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ВСТУП 

 

Сучасні  динамічні  зміни  в  українському  суспільстві  особливо гостро  

охопили  галузь  освіти  та  професійних  відносин.  Система вищої  школи  

зазнає  радикальних  перетворень,  оскільки  отримує соціальне замовлення на 

фахівців,  котрі мають високу кваліфікацію, глибоку обізнаність із сучасними 

науковими знаннями,  готовність до постійного  професійного  вдосконалення.  

Об’єктивною  тенденцією світового  розвитку  в  умовах  сьогодення  є  те,  що  

наука  стала провідним  чинником  прогресу.  Окрім  того,  наука  є  складовою 

загальнолюдської культури,  і тому кожна людина має знати,  що таке наука, 

наукові дослідження та як вони проводяться. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам необхідного 

обсягу знань  у  галузі  наукових  досліджень,  підготовка  їх  до  самостійного 

виконання  наукової  роботи,  ознайомлення  з  формами  звітів, методикою  

підготовки  повідомлень,  доповідей,  наукових  статей, курсових, дипломних і 

магістерських робіт. 

Методичні вказівки щодо практичних занять для студентів денної та 

заочної форм навчання  зі спеціальності  281 – «Публічне управління та 

адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та 

адміністрування» освітнього ступеня «бакалавр» укладені відповідно до чинної 

програми з навчального курсу «Засади наукових досліджень». У методичних 

вказівках подаються  короткі теоретичні відомості, завдання до теми, 

контрольні питання та тестові завдання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

– сутність, предмет, об’єкт і науки;  

– структуру  та логіку процесу наукового дослідження;  

– класифікацію наукових знань;  

– організаційну структуру науки в Україні; 
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– особливості  організації  підготовки  наукових  кадрів  і здійснення НДРС 

у вищій школі; 

– організаційні аспекти наукової діяльності; 

– розуміти значення методологічної підготовки для професійної діяльності 

вченого; 

– знати характеристики основних методів наукового пізнання (індукція, 

дедукція, абдукція) і методологічних моделей (гіпотетико-дедуктивна та 

емпірична індуктивна); 

– засвоїти основні критерії оцінювання наукового знання і вимоги до 

організації дослідницької діяльності; 

– інформаційну базу наукових досліджень;  

– особливості організації роботи в науковому колективі;  

– основи гігієни розумової праці;  

– етику  наукових  досліджень  і  базові  засади  моральної відповідальності 

вченого;  

– порядок проведення наукового дослідження;  

– проблеми впровадження наукових досліджень;  

– кваліфікаційні вимоги до випускних та магістерських робіт; 

уміти: 

– застосовувати загальнометодологічні принципи у науковій діяльності; 

– організовувати та проводити науково-дослідну роботу; 

– визначати предмет та об’єкт дослідження;  

– здійснювати розробку структури наукової роботи;  

– формувати  методичний  та  методологічний  розділи  програми 

наукового дослідження; 

– проводити наукові дослідження для збору інформації; 

– оформлювати різні форми звітів, повідомлень, доповідей, наукових  

статей, курсових, випускних і магістерських робіт. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Наука як сфера людської діяльності 

Мета: вивчення сучасної сутності науки, її основних значень, функцій і 

структури. 

Короткі теоретичні відомості 

Наука,  у  загальному  значенні, –  це  сфера  людської  діяльності, 

спрямованої  на  пізнання  дійсності,  вироблення  й  нагромадження знань про 

дійсність. 

Культура – це  сукупність  матеріальних  і  духовних  надбань суспільства,  

рівень  його  духовного  і  практичного  життя.   

Наука як діяльність людей містить такі процеси: 

1) формування знань, що відбувається внаслідок спеціально організованих 

наукових досліджень; 

2) передавання знань, що виникає внаслідок комунікацій вчених та інших 

осіб, зайнятих науково-дослідною роботою; 

3) відтворення знань, що полягає у підготовці наукових кадрів, формуванні 

наукових шкіл. 

Суть науки розкривається в її функціях. 

Пізнавальна функція науки відбиває велике прагнення людського розуму 

до пізнання і виправдовує саме існування людини на землі. Пізнавальна 

функція науки – це вияв найсуттєвіших знань про закони розвитку природи, 

суспільства і мислення та їх взаємозв’язок. 

Критична функція науки полягає в оцінюванні виявлених закономірностей, 

властивостей, тенденцій з метою підсилення позитивних сторін явищ, процесів 

і усунення негативних. 

Практична функція полягає в удосконаленні навколишнього світу, 

особливо системи матеріального виробництва і суспільних відносин. 
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Культурно-виховна функція відповідає за розвиток культури, гуманізація 

процесу виховання та формування нового покоління, сприяння подальшому 

розвитку і самовдосконаленню людини як індивіда і суспільства в цілому. 

Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явища (процесу) без проміжної 

аргументації, без усвідомлення всієї сукупності зв’язків, на підставі яких 

робиться висновок. Свою специфічну матеріалізацію ідея знаходить у гіпотезі. 

Гіпотеза – наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ 

(процесів) або причин, які зумовлюють даний наслідок. Розрізняють нульову, 

описову (понятійно-термінологічну), пояснювальну, основну робочу і 

концептуальну гіпотези. Якщо гіпотеза узгоджується з науковими фактами, то в 

науці її називають теорією або законом. 

Закон – внутрішній суттєвий зв’язок явищ, що зумовлює їх закономірний 

розвиток. Для доведення закону наука використовує судження. 

Судження – думка, у якій за допомогою зв’язку понять стверджується або 

заперечується що-небудь. Судження про предмет або явище можна отримати 

або через безпосереднє спостереження будь-якого факту, або опосередковано – 

за допомогою умовиводу. 

