної роботи з виконаної теми, який 

затверджується керівництвом організації-замовника і виконавця. Порядок його 

здійснення встановлюється за домовленістю сторін. Упровадження результатів 



34 
 

завершеної науково-дослідної роботи в практику господарської діяльності 

підприємств, галузей фінансують ті організації, які його здійснюють. 

Науково-технічна ефективність відображає приріст нових наукових знань, 

призначених для подальшого розвитку науки і техніки. Соціальна ефективність 

виявляється у поліпшенні життєвих чинників людей, розвитку охорони 

здоров´я та культури, науки та освіти, поліпшенні екологічних умов та ін. 

Розглянуті види ефективності науково-дослідних робіт взаємопов´язані та 

впливають один на одного. Ефективність від упровадження результатів 

дослідження може проявитися у розвитку теорії науки, удосконаленні методів 

господарювання і у соціальному розвитку суспільства.  

Під час оцінювання результатів науково-дослідної роботи, залежно від 

поставлених цілей, в якості критеріїв приймається один з видів ефекту, а 

останні використовуються як допоміжні. Економічний ефект науково-дослідної 

роботи являє собою економію витрат, призначених для виконання дослідження, 

ефект у сфері виробництва (зростання прибутку, зниження собівартості) у 

зв´язку з використанням нової технології, організації виробництва та інших 

результатів дослідження. 

Повний економічний ефект визначається спочатку за кожною сферою 

застосування з урахуванням обсягу використання, а потім за сукупністю цих 

сфер за певний період оцінюється використання результатів науково-дослідної 

роботи. 

Завдання до теми 

1. Наукова стаття за результатами науково-дослідної роботи. 

Завдання. 

1. Написати наукову статтю за вибраною темою індивідуального науково-

дослідного завдання. 

2. Оформити звіт про виконану роботу та захистити його. Стаття має 

містити такі елементи: актуальність теми, виокремлення невирішеної чи слабо 

вирішеної частини досліджуваного питання, мета статті, основна частина, 
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висновки, перспективи подальших досліджень з певної проблематики, 

література. 

2. Оцінювання наявності відносних переваг на ринку туристичних послуг. 

Оцінювання конкурентних переваг пропозиції туристичного продукту. 

Завдання 

1. Оцінити комплексність та взаємозамінність складових туристичного 

продукту, пропонованого в країні. 

2. Оцінити якісні параметри та програмне забезпечення 

3. Охарактеризувати кон’юнктуру та співвідношення ціна/якість. 

4. Оформити звіт про виконану роботу та захистити його. 

Теми рефератів 

1. Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових і 

дипломних робіт. 

2. Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт. 

3. Структура та технічне оформлення курсових та дипломних робіт. 

4. Усна передача інформації про наукові результати. 

Контрольні питання 

1. Що потрібно для підготовки дипломної роботи ? 

 2. Які є головні функції публікацій? 

Література: [ 5–11, c.77–94; 12,14,15, c. 63–150; 17,19] 
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Практичні заняття № 12 

Тема. Механізм проведення наукових досліджень 

Мета: розглянути сутність і теоретико-методологічні засади механізмів 

проведення наукових досліджень. 

 

 

Короткі теоретичні відомості 

Наукове дослідження завжди повинне мати творчий характер, 

наповнений постійним пошуком і експериментуванням. У науковому 

дослідженні хоч щось повинно бути новим, повинні бути висновки і 

узагальнення на підставі власноруч одержаних результатів. Тільки у цьому 

випадку для дослідника буде більше користі, ніж від пасивного засвоєння 

знань. 

Наукове дослідження повинне бути потрібним, актуальним, спиратись на 

об’єктивні та перевірені дані. Розвиток усіх сфер суспільного життя 

відбувається стрімкими темпами. Як наслідок цього, потреби у наукових 

дослідженнях необмежені. Але не можна забувати, що будь-яке дослідження 

завжди пов’язане з певними матеріальними та інтелектуальними витратами. 

Тому у своєму кінцевому результаті воно повинне передбачати розв’язання  

конкретного і актуального для суспільства завдання.  

Вивчати в науковому сенсі – це означає бути науково об’єктивним. Не 

можна відкидати факти тільки тому, що важно пояснити або знайти їм 

практичне застосування. У науці мало встановити якийсь новий науковий факт, 

важливо дати йому пояснення з позицій сучасної науки, з’ясувати його 

загальнопізнавальне, теоретичне або практичне значення. 

