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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 включають 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 із засадами наукових досліджень, уміння 

застосовувати їх у практичній діяльності, організовувати дослідницьку 

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

дисципліни «Основи наукових досліджень». 

Вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» 

передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять 

час у формі самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 

(курсової роботи), призначеної формувати практичні навички роботи студентів 

із спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне 

осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних 

проблем функціонування туріндустрії для підвищення якості професійної 

підготовки управлінських кадрів для підприємств готельного, курортного, 

ресторанного та туристського бізнесу. 

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з навчальної 

дисципліни може виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах та 

лабораторіях, у домашніх умовах. Згідно з навчальним планом дисципліни 

«Основи наукових досліджень» на самостійну роботу студентів відведено 120 

годин. Раціональна організація самостійної роботи вимагає від студента вмілого 

розподілу свого часу між аудиторною і позааудиторною роботою. Виконання 

завдань із самостійної та індивідуальної роботи є обов’язковим для кожного 

студента. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– систему та сутність основних понять та термінів, основних видів 

студентських науково-дослідних робіт, методики наукової творчості;  

– 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 вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» необхідні для якісного засвоєння матеріалу 

студентами. 

Самостійне вивчення літератури з навчального курсу передбачає 

опрацювання різноманітних джерел інформації за темою, що вивчається. 

Джерелами інформації є монографії, підручники, статті. 

Методичні вказівки містять рекомендації щодо самостійної роботи 

студентів над засвоєнням навчального матеріалу. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

 САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лек.) 

К-сть год. 

(СРС) 

К-сть год. 

(лек.) 

К-сть год. 

(СРС) 

Модуль 1. Методологічні засади наукового дослідження 

Тема 1 Наука – продуктивна сила 

розвитку суспільства 
2 10   

Тема 2 Наукові дослідження як 

форма розвитку науки 
2 10   

Тема 3 Науково-дослідна робота 

студентів, її форми і значення у 

підготовці спеціалістів 

4 10   

Тема 4 Методологічні засади 

наукових досліджень 
4 10   

Тема 5 Інформаційне забезпечення, 

обробка та аналіз матеріалів 

дослідження 

2 10   

Тема 6 Бібліографічний апарат 

наукових досліджень 
2 10   

Усього за М № 1 16 60   

Семестровий контроль-залік     

ІНДЗ – КРф     

Модуль 2  Технологія наукового дослідження 

Тема 7 Структура наукового 

дослідження. Особливості 

наукового тексту 

4 15   

Тема 8 Оформлення результатів 

наукового дослідження 
4 15   

Тема 9 Форми впровадження 

результатів дослідження у 

практику 

4 15   

Тема 10 Підготовка до захисту та 

захист наукового дослідження 
4 15   

Усього за М № 2 16 60   

Семестровий контроль-залік     

Усього годин за рік 32 120   
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

Тема 1 Наука – продуктивна сила розвитку суспільства 

 

Наукова картина світу. Науково-дослідна робота та науковий потенціал 

України. Форми підготовки наукових кадрів. Наукові заклади України.  

Організація науки і підготовка наукових кадрів: міжнародний та 

вітчизняний досвід. Етичні норми науки. Цінності науки: універсалізм, 

спільність володіння, безкорисливість, скептицизм. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення предмету і сутності науки. 

2. У чому полягає процес наукового пізнання? 

3. Охарактеризуйте пізнання, його види та структурні елементи. 

4. Якими ознаками характеризується наукова діяльність? 

5. Яка структура формування теорії? 

6. Надайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону. 

7. Сформулюйте види, функції та предмет наукової діяльності. 

8. Що таке суб’єкт та предмет наукової діяльності? 

9. Oхарактеризуйте наукову школу, її ознаки. 

10. Що передбачає класифікація наук? 

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

 

Тема 2 Наукові дослідження як форма розвитку науки 

Особливість сучасних наукових досліджень. 

Фундаментальні наукові дослідження. Прикладні наукові дослідження. 

Наукова творчість. Види науково-дослідної роботи.  

.Питання для самоперевірки 

1. Що містить категорійний апарат дослідження?  

2. Що таке «предмет» та «об’єкт» дослідження?  

3. Яким якостям має відповідати тема дослідження?  
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4. Що таке «науковий результат»?  

5. Як обирається тема наукового дослідження?  

 Література: [6–14, c. 14–25]. 

 

Тема 3 Науково-дослідна робота студентів, її форми і роль у підготовці 

спеціалістів 

Структура науки як системи знань. Визначення окремих елементів, 

складових частин науки. Підготовка науковців в аспірантурі і докторантурі. 

Характеристика основних принципів наукової організації дослідної праці. 