Умовивід – розумова операція, за допомогою якої з певної кількості 

заданих суджень виводиться інше судження, яке певним чином пов’язане з 

вихідним. 

Теорія являє собою систему наукових концепцій, принципів, положень, 

фактів. 

Наукова концепція – система поглядів, теоретичних положень, основних 

думок щодо об’єкта дослідження, які об’єднані певною головною ідеєю. 

Концептуальність – це визначення змісту, суті, смислу того, про що йде 

мова. 

Принцип – це правило, що виникло в результаті об’єктивно осмисленого 

досвіду. 

Поняття – це думка, відбита в узагальненій формі.  
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Науковий факт – подія чи явище, яке є підставою для висновку або 

підтвердження.  

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

здобуття і використання нових знань. Вона існує в різних видах: 

1) науково-дослідницька діяльність; 

2) науково-організаційна діяльність; 

3) науково-інформаційна діяльність; 

4) науково-педагогічна діяльність; 

5) науково-допоміжна діяльність та ін. 

За характером своєї спрямованості та відношенням до суспільної практики 

науки поділяються на фундаментальні і прикладні. 

У найзагальнішому вигляді всі галузі наукових знань об’єднують у три 

групи: 

– знання про природу (математика, фізика, хімія, біологія, географія); 

– знання про суспільство (економічні науки, історичні, правові та ін.); 

– знання про мислення (філософія, логіка, психологія та ін.). 

Практичні завдання до теми 

1. Складіть 5 закритих тестових завдань за темою № 1 (п’ять тестів з 

трьома варіантами відповідей, одна з яких є правильною). 

Контрольні питання 

1. Поняття і характеристика науки як системи знань.  

        2. Основні функції науки в сучасних умовах.  

        3. Наука як особливий вид людської діяльності.  

        4. Наукові знання, їх відмінності від звичайних знань.  

        5. Виникнення і становлення науки.  

        Література: [1, с. 9; 10, с. 8; 14, с. 2; 23, с. 7]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Загальнотеоретичні засади наукового пізнання 

Мета: вивчення загальнотеоретичних засад наукового пізнання. 
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Короткі теоретичні відомості 

Методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, методів 

дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, 

систематизованої інформації про процеси та явища.  

Методологія науки – це система методологічних і методичних принципів і 

прийомів, операцій і форм побудови наукового знання. 

Розрізняють три види методології: 

1. Філософську або фундаментальну.  

2. Загальнонаукову.  

3. Частково-наукову. 

Наука – це історично сформований вид людської діяльності, спрямований 

на пізнання і перетворення об’єктивної дійсності. 

За своїм предметом науки поділяються на: 

– природно-технічні; 

– суспільні.  

Теорія – сукупність тверджень, що дають цілісне уявлення про 

закономірності та суттєві зв’язки в певній галузі дійсності. 

Зазвичай вважають, що стандартним методом перевірки теорій є: 

– експериментальна перевірка («практика – критерій істини»); 

– гіпотетичні перевірка побудови у вигляді концепцій; 

– передбачення, тобто якщо з теорії слідують невідомі або непомічені 

раніше події, факти і закономірності (прикладом є теорія походження життя на 

Землі). 

Сучасна методологія науки виділяє такі основні елементи структури теорії: 

 –    підстави теорії; 

 –    ідеалізований об’єкт; 

–  логіка теорії; 

– сукупність законів і тверджень, виведених як наслідки з 

основоположень теорії. 
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У будь-якій галузі науки логічна послідовність дій з отримання нового 

знання виглядає так: 

– виявлення, накопичення фактів і їх узагальнення; 

– постановка і формулювання наукової проблеми; 

– формування та обґрунтування наукової гіпотези; 

– експериментальна перевірка гіпотези; 

– побудова наукової теорії. 

У науковому пізнанні формуються і набувають відносної самостійності 

такі форми: факт, проблема, гіпотеза, доказ, теорія. 

Процес наукового дослідження,  його результати –  це пізнання (відкриття)  

невідомого,  одержання  нових  знань  про предмет, розв’язання якоїсь  

проблеми;  процес  навчального  освоєння матеріалу –  це  пізнання,  засвоєння  

відомого  вже,  відкритого, описаного  іншими  вченими.   

Практичні завдання до теми 

1. Складіть кросворд, використовуючи основні терміни теми № 2. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає значення методології наукового пізнання?  

2. Що є головним завданням методології наукового пізнання? 

3. Що включає в себе методологічний апарат? Поясніть призначення його 

елементів. 

4.Чим принципово відрізняються такі поняття, як методологія, метод і 

методика? 

5. Основні елементи структури теорії. 

6. Класифікація наук, її призначення і способи побудови.  

7. Фундаментальні науки, їх характеристика. 

Література: [1, с. 31; 2, с. 37; 10, с. 28; 14, с. 4; 22, с. 27]. 
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Практичне заняття № 3 

Тема. Наукове дослідження та методика його виконання в економіці 

Мета: вивчення поняття наукових досліджень, його етапів та основних 

видів. 

Короткі теоретичні відомості 

Наукове дослідження – цілеспрямоване пізнання, результати якого 

виступають як система понять, законів і теорій.  

Мета наукового дослідження – визначення конкретного об’єкта і всебічне, 

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

розроблених у науці принципів і методів пізнання, а також отримання корисних 

для діяльності людини результатів, упровадження у виробництво з подальшим 

ефектом.  

Об’єктом дослідження є процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію, і вибране для вивчення. 

