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ПЕРЕДМОВА 

 

Використання наукового потенціалу вищої школи, поліпшення якості підготовки 

спеціалістів, виховання у них потреби наукового пошуку при розв'язанні професійних завдань у 

практичній діяльності зумовлює необхідність викладання  навчальної дисципліни «Основи 

наукових досліджень». 

Мета курсу: формування у здобувачів  компетентностей щодо сутності елементів 

дослідницької діяльності, методики наукової творчості, формулювання задач та робочих гіпотез 

НДР, добору й аналізу необхідної інформації за темою наукового дослідження, здійснення 

теоретичних та практичних досліджень, перевірки гіпотез та прийняття рішень, формулювання 

висновків і оформлення результатів досліджень, підготовка та залучення здобувачів до 

здійснення науково- дослідницької діяльності, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою 

проведення досліджень, надання їм певних знань щодо методики й інструментарію дослідження 

та підготовки ними публікації, кваліфікаційних робіт. Навчитись застосовувати в дослідженнях 

методи аналізу інформаційних джерел та організації наукової праці.  

Завдання: сформувати та розширити у здобувачів спектр знань у сфері наукових 

досліджень. Підготовка здобувачів до проведення наукової роботи, а саме: навчання їх вмінню 

формувати теми наукових досліджень, проведенню інформаційного пошуку з обраної теми, 

проведенню теоретичних та експериментальних досліджень, плануванню експериментів, 

організації та плануванню наукових досліджень, аналізу і оформлення їх результатів, публікації 

результатів проведених наукових досліджень. Це сприятиме розвитку професійних умінь з 

формулювання та презентації результатів проведених наукових досліджень.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є система 

науково-дослідних і навчально-дослідних праць виконаних у  закладах  вищої  освіти, з 

урахуванням різноманітних видів виконуваних робіт - від курсової роботи до кандидатської 

дисертації, підготовки наукових статей, відповідно до сучасного рівня розвитку економічної 

науки, а також з урахуванням можливостей комп'ютерної обробки наукової інформації. 

Вивчення «Основ наукових досліджень» є першим етапом в організації науково-дослідної 

роботи  здобувачів вищої освіти першого ( бакалаврського ) рівня у закладах вищої освіти 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни «Основи 

наукових досліджень»:  

Загальні: 
ЗК 01.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 06.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні  

ЗК 07.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 08.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 12.Здатність працювати автономно.  

Спеціальні: 
СК01.Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро-

та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.  
СК03.Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна 

та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

СК11.Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку.  

       Програмні результати навчання з дисципліни «Основи наукових досліджень»:  
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.  

ПР02.Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування 

фінансових систем.  

ПР03.Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем 

та їх структури.  

ПР10.Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових систем.  

ПР13.Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.  
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ПР18.Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні.  

ПР19.Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань  

1.Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, освітній 

рівень, назва освітньої програми 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів: 3 

Галузь знань: 07 «Управління та 

адміністрування» 
обов’язкова 

 

Спеціальність: 

 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів - 2 
2-й 2-й 

Тем - 10 
Семестр: 

Загальна кількість 

годин - 90 

2-й 2-й 

Лекції: 

20 год. 8 год. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних - 3 

самостійної 

роботи студента - 

3,5 

 

Освітній рівень: 

Бакалавр 

 

Освітня програма: 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

  

Практичні, семінарські: 

20 год. 4 год. 

 

Самостійна робота: 

50 78 

Вид контролю: залік 
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Орієнтована структура навчальної дисципліни 

Назви змістовних модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьог

о 

У тому 

числі усього у тому числі 

л п с.р. л п с.р 

Змістовний модуль 1. Теоретичні та методологічні  основи та організація науково-дослідної 

роботи в Україні 

Тема 1. Наука і наукові дослідження в умовах 

ринкової економіки 
7 2 2 3 7 

  
7 

Тема 2. Напрями  і технологія наукових досліджень в 

умовах трансформаційних перетворень та 

євроінтеграції 

7 2 2 3 7 

  

7 

Тема 3. Теоретичні  та методологічні основи та 

методи і методології наукових економічних 

досліджень 

7 1 1 5 7 1 
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Тема 4. Особливості організації та проведення 

науково-дослідної роботи здобувачів, її форми і роль 

у підготовці фахівців 

7 2 2 3 7 1 2 4 

Тема 5. Зміст і етапи науково-дослідної роботи 10 2 2 6 10 
1  

9 

Разом за змістовним модулем 1 38 9 9 20 38 3 2 33 

Змістовний модуль 2. Інформаційне забезпечення, процес та оформлення наукових 

досліджень і  їх результатів 

 
Тема 6. Інформаційне забезпечення, обробка та 

аналіз матеріалів дослідження 
10 3 3 4 10 1 
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Тема 7. Форми відображення та правила оформлення 

результатів наукових досліджень та впровадження їх 

у практику господарської діяльності  

 

10 2 2 6 10 1 1 8 

Тема 8. Порядок підготовки окремих наукових 

робіт 

10 2 2 6 10 1  9 

Тема 9. Критерії оцінювання науковості 11 2 2 7 11 1  10 

Тема 10. Етика наукової діяльності 11 2 2 7 11 1 1 9 

Разом за змістовним модулем 2 52 11 11 30 52 5 2 45 

Всього, годин 90 20 20 50 90 8 4 78 
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1.ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
У рамках вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» передбачено 

засвоєння та смислове опрацювання теоретичного матеріалу під час практичних занять. 

Використання такого освітньо-методичного інструменту сприяє розвитку вмінь і навичок 

індивідуального виконання   та формує поглиблене розуміння ситуативних моментів. 

Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок 

студентів з теоретичного матеріалу, що виноситься на розгляд; постановку загальної проблеми та її 

обговорення за участю студентів; розв'язування практичних завдань, їх перевірку, оцінювання.  

 
ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ВІДВЕДЕНІ НА ЇХ ВИКОНАННЯ ГОДИНИ 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовний модуль 1. Теоретичні та методологічні основи та організація науково-дослідної 

роботи в Україні 

Тема 1. Наука і наукові дослідження в умовах ринкової економіки  

економіки 

2  

Тема 2. Напрями і технологія наукових досліджень  в умовах 

трансформаційних перетворень та євроінтеграції  
2 

 

Тема 3. Теоретичні та методологічні  основи   та  методи і методології 

наукових економічних досліджень 2 

 

Тема 4. Особливості організації та проведення науково-дослідної роботи 

здобувачів, її форми і роль у підготовці фахівців  
2 2 

Тема 5. Зміст і етапи науково-дослідної роботи 2  

Змістовний модуль 2. Інформаційне забезпечення, процес  та оформлення наукових 

досліджень і  їх результатів 

Тема 6. Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз матеріалів 

дослідження 
2 

 

Тема 7. Форми відображення та правила оформлення результатів наукових 

досліджень та впровадження їх у практику господарської діяльності  

2 1 

Тема 8. Порядок підготовки окремих наукових робіт 2  

Тема 9. Критерії оцінювання науковості 2  

Тема 10. Етика наукової діяльності 2 1 

Разом 20 4 

 

В освітньому процесі під час викладання  навчальної дисципліни «Основи наукових 

досліджень» використовуються наступні методи навчання:  

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання на 

основі конспектів, посібників та іншої рекомендованої літератури.  В освітньому процесі 

лекційні заняття мають інтерактивний,  тематичний та науково-пізнавальний характер. 

Практичні заняття проводяться в малих групах: поширеними є ситуативні завдання, ділові 

ігри, розв’язання конкретних ситуацій; консультації з викладачами, підготовка презентацій,  

тематичних кросвордів з використанням сучасних професійних програмних засобів.  

Однією з форм сучасного навчального процесу є дистанційне навчання на платформі 

інформаційного освітнього середовища Moodle. Провадження даного виду навчання 
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здійснюється в межах норм положення «Про організацію поточного, семестрового контролю 

та проведення атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій в 

Уманському національному університеті садівництва».  

Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи 

здійснюється через університетське модульне середовище освітнього процесу Moodle, 

розміщені за посиланням: UKR:  https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=140.  

В разі запровадження карантинних обмежень проводяться відеоконференції в форматі 

лекцій або семінарів. Зв'язок студентів з викладачем забезпечують різноманітні сучасні 

платформи, такі як: Zoom, Google Meet. 

 

2.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ І ОПРАЦЮВАННЯ 

ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Для опанування матеріалу   навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» під 

час проведення практичних занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно 

приділяти опрацюванню лекційного матеріалу. Така практика спрямована на формування 

практичних навичок у роботі зі спеціальною фаховою літературою, орієнтування на 

інтенсивну пізнавальну діяльність, критичне осмислення набутих знань і поглиблене 

вивчення теоретичних і практичних проблемних питань. Окремим видом опрацювання 

теоретичного матеріалу є самостійна робота. 

2.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу 

Опрацювання лекційного матеріалу проводиться студентами самостійно у 

позааудиторний час і передбачає критичне осмислення та засвоєння лекційного матеріалу, 

обов’язкової та рекомендованої літератури. 

Опрацювання теоретичних основ курсу дисципліни здійснюється студентами 

регулярно та підлягає контролю з боку викладача під час проведення практичних занять у 

формі усного опитування та виконання завдань  поточного (модульного ) контролю. 

Формою контролю за опрацюванням теоретичних основ дисципліни «Основи наукових 

досліджень» є наявність конспекту лекційних занять, а також продемонстрований студентом 

під час тестування чи письмового контролю рівень знань. 

2.2. Опрацювання літературних джерел 

Основою успішного та ґрунтовного вивчення навчальної  дисципліни «Бюджетна  

система» є вміння працювати з підручниками, навчальними посібниками та  законодавчо- 

нормативними   джерелами, науковою та спеціальною літературою.  

При роботі з цими джерелами студент, в першу чергу, повинен ознайомитися з їх 

змістом, щоб визначити, чи необхідно опрацьовувати дане джерело та чи має воно 

відношення до навчального курсу, і лише після цього відбирає необхідний для вивчення 

матеріал та здійснює   його опрацювання.  

Проаналізований наявний матеріал зафіксувати  у зручному форматі конспекту.  

2.3. Виконання самостійної роботи 

Окремим базовим елементом створення підґрунтя для успішного виконання практичних 

завдань є опрацювання матеріалу, виокремленого для самостійної роботи студента наведено 

в методичних вказівках і завданнях для самостійної роботи.  

 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=140
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3. ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ  ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовний модуль 1. Теоретичні  та методологічні основи та організація 

науково-дослідної роботи в Україні 
ТЕМА 1. 

НАКУА І НАУКОВІ ЛОСЛІДЖЕННЯ В  УМОВАХ  РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Теоретична частина 

1.Питання для обговорення на практичному занятті: 
1.Поняття,  цілі, функції,  значення  та завдання науки 

2.Організація науки і наукових досліджень в Україні 

3.Склад та підготовка наукових кадрів 

4.Нормативно- правова база наукових досліджень в Україні 

5.Сутність наукового пізнання, знання та наукового дослідження. 

6.Основні етапи становлення та розвитку науки. 

7.Структурні елементи науки та їх характеристика. 

8.Наукознавство як система знань. 

9.Класифікація наук, її розділи та їх характеристика. 

10.Основні риси працівника науки. 

2.Дискусійні питання 
1.Як характеризують науку як систему знань? 

2.Якою є характеристика науки як особливого виду людської діяльності? 

3.Чим відрізняються наукові знання від звичайних? 

4.Які процес включає наука як діяльність людей? 

5.Якими є основні спрямування наукових знань? 

6.Типи технологій, які поєднуються для економічного розвитку держави. 

7.Який історичний розвиток пройшов процес підготовки наукових кадрів у Європі? 

8.Коли були засновані перші університети? 

9.Як характеризують освітні рівні відповідно до норм чинного законодавства України? 

10.Як класифікуються типи  закладів вищої освіти  в Україні? 

11.Що таке науковий ступінь? 

12.Який порядок присвоєння наукового ступеню? 

13.Що таке вчене звання? 

14.Що розуміється під освітнім рівнем «бакалавр»? 

15.Яка хронологія впровадження освітнього рівня «бакалавр»? 

16.Як трактується термін «магістр» ? 

17.Яка хронологія впровадження освітнього рівня «магістр» ? 

18.Коли було запроваджено науковий ступінь «кандидат наук» ? 

19.Що передбачають класи державної служби при отриманні вченого ступеню чи звання? 

3. Питання для самоконтролю: 

1.Суть наукового пізнання, знання, наукового дослідження. Предмет наукового дослідження. 

2.Особливості основних етапів становлення науки. 

3.Основні напрями розвитку сучасної науки. 

4.Поняття, зміст, цілі, функції та завдання науки. 

5.Зміст структурних елементів науки. 

6.Сутність наукознавства і його розвиток. 

7.Характеристика основних розділів наукознавства. 

8.Розподіл наук на фундаментальні та прикладні. 

9.Класифікація наук відповідно до ДАК України. 

10.Особистісні і творчі якості працівника науки. 

Практична частина 

Практичні завдання 
1.Знання є найвищою складовою змісту освіти, його ядром. На основі знань формуються 

вміння, навички, розумові і практичні дії. Складіть таблицю під назвою «Види знань у наукових 

працях учених». 
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2.Існують різні підходи до класифікації видів наук, описані в багатьох наукових джерелах. На 

їх основі відобразіть схематично класифікацію наук. 

3.Побудуйте хронологічну таблицю до питання «Історичний екскурс підготовки наукових 

кадрів у світі». 

4.Графічно відобразіть вимоги та порядок здобуття ступеню доктора наук у різні часи і в 

різних університетах. 

5.Схематично відобразіть дату, місто діяльності та найменування найстаріших університетів 

світу. 

4.Тестові завдання для перевірки знань: 

1.Наука як діяльність людей включає процеси: 

а)формування знань; 

б)передавання знань; 

в)відтворення знань; 

г)всі відповіді вірні. 

2. Що відбувається внаслідок спеціально організованих наукових досліджень? 

а)формування знань; 

б)передавання знань; 

в)відтворення знань; 

г)всі відповіді вірні. 

3.Полягає у підготовці наукових кадрів, формуванні наукових шкіл: 

а)формування знань; 

б)передавання знань; 

в)відтворення знань; 

г)всі відповіді вірні. 

4.Виникає внаслідок комунікацій вчених та інших осіб, зайнятих науково-дослідною 

роботою: 

а)формування знань; 

б)передавання знань; 

в)відтворення знань; 

г)всі відповіді вірні. 

5.До формальних комунікацій не належить: 
а)листування; 

б)описи винаходів; 

в)матеріали конференцій; 

г)дисертації. 

6.До неформальних комунікацій не належить: 
а)електронні журнали; 

б)наукові звіти; 

в)обмін відбитками статей; 

г)бесіди. 

7.Функція науки, яка відбиває велике прагнення людського розуму до пізнання і виправдовує 

саме існування людини на землі: 
а)пізнавальна; 

б)критична; 

в)практична; 

г)немає правильної відповіді. 

8.Функція науки, яка полягає у вдосконаленні оточуючого світу, особливо системи 

матеріального виробництва і суспільних відносин: 
а)пізнавальна; 

б)критична; 

в)практична; 

г)немає правильної відповіді. 

9.Функція науки, яка полягає в оцінці виявлених закономірностей, властивостей, тенденцій з 

метою підсилення позитивних сторін явищ, процесів і усунення негативних: 
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а)пізнавальна; 

б)критична; 

в)практична; 

г)немає правильної відповіді. 

10.Поняття, які мають відтінок спеціального наукового значення, називаються: 
а)категоріями; 

б)принципами; 

в)термінами; 

г)постулатами. 

11.Поняття, які набувають широкого змісту і вживаються у різних значеннях з декількома 

відтінками, називають: 
а)категоріями; 

б)принципами; 

в)термінами; 

г)постулатами. 

12.Основою формування науки як системи знань виступають певні ключові, вихідні 

положення, перший ступінь систематизації знань 
а)категорії; 

б)принципи; 

в)терміни; 

г)постулати. 