Основні завдання науково-дослідної роботи студентів. Форми заохочення 

студентської молоді до науково-дослідної роботи, що практикуються у вищих 

навчальних закладах. Дипломна робота як найвищий ступінь участі студента в 

науководослідній роботі. 

Питання для самоперевірки 

1. Керування наукою в Україні.  

2. Використання засобів механізації та автоматизації допоміжних 

операцій у науково-дослідній роботі.  

3. Організаційна структура та значення НАНУ.  

4. Режим робочого часу науковця. 

5. Мета залучення студентів до науково-дослідної роботи.  

6. Необхідність посилення значення науки в підготовці фахівців для 

економіки. 

7. Умови успішного виконання студентської науково-дослідної 

діяльності. 

8. «Положення про наукову роботу студентів» Міністерства освіти і 

науки України.  

9.  Методика постановки й проведення науково-дослідної роботи 

студентів у навчальному процесі. 

10. Керівництво науково-дослідною роботою студентів у вищому 

навчальному закладі, її організація і планування. 
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Література: [ 8–11, c. 11–39; 17, 19, c. 15–45]. 

 

Тема 4 Методологічні засади наукових досліджень 

 

Загальна характеристика методологічного апарату наукових досліджень. 

Оцінювання і аналіз методологічного інструментарію в соціальноекономічних 

дослідженнях. Методи проведення аналітичної роботи, особливості їх 

використання. Основні елементи методики комплексного економічного аналізу, 

їх характеристика. Завдання, які розв’язуються в результаті спеціальних 

спостережень.  

Питання для самоперевірки  

1. Чим обумовлюється отримання різних результатів аналітичних 

досліджень?  

2. Докази в наукових дослідженнях, способи їх застосування.  

3. Використання методів прогнозування в науково-дослідній роботі. 

4. Загальні методи в наукових дослідженнях. Їх відмінність від 

спеціальних методів.  

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

 

Тема 5 Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз матеріалів 

дослідження  

Механізм пошуку первинної і вторинної інформації студентами. Поняття 

та критерії ефективності інформації в науковому дослідженні. Джерела 

інформації та їх класифікація. Вимоги до організації збору практичної 

інформації на підприємствах (організаціях). Основні способи відбору одиниць з 

генеральної сукупності.  

Питання для самоперевірки 

1. Особливості збирання показників з різних джерел інформації.  

2. Організація збору інформації з практичної діяльності підприємства 

(організації).  
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3. Плагіат і студентські наукові праці.  

4. Переваги і недоліки різних форм обміну науковою інформацією.  

5. Стадії обробки інформації, їх характеристика.  

6. Класифікація інформації.  

7. Значення інформації на етапах науково-дослідної роботи.  

8. Функції інформації.  

9. Сутність обробки інформації на ЕОМ. Етапи обробки інформації.  

10. Сутність економічного аналізу в науково-дослідному процесі.  

11. Поняття об’єкта обстеження, його характеристика.  

12. Вибірковий метод обстеження та його характеристика.  

13. Суть кількісної та якісної репрезентативності об’єктів обстеження.  

14. Раціональна організація аналітичної роботи та її характеристика.  

15. Показник та його основні ознаки.  

16. Основні види показників, їх характеристика.  

17. Принципи збирання матеріалів наукового дослідження.  

18. Резерви в економічному аналізі, їх характеристика.  

19. Форми документального оформлення зібраної інформації. 

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

 

Тема 6 Бібліографічний апарат наукових досліджень 

Вимоги стандартів до складання бібліографічного переліку. Рекомендації 

щодо складання й оформлення прикнижкових і пристатейних списків 

літератури в наукових виданнях.  

Питання для самоперевірки 

1. Як складається бібліографічний апарат курсових, дипломних робіт та 

дисертацій. 

2. Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі 

Література: [4–15, c. 114–119; 12, 16, 18, c. 46–150; 19]. 
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Тема 7 Структура наукового дослідження. Особливості наукового тексту 

Особливості наукового тексту. Мова і стиль наукового викладу. Лексичні 

особливості наукового стилю. Морфологічні особливості наукового стилю. 

Редагування наукового тексту. 

Питання для самоперевірки 

1. Як відбувалося становлення й розвиток наукового стилю 

української мови? 

2. Визначте особливості наукового тексту і професійного наукового 

викладу думки. Мовні засоби наукового стилю 

Література: [ 5–11, c.77–94; 12, 14, 15, c. 63–150; 17, 19] 

. 

Тема 8 Оформлення результатів наукового дослідження 

Вимоги до оформлення таблиць, формул. Нумерація цифрового та 

ілюстративного матеріалу.  Загальні правила цитування та посилання на 

використанні джерела.   

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть компоненти оформлення звіту про результати наукового 

дослідження.  

2. Визначте вимоги до змісту наукового тексту?  

3. Які є стилі наукових робіт?  