Предмет знаходиться в межах об’єкта, який вивчається. 

Завдання – це певні напрями дослідження, які дозволяють реалізувати 

поставлену мету. 

Розрізняють дві форми наукових досліджень: фундаментальні та 

прикладні.  

Науковий результат – нове знання, здобуте в процесі фундаментальних або 

прикладних наукових досліджень і зафіксоване на носіях наукової інформації у 

формі наукового звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового 

повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, 

наукового відкриття тощо.  

Науково-прикладний результат – нове конструктивне чи технологічне 

рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, яке впроваджене 

або може бути впроваджене у суспільну практику. Науково-прикладний 

результат може мати форму звіту, ескізного проекту, конструкторської або 

технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка 

тощо.  
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Етапи наукового дослідження: 

1. Визначення об’єкта й предмета дослідження, вибір теми. 

2. Обґрунтування актуальності вибраної теми. 

3. Визначення об’єкта й предмета дослідження 

4. Постановка мети й конкретних завдань дослідження. 

5. Вибір методу (методики) проведення дослідження. 

6. Формулювання висновків й оцінювання отриманих результатів. 

Процес наукового дослідження,  його результати –  це пізнання (відкриття)  

невідомого,  одержання  нових  знань  про  предмет,  розв’язання  якоїсь  

проблеми;  процес  навчального  освоєння матеріалу –  це  пізнання,  засвоєння  

відомого  вже,  відкритого, описаного  іншими  вченими.   

Методи побудови теоретичних положень: 

– системний аналіз; 

– моделювання процесу або явища на базі відомих моделей. 

Розрізняють два рівні наукового дослідження: емпіричне і теоретичне. 

Теоретичний рівень дослідження характеризується перевагою логічних 

методів пізнання. 

Структуру теорії утворюють поняття, судження, закони, наукові 

положення, навчання, ідеї й інші елементи. 

Емпіричний рівень дослідження характеризується перевагою почуттєвого 

пізнання (вивчення зовнішнього світу за допомогою органів чуттів). 

Практичні завдання до теми 

1. Вибрати тему дослідження. Згідно з вибраною тематикою наукового 

дослідження визначити проблему, мету, об’єкт, предмет і завдання цього 

дослідження. Визначити методи наукового дослідження. Визначити 

методологічний апарат, який необхідно застосувати в ході дослідження, галузь 

застосування результатів дослідження. 

Контрольні питання 

1. Як визначити мету наукового дослідження? 

2. Що є предметом та об’єктом дослідження? 
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3. Чим відрізняються фундаментальні дослідження від прикладних? 

4. Чим характеризується теоретичний рівень дослідження? 

5. Загальні проблеми розвитку економічної науки на сучасному етапі.  

6. Класифікація наукових досліджень.  

7. Основні напрями наукових економічних досліджень на сучасному етапі.  

8. Поняття наукового дослідження.  

9. Характеристика наукового напряму. Структурні одиниці наукового 

напряму. 

Література: [1, с.113; 2, с. 78; 9, с. 54; 10, с. 65; 14, с. 23; 23, с. 61] 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Теоретичні методи наукового дослідження 

Мета: вивчення сутності теоретичних методів наукового дослідження, 

основних теоретичних методів НД. 

Короткі теоретичні відомості 

Говорячи про теоретичні методи наукових досліджень, насамперед, 

необхідно визначитися із змістовою сутністю самого поняття «метод». У 

загальному вважають, що метод (від грецького methodos – шлях до чого-

небудь) – це певний спосіб досягнення конкретної мети; певний 

систематизований комплекс прийомів, процедур, які застосовуються 

дослідником для досягнення поставленої мети. Метод розглядається також як 

сукупність прийомів практичного або теоретичного засвоєння певної дійсності. 

Окрім того, розрізняють таке поняття як «метод наукового дослідження» – це 

спосіб пізнання явищ дійсності, їх взаємозв’язку і розвитку, спосіб отримання 

інформації про об’єкт і предмет дослідження. 

Теоретичні методи спрямовані на створення теоретичних узагальнень та 

формулювань закономірностей досліджуваних явищ, мета яких полягає у 

поясненні відкритих явищ, встановленні закономірних зв’язків між явищами, 

формулюванні законів і закономірностей розвитку явищ і на цій підставі 

передбаченні нових явищ.   
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Методологічною основою теоретичних досліджень є творчий процес. 

Послідовність проведення теоретичних досліджень має декілька стадій.  

1. Ознайомлення з добре відомими та апробованими (перевірені на 

практиці) розв’язаннями тієї чи іншої конкретної проблеми; 

2. Відмова від відомих засобів розв’язання проблеми, які є аналогічні до 

тих, які пропонує дослідник-теоретик; 

3. Упровадження різноманітних нових варіантів розв’язання поставленої 

проблеми. 

На теоретичному рівні дослідження використовуються такі 

загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, 

формалізація, абстрагування, моделювання. 

Серед великої різноманітності загальнонаукових методів окремо виділяють 

історичний і логічний методи дослідження. 

Логічний метод містить у собі гіпотетичний та аксіоматичний підхід. 

Гіпотетичний підхід ґрунтується на розробці гіпотези, тобто наукового 

припущення, що містить елементи новизни та оригінальності.  

Аксіоматичний (підхід) метод – це метод теоретичного дослідження та 

побудови наукової теорії, за яким деякі її твердження приймаються як вихідні 

аксіоми, а всі інші положення виводяться з них унаслідок міркування за 

певними логічними правилами.  