13.Твердження, які приймаються в межах певної наукової теорії за істину, хоч і не можуть 

бути доведені засобами цієї теорії -це: 
а)категорії; 

б)принципи; 

в)терміни; 

г)постулати 

14.Положення, яке приймається без логічних доказів через свою безпосередню 

переконливість, наочність, безсумнівність - це: 
а)категорія; 

б)принцип; 

в)термін; 

г)аксіома. 

15.Поява нових наук на стику раніше відомих або в результаті відокремлення від них -це: 
а)інтеграція; 

б)диверсифікація; 

в)модифікація; 

г)немає правильної відповіді. 

16.Об'єднання наук в нову науку -це: 
а)інтеграція; 

б)диверсифікація; 

в)модифікація; 

г)немає правильної відповіді. 

17.Науки направлені на пізнання основ і об'єктивних законів розвитку природи, суспільства 

та мислення взагалі -це: 
а)прикладні; 

б)фундаментальні; 

в)природничі; 

г)суспільні. 

18. Розвиваючись на базі фундаментальних, розробляють шляхи і методи застосування та 

впровадження в практику фундаментальних досліджень - це науки: 

а)прикладні; 

б)фундаментальні; 

в)природничі; 
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г)суспільні. 

19.Сфера науки, яка включає заклади Національної Академії наук України, Української 

академії аграрних наук, Академій медичних, педагогічних та правових наук України, а також 

галузевих академій -це: 
а)академічна наука; 

б)галузева наука; 

в)вузівська наука 

г)позавідомча наука 

20.Підприємницький сектор науки, який об'єднує недержавні наукові організації, створені 

останнім часом, як правило, у формі малих підприємств різноманітних організаційно-

правових форм -це: 
а)академічна наука; 

б)галузева наука; 

в)вузівська наука; 

г)позавідомча наука 

21.Сфера організації науки в Україні, яка включає самостійні наукові організації, 

підпорядковані органам державного і галузевого управління (міністерствам і відомствам) та 

самостійні науково-дослідні інститути, конструкторські бюро, науково-виробничі об'єднання-

це: 
а)академічна наука; 

б)галузева наука; 

в)вузівська наука; 

г)заводська наука. 

22.Сектор науки, який включає як самостійні науково-дослідні підрозділи, які входять до 

складу виробничих об'єднань, так і конструкторські, технологічні і інші технічні служби, 

підрозділи у структурі підприємств, які не є юридичними особами-це: 
а)академічна наука; 

б)галузева наука; 

в)вузівська наука; 

г)заводська наука; 

23.Сектор науки представлений вищими навчальними закладами, які мають спеціальні 

підрозділи (проблемні та галузеві лабораторії, науково-дослідні частини тощо), а також які 

виконують науково-технічні роботи на кафедрах -це: 
а)академічна наука; 

б)галузева наука; 

в)вузівська наука; 

г)заводська наука. 

24.Вищою науковою установою України є: 

а)Міністерство освіти і науки України; 

б)Національна академія наук України; 

в)Заклад вищої освіти; 

г)Вища атестаційна комісія України 

25.Яким Законом України встановлена система наукових ступенів і звань? 

а)Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність»; 

б)Законом України «Про освіту»; 

в)Законом України «Про інноваційну діяльність»; 

г)Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». 

істо діяльності та найменування найстаріших університетів світу. 

 

ТЕМА 2. 

Напрями і технологія наукових досліджень  в умовах трансформаційних 

перетворень та євроінтеграції 
 

Теоретична частина 
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 1.Питання для обговорення на практичному занятті: 

1.Об'єктивна необхідність наукових досліджень на сучасному етапі розвитку економіки. 

2.Види і класифікація економічних наук. 

3.Загальні проблеми розвитку економічної науки на сучасному етапі. 

2.Дискусійні питання 
1.Які основні етапи розвитку науки ? 

2.Як впливає наука на історію розвитку людини? 

3.Що таке наукознавство? 

4.Охарактеризуйте основні розділи наукознавства? 

5.Якими є наслідки наукових еволюцій? 

6.Які основні причини виникнення науки? 

7.Які основні фази розвитку науки? 

8.Які історичні етапи виникнення науки? 

9.Яка існує загальна класифікація наук? 

10.Що таке галузі наук? 

11.Що таке підгалузі наук? 

3.Питання для самоконтролю 

 
1.Як характеризують економічні науки? 

2.Як класифікують економічні науки? 

3.Які основні нормативні акти регулюють наукову діяльність в Україні? 

4.Яким є вищий державний науковий центр в Україні? 

5.Як регулюється наукова діяльність за кордоном? 

6.Які установи ведуть науково-дослідну діяльність в Україні? 

Практична частина 

Практичні завдання 

1.На основі вивчення історичного розвитку науки складіть таблицю під назвою «Основні етапи 

розвитку науки» 

2.Наукознавство вивчає закономірності функціонування і розвитку науки, а також розглядає 

різні моделі розвитку науки. Покажіть схематично моделі вивчення науки та їх характеристику. 

3.У сучасних умовах господарювання найбільш складні і досконалі класифікації дає наука, що 

систематизує в них результати попереднього розвитку класифікацій галузей знання і одночасно дає 

перспективу подальших досліджень. Покажіть схематично класифікацію наук. 

4.Цілей і вирішення завдань наукової діяльності досягають шляхом застосування державних 

методів регулювання, що відображені у нормативно-правових актах. Розкрийте у табличній формі 

нормативно-правове регулювання наукової діяльності за принципом: нормативно-правовий акт, 

характеристика. 

5.У світовому науковому середовищі наукові дослідження виконують переважно організації і 

підрозділи, які займаються цим видом діяльності професійно, беруть участь у міжнародному 

науково-технічному співробітництві, що є доказом економічної та політичної доцільності наукових 

досліджень. Складіть таблицю «Вищі державні наукові центри світу». 

4.Тестові завдання для перевірки знань 

1.Забезпечення подальшого прогресу світової цивілізації належить:   

а)вченим; 

б)науці; 

в)здобувачам вищої освіти; 

г)державі. 

2.Об'єктами наукового дослідження в економіці є: 

а)продуктивні сили, виробничі відносини, засоби виробництва; 

б)ціноутворення, функції управління народним господарством; 

в)трудові ресурси, фінансові ресурси; 

г)всі відповіді правильні. 

3.Економічна наука зародилася в: 

а)Німеччині; 
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б)Франції; 

в)США; 

г)Греції. 

4.Сукупність наук, які вивчають об'єктивні економічні закономірності, розробляють 

практичні рекомендації для вдосконалення сфер виробництва, розподілу, обміну і 

споживання життєвих благ - це: 
а)історичні науки; 

б)економічні науки; 

в)біологічні науки; 

г)немає правильної відповіді. 

5.Виробництво більшої кількості і кращої якості товарів і послуг - це принцип: 

а)досягнення економічного росту; 

б)забезпечення економічної ефективності; 

в)економічна свобода; 

г)справедливий розподіл доходів. 

6.Максимальна віддача від мінімуму затрат ресурсів - це принцип: 
а)досягнення економічного росту; 

б)забезпечення економічної ефективності; 

в)економічна свобода; 

г)справедливий розподіл доходів. 

7.До теоретичних економічних наук не належить: 

а)макроекономіка; 

б)мікроекономіка; 

в)основи економічної теорії; 

г)історія економічної думки. 

8.До функціональних економічних наук належить: 

а)бухгалтерський облік; статистика; 

б)фінанси; кредит 

в)економіка праці; ціноутворення; 

г)всі відповіді правильні. 

9.Економічні науки у своїх дослідженнях тісно стикаються з: 

а)математикою; 

б)соціологією; ;політологією 

в)психологією; історією; комп’ютерними технологіями;  

г)всі відповіді правильні. 

10.Основи економічної політики розробляються: 

а)державними виконавчими органами; 

б)науково-дослідними установами; 

в)підприємствами з врахуванням наукових положень; 

г)всі відповіді правильні. 

11.Вид державної науково-технічної програми, який направлений на вирішення 

фундаментальних проблем в різних сферах науки: 

а)науково-технічні; 

б)виробничо-технічні; 

в)соціально-економічні; 

г)екологічні. 

12.Вид державної науково-технічної програми направлений на розвиток великих 

народногосподарських територіально-виробничих комплексів 

а)науково-технічні; 

б)виробничо-технічні; 

в)соціально-економічні; 

г)регіональні. 

13.Вид державної науково-технічної програми пов'язаний з вирішенням проблем розвитку і 

вдосконаленням соціально-економічних факторів підвищення ефективності суспільного 
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виробництва 
а)науково-технічні; 

б)виробничо-технічні; 

в)соціально-економічні; 

г)регіональні. 

14.Вид державної науково-технічної програми пов'язаний з вирішенням значних проблем 

розвитку і вдосконалення виробництва, підвищенням його технічного рівня та економічної 

ефективності : 
а)науково-технічні; 

б)виробничо-технічні; 

в)соціально-економічні; 

г)екологічні. 

15.Вид державної науково-технічної програми направлений на розробку і здійснення заходів 

по раціональному природокористуванню, проведенню важливих природоохоронних акцій: 
а)науково-технічні; 

б)виробничо-технічні; 

в)соціально-економічні; 

г)екологічні. 

ТЕМА 3. 

ТЕОРЕТИЧНІ  ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  ТА  МЕТОДИ  

І МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Теоретична частина 

1.Питання для обговорення на практичному занятті: 

1.Поняття, мета, особливості науково-дослідної роботи. 

2.Класифікація об'єктів наукового дослідження. 

3.Класифікація наукових досліджень. 

4.Принципи організації наукової праці. 

5.Вимоги ергономіки щодо організації наукової праці. 

6.Загальні методи наукових досліджень. 

7.Спеціальні методи наукових досліджень в економіці. 

2.Дискусійні питання 
1.Які існують дефініції поняття «наукова ідея» ? 

2.Що розуміють під підходами до роботи з ідеями наукового дослідження? 

3.Як поділяються наукові ідеї за змістом? 

4.Як класифікують наукові ідеї за масштабами вираження? 

5.Які види наукових ідей існують за ознакою «за значенням для наукової діяльності» ? 

6.Що таке «гіпотеза наукового дослідження» ? 

7.Що розуміють під підходами до формулювання гіпотези у  економічних дослідженнях ? 

8.Якими є вимоги до формулювання гіпотези у  економічних наукових дослідженнях? 

9.Яка існує класифікація напрямів наукових досліджень? 

10.Як класифікують напрями економічних наукових досліджень? 

11.Що таке «наукова проблема» ? 

12.Скільки і які етапи вибору наукової проблеми у  економічних наукових дослідженнях? 

13.Які існують групи наукових проблем? 

14.Які дії необхідно вчинити для ознайомлення зі станом обраної за дослідження наукової 

проблеми? 

15.Як проводять аналіз наукових матеріалів для ознайомлення зі станом обраної для дослідження 

наукової проблеми? 

16.Як вітчизняні вчені трактують визначення «наукової теми» ? 

17.Які є види тем залежно від проблем економічних наук? 

3. Питання для самоконтролю 

1.Що передбачає робота над формулюванням теми? 

2.Які фактори можуть спричинити необхідність уточнення теми? 

3.Що передбачає наукове вивчення у  економічних дослідженнях? 
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4.Як вітчизняні та зарубіжні вчені трактують поняття «науковий факт» у дослідженнях? 

5.Які характеристики повинні мати наукові факти, здобуті дослідниками в  економічних 

дослідженнях? 

6.Про що свідчить новизна наукового факту? 

7.Що таке точність наукового факту? 

8.Як характеризують процес відбору наукових фактів? 

9.Про що свідчить достовірність наукового факту? 

10.Що таке методи наукового дослідження? 

11.Які основні методи наукових досліджень використовуються у пізнанні? 

12.Що є найсуттєвішою умовою здобуття нових знань? 

13.Які передумови обґрунтованого вибору методів наукового дослідження? 

14.Як класифікують методи наукового дослідження залежно від рівнів і методологічного аналізу? 

15.Які методи наукового дослідження виділяють залежно від видів дослідження? 

16.Як класифікують методи наукового дослідження залежно від сфери застосування? 

17.Що розуміють під видами спостережень у економічних наукових дослідженнях? 

Практична частина 

Практичні завдання 

1.Первинним поняттям у будь-якому науковому дослідженні є формулювання наукової ідеї.    

Відобразіть й охарактеризуйте у наведеній табличній формі класифікацію ідей наукового 

дослідження: 

Ознака 

класифікації 

Вид ідей 

 наукового 

дослідження 

Характеристика ідей наукового 

дослідження 

   

2.Навести та обґрунтувати наукові ідеї для досліджень в економічній сфері. 

3.Зазначити та пояснити наукові матеріали для ознайомлення із станом обраної для 

дослідження проблеми під час здійснення дослідження  з економічних дисциплін за  обраною 

спеціальністю. Наприклад, для маркетологів  на тему «Маркетингові стратегії ціноутворення», 

для фінансистів «Фінансова стратегія  розвитку підприємств» 

4.Тестові завдання для перевірки знань 

1.Наукове дослідження - це: 

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

б)цілеспрямований  процес пізнання, який  здійснюється з метою викриття закономірностей зміни    

об'єктів (предмета або явища) в залежності від певних умов, місця і часу  їх функціонування для 

подальшого використання їх  в практичній діяльності. Це організований процес розумової праці, 

безпосередньо направлений на виробництво нових знань; 

в)сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних 

процедур; 

г)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. 

2.Структурними одиницями наукового напряму є: 

а)комплексні проблеми; 

б)теми; 

в)наукові питання; 

г)всі відповіді правильні. 

3.Сукупність проблем, об'єднаних єдиною метою: 

а)комплексні проблеми; 

б)теми; 

в)наукові питання; 

г).дискусії. 

4.Що являє собою ряд складних теоретичних та практичних завдань, вирішення яких 

назріло в суспільстві? 

а)комплексні проблеми; 
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б)теми; 

в)наукові питання; 

г)проблема. 

5.Дрібні наукові завдання, що відносяться до конкретної теми наукового дослідження: 

а)комплексні проблеми; 

б)теми; 

в)наукові питання; 

г)проблеми. 

6.Проблеми в залежності від масштабу завдань, що виникають, розрізняють: 

а)глобальні, національні, регіональні, галузеві; 

б)глобальні, національні, регіональні, міжгалузеві; 

в)глобальні, національні, галузеві, міжгалузеві; 

г)глобальні, національні, регіональні, галузеві, міжгалузеві. 

7.Кожне наукове дослідження містить: 

а)об'єкт та  предмет дослідження; 

б)предмет дослідження; 

в)об'єкт дослідження; 

г)методи дослідження. 

8.Об'єкт наукового дослідження це: 

а)те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника: це може бути матеріальна або ідеальна 

система;  

б)процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження; 

в)навколишній матеріальний світ і його відображення в дійсності; 

г)всі відповіді правильні. 

9.Наукові дослідження поділяються на: 

а)емпіричні та теоретичні; 

б)емпіричні, теоретичні та прості; 

в)прості і складні; 

г)об'єктні та предметні. 

10.В залежності від методів дослідження, що використовуються, наукові дослідження можуть 

бути: 

а)теоретичними; 

б)теоретико-експериментальними; 

в)експериментальними; 

г)всі відповіді правильні. 

11.Наукові дослідження, що проводяться в конкретних об'єктах з метою виявлення нових 

залежностей, якостей, зв'язків, або перевірки висунутих раніше теоретичних положень-це: 
а)теоретичні; 

б)теоретико-експериментальні; 

в)експериментальні; 

г)немає правильної відповіді. 

12.Наукові дослідження, які ґрунтуються на використанні логічних та математичних методів 

пізнання. Їх результатом може бути встановлення в досліджуваних об'єктах залежностей, 

якостей, зв'язків тощо 
а)теоретичні; 

б)теоретико-експериментальні; 

в)експериментальні; 

г)немає правильної відповіді. 