4. Назвіть основні вимоги до нумерації цифрового та ілюстративного 

матеріалу. 

5. Що таке графік як елемент оформлення результатів дослідження?  

6. Які є види діаграм?  

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

 

Тема 9 Форми впровадження результатів дослідження у практику 

Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Тези наукової 

доповіді. Реферат, наукова доповідь, виступ. Наукова стаття та її структурні 
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елементи. Наукова монографія. Правила оформлення публікації. 

Систематизація результатів наукового дослідження. 

Питання для самоперевірки 

1. Як здійснюється оформлювання результатів наукової діяльності. План, 

тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. Анотування й 

реферування наукових текстів. Реферат як жанр академічного письма. Складові 

реферату 

2. Які висуваються вимоги до наукової статті? 

3. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, 

бакалаврської робіт.  

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

. 

Тема 10 Підготовка до захисту та захист наукового дослідження 

Порядок подання роботи на рецензування.  

Наукова доповідь: як себе поводити. 

Питання для самоперевірки 

1. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. 

2. Визначте зміст поняття «Рецензія». 

3. Структура наукової доповіді. 

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

. 

3 ТЕСТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Абстрагування – це:  

а) процес вичленовування якої-небудь ознаки об’єкта, досліджуваної 

системи, відволікання від інших; 

б) результат уявного відволікання тих чи інших визначених властивостей 

від безлічі властивостей досліджуваного конкретного предмета; 

в) методологічна характеристика дослідження; 
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г) набір інструктивних дій, що визначає їх послідовність для одержання 

даних чи результатів у цілому. 

2. Завдання дослідження – це: 

а) методологічна характеристика дослідження; 

б) об’єктивно наявний, повторюваний, стійкий, істотний зв’язок для 

групи явищ, що визначає процеси становлення та існування систем, що 

розвиваються; 

в) відношення, за яким зміни якоїсь однієї сторони спричиняють зміни 

іншої сторони; 

г) правильна відповідь відсутня. 

3. Контент-аналіз – це: 

а) формалізований метод аналізу змісту документів за допомогою 

математичних засобів; 

б) величина (характеристика, чинник), яка підтримується на постійному 

рівні протягом усього експерименту; 

в) група випробуваних, котрих не піддають ніяким експериментальним 

впливам, тому що вона служить для порівняння під час експерименту; 

г) розділ статистики, завдання, якого полягає в тім, щоб установити 

можливий зв’язок між двома показниками, отриманими на одній і тій же чи на 

двох різних вибірках. 

4. Концепція – це: 

а) система взаємозалежних і виникаючих один з одного поглядів, спосіб 

розуміння, трактування явищ, процесів; основна ідея будь-якої теорії, єдиний 

визначальний задум, основна думка здобутку, наукової праці і т. д.; 

б) ознака, за якої класифікуються, визначаються, оцінюються явища, дії 

чи діяльність (зокрема, за їх формалізації); 

в) складання конспектів літературних джерел різного типу; 

г) короткий письмовий виклад змісту розмови, тексту. 

5. Науковий пошук – це: 
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а) особливий вид наукового дослідження, у результаті якого виходять 

принципово нові результати, що мають значення наукових відкриттів нових 

закономірностей; 

б) категорія, що позначає те явище чи стан, що викликаний іншим 

явищем; те, що логічно з необхідністю випливає з чогось іншого, як зі своєї 

підстави; 

в) величина (характеристика, чинник), керована експериментом; 

г) різновид спостереження. 

6. Опитування – це: 

а) метод збору емпіричних даних про об’єктивні факти, думки, знання і т. 

д., заснований на безпосередньої (інтерв’ювання) чи опосередкованої 

(анкетування) взаємодії дослідника (інтерв’юера) з опитуваним (респондентом); 

б) вид психологічного тесту, призначений для виявлення різних сторін 

особистості випробуваного за допомогою набору тверджень, з якими 

респондент погоджується або не погоджується; 

в) сукупність методів і форм надання інформації (графіки, виміру 

показників), що дозволяють охарактеризувати вибірки даних; 

г) дослідницький підхід, що припускає відношення до вихованця як до 

особистості, як до самосвідомого суб’єкта власного розвитку і як до суб’єкта 

виховного впливу. 

7. Первинні документи і видання – це: 

а) першоджерела, містять переважно нові, оригінальні ідеї, наукові 

зведення, нове осмислення відомих фактів, вихідні данні, що підлягають 

обробці; 

б) явища, процеси, характеристики суб’єктів, що можуть бути надані у 

вигляді величини, що змінюється, і описані математичними засобами; 

в) правильна відповідь відсутня. 