Історичний метод надає можливість для всебічного дослідження явищ і 

подій у хронологічній послідовності, щоб відкрити їх внутрішні зв’язки та 

закономірності розвитку. Основна мета такого дослідження полягає у виявленні 

внутрішніх і зовнішніх зв’язків, закономірностей, протиріч. Такий метод 

дослідження використовується переважно у гуманітарних (наприклад, 

соціальних, суспільних) і, переважно, в історичних науках. У прикладних 

науках історичний метод застосовується під час вивчення основних етапів 

розвитку та формування тих або інших галузей науки і техніки. 
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Практичні завдання до теми 

1. На підставі огляду ряду спеціалізованих видань та літературних джерел 

необхідно здійснити критичний аналіз формулювання поняття «Засади 

наукових досліджень» та дати авторське трактування. (Під час виконання цієї 

частини необхідно навести 4–5 трактувань з посиланням на автора). 

Контрольні питання 

1. Методи теоретичних досліджень і їх характеристика. 

2. Чим логічний метод дослідження відрізняється від історичного? 

3. Які підходи включає логічний метод дослідження? 

4. Назвіть етапи проведення теоретичних досліджень. 

5. Назвіть методи теоретичних досліджень. 

6. Чим індукція відрізняється від дедукції? 

7. Коли доцільно використовувати аналіз, синтез? 

8. Для чого використовують абстрагування? 

9. Назвіть види абстрагування. 

10. Коли доцільно використовувати моделювання? 

11. Наведіть основні види моделей. 

Література: [1, с.104; 2, с. 108; 9, с. 95; 10, с. 85; 14, с. 20; 23, с. 106]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Емпіричні  методи наукового дослідження 

Мета: вивчення загальної характеристики емпіричних методів наукового 

дослідження. 

Короткі теоретичні відомості 

Емпіричному пізнанню притаманні: збір фактів, первинне узагальнення, 

опис дослідних даних, систематизація і класифікація. 

Емпіричне дослідження – це особливий вид практичної діяльності, що 

існує всередині науки. 

Загальні вимоги до емпіричних методів (і методик): валідність, 

діагностична сила, надійність, репрезентативність. 
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Спостереження – метод пізнання дійсності, який ґрунтується на 

безпосередньому сприйнятті процесів, явищ, об’єктів за допомогою органів 

чуття, без втручання в їх буття дослідника. 

Спостереження мусить відповідати таким вимогам: 

– передбачуваності заздалегідь; 

– планомірності; 

– цілеспрямованості; 

– вибірковості; 

– системності. 

Види спостережень у науці: 

– просте (звичайне) спостереження, коли події фіксують збоку; 

– співучасне (включене) спостереження, коли дослідник адаптується в 

якомусь середовищі й аналізує події начебто «зсередини».  

Залежно від тривалості вирізняють спостереження:  

1) довгочасне;  

2) короткочасне;  

3) безперервне;  

4) дискретне (неодноразово повторюване через певний проміжок часу). 

Емпіричні методи: вимірювання, порівняння, узагальнення. 

Вимірювання – це процедура приписування властивостям явища чи 

процесу певних значень.  

У теорії вимірювання властивості називаються ознаками. Одні ознаки 

виражаються числами, інші – словесно, їх називають відповідно кількісними і 

атрибутивними (описовими).  

Порівняння – це процес зіставлення предметів або явищ дійсності для 

установлення подібності чи відмінності між ними, а також знаходження 

загального, притаманного, що може бути властивим двом або кільком об’єктам 

дослідження. 

Розрізняють: 

 –    порівняння з еталоном; 
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 –    порівняння у часі; 

– територіально-просторові порівняння. 

Порівняння завжди є важливою передумовою узагальнення. 

Узагальнення – логічний процес переходу від одиничного до загального чи 

від менш загального до більш загального знання, а також продукт розумової 

діяльності, форма відображення загальних ознак і якостей об’єктивних явищ. 

Експеримент – це система операцій, впливу або спостережень, 

спрямованих на одержання інформації про об’єкт під час дослідницьких 

випробувань, які можуть проводитися в природних і штучних умовах зі зміною 

характеру проходження процесу. 

Види експерименту: 

 –    експерименти, що перевіряють правильність гіпотези чи теорії 

емпірично; 

– експерименти пошукового плану, у ході яких відбувається відбір 

необхідної емпіричної інформації для уточнення запропонованого. 

Експериментальні дослідження є лабораторними і виробничими.  

Серед емпіричних методів виділяють ще інтерв’ю, анкетування, рейтинг, 

експертне оцінювання, самооцінку, аналіз даних. 

Практичні завдання до теми 

1. Вибрати тему дослідження. Згідно з вибраною тематикою наукового 

дослідження розробити анкету для збору інформації, необхідної для 

розв’язування проблеми дослідження. 

Контрольні питання 

1. Що таке емпіричні дослідження? 

2. Назвіть методи, які використовуються під час емпіричних досліджень. 

3. Чим відрізняються теоретичні методи досліджень від емпіричних? 

4. Що таке порівняння? Які є види порівняння? 

5. Коли доцільно використовувати спостереження? 

6. Назвіть види спостереження. 

7. Як здійснюється процес узагальнення? 
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8. Які є види анкети? 

9. Коли доцільно використовувати інтерв’ю? 

Література: [1, с.84; 2, с. 148; 9, с. 125; 10, с. 125; 14, с. 29; 22, с. 146]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Мета: вивчення поняття та класифікації інформаційного забезпечення 

наукових досліджень, значення та функції інформації. 

Короткі теоретичні відомості 

Основою будь-якого наукового дослідження є інформація – сукупність 

відомостей (повідомлень, даних), яка визначає міру наших знань про ті чи інші 

явища, події та їх взаємозв’язки. 