13.Наукові дослідження теоретичного характеру, пов'язані з одночасною дослідною 

перевіркою виявлених залежностей, якостей, зв'язків тощо -це: 
а)теоретичні; 

б)теоретико-експериментальні; 

в)експериментальні; 

г)немає правильної відповіді. 
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14.В залежності від сфери використання результатів наукові дослідження поділяють на: 
а)фундаментальні, прикладні, розробки; 

б)фундаментальні, експериментальні, теоретичні; 

в)наукові, експериментальні, прикладні; 

г)експериментальні, прикладні, науково-технічні. 

15.Експериментальні або теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання принципово 

нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку 
а)фундаментальні; 

б)прикладні; 

в)пошукові; 

г)всі відповіді правильні. 

16.Дослідження направлені на відбір факторів, що впливають на об'єкт, пошук шляхів 

створення нових технологій та техніки на основі способів, запропонованих в результаті 

фундаментальних досліджень 
а)фундаментальні; 

б)прикладні; 

в)пошукові; 

г)всі відповіді правильні. 

17.Наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань 

для практичних цілей, пошук найбільш раціональних шляхів практичного використання 

результатів фундаментальних наукових досліджень в  галузях національної економіки 
а)фундаментальні; 

б)прикладні; 

в)науково-технічні; 

г)всі відповіді правильні. 

18.Цілеспрямований процес перетворення прикладних наукових досліджень в технічні 

додатки: 
а)розробка; 

б)експеримент; 

в)імітація; 

г)немає правильної відповіді. 

19.За видами зв'язку з суспільним виробництвом науково-дослідні роботи можуть бути: 

а)спрямовані на створення нових процесів, машин, конструкцій та ін., що повністю 

використовуються для підвищення ефективності виробництва; 

б)направлені на поліпшення виробничих відносин, підвищення рівня організації виробництва без 

створення нових засобів праці; 

в)в сфері суспільних, гуманітарних та інших наук, що використовуються для удосконалення 

суспільних відносин, підвищення рівня духовного життя людей; 

г)всі відповіді правильні. 

20.В залежності від джерел фінансування наукові дослідження ділять на: 

а)держбюджетні, госпдоговірні, нефінансовані; 

б)держбюджетні, нефінансовані; 

в)держбюджетні, госпдоговірні, довгострокові; 

г)держбюджетні, короткострокові, нефінансовані. 

21.Наукові дослідження, які фінансуються за рахунок державних коштів: 

а)нефінансовані; 

б)довгострокові; 

в)держбюджетні; 

г)госпдоговірні. 

22.Наукові дослідження, які фінансуються у відповідності з укладеним договором організації-

замовника: 

а)нефінансовані; 

б)довгострокові; 

в)держбюджетні; 
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г)госпдоговірні. 

23.За тривалістю розробки наукові дослідження поділяють на: 

а)довгострокові, короткострокові; 

б)прості, складні; 

в)емпіричні, теоретичні; 

г)немає правильної відповіді. 

24.Створення нових технологій, дослідного обладнання, приладів, рекомендацій: 

а)пошукова розробка; 

б)науково-дослідна розробка; 

в)науково-виробнича розробка; 

г)всі відповіді правильні. 

25.Доведення результатів науково-дослідної розробки до умов практичного використання та 

включає дослідну перевірку рекомендацій науково-дослідних розробок, їх узгодження з 

потребами конкретних організацій та підприємств: 
а)пошукова розробка; 

б)науково-дослідна розробка; 

в)науково-виробнича розробка; 

г)всі відповіді правильні. 

26.Принцип наукової праці направлений на виробництво нових знань і на пізнання 

об'єктивних законів та тенденцій розвитку явищ, що дозволяють вирішувати нові науково-

теоретичні та науково-практичні проблеми: 
а)творчий підхід; 

б)плановість; 

в)динамічність; 

г)колективність. 

27.Визначає завдання, загальний зміст та значення, ідею, принципи вирішення завдань, 

методику, обсяг робіт та строки виконання: 
а)програма дослідження; 

б)план дослідження; 

в)індивідуальний план; 

г)графік виконання робіт. 

28.Завершальний елемент в процесі конкретизації теми. В ньому передбачаються період 

виконання робіт, витрати та джерела їх фінансування, очікувані результати дослідження та 

ефективність, місце впровадження: 
а)програма дослідження; 

б)попередній план дослідження; 

в)робочий план дослідження; 

г)індивідуальний план дослідження. 

29.Вказується не лише те, що треба зробити, але і яким шляхом: деталізується виконання 

роботи на основі розчленування її на етапи, визначаються періоди їх завершення та конкретні 

виконавці: 
а)програма дослідження; 

б)попередній план дослідження; 

в)індивідуальний план; 

г)робочий план дослідження. 

30.Відображається взаємозв'язок робіт, що виконують інші виконавці, визначаються 

очікувані результати та їх реалізація, строк виконання роботи. Цей план затверджує керівник 

теми чи її розділу: 
а)програма дослідження; 

б)план дослідження; 

в)індивідуальний план; 

г)графік виконання робіт. 

31.Складається на підставі робочого плану з врахуванням індивідуальних планів окремих 

виконавців. В ньому вказують строки завершення робіт по кожному етапу, впровадження 
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результатів та осіб, що відповідають за дотримання цих строків: 
а)програма дослідження; 

б)план дослідження; 

в)індивідуальний план; 

г)графік виконання робіт. 

32.Принцип наукової праці, який викликає необхідність оперативного забезпечення 

координації дій працівників в процесі дослідження: 
а)творчий підхід; 

б)плановість; 

в)динамічність; 

г)колективність. 

33.Принцип наукової праці, коли виникає необхідність об'єднання сил багатьох науковців, 

хоча безпосередній процес творчості має індивідуальний характер: 
а)творчий підхід; 

б)плановість; 

в)динамічність; 

г)колективність. 

34.Метод інтенсивного генерування нових ідей шляхом творчої співдружності групи 

спеціалістів: 
а)прийом «мозкового штурму»; 

б)метод синектики; 

в)метод контрольних питань; 

г)морфологічний аналіз. 

35.Метод, який ґрунтується на обговоренні різнорідних елементів проблеми спеціалістами 

різних професій: 
а)прийом «мозкового штурму»; 

б)метод синектики; 

в)метод контрольних питань; 

г)морфологічний аналіз. 

36.Метод, який дозволяє за допомогою навідних питань підвести науковців до вирішення 

певної проблеми: 
а)прийом «мозкового штурму»; 

б)метод синектики; 

в)метод контрольних питань; 

г)морфологічний аналіз. 

37.Дає можливість поєднати висування ідей кожним членом робочої групи з колективною їх 

оцінкою та процесом продукування рішення: 
а)прийом колективного блокноту; 

б)метод синектики; 

в)метод контрольних питань; 

г)морфологічний аналіз. 

38.Метод заснований на комбінаториці - системному дослідженні всіх теоретично можливих 

варіантів, що виходять із закономірностей побудови досліджуваного об'єкта: 
а)прийом колективного блокноту; 

б)метод синектики; 

в)метод контрольних питань; 

г)морфологічний аналіз. 

39.Наука, яка вивчає людину та її діяльність в умовах сучасного виробництва з метою 

оптимізації умов і процесу праці: 
а)анатомія; 

б)економіка праці; 

в)ергономіка; 

г)управління. 

40.Вчення про структуру, методи і засоби діяльності: 



 
21 

 
а)методологія; 

б)бібліографія; 

в)синектика; 

г)діалектика; 

41.Головною метою методології є: 
а)вивчення засобів, методів і прийомів дослідження, за допомогою яких набувається нове знання в 

науці; 

б)всебічне, достовірне вивчення об'єкту, процесу чи явища; 

в)вивчення структури, зв'язків та відносин на основі розроблених в науці принципів і методів 

пізнання; 

г)отримання та впровадження в практику корисних для людини результатів. 

42.Метод, який визначає шляхи будь-якого наукового дослідження: 

а)діалектичний; 

б)емпіричний; 

в)теоретичний; 

г)вимірювання. 

43.До загальнонаукових методів дослідження відносять методи, що використовуються в 

окремих галузях науки та на окремих етапах дослідження: 

а)емпіричні; 

б)емпірико-теоретичні; 

в)теоретичні; 

г)всі відповіді правильні. 

44.До емпіричних методів наукових досліджень відносять: 

а)порівняння, вимірювання, експеримент, імітація; 

б)вимірювання, експеримент, опитування, імітація; 

в)спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент; 

г)спостереження, порівняння, експеримент, імітація. 

45.Систематичне і цілеспрямоване сприйняття об'єкту, при якому дослідник не втручається 

в поведінку об'єкта, а лише фіксує його властивості: 

а)спостереження; 

б)порівняння; 

в)вимірювання; 

г)експеримент. 

46.Вивчення об'єкту, що спирається на активний цілеспрямований вплив на об'єкт штучно 

створених дослідником умов: 

а)спостереження; 

б)порівняння; 

в)вимірювання; 

г)експеримент. 

47.Визначення числового значення деякої величини за допомогою одиниць виміру шляхом 

порівняння її з еталоном: 

а)спостереження; 

б)порівняння; 

в)вимірювання; 

г)експеримент. 

48.Встановлення подібностей чи розбіжностей об'єктів та властивостей, що здійснюється як 

за допомогою органів чуття, так і з використанням спеціальних пристроїв: 
а)спостереження; 

б)порівняння; 

в)вимірювання; 

г)експеримент. 

49.Експеримент може проводитись з метою: 

а)визначення нових якостей об'єкту ( дослідницький експеримент); 

б)перевірки правильності теоретичних положень ( перевіряючий експеримент); 
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в)демонстрації явища( демонстраційний чи ілюстративний експеримент); 

г)всі відповіді правильні. 

50.До емпірико-теоретичних методів відносять: 

а)абстрагування, аналіз і синтез, спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент; 

б)моделювання, історичний підхід, логічний підхід; 

в)абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання, історичний підхід, 

логічний підхід; 

г)абстрагування, аналіз і синтез, спостереження, порівняння, вимірювання, логічний підхід. 

51.Відхилення несуттєвих думок, властивостей, зв'язків і відносин реальних об'єктів і, 

одночасно, виділення однієї з декількох сторін: 

а)абстрагування; 

б)аналіз і синтез; 

в)індукція і дедукція; 

г)моделювання. 

52.Одним із видів абстрагування є: 

а)ототожнювання; 

б)ізолювання; 

в)конструктивізація; 

г)всі відповіді правильні. 

53.Процес вивчення об'єкту через пристрої ( елементи моделі), що моделюють його 

поведінку, з перенесенням знань з моделі на оригінал: 
а)абстрагування; 

б)аналіз і синтез; 

в)індукція і дедукція; 

г)моделювання. 

54.Використовуються комплексно для дослідження історії економічного об'єкта чи явища та 

виділення суті історичного процесу розвитку об'єкту чи явища: 
а)аналіз і синтез; 

б)індукція і дедукція; 

в)моделювання; 

г)історичний і логічний підходи. 

55.Комплексний метод дослідження, що базується на послідовному розчленуванні об'єкту на 

елементи чи властивості та з'єднанні окремих його частин в єдине ціле: 
а)абстрагування; 

б)аналіз і синтез; 

в)індукція і дедукція; 

г)моделювання. 

56.Спрямовує процес пізнання від окремого до загального ( індукція) і від загального до 

конкретного(дедукція): 
а)абстрагування; 

б)аналіз і синтез; 

в)індукція і дедукція; 

г)моделювання. 

57.До теоретичних методів наукових досліджень відносять: 
а)ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод, визначення, опис, інтерпретація; 

б)сходження від абстрактного до конкретного, аксіоматичний метод, визначення, опис, 

інтерпретація; 

в)сходження від абстрактного до конкретного, ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод; 

г)сходження від абстрактного до конкретного, ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод, 

визначення, опис, інтерпретація. 

58.Вид абстрагуючої діяльності, пов'язаний з утворенням і вивченням ідеальних об'єктів, що 

наділяються нереальними, неіснуючими властивостями: 
а)сходження від абстрактного до конкретного; 

б)ідеалізація; 
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в)формалізація; 

г)аксіоматичний метод. 

59.Метод пізнання в русі думки від абстрактних визначень конкретного об'єкту, отриманих 

в результаті його розчленування і опису за допомогою понять, до конкретного цілісного 

знання про об'єкт: 
а)сходження від абстрактного до конкретного; 

б)ідеалізація; 

в)формалізація; 

г)аксіоматичний метод. 

60.Метод вивчення економічного процесу шляхом відображення його змісту і структури в 

знаковій формі: 
а)сходження від абстрактного до конкретного; 

б)ідеалізація; 

в)формалізація; 

г)аксіоматичний метод. 

61.Метод, який передбачає виділення знань за певними логічними правилами, виходячи з 

ряду тверджень, що приймаються без доказів. Він найбільш поширений в математичних 

науках: 
а)сходження від абстрактного до конкретного; 

б)ідеалізація; 

в)формалізація; 

г)аксіоматичний метод. 

62.Під цим методом розуміють формулювання особливостей об'єкту дослідження, 

специфічних способів його пошуку: 
а)формалізація; 

б)аксіоматичний метод; 

в)визначення; 

г)опис. 

63.Фіксація результатів дослідження на основі певної системи визначень: 
а)ідеалізація; 

б)формалізація; 

в)визначення; 

г)опис. 

64.За допомогою цього методу формалізована система приводиться у відповідність певній 

змістовній теорії: 
а)формалізація; 

б)визначення; 

в)опис; 

г)інтерпретація. 

   65.До спеціальних методів належать: 
а)методи проведення аналітичної роботи, методи планових розрахунків і обґрунтувань, методи 

прогнозування; 

б)методи збору інформації, методи обробки інформації, методи проведення аналітичної роботи; 

в)методи планових розрахунків і обґрунтувань, методи прогнозування; 

г)методи збору інформації, методи обробки інформації, методи проведення аналітичної роботи, 

методи планових розрахунків і обґрунтувань, методи прогнозування. 

66.До методів збору інформації відносять: 
а)спостереження, опитування, експеримент, імітація; 

б)спостереження, експеримент, фотографування, хронометраж; 

в)спостереження, опитування, хронометраж; 

г) безпосереднє спостереження, опитування, фотографування, хронометраж. 

67.Метод збору інформації передбачає збирання шляхом реєстрації показників від осіб: 
а)безпосереднє спостереження; 

б)опитування; 
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в)фотографування; 

г)хронометраж. 

68.Метод збору необхідної інформації шляхом обстеження досліджуваних явищ чи процесів 
а)безпосереднє спостереження; 

б)опитування; 

в)фотографування; 

г)хронометраж. 

69.Метод застосовують в дослідженнях економічних процесів, що відбуваються у виробничій  

сфері: 
а)безпосереднє спостереження; 

б)опитування; 

в)фотографування; 

г)хронометраж. 

70.Метод розчленування зібраної інформації на однорідні групи за суттєвими ознаками: 
 а)групування; 

 б)розрахунок відносних і середніх величин; 

 в)графічний метод; 

 г)побудова динамічних рядів. 

71.До методів обробки інформації відносяться : 

а)групування, розрахунок відносних і середніх величин; 

б)графічний метод, побудова динамічних рядів, розробка таблиць; 

в) показники варіації, розрахунок індексів; 

г)всі відповіді правильні. 

72.В економічних дослідженнях визначають для встановлення тісноти зв'язку зміни   

показника і зміни фактора, що на нього впливає: 
а)групування; 

б)показники варіації; 

в)графічний метод; 

г)побудова динамічних рядів. 

73.Здійснюється за допомогою геометричних площинних даних: крапок, ліній, площин, 

фігур та їх комбінацій: 
а)показники варіації; 

б)розробка таблиць; 

в)графічний метод; 

г)побудова динамічних рядів. 

74.До методів проведення аналітичної роботи відносять: 

а)метод порівняння, метод елімінування, метод балансового зв'язку, кореляційно-регресійні 

методи; 

б)сходження від абстрактного до конкретного, ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод, 

визначення, опис, інтерпретація; 

в)безпосереднє спостереження, опитування, фотографування, хронометраж; 

г)абстрагування, аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, моделювання, історичний підхід, логічний 

підхід. 

75.При використанні даного методу важливо виділити базу порівняння і показник, що 

порівнюють (оцінюють); 
а)метод порівняння; 

б)метод елімінування; 

в)метод балансового зв'язку; 

г)кореляційно-регресійні методи. 