8. План наукової праці – це: 

а) порядок, послідовність у викладі наукового здобутку, статті і т.д.; 
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б) критерій, за допомогою якого характеризується відповідність гіпотези, 

закону чи теорії фактам, що спостерігаються, чи експериментальним 

результатам; 

в) пропозиція, що виражає недолік інформації про будь-який об’єкт, що 

володіє особливою формою і вимагає відповіді, пояснення; 

г) пробно-пошукове дослідження, що проводиться до початку активного 

застосування розробленого методичного апарату з метою його доробки, 

уточнення. 

9. Бібліографічний огляд – це: 

а) огляд, що містить характеристику джерел інформації, які з’явилися за 

визначений час чи об’єднані за якої-небудь іншою загальною ознакою; 

б) бібліографічні зведення (опису) про документи, що згадуються, 

цитуються в науковій праці чи використовуються будь-яким іншим способом 

під час його підготовки; 

в) сукупність бібліографічних зведень про те, що цитується, 

розглядається чи документ, що згадується; 

г) метод одержання інформації на підгрунті словесної (вербальної) 

комунікації дослідника і респондента, що відповідає на питання, які 

передбачені програмою дослідження. 

10. Аспект – це: 

а) кут зору, за яким розглядається об’єкт (явище, поняття) дослідження; 

б) необхідна, істотна, невід’ємна властивість об’єкта; 

в) процес чи зареєстроване будь-яким методом явище, невластиве 

досліджуваному, що не є метою дослідження; 

г) раціональний спосіб переконання, що спирається на ретельне 

обґрунтування й оцінку доводів у захист визначеної тези: сукупність аргументів 

на користь чого-небудь. 

11. Анотація – це: 
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а) коротка роз’яснювальна чи критична примітка, що випливає за 

бібліографічним описом будь-якого твору (на звороті титульного листа, книги, 

на каталожній картці і т. д.); 

б) процес створення анотації; 

в) думка, істинність якої перевірена і доведена практикою і тому може 

бути приведена в обґрунтування істинності чи хибності іншого положення; 

г) складова частина всякого доказу. 

12. Конкретизація – це: 

а) один із прийомів, що використовується у процесі пізнання, за 

допомогою якого абстрактне поняття включається в різноманіття дійсних 

властивостей, зв’язків чи відносин; 

б) дослідницький підхід і принцип практики організації навчання і 

виховання, що розглядає об’єкт дослідження, практику з позиції цілісності й 

системності; 

в) короткий письмовий виклад змісту розмови, тексту; 

г) складання конспектів літературних джерел різного типу. У науковому 

дослідженні використовується на етапі аналізу стану досліджуваного питання. 

13. Синтез – це: 

а) метод дослідження: практичне уявне з’єднання частин властивостей 

(сторін) досліджуваного об’єкта в єдине ціле; 

б) сукупність елементів і їхніх взаємозв’язків, що утворюють деяку, 

здатну до функціонування цілісність; 

в) розумова діяльність, у процесі якої досліджувані об’єкти організуються 

у визначену систему на основі обраного принципу; 

г) метод, заснований на принципі системного підходу. 

14. Теоретична значимість дослідження – це:  

а) методологічна характеристика дослідження: значення отриманих 

результатів для науки; 

б) являє собою деякий чіткий фіксований зв’язок елементів, припускає 

визначену структуру, що відбиває внутрішні, істотні відносини реальності; 
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в) вища форма наукового мислення, система понять, категорій, законів, 

що відбивають істотні властивості, звʼязки і відносини предметів дійсності. 

15. Узагальнення – це: 

а) логічний процес переходу від одиничного до загального, від менш 

загального до більш загального, а також результат цього процесу: узагальнене 

поняття, судження, закон науки, теорія; 

б) розумова операція, що складається в одержанні нового висновку з 

декількох суджень; 

в) функція організованих систем, що забезпечує збереження їх структури, 

підтримка режиму діяльності, реалізацію програми і мети діяльності; 

г) середовище, у якому перебувають і без якого не можуть існувати 

предмети, явища; те, від чого залежить інше. 

16. Актуальність дослідження – це: 

а) методологічна характеристика дослідження, тобто обґрунтування 

актуальності припускає відповідь на питання: чому цю проблему потрібно в 

цей час вивчати? 

б) набір інструктивних дій, що визначає їхню послідовність для 

одержання даних чи результатів у цілому; 

в) метод дослідження, уявне чи практичне розкладання досліджуваного 

предмета чи явища на характерні для нього складені елементи, виділення в 

ньому окремих сторін, вивчення кожного елемента чи сторони явища окремо як 

частини одного цілого; 

г) теоретичний метод дослідження, сукупність гносеологічних операцій з 

науковими поняттями, у яких відбиваються явища, що є предметом 

дослідження. 