Якість та ефективність інформації у науковому дослідженні визначається 

за такими критеріями: цілеспрямованість, цінність, своєчасність, достовірність, 

достатність і комплексність (повнота), періодичність надходження, доступність 

(зрозумілість), спосіб і форма подання. 

Основне значення інформації в дослідженнях полягає в тому, щоб усунути 

суб’єктивні висновки, дати можливість отримати оптимальне розв’язання 

проблеми. Рівень наукових досліджень залежить від достовірності, ступеня 

використання інформації та здатності дослідника переробити отриману 

інформацію.  

Функції інформації: 

– інформативна; 

– стимулюльна; 

– орієнтувальна. 

У найзагальнішому вигляді джерела інформації можна класифікувати на 

такі групи: 

– документи уряду і органів влади; 

– нормативні матеріали (відомчі, міжвідомчі); 

– фінансові звіти та статистичні матеріали; 
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– планові, облікові, контрольні й аналітичні дані; 

– архівні матеріали; 

– матеріали анкетних обстежень та особистих спостережень; 

– матеріали конференцій, симпозіумів, нарад; 

– наукові документи (літературні джерела). 

Залежно від способу представлення вся інформація, що міститься в 

наукових документах, поділяється на: 

– сигнальну; 

– релевантну; 

– бібліографічну; 

– нову. 

Метод  – система  правил  і  прийомів  підходу  до  вивчення  явищ  і 

закономірностей природи,  суспільства і мислення,  шлях,  спосіб досягнення  

певних  результатів  у  пізнанні  та  практиці,  тобто  спосіб організації 

теоретичного і практичного освоєння дійсності. 

Методика – сукупність методів, прийомів проведення будь-якої роботи. 

Методика дослідження – це система правил використання методів, прийомів та 

операцій. 

Класифікація методів: 

1) за метою проведення дослідження: 

– первинні методи; 

– вторинні методи; 

– верифікаційні методи. 

2) за ознакою способу реалізації розрізняють 

– логіко-аналітичні; 

– візуальні або графічні методи; 

– експериментально-ігрові методи. 

Практичні завдання до теми 

1. Складіть індекс УДК для таких тем наукових досліджень: 

а) безцентрове шліфування; 
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б) класифікація споживачів морозива за їх уподобаннями; 

в) дослідження якості послуг міських пасажирських автоперевезень в 

Україні; 

г) аналіз продуктів харчування за гендерною приналежністю. 

Контрольні питання: 

1. Що таке наукова інформація? 

2. Назвіть види та ознаки наукової інформації. 

3. Назвіть основні принципи інформаційних відносин і галузі інформації. 

4. Які етапи накопичення наукової інформації? 

5. Що включає опрацювання інформаційних джерел? 

6. Інформаційно-пошукова мова бібліотек УДК, ББК. Дайте характеристи-

ку. 

Література: [2, с. 53; 9, с. 208; 10, с. 170; 14, с. 44; 20, с. 229]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Форми відображення результатів наукових досліджень 

Мета: вивчення форм викладу матеріалів дослідження та наукових видань.  

Короткі теоретичні відомості 

Публікація  – це доведення до загального відома за допомогою преси, 

радіомовлення або телебачення, розміщення в різних виданнях (газетах, 

журналах, книгах) роботи (робіт), а також це текст, надрукований у будь-якому 

виданні.  

За обсягом розрізняють два види наукових неперіодичних видань: книга – 

книжкове видання обсягом понад 48 сторінок; брошура – книжкове видання 

обсягом від 4 до 48 сторінок.  

Науковий журнал – журнал, що містить статті та матеріали досліджень 

теоретичного або прикладного характеру, призначений переважно фахівцям 

певної галузі науки. 

Розрізняють два види монографій – наукові та практичні. 
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Реферат – це вторинний документ, результат аналітично-синтетичного 

опрацювання інформації, поданий у вигляді стислого викладу наукової праці, 

вчення, змісту джерела із зазначенням характеру, методики, результатів 

дослідження та збереженням його мовностилістичних особливостей. 

Основні функції реферату: 

– інформаційна – реферат подає інформацію про певний документ; 

– пошукова – реферат використовується в інформаційно-пошукових й 

автоматизованих системах для пошуку конкретних тематичних документів та 

інформації. 

За стилем написання реферати бувають двох видів: наукові та 

інформативні. 

Монографія – спеціальне наукове дослідження, присвячене літературному 

викладенню однієї проблеми. 

Дисертація – кваліфікаційна наукова робота в певній галузі знань, яка 

містить сукупність наукових результатів і положень, висунутих автором для 

публічного захисту, і засвідчує особистий внесок автора в науку та його 

здобутки як науковця. 

Формами висвітлення підсумків наукової роботи є тези, доповіді, 

матеріали конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо. 

Колоквіум – форма колективних зустрічей, де, зазвичай, обмінюються 

думками вчені різних напрямів. 

Симпозіум є напівофіційною бесідою із заздалегідь підготовленими 

доповідями, а також виступами експромтом. 

Конференція – найпоширеніша форма обміну інформацією.  

Практичні завдання до теми 

1. Напишіть рецензію на статтю економічного спрямування з наукового 

видання (для виконання завдання виберіть на ваш розсуд одну статтю з 

журналу економічного спрямування видання 2014–2017 року). 
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2. Складіть зміст (план) реферату на тему: «Етапи розвитку 

підприємництва», «Державне регулювання підприємництва», «Управління 

товарним асортиментом підприємства». 