Нова ідея – не просто зміна уявлення про об’єкт дослідження завдяки 

строгому обгрунтуванню – це якісний стрибок думки за межі сприйнятих 

почуттями даних і перевірених рішень. Нові ідеї можуть виникати під впливом 

парадоксальних ситуацій, коли виявляється незвичний, неочікуваний результат, 

який надто розходиться із загальноприйнятими положеннями науки –
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парадигмами. При цьому отримання нових знань відбувається за такою схемою: 

парадигма – парадокс – нова парадигма.  

Наукове дослідження повинне бути плановим. На перший погляд 

здається, що наукове дослідження не може бути завчасно спланованим. Адже 

це постійний пошук – а якому плануванню він може підлягати. Проте 

стихійність та самоплинність наукового дослідження неприпустима. План 

наукового дослідження узгоджує його зміст із термінами виконання. Він уже 

попередньо визначає, спрямовує дослідників на досягнення поставленої перед 

ними мети, у загальних рисах окреслює його майбутні результати. 

Планомірність наукового дослідження дисциплінує його виконавців, узгоджує 

їх спільні дії. Вдало сплановане дослідження надає його виконавцям натхнення, 

творчих зусиль і впевненості у своїх можливостях. Запорукою цього повинен 

стати принцип – краще менше, та краще. 

Плановість наукового дослідження зовсім не заперечує можливості 

внесення у його зміст та етапи виконання певних корективів. Адже на стадії 

планування дослідження (про це йтиме мова далі) неможливо абсолютно точно 

передбачити його хід: можуть бути одержані якісь заздалегідь не передбачувані 

дані, може відпасти потреба у деяких елементах дослідження (наприклад, у 

зв’язку із змінами у суспільно-політичному житті суспільства, із небажаними 

проявами у функціонуванні технічних об’єктів тощо). Тому необхідність у 

змінах та доповненнях плану дослідження не слід уважати неприпустимим 

порушенням. 

У науковому дослідженні повинні об’єктивно і критично оцінюватись 

будь-які його результати. Усім добре відомо, що абсолютно ідеальних речей не 

існує. Так само і результати наукової діяльності не можуть бути тільки 

позитивними. Негативний результат у науковому дослідженні – це теж 

результат (хоч і не завжди бажаний). Тому ніколи не потрібно відмежовуватись 

від небажаних результатів дослідження, не здійснивши їхнього аналізу, не 

встановивши причини, що призвели до їхньої появи. Іноді такі результати 

можуть стати поштовхом до нових досліджень. Для цього кожний дослідник 
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повинен уміти критично оцінювати результати своєї діяльності (так само і 

результати своїх попередників), правильно та неупереджено ставитись до 

критики – все це є необхідною передумовою творчої праці. 

Належне місце у вивченні досліджуваної проблеми повинен зайняти її 

ретроспективний аналіз – тобто вивчення проблеми з позицій історії її 

виникнення та розвитку. Такий аналіз може дати можливість виявити саме ті 

«білі плями» у досліджуваній проблемі, які потребують дійсного вивчення, або 

ті вузькі місця, які потрібно дослідити більш глибоко чи наштовхнути 

дослідника на нові напрями дослідження. 

Результативність наукового дослідження значною мірою залежить від 

наполегливості його виконавців, від їх невтомного пошуку і рішучості. Дуже 

часто на перший погляд здається, що діяльність дослідника (і, особливо, у сфері 

гуманітарних наук) не потребує фізичних зусиль. 

Справжній дослідник не повинен піддаватись тиску (іноді зовсім не 

виправданому) авторитетів у сфері його діяльності. Він повинен уміти рішуче і 

аргументовано відстоювати власні позиції, уміти полемізувати. Запорукою 

цьому повинні стати його професіоналізм, відданість своїй справі. 

 

Завдання до теми 

1. Скласти тези доповіді за результатами науково-дослідної роботи. 

Завдання 

1. Провести аналіз і редагування наукової статті за вибраною темою 

індивідуального науково-дослідного завдання. 

2. На підставі написаної статті сформувати тези доповіді для участі у 

студентській науковій конференції за вибраною темою індивідуального 

науково-дослідного завдання. 

3. Оформити звіт про виконану роботу та захистити його. 

Тези для участі у студентській науковій конференції мають містити такі 

елементи: актуальність досліджуваного питання, основна частина, висновки, 

література. 
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Теми рефератів 

1. Вибір напряму наукового дослідження. 