17. Анкета – це: 

а) пов’язана єдиним дослідницьким задумом система питань; 

опитувальний лист, самостійно заповнюваний опитуваним за зазначеними у 

ньому правилами; 
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б) метод одержання інформації, заснований на опитуванні людей для 

одержання зведень про фактичне положення речей (наприклад, думок різних 

груп учнів і вчителів про різні сторони навчально-виховного процесу, методі 

навчання); 

в) раціональний спосіб переконання, що спирається на ретельне 

обґрунтування й оцінку доводів на захист визначеної тези; сукупність 

аргументів на користь чого-небудь; 

г) особлива знакова система, що вміщає термінологічні, кліше і вирази, 

характерні для мови науки, структурні схеми побудови визначених наукових 

жанрів, системи формул, умовних позначок і т. д. 

18. Вивчення документів – це: 

а) метод одержання первинної інформації на ранніх стадіях дослідження 

для попереднього знайомства з об’єктом; 

б) процедура, за допомогою якої об’єкти дослідження, розглянуті як носії 

визначених відносин між ними, відображаються в деякій математичній системі 

з відповідними відносинами між елементами цієї системи; 

в) властивість інформації, що встановлює ступінь відповідності істині; 

г) вид спостереження, за яким спостерігач включений у групу, а її члени 

не знають, що є обʼєктом спостереження. 

 

19. Висновки – це: 

а) стиснутий узагальнений виклад самих істотних, з погляду автора, 

результатів, отриманих у процесі дослідження; 

б) частина всієї досліджуваної (генеральної) сукупності, що є 

безпосереднім об’єктом вивчення за розробленою методикою чи програмою 

добору; 

в) метод дослідження, спрямований на аналіз уже наявних (раніше 

здобутих в інших дослідженнях) даних відповідно до нових завдань; 

г) етап дослідження, який припускає використання операцій порівняння, 

узагальнення та ін. 
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20. Глосарій – це: 

а) тлумачний словник термінів чи виразів до будь-якого тексту; 

б) структурно-композиційна одиниця тексту, розділу книги, статті. У 

більшості випадків має тематичний заголовок, який передує найменуванню 

«Розділ» та її номер; 

в) один із засобів графічного подання кількісних даних; 

г) розташована на площині геометрична конструкція, система крапок, 

окремі з яких з’єднані відрізками; одна з найпростіших моделей взаємодіючих 

систем. 

 

21. Гіпотеза дослідження – це: 

а) методологічна характеристика дослідження, наукове припущення, 

висунуте для пояснення будь-якого явища і потребуюче перевірки на досвіді і 

теоретичному обґрунтуванні для того, щоб стати достовірним науковим 

знанням; 

б) один із засобів графічного подання кількісних даних; 

в) розташована на площині геометрична конструкція, система крапок, 

окремі з яких з’єднані відрізками; одна з найпростіших моделей взаємодіючих 

систем; 

г) структурно-композиційна одиниця тексту, розділу книги, статті. 

22. Дедукція – це: 

а) вид умовиводу і метод пізнання; перехід від загальних суджень до 

часткових; застосування встановленого загального положення до частки; 

б) логічне міркування, у процесі якого з аргументів (доводів) виводиться 

істинність чи хибність тези. Демонстрація є третьою складовою частиною будь-

якого доказу; 

в) визначник; те, що обумовлює що-небудь; 

г) визначення поняття. 

23. Дисертація – це: 
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а) кваліфікаційна наукова праця, подана на здобуття вченого ступеня і 

захищена привселюдно здобувачем (дисертантом); 

б) самостійна письмова кваліфікаційна робота, що представляється 

студентами у разі закінчення університетів і інших навчальних закладів; 

в) обговорення будь-якого проблемного питання на зборах, у публікаціях, 

бесіді; суперечка; 

г) один з показників розкидування даних у статистиці; міра відхилення 

від середнього. 

24. Доказ – це: 

а) логічна дія, у процесі якої істинність якої-небудь думки влаштовується 

за допомогою інших думок; 

б) частина наукової праці, що містить додатковий матеріал, що не є 

істотним для розуміння проблеми, однак корисний із практичного огляду, що 

розкриває технологію дослідження; 

в) вихідний принцип, позиція і спрямованість, орієнтація дослідження; 

г) різновид джерел інформації про практичну економічну діяльність і 

результати цієї діяльності. 

25. Закономірність – це: 

а) об’єктивно наявний, повторюваний, стійкий, істотний зв’язок для 

групи явищ, що визначає процеси становлення та існування систем, що 

розвиваються; 

б) методологічна характеристика дослідження; 

в) відношення, за яким зміни якоїсь однієї сторони спричиняють зміни 

іншої сторони; 

г) результат пізнання дійсності, адекватне її відображення у свідомості 

людини у вигляді представлень, понять, суджень, умовиводів, теорій. 