76.Це абстрагування від впливу певної групи факторів і одночасне виділення розрахунків 

іншої групи факторів: 
а)метод порівняння; 

б)метод елімінування; 

в)метод балансового зв'язку; 
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г)кореляційно-регресійні методи. 

77.Цей метод застосовують у тому випадку, коли між досліджуваними показниками існують  

балансові зв'язки: 
а)метод порівняння; 

б)метод елімінування; 

в)метод балансового зв'язку; 

г)кореляційно-регресійні методи. 

78.Метод, який використовуються для визначення щільності зв'язку між досліджуваними 

явищами: 
а)метод порівняння; 

б)метод елімінування; 

в)метод балансового зв'язку; 

г)кореляційно-регресійні методи. 

79.До методів планових розрахунків і обґрунтувань відносять: 
а)балансовий метод, метод техніко-економічних розрахунків, метод варіантних наближень, 

програмно-цільовий метод; 

б)сходження від абстрактного до конкретного, ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод, 

визначення, опис, інтерпретація; 

в)безпосереднє спостереження, опитування, фотографування, хронометраж; 

г)абстрагування, аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, моделювання, історичний підхід, логічний 

підхід. 

80.Застосування у процесі планування доцільне тоді, коли маємо справу із плануванням 

використання ресурсів: 

а)балансовий метод; 

б)метод техніко-економічних розрахунків; 

в)метод варіантних наближень; 

г)відповідь а і б. 

81.Метод пов'язаний із використанням при плануванні технічних властивостей певного 

технологічного процесу: 

а)балансовий метод; 

б)метод техніко-економічних розрахунків; 

в)метод варіантних наближень; 

г)програмно-цільовий метод. 

82.Метод використовують при плануванні функціонування складних економічних систем, 

яким властива характеристика багатофакторності: 

а)балансовий метод; 

б)метод варіантних наближень; 

в)програмно-цільовий метод; 

г)відповідь б і в. 

83.До методів прогнозування відносяться: 

а)сходження від абстрактного до конкретного, ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод, 

визначення, опис, інтерпретація; 

б)безпосереднє спостереження, опитування, фотографування, хронометраж; 

в)абстрагування, аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, моделювання, історичний підхід, логічний 

підхід; 

г)метод експертних оцінок, метод екстраполяції, методи економіко-математичного моделювання. 

84.Метод, який базується на формалізації методів емпіричного пошуку оптимальних умов 

функціонування економічної системи, які використовують людський досвід та інтуїцію: 
а)метод експертних оцінок; 

б)метод екстраполяції; 

в)методи економіко-математичного моделювання; 

г)немає правильної відповіді. 

85.Для прогнозування багатовимірних статистичних сукупностей застосовують метод: 

а)метод експертних оцінок; 
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б)метод екстраполяції; 

в)методи економіко-математичного моделювання; 

г)немає правильної відповіді. 

86.Метод, який застосовують як в процесі планування економічної діяльності, так і в її 

прогнозуванні. Вони лежать в основі всіх математичних методів, що застосовуються в 

економіці: 
а)метод експертних оцінок; 

б)метод екстраполяції; 

в)методи економіко-математичного моделювання; 

г)немає правильної відповіді. 

87.До статистичних принципів, яких дотримуються при використанні економіко-

статистичних методів дослідження, належать: 

а)чітко визначена ціль економіко-статистичного дослідження;відповідність систем по горизонталі 

та вертикалі; 

б)логічний взаємозв'язок між показниками, які характеризують об'єкт чи явище; 

в)комплексність та повнота відображення об’єкта дослідження у статистичних показниках; 

максимальний ступінь аналітичності 

г)всі відповіді правильні. 

88.Послідовність значень показника, який характеризує зміну того чи іншого соціально-

економічного явища в часі - це: 

а)ряд абстрагувань; 

б)асоціативний ряд; 

в)динамічний ряд; 

г)всі відповіді правильні. 

89.Спосіб ланцюгових підстановок застосовується для моделей: 

а)адитивних; 

б)мультиплікативних; 

в)змішаних; 

г)всі відповіді правильні. 

90.Основними характеристиками ряду динаміки є: 

а)абсолютний приріст; 

б)середній абсолютний приріст; темп  зростання; темп приросту; 

в)абсолютне значення одного відсотка приросту; 

г)всі відповіді правильні. 

91.До економічних принципів, яких дотримуються при використанні економіко-статистичних 

методів дослідження належать: 

а)відповідність економічним законам; 

б)адекватне відображення суті економічної політики сучасного етапу суспільно-економічного 

розвитку; 

в)орієнтація на кінцеві економічні результати; врахування специфіки об’єкта, який вивчається 

г)всі відповіді правильні. 

92.Особливості статистичної методології пов'язані з: 

а)точним вимірюванням; 

б)використанням узагальнюючих показників для характеристики об'єктивно статистичних 

закономірностей; 

в)кількісним описуванням масових суспільних явищ; 

г)всі відповіді правильні. 

93.Вибір одиниці вимірювання показників при використанні економіко- статистичних 

методів дослідження залежить від: 

а)матеріального змісту явища; 

б)конкретних задач дослідження; 

в)практичної доцільності; 

г)всі відповіді правильні. 

94.У наукових дослідженнях соціально-економічних процесів постають завдання: 
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а)виявити й описати характер змін показника за певний період часу, протягом якого явище 

еволюціонує, змінюється, прогресує; 

б)оцінити інтенсивність і сталість змін; 

в)передбачити подальший рух процесу за межами ряду; 

г)всі відповіді правильні. 

95.Усунути, відхилити, виключити вплив всіх факторів на величину результативного 

показника крім одного - це: 

а)порівняння; 

б)елімінування; 

в)факторизація; 

г)прогнозування. 

ТЕМА 4. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЇЇ ФОРМИ І РОЛЬ У  

ПІДГОТОВЦІ  ФАХІВЦІВ 

Теоретична частина 

1.Питання для обговорення на практичному занятті: 

1.Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи здобувачів у підготовці фахівців для  

галузей національної економіки. 

2.Види та форми науково-дослідної роботи здобувачів. 

3.Організація роботи студентського наукового гуртка. 

4.Керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи  здобувачів. 

2.Дискусійні питання 
1.Мета залучення студентів до науково-дослідної роботи. 

2.Форми і методи науково-дослідної роботи здобувачів. 

3.Зміст роботи студентських наукових гуртків. 

4.Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів. 

5.У чому полягає актуальність наукового дослідження? 

3. Питання для самоконтролю 

1.Що розуміють під поняттям мета наукового дослідження? 

2.Які існують види актуальності наукових досліджень в  економічних дисциплінах? 

3.Що розуміють під цілями  економічних наукових досліджень? 

4.Які існують форми наукової новизни? 

5.Яка мета наукового дослідження в економічних дисциплінах? 

Практична частина 

Практичні завдання 

1.Під класифікацією об'єктів наукового дослідження розуміють їх поділ на групи за певними 

ознаками з метою вивчення та наукового узагальнення. Покажіть схематично класифікацію об'єктів 

наукового дослідження за різними ознаками. 

2.Актуальність наукового дослідження визначається тим, чи будуть його результати сприяти 

вирішенню конкретних практичних завдань або усуненню існуючих теоретичних суперечностей в 

економіці у цілому або в її окремих ділянках. Покажіть у табличній формі відмінності між 

фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями. 

3.Під час здійснення наукових досліджень свідоме застосування науково обґрунтованих методів 

слід розглядати як найсуттєвішу умову отримання нових знань на основі здобутих наукових фактів. 

Покажіть у табличній формі найбільш поширені класифікаційні ознаки наукових методів та їх 

характеристику із   наведенням власних прикладів. 

4.Покажіть у табличній формі види і приклади спостережень у економічних наукових 

дослідженнях.  

Вид спостереження Характеристика Приклад 

   

5.У наукових дослідженнях в економіці широко використовують емпіричні експериментальні 

методи. Наведіть у табличній формі найбільш поширені емпіричні експериментальні методи, їх 

характеристику та приклади. 

4.Тестові завдання для перевірки знань 
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1.Кваліфікаційні характеристики фахівців передбачають: 

а)знання загальнотеоретичних дисциплін; 

б)знання загальноекономічних дисциплін; 

в)знання спеціальних дисциплін; 

г)всі відповіді правильні. 

2.Сучасного фахівця в сфері економіки повинні відрізняти: 

а)висока компетентність; 

б)вміння поновлювати та розширювати базові знання; 

в)здатність до самостійного вирішення проблем; 

г)всі відповіді правильні. 

3.Комплекс форм та методів формування у майбутніх спеціалістів творчого мислення, 

засвоєння теоретичних знань, набуття навичок дослідника: 

а)науково-дослідна робота навчального закладу; 

б)науково-дослідна робота здобувачів; 

в)науково-дослідна робота викладача; 

г)немає правильної відповіді. 

4.Мета залучення здобувачів до науково-дослідної роботи: 

а)виховання активних, всебічно розвинених фахівців з економіки; 

б)розвиток і використання  їх творчого потенціалу; 

в)розвиток потенціалу для вирішення проблем підвищення ефективності діяльності організацій і 

підприємств; 

г)всі відповіді правильні. 

5.Передумовою творчого мислення здобувачів є: 

а)обсяг та глибина наукових знань; 

б)ерудиція; 

в)володіння сучасними засобами і методами науково-технічного пізнання; 

г)всі відповіді правильні. 

6.Важливим елементом науково-технічного мислення є: 

а)здатність до прогнозного мислення та творчої фантазії; 

б)активність; 

в)прогресивність; 

г)немає правильної відповіді. 

7.Завдання науково-дослідної роботи здобувачів: 

а)вивчення методології дослідження; 

б)ознайомлення з методами планування і організацією науково-дослідної роботи; 

в)вивчення методики та засобів самостійного вирішення наукових проблем; набуття творчих 

трудових навичок у використанні наукових методів; 

г)всі відповіді правильні. 

8.До науково-дослідної роботи, що включається в навчальний процес не відноситься: 

а)написання курсових та дипломних робіт; 

б)лекторська робота здобувачів; 

в)проведення наукових семінарів; 

г)виконання індивідуальних завдань під час проходження практики. 

9.До науково-дослідної роботи, що виконується здобувачами в позанавчальний час 

відноситься: 

а))написання курсових та дипломних робіт; 

б)проведення наукових семінарів; 

в)виконання індивідуальних завдань під час проходження практики; 

г)робота в студентських гуртках з окремих дисциплін. 

10.Основним елементом навчально-дослідної роботи виступають: 

а)науково-дослідна робота на  практичних заняттях; 

б)написання курсових та дипломних робіт; 

в)робота здобувачів за індивідуальним планом навчання; 

г)всі відповіді правильні. 
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11.Формою, що поєднує навчальну і дослідну роботу здобувачів, є проведення: 

а)виробничої практики; 

б)лекційних занять; 

в)практичних занять; 

г)наукових семінарів. 

12.Робота над наявною літературою та іншими джерелами інформації: 

а)первинний науковий пошук; 

б)вторинний науковий пошук; 

в)додатковий науковий пошук; 

г)немає правильної відповіді. 

13.Найвищим ступенем участі здобувачів в науково-дослідній роботі є: 

а)участь у семінарах; 

б)виконання курсових робіт; 

в)виконання дипломних робіт; 

г)проходження виробничої практики. 

14.За результатами навчально-наукової роботи, виконаної на практиці, здобувачі готують: 

а)доповідь; 

б)презентацію; 

в)звіт; 

г)курсову роботу. 

15.Керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи здобувачів спрямовані на 

досягнення результату: 

а)оволодіння методами наукового дослідження; 

б)набуття навичок  їх застосування  у практичній діяльності; 

в)набуття навичок  їх застосування у науковій діяльності; 

г)всі відповіді правильні. 

Змістовний модуль 2. Інформаційне забезпечення, обробка  та оформлення 

наукових досліджень та їх результатів 
 

ТЕМА 5.ЗМІСТ І ЕТАПИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

Теоретична частина 

1.Питання для обговорення на практичному занятті: 

1.Процес наукового дослідження в економіці та його характеристика. 

2.Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження. Гіпотези у наукових дослідженнях. 

3.Критерії вибору теми наукового дослідження, порядок її конкретизації і затвердження. 

4.Бібліотека - інтелектуальний центр наукових досліджень. Структура і організація економічної 

бібліографії. 

5.Дослідна і завершальна стадії науково-дослідного процесу. 

Дайте визначення основним термінам та поняттям 
1.Науково-дослідний процес. 

2.Об'єкт дослідження. 

3.Предмет дослідження. 

4.Ефективність наукових досліджень. 

2.Дискусійні питання 
1.Як вітчизняні та зарубіжні вчені трактують поняття «план наукової роботи»? 

2.Які існують види плану наукового дослідження? 

3.Що передбачають принципи розробки плану наукового дослідження в  економічних дисциплінах? 

4.Як формується попередній план наукової роботи? 

5.Які основні відмінності між попереднім планом і робочим планом наукової роботи? 

6.Що являє собою остаточний план наукового дослідження? 

7.Які основні відмінності між робочим планом і остаточним планом наукової роботи? 

8.Які питання передбачає примірний перелік питань, що розглядаються у параграфах наукової 

роботи? 

9.З яких структурних елементів складається план наукової роботи? 
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10.З яких структурних елементів складається перший розділ плану наукової роботи? 

11.Якою є структура плану другого розділу наукової роботи? 

12.З яких структурних елементів складаються третій і наступний розділи плану наукової роботи? 

13.Як формулюються основні положення плану наукової роботи? 

14.Що таке план курсової роботи? 

15.Що розуміють під планом дипломної роботи? 

16.Як складають план наукової статті? 

17.Що таке план дисертації? 

18.З яких структурних елементів складається детальний план? 

 3.Питання для самоконтролю 

1.У чому полягає організаційний етап науково-дослідного процесу? 

2.У чому полягає дослідний етап науково-дослідного процесу? 

3.У чому полягає завершальний етап науково-дослідного процесу? 

4.Назвіть структурні елементи програми дослідження. 

5.Назвіть принцип, які сприяють науковій праці. 

6.Що являють собою плани наукового дослідження? Яких принципів потрібно дотримуватися при 

розробленні плану? 

4.Тестові завдання для перевірки знань 

1.За допомогою цього методу в процесі дослідження виявляють закономірності та залежності, 

визначають взаємозв'язки між економічними явищами та процесами, прогнозують їх 

розвиток: 
а)аналіз; 

б)абстрагування; 

в)математична статистика; 

г)експеримент, 

2.За допомогою цього методу можна правильно сформулювати завдання, які виникають при 

аналізі закономірностей розвитку економічних явищ і процесів: 
а)аналіз; 

б)абстрагування; 

в)математична статистика; 

г)експеримент. 

3. Стадія науково-дослідного процесу на якій вивчається стан об'єкта дослідження та 

виконується організаційно-методична підготовка дослідження: 

а)організаційна; 

б)дослідна; 

в) стадії узагальнення; апробація результатів дослідження; 

г) всі відповіді правильні. 

4.Стадія науково-дослідного процесу на якій на вибирають критерії оцінки дослідження, 

збирають інформацію для обробки її на ЕОМ відповідно до програми і методики дослідження, 

здійснюється дослідження зібраної інформації, доводять поставлені гіпотези, висувають нові, 

попередні висновки піддають апробації, коригують щодо показників та оприлюднюють 
а)організаційна; 

б)дослідна; 

в)узагальнення; 

г)апробація результатів дослідження. 

5.Стадія науково-дослідного процесу, яка включає узагальнення, що відображають у звітах 

про виконану науково-дослідну роботу, дипломних роботах, монографіях, дисертаціях 
а)організаційна; 

б)дослідна; 

в)узагальнення; 

г)апробація результатів дослідження. 

6.В найбільш загальному вигляді економічне дослідження як процес виробництва знань 

включає в себе __ етапів: 
а)7; 
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б)6; 

в)5; 

г)4. 