2. Основні етапи проведення наукових досліджень. 

3. Поняття, види й етапи соціально-економічного дослідження. 

4. Функції та структура програми соціально-економічного 

дослідження. 

5. Методологічний розділ програми. 

6. Методичний розділ програми. 

Контрольні питання 

1. Завдання наукового дослідження. 

2. Перелічити та дати характеристику завдань наукового дослідження. 

3. Які існують механізми наукового дослідження? 

4. Дати визначення, що таке негативний результат у науковому 

дослідженні. 

5. Дати визначення  ретроспективного аналізу та його функцій? 

Література: [9–11, с. 34–39; 15, 16, 17, c. 23–45; 19]. 

 

Практичне заняття № 13 

Тема. Економіко-статистичні методи і прийоми в економічних 

дослідженнях та економічному аналізі 

Мета: розглянути сутність економіко-статистичних методів і прийомів у 

економічних дослідженнях та аналізі. 

Короткі теоретичні відомості 

Під методом у широкому змісті розуміють шляхи, способи, засоби 

пізнання дійсності, сукупність взаємопов’язаних принципів дослідження 

процесів, явищ і предметів у природі та суспільстві. 

Метод фінансового аналізу  – це система теоретико-пізнавальних 

категорій, наукового інструментарію і регуляторних принципів дослідження 

фінансової діяльності суб’єкта господарювання. 
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Категорії фінансового аналізу – це найбільш загальні, ключові поняття 

певної науки (наприклад, платоспроможність, ліквідність, чинник тощо). 

Науковий інструментарій фінансового аналізу – це сукупність 

загальнонаукових і конкретно-наукових методів і моделей дослідження 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

В основу методології економічного аналізу покладено метод діалектики, 

який є загальним за своїм характером і становить підгрунтя пізнання загальних 

законів розвитку матеріального світу. Він передбачає, що економічні явища 

необхідно розглядати у їх взаємозв’язку, русі та розвитку. 

Отже, метод фінансового аналізу – це діалектичний науковий спосіб 

вивчення становлення та розвитку господарських явищ та процесів. 

Саме застосування загального діалектичного методу в аналізі формує 

основні методологічні засади аналітичних досліджень, визначає особливості 

методу фінансового аналізу. 

Головними складовими методу фінансового аналізу є дедуктивний та 

індуктивний методи дослідження. 

Дедуктивний метод дослідження фінансових процесів припускає їх 

вивчення за ланцюжком від наслідків до причин. Наприклад, формування 

прибутку спочатку аналізується за загальною сумою чистого прибутку, а потім 

за її складовими з виявленням окремих чинників, що обумовили його зростання 

та скорочення. 

Індуктивний метод дослідження фінансових процесів припускає 

вивчення їх за ланцюжком від причин до наслідків. Наприклад, аналіз 

собівартості продукції може передбачати спочатку вивчення окремих статей 

витрат, а потім оцінку їх впливу на загальну суму собівартості продукції. 

Характерні ознаки методу фінансового аналізу: 

1. Розкладання та деталізація складних економічних систем. Будь-яке 

явище чи процес розглядають як складну систему, і в процесі дослідження 

треба виділити їх елементну будову за цільовими ознаками аналізу та 

взаємозв’язки цих елементів. Такий по елементний поділ дає змогу глибше 
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пізнати природу будь- якого явища чи процесу, чинники їх зміни та розвитку і, 

як наслідок, формувати організаційно-економічні механізми управління ними. 

2. Виявлення та визначення взаємозв’язків елементів досліджуваної 

системи і причинно-наслідкових зв’язків, зміни їх параметрів. Метод аналізу 

передбачає з’ясування типу та характеру зв’язків, побудову функції факторної 

залежності у вигляді математичних формул чи математичних моделей і 

визначення послідовності оцінок впливу факторів. Використання в аналізі 

аналітичних моделей дає змогу абстрактно (інформаційно) виразити основні 

взаємозв’язки, які існують у реальній господарській системі. На господарську 

діяльність підприємства, навіть на окремий показник, можуть випливати 

чисельні і різноманітні причини-фактори. Виявити та вивчити вплив абсолютно 

всіх причин практично не можливо, і не завжди доцільно. Завдання аналізу – 

встановити найбільш істотні причини, що вирішальним чином впливають на 

зміну досліджуваного об’єкта, показника. Отже, передумовою правильного 

аналізу є економічно обґрунтована класифікація чинників, що впливають на 

остаточні та проміжні підсумки господарської діяльності. 