3. Напишіть рецензію на магістерську роботу на одну з тем:  

– Формування методики дослідження споживчих уподобань серед м’ясних 

виробів: 

ЗМІСТ 
ВСТУП ................................................................................................................................................ 4 
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИВЧЕННЯ СПОЖИВЧИХ 
УПОДОБАНЬ ЩОДО М’ЯСНИХ ВИРОБІВ………………………………………………….….6 

1.1 Потреба у м’ясі як спосіб виживання людства ...................................................................... 6 

1.2 Сучасні м’ясні вироби: динаміка, тенденції та державне регулювання виробництва ... .15 

1.3 Анкетування як метод пізнання: сутність, переваги, недоліки ......................................... 24 

Висновки до розділу 1.................................................................................................................. 35 

РОЗДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА УПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ РИНКУ М’ЯСНИХ ВИРОБІВ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ............................................................................................................. 36 

2.1 Аналіз споживчих уподобань щодо виробників м’ясних виробів .................................... 36 

2.2 Синтез споживчих уподобань щодо м’ясних виробів ........................................................ 47 

2.3 Оцінювання особистих характеристик споживачів м’ясних виробів ............................... 56 

Висновки до розділу 2.................................................................................................................. 63 

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
ДОСЛІДЖЕННЯ УПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ М’ЯСНИХ ВИРОБІВ……………………...64 

3.1 Аргументація доцільності дослідження споживачів м’ясопереробними підприємствами 
України .......................................................................................................................................... 64 

3.2 Комплексний підхід щодо залучення різних аудиторій до проведення дослідження ..... 76 

3.3 Напрями вдосконалення форм, засобів і методів дослідження споживачів м’ясних 
виробів ........................................................................................................................................... 87 

Висновки до розділу 3.................................................................................................................. 95 

ВИСНОВКИ ..................................................................................................................................... 96 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………………97  

 

– Маркетингова система збуту продукції ПАТ «Кременчуцький завод 

дорожніх машин»:  

ЗМІСТ 
ВСТУП……………………………………………………………………………………………….6 
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇСИСТЕМИ ЗБУТУ………………...9 
1.1 Сутність і зміст збутової політики підприємства…………………………….........................9 
1.2 Характкристика каналів та методів збуту…………………………………………………...17 
1.3 Особливості збуту продукції на промислових підприємствах…………….........................27 
Висновки до розділу 1……………………………………………………………..........................31 
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ЗБУТОВОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА  
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ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН»…………......................................33 
2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства на ринку дорожніх машин…………...33  
2.2 Характеристика маркетингової  системи збуту  на підприємстві………………………...37  
2.3 Вплив конкурентного  середовища на збутову систему  підприємства……………………47 
Висновки до розділу 2……………………………………………………………..........................53 
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ   
ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН»…………………..........................55 
3.1 Рекомендації що до розширення  ринків збуту за рахунок країн Європейського 
Союзу…………………………………………………………….....................................................55 
3.2 Застосування інновацій та залучення інвестицій як засоби стимулювання збуту………...58  
3.3  Маркетингові заходи для стимулювання збуту……………………………..........................68 
Висновки до розділу 3……………………………………………………………..........................70 
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..........................72 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………………76 

 

4. Складіть зміст випускної роботи на одну з тем: 

а) Маркетингові дослідження надання страхових послуг ПрАТ «Українська 

пожежно-страхова компанія»; 

б) Методи та прийоми організації закупівельно-збутової діяльності ТОВ 

«НГК ТРЕЙД»; 

в) Аспекти маркетингової діяльності сільськогосподарського кооперативу 

«Іскра». 

Контрольні питання 

1. Що таке «наукова публікація» та її основні види? 

2. Монографія: поняття, алгоритм написання. 

3. Наукова стаття, вимоги до її оформлення. 

4. Що таке авторський, друкований та обліково-видавничий аркуш. 

5. Які відмінності між дисертацією і монографією? 

6. Тези доповіді, алгоритм тези. 

7. Які методичні прийоми використовуються під час підготовки публікації. 

8. Реферат, алгоритм його підготовки. 

9. Які вимоги до написання рецензії? 

10. Доповідь, види та вимоги до підготовки. 

11. Вимоги до підготовки підручників і навчальних посібників. 

12. Яка структура звіту НДР? 

13. Які форми звітності з наукових досліджень? 
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14. Форми впровадження результатів наукового дослідження. 

15. Що таке робоча картотека літератури? 

Література: [2, с. 98; 9, с. 256; 10, с. 181; 14, с. 54; 23, с. 258 ]. 

 

2 ТЕСТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Наука як система знань:  

а) розкриває закономірності розвитку природи, суспільства, мислення;  

б) дає об’єктивне відображення світу;  

в) виступає творчою діяльністю, що об’єднує інтелектуальний потенціал 

суспільства;  

г) є формою суспільної практики, пов’язаною з нагромадженням і 

використанням нових знань.  

2. Під наукознавством розуміють:  

а) науку, яка вивчає закономірності свого розвитку, структуру і динаміку 

наукового знання та наукової діяльності;  

б) чітко організований комплекс дій, спрямований на отримання нових 

знань, що розкривають суть процесів і явищ у природі та суспільстві з метою їх 

використання на практиці;  

в) динамічний розвиток системи знань про об’єктивні закони природи, 

суспільства та мислення, отриманих у результаті спеціальної діяльності людей;  

г) упорядковану систему методів відповідно до етапів дослідження.  

3. Процес диференціації науки полягає в:  

а) дослідженні динамічного процесу нагромадження наукових знань і 

виявленні закономірностей розвитку науки;  

б) розподілі науки на різні складові частини;  

в) виділенні самостійних за предметом і методами навчальних дисциплін;  

г) розробці національної системи класифікації наук. 