7.Частина наукової проблеми, яке охоплює одне або кілька питань дослідження: 
а)проблема; 

б)тема; 

в)мета; 

г)гіпотеза. 

8.Сукупність нових, діалектично складних теоретичних або практичних питань, які 

суперечать існуючим знанням або прикладним методам у науці і потребують вирішення за 

допомогою наукових досліджень: 
а)наукова проблема; 

б)тема; 

в)мета; 

г)гіпотеза. 

9.Теми наукових досліджень з конкретної економіки формуються в межах проблем цілої 

науки та поділяються на: 
а)теоретичні; 

б)методологічні; 

в)організаційні; 

г)всі відповіді правильні. 

10.Теми наукових досліджень, які стосуються методів певної науки, що застосовуються в 

процесі вивчення її об'єктів: 
а)теоретичні; 

б)методологічні; 

в)організаційні; 

в)немає правильної відповіді. 

11.Теми наукових досліджень, які передбачають дослідження окремих концепцій теорії певної 

науки, що стосуються її наукових законів, розробки аксіоматичних знань: 

а)теоретичні; 

б)методологічні; 

в)організаційні; 

г)немає правильної відповіді. 

12.Теми наукових досліджень, які включають організацію досліджень з певної науки і 

застосування її результатів у практичній діяльності: 

а)теоретичні; 

б)методологічні; 

в)організаційні; 

в)немає правильної відповіді. 

13.Науково-обґрунтоване припущення про факт, що знаходиться за межами безпосереднього 

спостереження або про закономірні зв'язки і закономірний порядок явищ, не перевірені 

науковими методами: 

а)проблема; 

б)гіпотеза; 

в)особливість; 

г)питання. 

14.Розрізняють наступні типи гіпотез: 

а)необґрунтовані, обґрунтовані; 

б)необґрунтовані, теоретично обґрунтовані, емпірично обґрунтовані; 

в)теоретично обґрунтовані, емпірично обґрунтовані, повністю обґрунтовані; 

г)необґрунтовані, теоретично обґрунтовані, емпірично обґрунтовані, повністю обґрунтовані 

15.Гіпотеза повинна бути такою, що: 

а)перевіряється; 

б)володіти певною передбаченістю; 
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в)не повинна бути логічно суперечливою; 

г)всі відповіді правильні; 

16.Необхідність розробки гіпотези полягає в тому, що: 

а)неможливо здійснювати дослідження, не маючи певної цілі (ідеї) та методів її досягнення; 

б)передбачення розв'язку( гіпотеза) дає уявлення про достатність матеріалу, що є в наявності у 

дослідника, чи його недостатність; 

в)відповіді а і б правильні; 

г)немає правильної відповіді. 

17.Процес прийняття гіпотези складається з __ етапів: 

а)4; 

б)5; 

в)6; 

г)7. 

18.Необхідність і невідкладність висвітлення теми наукового дослідження в сучасних умовах 

- це критерій: 

а) актуальність; 

б) ефективність 

в) новизна; 

г) перспективність. 

19.Передбачає, що дослідження даної теми повинно дати очікувані результати при 

визначених затратах - це критерій: 
а)актуальність; 

б) ефективність; 

в)новизна; 

г)перспективність. 

20.Розгляд нових недосліджених об'єктів або дослідження відомих об'єктів нетрадиційними 

методами і з нетрадиційної точки зору: 
а)актуальність; 

б)ефективність; 

в)новизна; 

г)перспективність. 

21.Передбачає можливість подальшої  її розробки (дослідження вглиб і вшир): 
а)актуальність; 

б)ефективність; 

в)новизна; 

г)перспективність. 

22.Найбільшою бібліотекою Стародавнього світу є бібліотека: 
а)Ашшурбаніпала; 

б)Аристотеля; 

в)Гіпократа; 

г)Халіф Омара. 

23.У Західній Європі найбільш значними були бібліотеки: 
а)Кентерберійського абатства; 

б)Празького єпископату; 

в)Шартрського собору; 

г)всі відповіді правильні. 

24.Першу бібліотеку у Києві створив: 
а)Аскольд; 

б)Володимир Великий; 

в)Ярослав Мудрий; 

г)Юрій Довгорукий. 

25.Галузь знання про методи і способи складання покажчиків, оглядів друкованих творів, 

списків: 
а)статистика; 
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б)економіка; 

в)бібліографія. 

г)немає правильної відповіді. 

26.Відомості про розвиток господарства країни, подані у вигляді таблиць, узагальнених у 

щорічних статистичних збірниках: 
а)статистичні матеріали; 

б)науково-дослідна література; 

в)навчальна література; 

г)науково-популярна література. 

27.Література у вигляді монографій, збірників статей, збірників наукових праць, 

авторефератів дисертацій тощо: 
а)праці відомих представників економічної думки; 

б)науково-дослідна література; 

в)навчальна література; 

г)науково-популярна література. 

28.Видання з економічних дисциплін, призначені для підготовки спеціалістів в сфері 

економіки. За видами її поділяють на підручники, навчальні посібники, програмно-методичні 

матеріали: 
а)науково-дослідна література; 

б)навчальна література; 

в)науково-популярна література; 

г)практичні посібники. 

29.Брошури і книги з економічних питань, призначені для реклами серед широкого кола 

читачів, насамперед зайнятих у матеріальному виробництві, пояснення економічної політики 

держави 
а)науково-дослідна література; 

б)навчальна література; 

в)науково-популярна література; 

г)довідкова література. 

30.Видання, розраховані на задоволення потреб окремих категорій спеціалістів галузей 

національної економіки країни в їх повсякденній практичній діяльності. Це література з 

питань бухгалтерського обліку, статистики, аудиту, фінансів, банківської справи, 

оподаткування,  страхування, маркетингу, економіки, планування і організації виробництва, 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: 
а)статистичні матеріали; 

б)науково-дослідна література; 

в)практичні посібники; 

г)довідкова література. 

31. Література, призначена для широкого кола спеціалістів, незалежно від виробничих 

функцій (енциклопедії, словники, календарі господарника, довідники, хроніки економічних 

подій) 
а.науково-дослідна література 

б.навчальна література 

в.практичні посібники 

г.довідкова література 

32. Література для певних категорій спеціалістів (довідники та різні нормативні документи, 

необхідні конкретним спеціалістам) 
а.статистичні матеріали; 

б.науково-дослідна література; 

в.практичні посібники; 

г.довідкова література 

33.Процес ознайомлення з літературними джерелами з обраної теми необхідно починати із 

ознайомлення з: 
а)праць відомих представників економічної думки; 
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б)науково-дослідної літератури; 

в)навчальної літератури; 

г)довідкової літератури. 

34.Після створення перетвореної на ПЕОМ інформації виконується дослідження із 

застосуванням теоретичних та емпіричних методів, яке включає _ етапів: 
а)6; 

б)7; 

в)8; 

г)9. 

34.Науково-дослідний процес - це: 

а)організований комплекс дій, спрямований на отримання прибутку; 

б)організований комплекс дій, спрямований на отримання нових знань, що розкривають суть 

процесів і явищ у природі й суспільстві, з метою використання їх у практичній діяльності людей; 

в)процес отримання конкретних результатів; 

г)немає правильної відповіді. 

35.Комплекс теоретичних і практичних завдань, необхідність вирішення яких постала перед 

суспільством- це: 

а)гіпотеза; 

б)закон; 

в)проблема; 

г)дослідження. 

36.Етапи проведення наукового експерименту: 

а)висування експериментальної гіпотези; 

б)планування проведення експерименту;підготовка експерименту; 

в) проведення експерименту; статистична обробка експериментальних даних;висновки й 

інтерпретація результатів;  

г) всі відповіді правильні. 

37.Невеликі наукові завдання, що належать до конкретної теми наукового дослідження - це: 

а)тема наукового дослідження; 

б)гіпотеза; 

в)наукове питання; 

г)проблема. 

38.Серед основних напрямів економічних досліджень є такі види комплексних програм: 

а)соціально-економічні; 

б)науково-технічні; 

в)виробничо-технічні; екологічні; 

г)всі відповіді правильні. 

39.На організаційному етапі науково-дослідного процесу: 

а)вивчають стан об'єкта і виконують організаційно-методичну підготовку дослідження; 

 б) відбувається попереднє визначення теоретичної бази (теоретичні основи, що є базою для 

наукового дослідження, розгляд історії, оцінка сучасного стану проблеми, збір і підбір інформації 

про об’єкт, висування і обґрунтування гіпотез). 

в)складання: програми та  робочого плану наукового дослідження, техніко-економічного 

обґрунтування (відображення найважливіших показників наукової роботи), плану дослідження 

теми, методики дослідження (перелік методів і прийомів, які будуть використовуватися в 

науковому дослідження, висування гіпотез та їх узагальнення),  

г)всі відповіді правильні. 

40.На дослідному етапі науково-дослідного процесу: 

а)створення нової інформації; перетворення інформації на ЕОМ ;  використання теоретичних і 

конкретно-наукових (емпіричних) методів; 

б) спостереження, обстеження, вибираються критерії оцінки, здійснюється збирання і групування 

інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій згідно з програмою дослідження; 
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в)доведення гіпотез, формулювання висновків і пропозицій, науковий експеримент, коригування 

попередніх результатів, оприлюднення проміжних результатів; узагальнення та апробація 

отриманих результатів; 

г). всі відповіді правильні. 

Практична частина 

Практичні завдання 
1.Складіть попередній план курсової роботи з економічної дисципліни за своєю спеціальністю за 

обраною темою. 

2.Складіть робочий план дипломної роботи за  своєю спеціальністю за обраною темою. 

3.Складіть план наукової статті з  економічного напряму  за обраною темою. 

4.Під час здійснення наукових досліджень свідоме застосування науково обґрунтованих методів 

слід розглядати як найсуттєвішу умову отримання нових знань на основі здобутих наукових фактів. 

Покажіть у табличній формі найбільш поширені класифікаційні ознаки наукових методів та їх 

характеристику із   наведенням власних прикладів. 

5.Покажіть у табличній формі види і приклади спостережень у економічних наукових дослідженнях.

  

Вид спостереження Характеристика Приклад 
   

6.Зв'язати наведені в табл. 5.1 види абстракцій та їх характеристику. Заповнити таблицю відповідей, 

для цього заголовній букві, яка відповідає певному виду, поставити відповідну цифру, що відповідає 

його характеристиці (наприклад: А5). 

Таблиця 5.1. 

Види абстракцій та їх характеристика 

Види абстракцій Характеристика виду 

А) Ізолювання 

1) відвернення від незавершеності (і завершеності) процесу утворення 

нескінченної множини, від неможливості задати її повним переліком усіх 

елементів 

Б) Конструктивізація 
2) виділення властивостей і відношень, нерозривно пов'язаних з 

предметами, і позначення їх певними назвами, що надає абстракціям 

статус самостійних предметів - «надійність», «технологічність» 

В) Актуальна 

нескінченність 

3) утворення понять шляхом об'єднання предметів, пов'язаних 

відношеннями типу рівності в особливий клас (відвернення від деяких 

індивідуальних властивостей предметів) 

Г) Ототожнення 

4) відвернення від реальних меж людських можливостей, зумовлених 

обмеженістю тривалості життя за часом та у просторі (нескінченність 

виступає вже як потенційно здійсненна) 

Д) Потенційна 

здійсненність 

5) відвернення від невизначеності меж реальних об'єктів 

Таблиця для відповідей. 

А Б В Г Д 

Завдання 8.Скласти кросворд за темою практичного заняття. 

Завдання 9.Визначити мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження. 

Методичні рекомендації 

1.Мета дослідження розглядається як досягнення основного результату. Отже, метою наукової 

роботи є узагальнення та подальший розвиток теоретичних і методичних положень і підходів, 

методичного забезпечення, науково-практичних рекомендацій з певної проблеми відповідно до 

обраної теми дослідження. 

2.Завдання дослідження, що спрямовані на досягнення означеної мети, повинні формулюватись із 

використанням таких базових слів: уточнити, проаналізувати, узагальнити, сформувати, 

обґрунтувати, виявити, визначити, виділити, удосконалити, розробити. 

3.Об'єкт дослідження доцільно визначати як певне явище або процес (тобто «на чому» проводиться 

дослідження). 

4.Предмет - це методична характеристика об'єкта (тобто «про що саме» дослідження). Тому 
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предметом можуть бути теоретичні та методичні положення і підходи, методи і рекомендації, 

практичні положення, методичне забезпечення щодо вирішення певного запитання, зазначеного в 

темі наукової роботи. 

Завдання10.Подати структурно-логічну схему основних елементів наукової роботи: завдань, змісту, 

наукових результатів, публікацій, а також встановити залежність між висновками і завданнями. 

Завдання 11. Розгадайте кросворд та складіть із виділених букв ім'я британського лікаря та вченого, 

який ввів поняття латерального мислення, для розвитку якого використовував такі техніки, як РМІ 

(англ.  plus-minus-interesting - плюс-мінус-цікаво) та техніку шести шапок «Шість капелюхів 

мислення» (англ.  (The Six Thinking Hats). Латеральне мислення – поняття для позначення 

непрямого та творчого підходу для вирішення проблеми. Термін був введений британським лікарем 

і фахівцем із творчого мислення в книзі «Думати по-новому: використання латерального мислення» 

Ти не дивись на те, як ти думаєш (то є твоє),  

а зверни увагу на те, про що думає і що затіває 

 твій опонент (якими будуть його подальші кроки)… 

По горизонталі: 

2.Підхід в загальнонауковій методології, який передбачає, що явище чи процесс пізнається через 

характерні інформаційні аспекти. 

5.Сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в певній науці. 

6.Метод філософії, що досліджує категорії розвитку і передбачає принципи загального зв'язку і 

загального розвитку явищ у світі. 

9.Нове знання, здобуте в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та 

зафіксоване на носіях наукової інформації у формі наукового звіту, наукової праці, наукової 

доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, 

наукового відкриття це - науковий ... 

11.Функція науки, що являє собою вияв найбільш суттєвих знань про закони розвитку природи, 

суспільства і мислення та їх взаємозв'язок. 

12.Метод філософії та педагогіки середньовічної Європи, для якого характерне принципове 

панування теології над усіма іншими формами пізнання, знання. 

14...мислення - поняття для позначення непрямого та творчого підходу для вирішення проблем. 

15.Один з емпіричних методів наукових досліджень, який ґрунтується на використанні 

професійного досвіду та інтуїції спеціалістів при вирішенні аналітичних задач. 

17.Це галузь наукознавства, що займається статистичними дослідженнями структури та динаміки 

масивів і потоків наукової інформації. 

22.Окрема відособлена галузь науки, техніки, майстерності, мистецтва тощо; будь-яка самостійна 

професія, основна кваліфікація; комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй 

можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності. 

23.Ознаки (якісні), що виражаються в вигляді понять, визначень, які характеризують їхню суть, стан 

або якість (сорт продукції, професія, сімейний статус) 

25.Методи, які дозволяють пришвидшити процес розв'язання ряду задач (розпізнавання об'єктів, 

доведення теорем і т. д.), в яких людина не може дати точний алгоритм вирішення з допомогою 

технічних засобів. 

27.Сфера діяльності людини, спрямована на одержання (вироблення і систематизацію у вигляді 

теорій, гіпотез, законів природи чи суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. 

28.Інноваційний проект, що реалізується в рамках пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. 

30.Новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або 

послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного 

або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної 

сфери. 

По вертикалі: 
1.Оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією 

програмою 

3.Установка сучасної некласичної філософії (і науки), що позначена визнанням залежності методів 

пізнання від властивостей, особливостей та завдань суб'єкта, його концептуальних орієнтацій та 

ракурсів підходу до дійсності; методологічний ... припускає можливість виправданого 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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використання різноманітних методів, які можуть поєднуватись між собою на засадах 

доповнюваності. 

4.Система поглядів; те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум; провідна 

думка якого-небудь твору, наукової праці тощо. 

7.Властивість, що виражає однаковість будови якихось сукупностей елементів, незалежно від 

природи цих елементів. Взаємна однозначність між системами або об'єктами, що розглядаються. 