3. Вимірювання ступеня впливу чинників на зміну параметрів 

економічної системи та визначення їх пайової участі у зміні загального 

результату їх сукупної дії. Вичерпність і точність аналітичних результатів 

перевіряють за критерієм балансової узгодженості: сума часткових результатів 

впливу окремих чинників дорівнює результату їх сумарної дії. 

4. Оцінювання аналітичних результатів та обґрунтування висновків за 

цільовою функцією дослідження. 

5. Розробка і використання системи показників, що всебічно характеризує 

господарську діяльність підприємств. 

На відміну від методу фінансового аналізу як загального підходу до 

дослідження фінансів підприємств, його методика – це сукупність спеціальних 

прийомів вивчення фінансової інформації, включаючи систему правил та вимог 

їх ефективного застосування. Тобто методика слугує практичним, прикладним 

доповненням методу аналізу. Використання видів, прийомів та методів аналізу 
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для конкретних цілей вивчення фінансового стану підприємства в сукупності 

утворює методологію та методику аналізу. 

У фінансовому аналізі використовуються різноманітні методи 

дослідження, що обумовлює необхідність їх науково обґрунтованої 

класифікації. 

До формалізованих методів належать методи, в основу яких покладені 

достатньо визначені формалізовані аналітичні залежності. Відомі десятки таких 

методів, які виходячи із змісту можна також підрозділити на такі групи: 

1) економіко-статистичні (логічні), до яких належать: 

– класичні методи економічного аналізу (балансовий метод, ланцюгові 

підстановки, абсолютних різниць, диференціювання, логарифмування, 

інтегральний метод та інші); 

– традиційні методи економічної статистики (середні і відносні величини, 

групування, графічний, індексний); 

2) економіко-математичні, до яких належать: 

– математико-статистичні методи (кореляційній аналіз, регресійний 

аналіз, метод головних компонент); 

– економетричні методи (матричні методи, методи теорії виробничих 

функцій, міжгалузевого балансу); 

– методи економічної кібернетики та оптимального програмування 

(лінійне та динамічне програмування, методи системного аналізу); 

– методи дослідження операцій та теорії прийняття рішень (теорія ігор, 

теорія масового обслуговування, теорія графів та інші). 

Економіко-статистичні методи підрозділяють на загальностатистичні та 

методи елімінування. До загальностатистичних методів належать традиційні 

методи обробки економічної інформації: групування, динамічні ряди, вибіркове 

спостереження, середні та відносні величини, порівняння, балансовий метод. 

Методи елімінування містять такі прийоми: спосіб ланцюгових підстановок, 

абсолютні різниці, відносні різниці, індексний, логарифмічний і інтегральний. 
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Економіко-математичні методи спрямовані на розв’язання таких 

аналітичних завдань, як: стохастичний факторний аналіз, оптимізація 

показників, комплексне оцінювання. До них належать кореляційний та 

регресійний аналіз, математичне програмування, теорію масового 

обслуговування й ін. 

Технічні прийоми і методи економічного аналізу використовуються на 

різних етапах аналітичного дослідження. Тому доцільно провести їх групування 

відносно етапів аналітичного дослідження. 

У найбільш загальному вигляді аналітичний процес може бути 

розділений на три етапи: підготовка даних для аналізу; обробка вхідних 

даних; узагальнення результатів аналізу. Кожному з наведених етапів 

економічного аналізу відповідає комплекс методів і технічних прийомів. 

Прийоми порівняння мають межі застосування, які визначаються 

порівнювальністю величини в просторі, у часі або за якісними властивостями. 

Для використання прийому порівняння в аналізі необхідно додержуватися 

умов порівнюваності показників, які складаються з таких вимог: 

1) єдність об’ємних, вартісних, якісних і структурних чинників; 

2) єдність проміжків часу, за які були обчислені показники; 

3) порівнянність вхідних умов виробництва (технічних, природних і 

кліматичних); 

4) єдність методики обчислення і складу показників. 