26. Індивідуальна (первинна) інформація – це: 

а) інформація про ознаки окремих об’єктів, що є одиницями 

досліджуваної сукупності; 
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б) процес порівняння обʼєкту з одним з відомих об’єктів, установлення 

збігу певних об’єктів; 

в) розділ статистики, що розглядає індукцію, тобто поширення на великі 

групи об’єктів (популяції) висновків, зроблених під час вивчення менших груп 

(вибірок); 

г) вид умовиводу і метод дослідження. 

27. Інструментарій дослідження – це: 

а) сукупність методичних і технічних прийомів i операцій, що виступає у 

формі різноманітних документів (робочих матеріалів) і спрямована на 

одержання з її допомогою інформації; 

б) емпіричний метод дослідження, збір первинної інформації у вигляді 

інтерв’ю; 

в) тлумачення, роз’яснення змісту явища чи тексту знакової структури, 

що сприяє їх розумінню; 

г) сукупність відомостей, необхідних для активного впливу на керовану 

систему з метою її оптимізації. 

28. Категорія – це: 

а) широке поняття, у якому відображені найбільш загальні та істотні 

властивості, ознаки, зв’язки і відносини предметів, явиш об’єктивного світу; 

б) нестрогий експеримент, застосовуваний у економічних дослідженнях 

через те, що в них важко витримати вимогу випадковості добору 

експериментальних об’єктів; 

в) галузь науки, що поєднує методи кількісної оцінки якісних даних; 

г) кількісний вираз, опис якісних ознак об’єктів, явищ за допомогою 

показників і індикаторів з метою їх формалізації завдяки спеціальним 

кванторам. 

29. Ключове слово – це: 

а) слово чи словосполучення, найбільш повно і специфічно характеризує 

зміст наукового документу (тексту) чи його частини; 
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б) термін, що узагальнює поняття «елемент», «підсистема», 

«підструктура» і їхнього зв’язку; 

в) короткий письмовий виклад змісту розмови, тексту; 

г) формалізований метод аналізу змісту документів за допомогою 

математичних засобів. 

30. Кореляція – це: 

а) зв’язок між двома змінними; 

б) система взаємозалежних і витікаючи один з одного поглядів, спосіб 

розуміння, трактування явищ, процесів; 

в) ознака, за якою класифікуються, визначаються, оцінюються явища, дії 

чи діяльність (зокрема, під час їх формалізації); 

г) помилки в посиланнях. 

31. Методика – це: 

а) сукупність приватних прийомів, засобів, процедур, що дозволяють 

застосовувати той чи інший метод до цієї специфічної предметної галузі; 

б) непараметричний метод, що використовується для перевірки гіпотез 

про вірогідність різниці середніх під час аналізу кількісних даних у популяціях 

з нормальним розподілом; 

в) міркування дослідника про застосування і способи наукового пізнання. 

32. Моніторинг – це: 

a) безупинне, тривале спостереження за станом середовища (явищ, 

процесів і т. д.); зіставлення результатів постійних спостережень для одержання 

обґрунтованих уявлень про них (явищ, процесів) дійсне положення, тенденціях 

їх розвитку; 

б) наукова праця, що поглиблено розробляє одну тему, обмежене коло 

питань; 

в) сфера дослідницької діяльності, спрямована на виробництво нових 

знань про природу, суспільство і мислення та що включає в себе всі умови і 

моменти цього виробництва; 
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г) система методологічних категорій, що виступають як характеристики 

дослідження. 

33. Надайте визначення предмету науки: 

а) матеріальні об’єкти природи; 

б) пов’язані між собою форми руху; 

в) особливості відображення форм руху матерії у свідомості людей; 

г) пізнання постійного розвитку; 

ґ) форми мислення. 

34. Надайте визначення наукового пізнання: 

а) це дослідження з певною метою, завданням та методологією; 

б) певні цілі й завдання; 

в) певні методи отримання й перевірки знань; 

г) теоретичні засади для практики; 

ґ) теоретичне осмислення та обґрунтування практики. 

35. Наука включає: 

а) теорію; 

б) методологію; 

в) методику і техніку досліджень; 

г) об’єкт і предмет; 

д) науково-дослідні заклади. 

36. Головною функцією науки є: 

а) пізнання об’єктивного світу від живого споглядання до абстрактного 

мислення і до практики; 

б) участь у розвитку науково-технічного процесу; 

в) участь у вдосконаленні матеріального виробництва; 

г) участь у забезпеченні ефективності управління; 

ґ) участь у накопиченні фактів та розкритті закономірностей 

навколишнього світу. 

37. Характерні ознаки наукової діяльності: 

а) систематизація знань; 



24 

 

б) наявність наукової проблеми; 

в) наявність об’єкта і предмета дослідження; 

г) практична значущість процесу, що вивчається; 

ґ) розкриття сутності явищ та взаємозв’язку між ними; 

д) специфічні методи пізнання. 