Строго доведений ізоморфізм для систем різної природи дозволяє переносити знання з однієї галузі 

на іншу. 

8.Вчення про науку, способи її визначення й побудови у вигляді системи знання. 10. Результати 

інтелектуальної діяльності це - ... продукти. 

13.Узагальнення, класифікація та опис результатів дослідження і експерименту та впровадження їх 

у практичну діяльність людей це - ... дослідження. 

16.Міждисциплінарна наука, що займається вивченням процесів самоорганізації і виникнення, 

підтримки стійкості і розпаду структур (систем) різної природи на основі методів математичної 

фізики («формальних технологій 

18.Позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської 

діяльності - . ліцензії. 

19.Метод наукового дослідження, що полягає в активному, систематичному, цілеспрямованому, 

планомірному, і навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого отримується знання про зовнішні 

сторони, властивості і відносини досліджуваного об'єкта. 

20.Логіко-методологічна процедура встановлення істинності наукової гіпотези (так само як і 

поодинокого, конкретно -наукового твердження) на підставі їхньої відповідності емпіричним даним 

або теоретичним положенням, що відповідають емпіричним даним. 

21.Особливість розвитку сучасної науки, що характеризується проникненням математичних 

методів і мови математики в різні науки. 

24.Суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської 

діяльності, що підлягає ліцензуванню. 

26.Це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, 

бажане. У повсякденному житті це можуть бути внутрішні переконання людини, ті практичні, 

моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності. 

29.Цей принцип у загальнонауковій методології не має чітко окреслених меж, можливості його 

використання визначаються специфікою галузі. Він пов'язаний із загально філософською теорією 

пізнання і є методологічною базою для багатьох наук; особливо ефективний у вивченні   динаміки 

науки та її співвідношення з суспільством, в обґрунтуванні провідного значення знання в поведінці 

індивіда. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Література: [5, 6, 12, 13, 14]. 

 

ТЕМА 6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Теоретична частина 

1.Питання для обговорення на практичному занятті: 

1.Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. Роль і функції 

інформації. 

2.Економічна інформація, її класифікація та призначення у науково-дослідному процесі. 

3.Вибір об'єкта обстеження та визначення системи показників, що підлягають збору в процесі 

спостереження. 

4.Організація збору і документальне оформлення інформації. 

5.Порядок обробки інформації в економічних дослідженнях. АСУ обробки інформації на ЕОМ та 

застосування їх у наукових дослідженнях. 

6.Проведення аналітичної роботи в науково - дослідному процесі. 

Дайте визначення основним термінам та поняттям 

1.Інформація. 

2.Наукова література. 

3.Автоматизована система обробки інформації 

2.Дискусійні питання 

1.Як вітчизняні та зарубіжні вчені трактують поняття «інформації»? 

2.За якими ознаками класифікують інформацію? 

3.Які види інформації розрізняють залежно від її нагромадження, використання, призначення? 

4.Що таке «економічна інформація»? 

5.Як класифікують наукову економічну інформацію, з якою працює дослідник? 

6.Які є види друкованих джерел інформації, котрі можна використовувати у наукових 

дослідженнях? 

7.Що належить до первинних джерел наукової інформації? 

8.Що розуміють під поняттям «вторинні джерела наукової інформації»? 

9.Які основні вимоги ставлять до маркетингової інформації, котру використовують у наукових 

дослідженнях? 

10.Які основні критерії пошуку джерел інформації для проведення наукових досліджень з 
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економічних дисциплін? 

11.Як класифікують методи пошуку джерел інформації? 

12.Що розуміють під способами пошуку джерел інформації для проведення наукових досліджень з  

економічних дисциплін? 

13.Що таке принципи пошуку джерел інформації? 

14.Скільки і які етапи аналізу та інтерпретації інформації у науковому дослідженні? 

15.Які основні результати аналізу джерел наукової інформації у економічних дослідженнях?  

16.Який порядок роботи з джерелами інформації? 

3. Питання для самоконтролю 
1.Як класифікується наукова інформація? 

2.Які властивості характерні науковим фактам? 

3.Що являє собою інформаційний пошук, яким він може бути? 

4.Яким вимогам має відповідати процедура інтерпретації даних? 

5.Поняття автоматизованої системи обробки інформації (АСОІ). 

6.Економіко-математичне моделювання в науковій роботі. 

7.Інформація: поняття, види. 

8.Наукова доповідь як форма обміну науковою інформацією. 

9.Стаття як форма обміну науковою інформацією  

  
4.Тестові завдання для перевірки знань 

1.Наука про загальні закономірності в процесі управління та передачі інформації: 

а)методологія; 

б)кібернетика; 

в)економіка; 

г)немає правильної відповіді. 

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

явища, події та їх взаємозв'язки: 

а)інформація; 

б)знання; 

в)пам’ять; 

г)немає правильної відповіді. 

3.Якість та ефективність інформації у науковому дослідженні визначається за такими 

критеріями: 

а)цілеспрямованість, цінність, своєчасність, періодичність надходження, детермінований 

характер; 

б)достовірність, достатність і комплексність (повнота), доступність (зрозумілість); 

в)швидкодійність, дискретність, неперервність, спосіб і форма подання; 

г)всі відповіді правильні. 

4.Цільове призначення інформації: 

а)створення нових концепцій; 

б)встановлення проблем пошуку; 

в)вирішення проблем пошуку; 

г)всі відповіді правильні. 

5.За ступенем наукової новизни інформацію  розрізняють: 

а)нову, релевантну; 

б)повідомлювальну, управлінську; 

в)теоретичну, стратегічну, тактичну, оперативну; 

г)природньонаукову, техніко-технологічну, економічну, соціально-політичну. 

6.За призначенням інформацію виділяють: 
а)нову, релевантну; 

б)повідомлювальну, управлінську; 

в)теоретичну, стратегічну, тактичну, оперативну; 

г)природньонаукову, техніко-технологічну, економічну, соціально-політичну. 

7.За тривалістю періоду, протягом якого інформація зберігає свою актуальність і 
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використовується для прийняття рішень, інформацію класифікують на: 

а)нову, релевантну; 

б)повідомлювальну, управлінську; 

в)теоретичну, стратегічну, тактичну, оперативну; 

г)природньонаукову, техніко-технологічну, економічну, соціально-політичну. 

8.Залежно від об'єкту, який відображає інформацію, вона буває: 

а)нова, релевантна; 

б)повідомлювальна, управлінська; 

в)теоретична, стратегічна, тактична, оперативна; 

г)природньонаукова, техніко-технологічна, економічна, соціально-політична 

9.Залежно від того, що в об'єкті відображається, інформація буває наступних видів: 

а)законодавчі акти, документи уряду, положення, інструкції різних органів управління, дані 

демографічних та соціологічних досліджень; 

б)матеріали економічних теорій, дані про рівень розвитку техніки, технології і тенденції їх 

розвитку; 

в)інформація про господарські зв'язки, про процеси виробництва, про фактори виробництва, про 

макроекономічні процеси; 

г)всі відповіді правильні. 

10.Інформація, яка розкриває відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, 

обміну і споживання: 
а)природньонаукова; 

б)техніко-технологічна; 

в)економічна; 

г)соціально-політична. 

11.Інформація про соціальні, політичні, ідеологічні відносини між людьми: 
а)природньонаукова; 

б)техніко-технологічна; 

в)економічна; 

г)соціально-політична. 

12.Інформація, яка характеризує зв'язки між природними об'єктами: 
а)природньонаукова; 

б)техніко-технологічна; 

в)економічна; 

г)соціально-політична. 

13.Інформація, яка відображає взаємозв'язки між предметами природи, які стосуються 

технології та технічних засобів: 
а)природньонаукова; 

б)техніко-технологічна; 

в)економічна; 

г)соціально-політична. 

14.Функціями інформації є: 
а)інформативна; 

б)стимулююча; 

в)орієнтуюча; 

г)всі відповіді правильні. 

15.Функція інформації, яка полягає в тому, щоб дати знання, відомості про той чи інший 

об'єкт і предмет дослідження 
а)інформативна; 

б)стимулююча; 

в)орієнтуюча; 

г)стабілізуюча. 

16.Реалізація функції інформації дозволяє привести дослідників до нової постановки питання, 

нового його вирішення, з тим, щоб вдосконалювати практику: 
а)інформативна; 
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б)стимулююча; 

в)орієнтуюча; 

г)аналізуюча. 

17.Функція інформації, яка відображається у положеннях, нормах, цільових настановах, які 

дослідники сприймають як обов'язкову суспільну регламентацію, щоб в найкоротший термін 

досягти необхідних наукових результатів: 
а)інформативна; 

б)стимулююча; 

в)орієнтуюча; 

г)немає правильної відповіді. 

18.Джерела інформації можна класифікувати на такі групи: 

а)документи уряду і органів влади, нормативні матеріали; 

б)фінансові звіти та статистичні матеріали, планові, облікові, контрольні і аналітичні дані, архівні 

матеріали; 

в)матеріали анкетних обстежень та особистих спостережень, матеріали конференцій, симпозіумів, 

нарад, наукові документи ( літературні джерела); 

г)всі відповіді правильні. 

19.Науково-теоретичною та методологічною базою наукових досліджень в економіці є: 
а)документи уряду і органів влади з питань господарювання в умовах ринкових відносин; 

б)фінансові звіти та статистичні матеріали; 

в)планові, облікові, контрольні і аналітичні дані; 

г)матеріали анкетних обстежень та особистих спостережень. 

20.Показники, які характеризують результати роботи окремих галузей  національної 

економіки: 
а)звітні матеріали; 

б)оперативні матеріали; 

в)статистичні матеріали; 

г)матеріали бухгалтерського обліку. 

21.Матеріали, які оформляються безпосередньо при виконанні господарських операцій і 

містять реквізити, виходячи із завдань та методологічних вимог бухгалтерського обліку і 

статистики: 
а)звітні матеріали; 

б)оперативні матеріали; 

в)статистичні матеріали; 

г)матеріали бухгалтерського обліку. 

22.Матеріали покликані вирішувати завдання інформаційного відображення  всіх галузей 

національної  економіки:  

а)звітні матеріали; 

б)оперативні матеріали; 

в)статистичні матеріали; 

г)матеріали бухгалтерського обліку. 

23.Матеріали, які дозволяють отримати інформацію про окремі підприємства та організації. 

Вони повністю ґрунтуються на даних оперативного обліку: 
а)звітні матеріали; 

б)оперативні матеріали; 

в)статистичні матеріали; 

г)матеріали бухгалтерського обліку. 

24.Наукові документи, які містять безпосередні результати наукових досліджень, нові наукові 

відомості (книги, статті, брошури, монографії, дисертації): 
а)первинні; 

б)вторинні; 

в)основні; 

г)додаткові. 

25.Наукові документи, які містять результати аналітично-синтетичної та логічної переробки 
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наукової інформації первинних документів (інформаційні видання, каталоги, картотеки, 

бібліографічні видання і довідкова література): 

а)первинні; 

б)вторинні; 

в)основні; 

г)додаткові. 

 26.Інформація, яка допомагає досліднику зорієнтуватись у змісті наукового документу 

(титульний лист, анотація, заголовки, зміст та ін.): 

а)сигнальна; 

б)релевантна; 

в)бібліографічна; 

г)нова (основна) 

27.Інформація міститься у тексті, примітках, авторських виступах і роз'яснює окремі 

положення 
а)сигнальна; 

б)релевантна; 

в)бібліографічна; 

г)нова (основна). 

28.Перелік використаних автором літературних джерел з вказанням автора, назви його праці, 

місця видання, видавництва і року видання: 
а)сигнальна; 

б)релевантна; 

в)бібліографічна; 

г)нова (основна). 

29.Безпосередній зміст роботи, нові положення, висунуті автором, система доказів, правила, 

формули: 
а)сигнальна; 

б)релевантна; 

в)бібліографічна; 

г) нова ( основна) 

30.Організація збору практичної інформації в організаціях та підприємствах передбачає: 
а)правильний вибір об'єкта обстеження; 

б)обґрунтоване визначення системи показників, які підлягають збору в процесі спостереження; 

в)розробку методик отримання певних показників, правильне документальне оформлення даних 

обстеження; 

г)всі відповіді правильні. 

31.Наукове дослідження не може привести до остаточного вияву і вивчення властивостей 

об'єктів, що пов'язане з відносним характером всіх знань та їх неперервною мінливістю - це 

особливість: 
а)наявність непізнаних властивостей об'єкта; 

б)динамічність об'єкта обстеження; 

в)подільність об'єкта обстеження; 

г)спадковість об'єкта обстеження. 

32.Будь-яка науково-дослідна робота може бути поділена на окремі, більш дрібні частини, 

питання яких виконуються по окремих стадіях та етапах: 
а)наявність непізнаних властивостей об'єкта; 

б)динамічність об'єкта обстеження; 

в)подільність об'єкта обстеження; 

г)спадковість об'єкта обстеження. 

33.В процесі дослідження виникають нові проблеми, тому результати будь-якої наукової 

роботи слід оцінювати за складом сформульованих нових проблем і вимог до вихідних умов 

їх вирішення: 
а)наявність непізнаних властивостей об'єкта; 

б)динамічність об'єкта обстеження; 
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в)подільність об'єкта обстеження; 

г)спадковість об'єкта обстеження. 

34.Найпростіший вид вибірки, який складає основу більш складніших методів обстеження: 

а)випадкова вибірка; 

б)механічна вибірка; 

в)типова вибірка; 

г)серійна вибірка. 

35.Вибірка при якій одиниці сукупності (групи, магазини, підприємства, 

організації) попередньо розміщують в списку у певному порядку, а потім механічно 

відбирають одиниці через певний інтервал: 
а)випадкова вибірка; 

б)механічна вибірка; 

в)типова вибірка; 

г)серійна вибірка. 

36.Вибірка, яка базується на відборі одиниць для вибіркового обстеження з її 

типових груп, утворених за якоюсь ознакою, що суттєво відрізняє одну групу від іншої: 

а)випадкова вибірка; 

б)механічна вибірка; 

в)типова вибірка; 

г)серійна вибірка. 

37.Вибірка являє собою такий спосіб відбору, при якому вибіркова сукупність 

утворюється шляхом виділення відразу цілих серій, а не окремих одиниць: 

а)випадкова вибірка; 

б)механічна вибірка; 

в)типова вибірка; 

г)серійна або гніздова  вибірка. 

38.До натуральних одиниць виміру належать: 

а)прості, які відповідають фізичним властивостям вимірюваних величин; 

б)складові; 

в)умовні, що використовують для узагальнення даних про випуск однотипової 

продукції в різних одиницях місткості; 

г)всі відповіді правильні. 

39.Зібрана інформація в процесі наукового дослідження підлягає ретельній 

обробці. Цей етап науково-дослідної роботи складається з __ стадій: 

а)5; 

б)6; 

в)7; 

г)8. 

40.Основними етапами обробки інформації на ЕОМ виступають: 

а)збирання, передавання та підготовка до введення в ЕОМ ,первинної інформації; 

б)введення, нагромадження та обробка інформації; 

в)виведення та передавання результатів обробки інформації людині (досліднику); 

г)всі відповіді правильні. 

41.Сукупність повних, точних відомостей про розвиток природи, суспільства і людини, 

зафіксованих у науковому документі - це: 

а)економічна інформація; 

б)науково-технічна інформація; 

в)технічна інформація; 

г)соціальна інформація. 

42.Результати всебічного вивчення певної проблеми чи теми відображаються у: 

а)брошурі; 

б)книзі; 

в)періодичному виданні; 

г)монографії. 
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43.Перетворення певних числових величин у логічну форму - показники (індикатори) за 

допомогою гіпотез - це: 

а)інтерпретація; 

б)опрацювання; 

в)анкетування; 

г)опитування. 

44. Коротка форма викладу змісту першоджерел з теми, що вивчалася, яка має, як правило, 

науково-інформаційне призначення - це: 

а)монографія; 

б)стаття; 

в)реферат; 

г)брошура. 

45.Основна форма письмової інформації між спеціалістами, які працюють в одній або 

суміжній галузях науки, - це: 

а)монографія; 

б)стаття; 

в)реферат; 

г)брошура. 