4. Дайте визначення гіпотези: 

а) матеріалізоване визначення наукової ідеї; 
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б) наукове припущення, висунуте для пояснення певних процесів, явищ, 

які зумовлюють певний наслідок; 

в) структурний елемент теорії пізнання; 

г) формулювання нових наукових положень; 

д) вихідний момент пошуку, дослідження істини. 

5. Назвіть стадії формулювання гіпотези: 

а) накопичення фактичного матеріалу і висунення припущення; 

б) аналіз наукових джерел і теорій; 

в) виведення із припущення наслідків; 

г) постановка наукової проблеми; 

д) перевірка на практиці отриманих результатів і уточнення 

(підтвердження) гіпотези. 

6. Дайте визначення наукового пізнання: 

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

б) певні цілі та завдання; 

в) певні методи отримання і перевірки знань; 

г) теоретичні засади для практики; 

д) теоретичне осмислення та обґрунтування практики; 

7. Дайте визначення поняття знання: 

а) продукт науки та її матеріал; 

б) перевірений практикою результат пізнання дійсності; 

в) адекватне відбиття дійсності в свідомості людини; 

г) результат праці людини; 

д) процес руху людської думки. 

8. Завдяки зусиллям яких провідних учених і філософів сформувалася 

нова форма пізнання природи − математизоване природознавство? 

а)Декарт, Коперник, Галілей, Ньютон та ін.; 

б) Левкіп, Демокріт та ін.; 

в) Бекон, Локк, Спіноза та ін.; 

г) Сократ, Платон, Аристотель та ін. 
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9. Наукове дослідження – це:  

а) робота, у якій сформульовано і обґрунтовано предмет і об’єкт;  

б) процес цілеспрямованого вивчення певного об’єкта (предмета або 

явища), використовуючи наукові методи з метою встановлення 

закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення у практичній 

діяльності людей; 

в) це сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, 

здійснюваних за допомогою певних процедур; 

г) це дії, які конкретизують застосування методичних прийомів 

дослідження процесу відтворення необхідного продукту, забезпечують 

виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення та 

запобігання виникненню у підприємницькій діяльності. 

10. Фундаментальні дослідження – це:  

а) наукова теоретична або експериментальна діяльність, спрямована на 

здобуття нових знань про закономірності розвитку та взаємозв’язку природи, 

суспільства, мислення;  

б) дослідження структурних зв’язків і закономірностей розвитку 

економічних і соціальних процесів і явищ;  

в) узагальнення розрізнених уявлень про закономірності природи, 

суспільства і мислення, а також збереження в узагальнених уявленнях усього 

того, що може бути застосовано на практиці;  

г) наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на здобуття та 

використання знань для практичних цілей.  

11. Об’єкт наукового дослідження це:  

а) те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника;  

б) процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і вибране для 

дослідження;  

в) навколишній матеріальний світ і його відображення в дійсності;  

г) усі відповіді правильні. 
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12. Інструментарій дослідження (від лат. instramentum – знаряддя для 

роботи) це – …: 

а) сукупність методичних і технічних прийомів i операцій у формі 

різноманітних документів (робочих матеріалів) і спрямована на одержання з її 

допомогою інформації; 

б) емпіричний метод дослідження, збір первинної інформації завдяки 

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. 

13. Дедукція (від лат. deductio - виведення) це – …: 

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

часткових, від деяких пропозицій-посилок до їх наслідків, застосування 

встановленого загального положення до часткового; 

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

істинність чи хибність тези. Демонстрація є третьою складовою частиною 

всякого доказу; 

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

г) визначення поняття. 

14. Абстрагування (від лат. відволікати) це – …: 

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

системи, відволікання від інших; 

б) результат уявного відволікання (абстрагування) тих чи інших 

визначених властивостей від безлічі властивостей досліджуваного конкретного 

предмета; 

в) методологічна характеристика дослідження; 

г) набір інструктивних дій, що визначає їхню послідовність для одержання 

даних чи результатів загалом. 
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15. Чи ґрунтується гіпотетичний метод (від грец. hipotheticos – 

побудований на гіпотезі) на гіпотезі, науковому припущенні, висунутому для 

пояснення будь-якого явища, яке потребує перевірки та теоретичного 

обґрунтування, щоб стати достовірною науковою теорією:  

а) ні; б) так; в) частково. 

16. Чи аксіоматичний метод передбачає використання аксіом, що є 

доведеними науковими знаннями, які застосовуються у наукових 

дослідженнях у вигляді відправних початкових положень для 

обґрунтування нової ідеї:  

а) ні; б) так; в) частково. 

17. Опитування це – …: 

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

тощо, оснований на безпосередній (інтерв’ювання) чи опосередкованій 

(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 подання інформації (графіки, вимірювання 

показників), що дозволяють охарактеризувати вибірки даних; 

г) дослідницький підхід, що припускає ставлення до викованця як до 

особистості, як до самосвідомого суб’єкта власного розвитку. 

18. Анкета (від фр. Enquete – буквально: розслідуваипя) це – …: 

а) зв’язана єдиним дослідницьким задумом система питань; опитувальний 

лист, самостійно заповнюваний опитуваним за зазначеними у ньому правилам; 

б) метод одержання інформації, заснований на опитуванні людей для 

одержання відомостей про фактичне положення речей (наприклад, думок 

різних груп учнів і вчителів у разі різних сторін навчально-виховного процесу, 

методів навчання); 
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в) раціональний спосіб переконання, що спирається на ретельне 

обґрунтування й оцінювання доводів на захист визначеної тези; сукупність 

аргументів на користь чого-небудь; 

г) особлива знакова система, що міститиь термінологічного, кліше і 

вираження, характерні для мови науки, структурні схеми побудови визначених 

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

19. Метод інтерв’ю – це: 

а) метод усного отримання свідчень; 

б) штучно створена ситуація для можливого прояву тих чи інших 

психологічних властивостей; 

в) бесіда, яка проводиться за заздалегідь розробленим чітким планом; 

г) опитування за допомогою анкети. 