38. Надайте визначення гіпотези: 

а) матеріалізоване визначення наукової ідеї; 

б) наукове припущення, висунуте для пояснення певних процесів, явищ, 

які зумовлюють певний наслідок; 

в) структурний елемент теорії пізнання; 

г) формулювання нових наукових положень; 

ґ) вихідний момент пошуку, дослідження істини. 

39. Назвіть стадії формулювання гіпотези: 

а) накопичення фактичного матеріалу і висунення припущення; 

б) аналіз наукових джерел та теорій; 

в) виведення із припущення наслідків; 

г) постановка наукової проблеми; 

ґ) перевірка на практиці отриманих результатів і уточнення 

(підтвердження) гіпотези. 

40. Які функції виконує наука в суспільстві? 

а) задоволення потреб людини у пізнанні законів природи і суспільства, 

розвитку культури, гуманізації виховання і формування нової людини; 

б) забезпечення обороноздатності держави та її міжнародного іміджу; 

в) формування різноманітних галузей наукових теорій. 

41. Визначте які з перелічених назв належать до вчених ступенів: 

а) академік; 

б) член-кореспондент; 

в) професор; 

г) доцент; 

ґ) магістр; 
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д) кандидат наук; 

е) доктор наук? 

42.  Назвіть ознаки наукової школи: 

а) наявність наукового лідера; 

б) наявність докторів і кандидатів наук; 

в) висока наукова кваліфікація дослідників, згуртованих навколо лідера; 

г) значущість отриманих наукових результатів у певній галузі; 

ґ) оригінальність методики досліджень; 

д) наявність відповідної матеріальної бази, територіальної єдності. 

43. Назвіть суб’єкти наукової діяльності: 

а) науково-педагогічні працівники; 

б) студенти, асистенти; 

в) учені; 

г) наукові працівники; 

ґ) всі відповіді вірні. 

44. Дати визначення поняття «наукове дослідження»: 

а) цілісний підхід до вивчення окремих явищ; 

б) застосування історичного підходу до пізнання дійсності; 

в) цілеспрямоване вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на них різних 

чинників, а також вивчення взаємодії між явищами. 

45. Об’єкт дослідження – це: 

а) підприємство або галузь; 

б) процес чи явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для 

дослідження; 

в) те, на що спрямований процес пізнання; 

г) навколишній матеріальний світ і його відображення у свідомості 

людини. 

46. Предмет дослідження – це: 

а) явище або процес, обрані для пізнання; 

б) чинники та взаємовідносини між ними; 
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в) властивості явищ, процесів, досліджувані з певною метою відносно їх 

ставлення до об’єкту. 

47. Емпіричний рівень пізнання – це: 

а) описування; 

б) вимірювання; 

в) експеримент; 

г) спостереження; 

ґ) всі відповіді вірні. 

48. Методи теоретичного рівня пізнання: 

а) системний; 

б) математичне моделювання; 

в) аксіоматичний; 

г) діалектичний; 

ґ) групування і кореляції. 

49. Науково-дослідницька діяльність студентів передбачає: 

а) навчання елементам дослідницької діяльності під час вивчення 

спецкурсу; 

б) наукові дослідження студентів під керівництвом професорсько-

викладацького складу в процесі навчання та підготовки дипломних (курсових) 

робіт; 

в) участь у студентських конференціях, наукових гуртках у поза- 

аудиторний час; 

г) підготовка наукових статей, рекламна діяльність; 

ґ) аудиторне навчання студентів. 

50. Вимоги до вибору теми дослідження: 

а) наявність близької за назвою і розробкою теми; 

б) актуальність; 

в) перспективність; 

г) відповідність профілю навчання; 

ґ) ступінь відповідності до загальнонаукової проблеми кафедри. 
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51. Якими показниками можна визначити ефективність науково-

дослідної роботи у закладах вищої освіти: 

а) підготовка кандидатів, докторів наук; 

б) якість підготовки фахівців для народного господарства; 

в) рівень видавничої роботи; 

г) ступінь участі студентів у науково-практичних конференціях; 

ґ) зайнятість студентів у наукових гуртках; 

д) кількість наукових статей у журналах; 

е) розробка і введення нових курсів; 

є) працевлаштування випускників. 

52. Форма думки, у якій міститься усвідомлення мети пізнання 

нового явища – це: 

а) наукова ідея; 

б) закон; 

в) поняття; 

г) принцип. 