Результати порівняння можуть бути виражені в таких кількісних 

розрахункових показниках: 

– абсолютне відхилення – різниця значень порівнюваної характеристики 

та її базової величини; 

– відносне відхилення, яке характеризується темпом зростання або 

темпом приросту; 

– коефіцієнт еластичності, що характеризує, наскільки відсотків 

зміниться значення аналізованого показника, якщо значення базового 

показника збільшиться на один відсоток. 
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Виділяють декілька різновидів порівняльного аналізу: 

1) горизонтальний аналіз – побудова рядів динаміки аналізованого 

показника з метою визначення тенденцій чи напрямків розвитку економічних 

явищ і процесів; передбачає порівняння кожної позиції звітності з попереднім 

періодом; 

2) вертикальний аналіз – розкладання економічних явищ на складові 

елементи, що дозволяє вивчити їх внутрішню структуру; передбачає 

розрахунок питомої ваги окремих статей звітності в загальному підсумковому 

показнику (включаючи вплив кожної позиції звітності на загальну зміну 

результату); 

3) трендовий аналіз – оцінка динаміки досліджуваного процесу або 

явища на основі розрахунків базисних темпів росту і приросту показників, 

визначення тренду; 

4) міжгосподарський (або внутрішньогосподарський) аналіз – 

порівняння з показниками інших підприємств (структурних підрозділів), 

середньогалузевими або середніми загальноекономічними даними. 

Завдання до теми 

На основі написаної статті скласти анотацію на наукову статтю за 

обраною темою індивідуального науково-дослідного завдання. 

Теми рефератів 

 1. Методологічні основи економіко-статистичного аналізу та 

моделювання. 

2. Основи моделювання взаємозв’язків. 

3. Комп’ютерні технології моделювання. 

4. Оцінювання потенціалу і основних пропорцій ринку. 

Контрольні питання 

1.  Що таке метод фінансового аналізу ? 

2. Дати визначення поняттю науковий інструментарій фінансового 

аналізу ? 

3. Головні складові методу фінансового аналізу? 
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4. Дайте характеристику «дедуктивного» і «індуктивного» методам 

дослідження. 

5. Перелічити види розрахункових показників. 

6.  Які є види порівняльного аналізу? 

Література: [4–9, c. 17–24; 12, 14, 19; c.15–33] 

 

Практичне заняття № 14 

Тема. Економіко-математичні методи і моделі в економічних дослідженнях 

та економічному аналізі 

Мета: розглянути  економіко-математичні методи і моделі в економічних 

дослідженнях та економічному аналізі. 

Короткі теоретичні відомості 

Використання математичних методів у сфері управління (зокрема, в 

економічній) – найважливіший напрям вдосконалення систем управління. 

Математичні методи прискорюють проведення економічного аналізу, сприяють 

найповнішому урахуванню впливу різноманітних чинників на результати 

діяльності, підвищенню точності обчислень. 

Застосування математичних методів вимагає: 

 системного підходу до дослідження заданого об’єкта, урахування 

взаємозв’язків і відносин з іншими об’єктами (підприємствами, фірмами); 

 розробки математичних моделей, що відображають кількісні 

показники системної діяльності працівників організації, процесів, що 

відбуваються в складних системах, якими є підприємства; 

 удосконалення системи інформаційного забезпечення управління 

підприємством з використанням електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ). 

Розв’язання задач економічного аналізу математичними методами можливо, 

 якщо вони сформульовані математично, тобто реальні економічні 

взаємозв’язки і залежності виражені із застосуванням математичного аналізу. 

Це спричиняє необхідність розробки математичних моделей. 
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Методи елементарної математики використовуються в традиційних 

економічних розрахунках під час обґрунтування потреб у ресурсах, розробці 

плану, проектів і т. п. 

Класичні методи математичного аналізу використовуються самостійно 

(диференціювання й інтеграція) і в рамках інших методів (математичної 

статистики, математичного програмування). 

Статистичні методи – основний засіб дослідження масових явищ, що 

повторюються. Вони застосовуються при нагоді представлення зміни 

аналізованих показників як випадкового процесу. Якщо зв’язок між 

аналізованими характеристиками недетермінований, а стохастичний, то 

статистичні та ймовірнісні методи стають практично єдиним інструментом 

дослідження. В економічному аналізі найбільш відомі методи множинного і 

парного кореляційного аналізу. 

Для вивчення одночасних статистичних сукупностей слугує закон 

розподілу, варіаційний ряд, вибірковий метод. Для багатомірних статистичних 

сукупностей застосовуються кореляції, регресії, дисперсійний, спектральний, 

компонентний, факторний види аналізу. 