46.В автоматизовану систему обробки інформації включають такі компоненти, як: 

а)технічні засоби обробки і передачі даних; 

б)програмне забезпечення; 

в)інформація; 

г)всі відповіді правильні. 

47.Залежно від мети функціонування та завдань, що покладені на автоматизовану систему 

на етапах збору та змістової обробки даних, розрізняють такі її типи: 

а)інформаційно-пошукові; 

б)інформаційно-довідкові; 

в)інформаційно-управлінські; 

г)всі відповіді правильні. 

Практична частина 

Практичні завдання 
1.У науковій літературі виділяють різноманітні ознаки класифікації інформації. 

Відобразіть у табличній формі найбільш поширені класифікаційні ознаки видів інформації. 

2.Друковані джерела інформації - це друкована продукція, що пройшла редакційно-видавничу 

обробку, наприклад, підручники, посібники, журнали, брошури тощо. 

3.Відобразіть у табличній формі класифікацію друкованих джерел інформації, які можуть бути 

використані у наукових дослідженнях 

 ________________________________________________________________________________  

Тип друкованого джерела 

інформації 

Характеристика 
  

4.Пошук джерел інформації для проведення наукових досліджень є одним із ключових етапів 

наукового дослідження. Покажіть схематично ряд критеріїв, які необхідні для пошуку джерел 

інформації для наукових досліджень. 

5.Зв'язати наведені в табл. 6.1 види наукових документів з їх структурою. Заповнити таблицю 

відповідей, для цього заголовній букві, яка відповідає певному виду наукового документа, 

поставити відповідні цифри, що відповідають його структурі: первинний або вторинний науковий 

документ (наприклад: А3.1). 
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Таблиця 6.1. 

Видова структура наукових документів 

Види 

документів Первинний Вторинний (неперіодичні) 

А) Книжки, 

брошури 

1) видання з продовженням, 

журнали, бюлетені, газети, 

відомості 

1) показники стандартів і технічних умов 

вітчизняних і зарубіжних винаходів 

Б)Періодичні 2) наукові звіти, наукові доклади, 

інформаційні відомості про 

проведення наукових конференцій, 

семінарів, симпозіумів 

2) бібліографічні (картотека), реферативні 

(збірники), експрес- інформація, офіційні 

бюлетені, інформаційні листки, каталоги 

В)Спеціальні 3) монографії, довідники, матеріали 

конференцій, з'їздів, навчальні 

видання 

3) бюлетені реєстрації НДР, збірники 

рефератів НД1, ОКР, реєстраційні та 

інформаційні картки 

Г)Рукописні 4) нормативно-технічні документи, 

нормативно- виробничі довідки, 

рекламні видання, патентно-

ліцензійні документи 

4) бібліографічні, реферативні, оглядові 

видання, енциклопедії, словники, довідники 

Таблиця для відповідей. 

А Б В Г 

Література: [12, 13, 14, 15]. 

 

ТЕМА 7.ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ У ПРАКТИКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Теоретична частина 

1.Питання для обговорення на практичному занятті: 

1.Систематизація результатів наукового економічного дослідження. 

2.Форми подання цифрового та ілюстративного матеріалу. 

3.Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні. 

4.Ефективність результатів наукових досліджень, їх критерії та оцінка. 

2.Дискусійні питання 
1.Де визначено види наукових публікацій? 

2.Що таке монографія? 

3.Що розуміють під визначенням «власне науковий підстиль»? 

4.Які є вимоги до мови друкованих наукових робіт? 

5.У якому нормативному документі передбачені загальні вимоги до оформлення наукової роботи? 

6.Як можна охарактеризувати мовний стиль? 

7.Якими стилями слід послуговуватися під час наукового спілкування? 

8.Які різновиди (підстилі) виділяють у науковому стилі? 

9.Що передбачають основні вимоги до оформлення наукової праці? 

10.Які є основні структурні елементи наукової роботи? 

3.Питання для самоконтролю 

1.У чому полягає сутність ілюстрації в науковій праці? 

2.Як оформляють цифровий матеріал у науковій роботі? 

3.Де у науковій роботі у більшості випадків можуть бути наведені переліки? 

4.Як можна охарактеризувати примітки у науковій роботі? 

5.Як розміщують використані літературні джерела у науковій роботі? 

6.Відповідно до яких вимог необхідно оформляти список використаних джерел? 

7.Які основні вимоги до оформлення списку використаних джерел? 

8.Які додаткові вимоги до оформлення списку використаних джерел? 

4.Тестові завдання для перевірки знань 
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1.Викладення матеріалу дослідження може нести форму: 

а)звіту про науково-дослідну роботу; 

б)курсової або магістерської роботи; 

в)звіту з практики; 

г)всі відповіді правильні. 

2.Коротко характеризують сучасний стан наукової проблеми, що досліджується, а також мету 

і актуальність даної роботи, її взаємозв'язок з іншими роботами: 

а)у вступі; 

б)в основній частині; 

в)у висновках; 

г)у рефераті. 

3.Розділ в якому проводиться аналіз питань теми дослідження на практичному прикладі 

підприємств, організацій: 

а)теоретичний; 

б)аналітичний; 

в)узагальнюючий; 

г)висновки і пропозиції. 

4.Розділ в якому здійснюється огляд теорії щодо теми, яка вивчається: 
а)теоретичний; 

б)аналітичний; 

в)узагальнюючий; 

г)висновки і пропозиції. 

5.Розділ в якому містяться пропозиції щодо досягнення основної мети дослідження, яка 

визначена в темі: 
а)теоретичниа; 

б)аналітичний; 

в)узагальнюючий; 

г)висновки і пропозиції. 

6.Розділ, який містять короткий та логічно-послідовний виклад результатів дослідження: 
а)теоретичний; 

б)аналітичний; 

)узагальнюючий; 

г)висновки і пропозиції 

7.Першочергово в списку літературних джерел подають опис: 
а)прізвища авторів і перших слів заголовку твору; 

б)законодавчих і нормативних джерел, доповідей керівників держави; 

в)прізвища закордонних авторів; 

г)прізвища вітчизняних авторів, котрі публікувались на іноземній мові. 

8.Відповідальність за впровадження результатів науково-дослідної роботи лежить на: 
а)організації-замовнику; 

б)організації-досліднику; 

в)виконавцю науково-дослідної роботи; 

г)немає правильної відповіді. 

9.Сукупність добутих наукових, економічних і соціальних результатів - це: 
а)ефект досліджень; 

б)ефективність досліджень; 

в)доцільність досліджень; 

г)немає правильної відповіді. 

10.Результат зіставлення ефекту із витратами на його досягнення характеризує: 
а)ефект досліджень; 

б)ефективність досліджень; 

в)доцільність досліджень; 

г)немає правильної відповіді. 

11.Ефективність характеризується вираженим у вартісних вимірниках показником економії 
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живої та уречевленої праці у виробництві, одержаної від використання результатів науково-

дослідної роботи, у порівнянні із витратами на виконання дослідження 
а)економічна; 

б)науково-технічна; 

в)соціальна; 

г)немає правильної відповіді. 

12.Ефективність відображає приріст нових наукових знань, призначених для подальшого 

розвитку науки і техніки: 
а)економічна; 

б) науково-технічна; 

в)соціальна; 

г.)функціональна. 

13.Ефективність виявляється у поліпшенні життєвих факторів людей, розвитку охорони 

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

а)економічна; 

б)науково-технічна; 

в)соціальна; 

г)медична. 

14.Ефективність від впровадження результатів дослідження може проявитися: 

а)у розвитку теорії науки; 

б)удосконаленні методів господарювання; 

в)у соціальному розвитку суспільства; 

г)всі відповіді правильні. 

15.Впорядкування набору інформації (зібраної, обробленої та проаналізованої) за 

певною структурою: 

а)систематизація; 

б)відтворення; 

в)абстрагування; 

г)порівняння. 

Практична частина 

Практичні завдання 

1.У науковій літературі виділяють різноманітні ознаки класифікації інформації. 

Відобразіть у табличній формі найбільш поширені класифікаційні ознаки видів інформації. 

2.Друковані джерела інформації - це друкована продукція, що пройшла редакційно-видавничу 

обробку, наприклад, підручники, посібники, журнали, брошури тощо. 

3.Відобразіть у табличній формі класифікацію друкованих джерел інформації, які можуть бути 

використані у наукових дослідженнях 

  

Тип друкованого джерела 

інформації 

Характеристика 
  

 

4.Пошук джерел інформації для проведення наукових досліджень є одним із ключових етапів 

наукового дослідження. Покажіть схематично ряд критеріїв, які необхідні для пошуку джерел 

інформації для наукових досліджень 

5.Згідно з Державним стандартом України «Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» 

(ДСТУ 3017-95). Покажіть у табличній формі найбільш поширені види неперіодичних видань та їх 

характеристики із наведенням прикладів. 

6.При написанні наукових робіт використовується науковий стиль викладу думки. 

Покажіть у табличній формі різновиди (підстилі) наукового стилю: ______________________  

Різновид (підстиль) Характеристика Приклад 
   

7.Наведіть приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводиться у 

наукових роботах на основі літературних джерел 
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ТЕМА 8.ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ОКРЕМИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

Теоретична частина 

1. Питання для обговорення на практичному занятті. 

1.Загальні вимоги до тез наукової доповіді. 

2.Типи тез, класифікація способів та алгоритм написання тез. 

3.Приклад написання тез наукової доповіді. 

4.Методика підготовки доповіді на конференції 

5.Поняття та сучасні види наукових статей 

6.Методика написання наукової статті 

7.Окремі вимоги до написання наукової статті 

8.Опублікування наукової статті 

9.Основні помилки при написанні наукової статті 

Дайте визначення основним термінам та поняттям 
1.Публікація. 

2.Реферат. 

3.Тези. 

4.Дискусія. 

Обговорення доповідей на теми: 
1.Види та зміст публікацій. 

2.Структура статті. 

3.Структура магістерської роботи. 

 

2.Дискусійні питання 
1.Яка найважливіша форма наукового процесу? 

2.Що розуміють під оприлюдненням результатів дослідження? 

3.Яким є один із найпростіших способів оприлюднення результатів наукових досліджень? 

4.Що розуміють під терміном «тези доповіді» ? 

5.Яке основне призначення тез доповіді? 

6.Скільки є і які способи написання тез наукової доповіді? 

7.Як написати тези доповіді на основі змісту готової наукової роботи? 

8.Як підготувати тези доповіді до сформування змісту самої наукової роботи чи доповіді? 

9.Що передбачає алгоритм написання тез наукової доповіді? 

10.Якими є відомі правила оформлення тез наукової доповіді? 

11.Як поділяють за типами наукові тези у  економічних наукових дослідженнях? 

12.Які блоки інформації є обов'язковими при написанні тез першого типу «Постановка проблеми 

або завдання» ? 

13.З яких блоків інформації складаються тези другого типу «Результати дослідження» ? 

14.Що необхідно подати у тезах третього типу «Нова методика роботи? 

15.Які з відомих тез доповідей є найризикованішими? 

3. Питання для самоконтролю 

1.Що таке виступ або доповідь на конференції? 

2.Якими є цілі виступу на науковій конференції або іншому науковому заході? 

3.Як поділяють наукові доповіді за типами? 

4.Що передбачають основні правила підготовки доповіді? 

5.Які можливі недоліки у доповіді? 

6.Що таке наукова стаття? 

7.Як класифікують наукові статті за видами? 

8.Яка методика написання метастатті? 

9.З яких етапів складається робота над науковою статтею? 

10.Що розуміють під елементами задуму наукової статті? 

11.Який порядок написання наукової статті на етапі формулювання задуму? 

12.Які наукові процедури передбачає опрацювання рукопису? 

13.Що розуміють під основними вимогами до написання наукової статті? 

14.Який має бути стиль мови при написанні наукової статті? 
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15.Як потрібно подавати матеріал наукової статті? 

16.Які займенники необхідно вживати у науковому стилі? 

17.Що передбачає підготовка наукової статті до публікації? 

18.Що необхідно враховувати при поданні наукової статті до публікації? 

19.У яких випадках можна «довіряти» науковому журналу? 

20.Як здійснюється вибір наукового журналу? 

21.Що таке наукове видання? 

22.Які є форми висвітлення підсумків наукової роботи? 

23.Де може відбуватися усна передача інформації про наукові результати? 

24.Що таке наукова конференція? Які існують їх види? 

25.Які Ви знаєте форми участі в дискусії? 

Практична частина 

Практичні завдання 
Завдання 1. Скласти кросворд за темою практичного заняття. 

Завдання 2. «Чим більше читаєте не роздумуючи, тим більше запевняєте, що багато знаєте, а чим 

більше роздумуєте читаючи, тим ясніше бачите, що знаєте ще дуже мало...» 

Визначте, хто автор цитати, давши відповіді на запитання кросворду і склавши із виділених літер 

слово-ключ. 

Слово-ключ: 

1.Метод наукового дослідження, що полягає в активному, систематичному, цілеспрямованому, 

планомірному, і навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого отримується знання про зовнішні 

сторони, властивості і відносини досліджуваного об'єкта.  

2.Вихідне положення, самоочевидний принцип. Твердження, заперечення якого заперечує основи 

логічного мислення. 

3.Процедура визнання спроможності вищого навчального закладу певного типу розпочати освітню 

діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів 

вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально- 

технічного забезпечення. 

4.Система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів. Єдиний, визначальний задум, провідна 

думка якого-небудь твору, наукової праці тощо. Інше, близьке до зазначеного, значення - власні 

міркування й висновки по якому-небудь питанню. 

5.Метод пізнання, який полягає в одержанні часткових висновків на основі знання якихось 

загальних положень. Рух нашого мислення від загального до часткового, окремого. 

6.Кут зору, під яким розглядається об'єкт (предмет) дослідження. 

7.Наукове припущення, що поки не має ні теоретичних, ні  експериментальних доказів. 

8.Логічне узагальнення досвіду, суспільної практики, яке ґрунтується на глибокому проникненні в 

суть досліджуваного явища та розкриває його закономірності. Учення про певну сукупність явищ, 

галузь знань, створене на підставі такого узагальнення. 

9.Твердження, припущення, що його при побудові наукової теорії приймають без доказів як 

вихідне, аксіома. Не має доведення, а витікає з фактів, систематичних та практичних (емпіричних) 

пояснень. 

10.Кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти 

здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого 

об'єкта праці (діяльності). 

11.Метод дослідження, в основі якого лежить цілеспрямований вплив на об'єкт у заданих 

контрольованих умовах, опосередкований раціональним (в ідеалі теоретичним) знанням. 

12.Короткий виклад наукової праці, підготовлений автором та надрукований для попереднього 

ознайомлення з роботою. 

13.Документ, що засвідчує державне визнання технічного рішення винаходу і закріплює за особою, 

виключне право на винахід. 

14.Процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права провадити освітню 

діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів 

вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально- 

технічного забезпечення. 
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15.Базовий структурний підрозділ  закладу вищої освіти (його філій, інститутів, факультетів), що 

проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених 

спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та 

науково-технічну діяльність за певним напрямом. 

16.Слово або словосполучення, застосоване для позначення деякого поняття. 

17.Сфера діяльності людини, спрямована на одержання (вироблення і систематизацію у вигляді 

теорій, гіпотез, законів природи чи суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. 

18. Заклад вищої освіти першого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із 

здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації за кількома спорідненими спеціальностями, і має 

відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. 

19.Передмова, вступна частина як правило важливого нормативного акту: конституції, закону, 

декларації, міжнародного договору, постанов та інших важливих актів, у якій роз'яснюється 

предмет, викладаються обставини та мотиви, що були приводом для видання чи укладення цього 

документу, його цілі й завдання, а також інші дані загального характеру. Так   часто зветься вводна 

частина великих наукових праць, трактатів, манускриптів, енциклопедичних статей. 

20.Кінцевий набір правил, що дозволяє чисто механічно вирішувати будь-яке конкретне завдання з 

деякого класу однотипних завдань. 