20. Структурними  підрозділами  закладів вищої освіти    у  галузі 

наукової та науково-технічної діяльності є:  

а) науково-дослідні центри;  

б) навчально-наукові центри;  

в) навчально-науково-виробничі центри;  

г) виробничо-дослідні центри. 

21. Джерелами  фінансування  наукової  та  науково-технічної  

діяльності у закладах вищої освіти є:  

а) кошти державного бюджету;  

б) кошти місцевих бюджетів;  

в) кошти юридичних осіб;  

г) благодійні внески громадян.  

22. Основними  завданнями  закладів вищої освіти  у  галузі наукової та 

науково-технічної діяльності є:  

а) здійснення  освітньої  діяльності  певного  напряму,  яка  забезпечує 

підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів;  

б) захист  інтелектуальної  власності  й  авторських  прав  дослідників;  
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в) розвиток  фундаментальних  досліджень  у  галузі  природничих, 

гуманітарних, психолого-педагогічних й інших наук;  

г) вивчення  попиту  на  окремі  спеціальності  на  ринку  праці  та 

сприяння працевлаштуванню випускників. 

23. Наукова публікація це: 

а) виступ у пресі; 

б) виступ на радіо; 

в) розміщення інформації у фахових та інших виданнях; 

г) усе зазначене неправильне. 

24. До якої групи наукових видань належать: монографія, тези 

доповідей, автореферат? 

а) науково-дослідної; 

б) джерелознавчої. 

25. За якими напрямами визначається ефективність науково-дослідних 

робіт? 

а) культурологічними; 

б) соціальними; 

в) економічними; 

г) науково-технічними; 

д) етнографічними. 

26. Якими показниками можна визначити ефективність науково-

дослідної роботи у ЗВО: 

а) підготовка кандидатів, докторів наук; 

б) якість підготовки фахівців для народного господарства; 

в) рівень видавничої роботи; 

г) ступінь участі студентів у науково-практичних конференціях; 

д) зайнятість студентів у наукових гуртках; 

є) кількість наукових статей у журналах; 

ж) розробка і введення нових навчальних курсів; 

з) працевлаштування випускників. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Мета та завдання навчального курсу «Засади наукових  досліджень». 

2. Сутність науки (що таке наука). 

3. Функції науки. 

4. Основні поняття науки. 

5. Структура науки та її елементи. 

6. Наукове пізнання. 

7. Загальна характеристика і визначення наукової теорії. 

8. Форми організації наукового пізнання. 

9. Наукове і ненаукове пізнання. 

10. Поняття наукового дослідження: основні ознаки та характеристики. 

12. Етапи наукового дослідження. 

13. Вимоги до визначення наукових досліджень. 

14. Формування наукової теорії. 

15. Основні види наукових досліджень. 

16. Сутність теоретичних методів наукового дослідження. 

17. Характеристика основних теоретичних методів наукового дослідже-

ння. 

18. Особливості логічного та хронологічного підходів під час проведення 

теоретичних досліджень. 

19. Поняття та загальна характеристика емпіричних методів наукового 

дослідження.  

20. Спостереження як емпіричний метод наукового дослідження. 

21. Емпіричні методи: вимірювання, порівняння, узагальнення. 

22. Експеримент. 

23. Інші емпіричні методи дослідження. 

24. Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових 

досліджень. 

25. Роль і функції інформації. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-4570.html
http://politics.ellib.org.ua/pages-4570.html
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26. Економічна інформація, її класифікація та призначення у науково-

дослідному процесі. 

27. Методи наукового дослідження. 

28. Форми викладу матеріалів дослідження та наукові видання. 

29. Форми висвітлення підсумків і відображення результатів НДР. 

30. Усна передача інформації про наукові результати. 

31. Оформлення результатів наукових досліджень. 

32. Курсова робота. 

33. Звіт з практики. 

34. Кваліфікаційна робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://politics.ellib.org.ua/pages-4571.html
http://politics.ellib.org.ua/pages-4571.html
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Порядок перерахунку рейтингових показників  100-бальної системи вищої 

шкали в національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ЕСТS. 

Інтервальна шкала оцінок установлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками і шкалами оцінок. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, диференційованого заліку,  
курсового проекту (роботи) 

90–100 А Відмінно   
82–89 В 

Добре  
74–81 С 
64–73 D 

Задовільно  
60–63 Е  

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 
                       25 % – 2 бали 
                       50 % – 4 бали 
                       75 % – 6 балів 
                       100 % – 8 балів 
Наявність конспекту: 2 бали 
Усього: 10 балів 

Робота студентів на 
практичних заняттях 

Відвідування практичних занять – 7 балів 
Виконання практичних завдань – 23 бали 
Усього: 30 балів 

Поточний і підсумковий 
контроль 

Опитування (тести) – 28 балів 
Виконання модульних контрольних робіт: 
– змістовий модуль № 1 – 16 балів; 
– змістовий модуль № 2 – 16 балів. 
Усього: 60 балів 

Усього: 100 
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Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни  

«Засади наукових досліджень» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності  281 – «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-

професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» освітнього 

ступеня «бакалавр» 
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