Економічні методи базуються на синтезі трьох галузей знань: економіки, 

математики і статистики. Основа економетрії — економічна модель, тобто 

схематичне представлення економічного явища або процесів, відбиття їх 

характерних рис за допомогою наукової абстракції. Найбільш поширений 

метод аналізу економіки «затрати — випуск». Метод являє собою матричні 

(балансові) моделі, що побудовані за шаховою схемою і наглядно ілюструють 

взаємозв’язок затрат і результатів виробництва. 

Методи математичного програмування – основний засіб вирішення 

задач оптимізації виробничо-господарської діяльності. По суті, методи — 

засоби планових розрахунків і вони дозволяють оцінювати напруженість 

планових завдань, дефіцитність результатів, що визначають лімітуючі види 

сировини, групи обладнання. 
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Економічна кібернетика аналізує економічні явища і процеси як складні 

системи з погляду законів управління і руху в них інформації. Методи 

моделювання і системного аналізу найбільш розроблені в цій сфері. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. На підставі написаної статті скласти рецензію на наукову статтю за 

вибраною темою індивідуального науково-дослідного завдання. 

2. Підготувати презентацію доповіді за вибраною темою індивідуального 

науково-дослідного завдання. 

Теми рефератів 

1.Методологічні засади економіко-математичного аналізу, моделювання 

та прогнозування. 

2. Моделювання і прогнозування динаміки. 

Контрольні питання 

1. Які є види економічно-математичних методів? 

2. Які діють вимоги до застосування математичних методів? 

3. Розкрити сутність економічно-математичних методів. 

Література: [ 13–14, с. 111–136]. 
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2  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінка  виставляється згідно з існуючим положенням за стобальною 

системою. Основними критеріями оцінювання є: повнота виконання завдань; 

правильність виконання завдань; здатність студента до творчого 

застосування набутих ним знань, умінь і навичок; здатність студента 

викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 

ЄСКД і ЄСТД. 

Оскільки  робота складається із завдань, доцільно результати виконання 

кожного з цих завдань оцінювати окремо, а потім, на підставі цього виводити 

підсумкову оцінку. Виходячи з вищесказаного, запропоновані такі критерії 

оцінювання. 

Незадовільно (1–59 балів / F–FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання, не зміг викласти основні теоретичні положення і не має 

навичок їх практичного застосування. 

Оцінку «задовільно» (60–63 бали / E) одержує студент, який у 

трактуванні теоретичних положень припускається значних неточностей, а у 

викладенні аналітичної частини допускає значні помилки. 

Оцінку «задовільно» (64–73 бали / D) одержує студент, який у 

трактуванні теоретичних положень припускається значних неточностей, у 

викладенні аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Оцінка «добре» (74–81 бал / С) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, 

але у роботі мають місце неточності. 

Оцінка «добре» (82–89 балів / В) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, 

але у роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка «відмінно» (90–100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли 
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він може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, 

пропозиції мають елементи наукової новизни. 

 

3 ПИТАННЯ  ДО  ЗАЛІКУ,  ІСПИТУ  

 

1. Суть, функції, структура і значення науки, її класифікація. 

2. Основні напрями наукових економічних досліджень у сучасних умовах. 

3. Характеристика та особливості науково-дослідної роботи. 

4. Класифікація наукових досліджень. 

5. Організація науки і наукових досліджень в Україні. 

6. Склад та підготовка наукових кадрів. 

7. Принципи організації наукової праці. 

8. Вимоги ергономіки щодо організації наукової праці. 

9. Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи студентів у 

підготовці спеціалістів для індустрії гостинності. 

10. Види і форми науково-дослідної роботи студентів. 

11. Керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи студентів. 

12. Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових 

досліджень. 

13. Роль і функції інформації. 

14. Економічна інформація, її класифікація та призначення у науково-

дослідному процесі. 

15. Вибір об’єкта обстеження та визначення системи показників. 

16. Організація збирання і документальне оформлення інформації. 

17. Порядок обробки інформації в економічних дослідженнях. 

18. Проведення аналітичної роботи в науково-дослідному процесі. 

19. Загальні методи наукових досліджень. 

20. Спеціальні методи наукових досліджень в економіці. 

21. Докази у методології наукових досліджень. 
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22. Процес наукового дослідження в економіці та його характеристика. 

23. Наукова проблема й обгрунтування теми дослідження. 

24. Критерії вибору теми наукового дослідження. 
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