53. Методологія – це: 

а) учення про методи пізнання та перетворення дійсності; 

б) сукупність прийомів, методів та процедур дослідження, що 

застосовуються в тій чи іншій соціальній галузі знань; 

в) філософське вчення про методи пізнання; 

г) матеріалістична діалектика, теорія пізнання, що досліджує закони 

розвитку наукового знання в цілому; 

ґ) концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які 

забезпечують отримання максимально обʼєктивної, точної, систематизованої 

інформації про процеси та явища. 

54. Що означає системний підхід в методологи досліджень: 

а) ґрунтовне вивчення явища, процесу; 

б) послідовність і цілісність виконання дослідження; 
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в) комплексне дослідження великих і складних об’єктів (систем) як 

єдиного цілого з узгодженням усіх його елементів і частин за формулою: 

потреба ‒ суб’єкт ‒ об’єкт ‒ процеси ‒ умови ‒ результат? 

55. Що означає системний підхід в методологи досліджень? 

а) ґрунтовне вивчення явища, процесу; 

б) послідовність і цілісність виконання дослідження; 

в) комплексне дослідження великих і складних об’єктів (систем) як 

єдиного цілого з узгодженням всіх його елементів і частин за формулою: 

потреба ‒ суб’єкт ‒ об’єкт ‒ процеси ‒ умови ‒ результат. 

56. Назвіть методи емпіричного дослідження: 

а) спостереження, порівняння; 

б) формалізація, логічні; 

в) вимірювання, експеримент; 

г) математичні, моделювання. 

57. Назвіть методи теоретичного дослідження: 

а) ідеалізація, формалізація; 

б) індукція; 

в) моделювання; 

г) логічні, історичні; 

ґ) аксіоматичні. 

58. Назвіть методи на емпіричному і теоретичному рівнях 

дослідження: 

а) абстрагування; 

б) аналіз і синтез; 

в) порівняння; 

г) індукція і дедукція; 

ґ) математично-статистичні; 

д) історичні. 

59. Які методи застосовуються в процесі експерименту? 

а) опитування, тестування; 
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б) ідеалізації; 

в) експертні оцінки і абстракції; 

г) логічні та історичні; 

ґ) шкалування. 

60. Які види абстракції застосовують у процесі дослідження? 

а) ізолювання й ототожнювання; 

б) аналітичність; 

в) конструктивізація; 

г) актуальна нескінченність; 

ґ) потенційне здійснення; 

д) емпіричність. 

61. Форми апробації результатів наукового дослідження: 

а) нарада; 

б) конкурс; 

в) колоквіум; 

г) симпозіум; 

ґ) практична діяльність; 

д) конференція; 

е) з’їзд, конгрес; 

є) наукова конференція; 

ж) все зазначене правильне. 

62. Назвіть основні види абстракції: 

а) ізолювання; 

б) конструктивізація; 

в) потенційна здійсненність; 

г) ототожнення; 

ґ) моделювання; 

д) індукція; 

е) дедукція; 

є) узагальнення. 
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63. Надайте визначення «інформації»: 

а) це відомості про події та процеси; 

б) це детальне систематизоване подання певного відібраного матеріалу 

без будь-якого аналізу; 

в) це певні відомості, сукупність якихось даних, знань; 

г) все вищезазначене. 

64. Назвіть основні ознаки наукової інформації: 

а) формування відомостей про наукову роботу; 

б) отримання в процесі пізнання закономірностей об’єктивної дійсності, 

підґрунтям якої є практика й оформлення її у відповідній формі; 

в) документовані й публічно оголошені відомості про досягнення науки, 

виробництва; 

г) результати науково-дослідної роботи вітчизняних дослідників; 

ґ) результати впровадження наукових досліджень у практику. 

65. Виберіть головні принципи інформаційних відносин: 

а) повнота і точність інформації; 

б) сучасність та оперативність; 

в) доступність та свобода обміну нею; 

г) гарантованість прав; 

ґ) об’єктивність і точність; 

д) систематичність і регулярність; 

е) порівнянність у часі й просторі. 

66. До якої групи наукової інформації належать: інформаційні 

видання, каталоги 

а) вторинної; 

б) первинної? 

67. Інформація позділяється на: 

а) оглядову, реферативну, релевантну; 

б) сигнальну, довідкову; 

в) міжнародну і національну; 
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г) соціологічну й екологічну; 

ґ) практичну і теоретичну. 

68. До якої групи інформаційних джерел належать звітні та 

статистичні дані, облікова й аналітична інформація, архівні та анкетні 

дані: 

а) аксіоматичні; 

б) неаксіоматичні? 

69. Що таке достовірність науково-дослідної роботи: 

а) це доказ істинності, правильності результату експерименту; 

б) літературне наукове обґрунтування експерименту; 

в) перевірка на практиці висновків експерименту? 

70. У яких каталогах картки з описом літературних джерел 

сформовані в алфавітному порядку за змістом знань: 

а) предметних; 

б) алфавітних; 

в) систематичних? 
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