21.Короткий виклад змісту книги, статті, розробки, звіту тощо. Дозволяє робити висновки про 

доцільність їх докладнішого вивчення. Крім змісту твору, враховується його призначення, цінність, 

направленість. 

22.Сукупність (єдність) гуманітарних наук, які вивчають духовну культуру певного народу чи 

цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток. 

23.Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання 

професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної 

діяльності. 

24.Критичний відгук на наукову працю, що містить зауваження, пропозиції тощо і має за мету 

рекомендувати роботу до друку, захисту. 

25.Метод пізнання, що ґрунтується на формально-логічному умовиводі, який дає можливість 

одержати загальний висновок на основі окремих фактів. Інакше кажучи, це є рух мислення від 

часткового, окремого до загального. 

26.Наукова праця, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. 

27.Вчення про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності. 

28.Метод дослідження, що полягає в створенні й вивченні моделі, що замінює досліджуваний об'єкт 

(оригінал), з наступним переносом отриманої інформації на оригінал. 

29.Постачають наукову інформацію й теорії для пояснення природи та її властивостей. Завдяки їм 

стає можливим застосування знання на практиці. 

30.Об'єктивно існуючий і повторюваний зв'язок між критеріями оцінки стану об'єкта (сукупністю 

ознак, що змінюються залежно від факторів його функціонування, на підставі яких проводиться 

оцінка стану) і факторами (зовнішніми і внутрішніми) його функціонування. 

31.Освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує 

освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, , а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність. 

32.Особа, що має вищу освіту та прикріплена до організації або установи, які мають аспірантуру 

(ад'юнктуру) і (або) докторантуру, і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

(доктора філософії) без навчання в аспірантурі (ад'юнктурі), або особа, яка має вчений ступінь 

кандидата наук (доктора філософії) і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук. 

33.Опубліковані до початку наукової конференції матеріали попереднього характеру, звичайно у 

вигляді анотації, реферату або короткого повідомлення. 

4.Тестові завдання для перевірки знань 

1.Науковий або публіцистичний твір невеликого розміру у збірнику, журналі, газеті: 

а)твір; 

б)стаття; 

в)доповідь; 
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г)оповідання. 

2.Вид наукової публікації, у якій описано кінцеві або проміжні результати проведеного 

дослідження, обґрунтовано способи їх отримання, а також накреслено перспективи 

наступних напрацювань: 
а)наукова стаття; 

б)доповідь; 

в)оповідання; 

г).твір. 

3.Опубліковані до початку наукової чи науково-практичної конференції, з'їзду, симпозіуму 

матеріали попереднього характеру, що містять виклад основних аспектів планованої 

наукової доповіді: 

а)стаття; 

б)тези; 

в)монографія; 

г)реферат. 

4.Тип видань, де публікуються тези наукової доповіді: 
а)збірник праць конференції; 

б)збірник матеріалів з'їздів; 

в)збірник симпозіуму; 

г)всі відповіді правильні. 

5.Публічне повідомлення, розгорнутий виклад певної наукової проблеми (теми, питання), що 

досліджується: 
а)наукова доповідь; 

б)тези; 

в)монолог; 

г)ідея 

6.Доповідь, у якій узагальнюються стан справ і хід роботи за певний час, виділяються 

досягнення і недоліки: 
а)звітна; 

б)тематична; 

в)інформаційна; 

г)всі відповіді правильні. 

7.Доповіді на семінарах, симпозіумах і конференціях, які забезпечують презентацію науково-

дослідних колективів, шкіл, суспільних наукових організацій: 
а)звітна; 

б)тематична; 

в)інформаційна; 

г)всі відповіді правильні. 

8.Доповідь, присвячена розгорнутому викладу якоїсь теми або проблеми. Значну роль у ній 

відіграють думки і позиція автора: 
а)звітна; 

б)тематична; 

в)інформаційна; 

г)всі відповіді правильні 

9.Доповідь, що являє собою інформування присутніх про стан справ у якійсь галузі 

діяльності: 
а)звітна; 

б)тематична; 

в)інформаційна; 

г)всі відповіді правильні. 

10.Який найбільш поширений недолік виступів (доповідей) на наукових конференціях: 
а)невідповідність темі обговорення, що призводить до зниження інтересу слухачів до питань, що 

викладаються; 

б)недотримання регламенту, що викликає роздратування слухачів стосовно доповідача; 
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в)невиразність викладу, що спричиняє і втрату інтересу, і дратівливість слухачів; 

г)всі відповіді правильні. 

11.Вид статті у якій автор нової роботи бере кілька вже відомих наукових робіт і відповідно 

до обраного вузького питання виділяє, що писали про це інші: 

а)метастаття; 

б)думка експерта; 

в) «битва матеріалів»; 

г) «хіт-парад». 

12.Вид статті у якій проводять порівняння (огляди) істотно різних поглядів на проблему, де 

одне судження протиставляється іншому. При цьому автор може запропонувати читачеві 

самому зробити вибір серед запропонованих варіантів: 

а)метастаття; 

б)думка експерта; 

в) «битва матеріалів»; 

г) «хіт-парад». 

13.Статті, що містять «топ-лист», «перелік найбільш популярних» визначень, думок, 

методів, формул тощо: 

а)метастаття; 

б)думка експерта; 

в)«битва матеріалів»; 

г)«хіт-парад». 

14.Наукові статті, які містять у собі результати досліджень, виконаних за допомогою таких 

методів пізнання, як абстрагування, синтез, аналіз, індукція, дедукція, формалізація, 

ідеалізація, моделювання: 

а)звітна; 

б)теоретична; 

в)кейс брифінг; 

г)емпірична. 

15.Статті, які більше спираються на методи вимірювання, спостереження, експерименту і 

т.д. У заголовках цих статей часто вживаються слова «методика», «оцінка», «визначення»: 

а)звітна; 

б)теоретична; 

в)кейс брифінг; 

г)емпірична. 

16.До основних функцій наукової  публікації належать: 

а)підсумування результатів теоретичних чи експериментальних досліджень одного або цілої групи 

вчених; оприлюднення результатів наукової роботи; 

б)свідчення про особистий внесок дослідника в розробку наукової проблеми  та стимулювання 

подальших наукових досліджень у зазначеній проблематиці; 

в)закріплення результатів наукового пізнання; передачі знань наступним поколінням і групам 

споживачів; 

г)всі відповіді правильні. 

17.До науково-дослідних наукових видань належать: 

а)монографія; 

б)джерелознавчі видання; 

в)документальні наукові видання; 

г)всі відповіді правильні. 
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Література: [5, 6, 7, 8, 9,16]. 

 

ТЕМА 9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВОСТІ 

Теоретична частина 

1. Питання для обговорення на практичному занятті  

1.Теоретичне розкриття критеріїв науковості. 

2.Проблеми оцінювання наукової діяльності. 

3.Показники для оцінювання науковості. 

4.Наукометричні бази даних. 

5.Електронні наукові публікації в системі наукометрії. 

2.Дискусійні питання 
1.Що таке критерії науковості? 

2.Які типові властивості науковості? 

3.Як можна охарактеризувати «принцип об'єктивності» 

4.Що таке критеріальна ознака науковості? 

5.Поясніть «об'єктивність розгляду» як критерій науки. 
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6.Які проблеми оцінювання наукової діяльності? 

7.Що відносять до найбільш об'єктивної оцінки наукової діяльності? 

8.Як можна охарактеризувати методику оцінювання якості наукової діяльності? 

9.Як оцінювалась наукова діяльність до початку ХХ ст. ? 

10.Що таке оцінювання наукової діяльності з використанням кількісних і якісних параметрів? 

         3. Питання для самоконтролю 

1.Які основні характеристики наукометрії? 

2.Якими є основні завдання наукометрії? 

3.Як характеризують наукометричні методи? 

4.Що таке статистичний наукометричний метод? 

5.Які основні характеристики методу цитат-індексу? 

6.Що належить до спеціальних наукових пошукових систем? 

7.Які основні характеристики наукової пошукової системи Сoogle Sсhо1аг? 

8.Що таке наукова пошукова система 8сориз? 

9.Як визначається рейтинг статей у пошуковій системі Scopus? 

10.Які основні характеристики реферативно-бібліографічної бази даних Scopus? 

4.Тестові завдання для перевірки знань 

1.Правила, за якими проводиться оцінювання відповідності або невідповідності певних 

знань узагальненим гносеологічним уявленням про встановлені стандарти наукового 

знання: 
а)критерії науковості; 

б)рейтинги; 

в)популярність; 

г)правила відбору. 

2.Принцип, згідно з яким умовою науковості виступає подання предмета дослідження в 

об'єктивованому вигляді, незалежно від того, які - матеріальні чи ідеальні - феномени 

досліджуються: 
а)принцип об'єктивності; 

б)абстрагування; 

в)введення причинної матриці; 

г)принцип ідеалізації. 

3.В науковому пізнанні об'єктивність розглядається з позицій інтерсуб'єктивності, тобто тієї 

об'єктивності, яка може бути закладена в позиції суб'єкта, ця критеріальна ознака 

науковості називається: 
а)принцип об'єктивності; 

б) максимальне абстрагування; 

в)введення причинної матриці; 

г)принцип ідеалізації. 

4.Наука радикально відмежовується від принципу «роst hос, егдо ргорtег hос». притаманного 

побутовій ментальності і обстоює позиції аналізу закономірностей, що розкривають 

причинно-наслідкові схеми досліджуваних подій - це: 
а)принцип об'єктивності; 

б)абстрагування; 

в)введення причинної матриці; 

г)принцип ідеалізації. 

5.Наука досліджує явища, так би мовити, у чистому вигляді, відсторонюючись від дрібниць 

та всього того, що заважає виявити типові, істотні, принципові ознаки чи риси 

закономірного перебігу процесів - це: 
а)принцип об'єктивності; 

б)абстрагування; 

в)введення причинної матриці; 

г)принцип ідеалізації. 

6.Галузь наукознавства, що займається статистичними дослідженнями структури і динаміки 

наукової інформації -це: 
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а) наукометрія; 

б) статистика; 

в)математика; 

г.всі відповіді правильні 

7.Який із наукометричних методів не підходить для вирішення інформаційних завдань 

користувача: 
а)статистичний; 

б)підрахунку кількості публікацій; 

в)цитат-індекс; 

г)абстрагування. 

8.Наукометричний показник, запропонований у 2005 р. американським фізиком з 

університету Сан-Дієго -це: 
а)індекс Хірша (h-індекс); 

б)альфа показник; 

в)бета показник; 

г)мета показник 

9.Структуровані дані, що являють собою характеристики описуваних сутностей з метою їх 

ідентифікації, пошуку, оцінювання, управління ними -це: 
а)метадані; 

б)h-індекс; 

в)статистичні дані; 

г)всі відповіді правильні. 

10.Інформаційно-пошукова система, орієнтована на пошук наукової літератури за різними 

галузями знань та за різними джерелами, включаючи рецензовані статті, дисертації, книги, 

реферати і звіти, що опубліковані видавництвами наукової літератури, професійними 

асоціаціями,  закладами вищої освіти та іншими науковими організаціями: 
а)DОAJ]; 

б)Сoogle Sсhо1аг; 

в)СіtеSеегх; 

г)New Jоuг. 

Практична частина 

Практичні завдання 
1.Критерії науковості - це правила, за якими проводиться оцінювання відповідності або 

невідповідності певних знань узагальненим гносеологічним уявленням про встановлені стандарти 

наукового знання. Покажіть у вигляді таблиці критерії науковості та їх характеристику із 

наведенням прикладів. 

2.Наведіть приклади основних наукових пошукових систем, які використовують для визначення 

індексу цитованості та індексації наукової літератури. 

3.Визначте 10 вітчизняних  науковців в  сфері економічних досліджень з найвищим індексом 

цитування. 

 

ТЕМА 10. ЕТИКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Теоретична частина 

1.Питання для обговорення на практичному занятті: 

1.Поняття та основні складові етики наукової діяльності. 

2.Основні принципи та норми етики науки. 

3.Практичне використання етичних принципів у науковій діяльності здобувачів. 

4.Плагіат та засоби його пошуку. 

2.Дискусійні питання 
1.Що таке принципи поведінки в науковому співтоваристві? 

2.Яким є предметне коло етики науки? 

3.Що входить у проблеми етики науки в структурі філософії науки? 

4.Хто досліджував етичні проблеми наук? 

5.Як характеризують етичні проблеми наук? 
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6.Що таке відповідальність ученого? 

7.Як характеризують поняття «наукова етика» ? 

8.Назвіть основні етичні принципи наукової діяльності. 

9.Що поєднує в собі наукова етика? 

3.Питання для самоконтролю 

1.Яке коло проблем охоплює етика наук? 

2.Як можна трактувати поняття «етика наукової діяльності» ? 

3.Що передбачає дотримання етичних принципів у науковій діяльності? 

4.Яка характеристика етичного принципу «взаємодія з науковим керівником» ? 

5.До чого призводить порушення етичних принципів у науковій діяльності? 

6.Що таке плагіат? 

7.Яким Законом України регулюється питання плагіату? 

8.Які основні причини плагіату під час наукових досліджень? 

9.Як можна охарактеризувати причину плагіату «брак навичок пошуку інформації» ? 

10.Що передбачають засоби пошуку плагіату? 

11.Який он-лайн сервіс призначений для виявлення копій текстів наукових робіт або їх частин в 

Інтернеті 

4.Тестові завдання для перевірки знань  

1.Сукупність установлених та визнаних науковою спільнотою норм поведінки, правил, 

моралі наукових працівників, зайнятих у сфері науково-технологічної та науково-

педагогічної діяльності -це: 

а)науковий кодекс; 

б)наукова етика; 

в)закон; 

г)положення. 

2.Наукова етика поєднує у собі: 
а)права та обов'язки наукових працівників та наукову чесність; 

б)конфлікт інтересів та подання офіційних скарг; 

в)дотримання етичних норм і стандартів; 

г)всі відповіді правильні. 

3.Порушеннями в наукових дослідженнях вважаються: 

а)фальсифікація; 

б)переробка і плагіат;  невизнання авторства або значного інтелектуального внеску в наукову 

роботу; 

в)використання архівних матеріалів з порушенням правил використання архівних документів; 

г)всі відповіді правильні. 

4.Не вважаються порушеннями в науковій діяльності: 

а)нефальсифіковані (несвідомі) дослідницькі помилки; 

б)конфлікт інтересів; 

в)різні тлумачення та різні інтерпретації отриманих результатів, експериментальних розробок; 

г)всі відповіді правильні. 

5.Галузь, що вивчає специфіку моральної регуляції в науковій сфері, а також зведення 

цінностей, норм і правил у цій галузі-це: 

а) законодавство; 

б)етика науки; 

в)наукометрія; 

г)наукознавство. 

6. До основних етичних принципів наукової діяльності, які визнаються більшістю вчених 

належить: 

а)самоцінність істини, новизна наукового знання; 

б)свобода наукової творчості, відкритість наукових результатів; 

в)організований скептицизм; 

г)всі відповіді правильні. 

7.Принцип наукової діяльності, який передбачає орієнтацію дослідника і наукової діяльності 
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на пошук об'єктивного знання, а не на особисті, групові, корпоративні чи національні 

інтереси -це: 
а)самоцінність істини; 

б)новизна наукового знання; 

в)свобода наукової творчості; 

г)відкритість наукових результатів. 

8.Для науки немає і не повинно бути заборонених тем, визначення предмета досліджень є 

прерогативою самого вченого - це принцип: 

а)самоцінність істини; 

б)новизна наукового знання; 

в)свобода наукової творчості; 

г)відкритість наукових результатів. 

9.Принцип, який передбачає відкритість для сумнівів з приводу будь-яких результатів 

наукової діяльності, як власних, так і опублікованих іншими вченими -це: 

а)самоцінність істини; 

б)новизна наукового знання; 

в)свобода наукової творчості; 

г) організований скептицизм. 

10.До норм, що регулюють повсякденну наукову діяльність, належить: 

а)точне дотримання правил здобування та відбору даних, що діють в конкретній науковій 

дисципліні; 

б)надійна організація захисту та зберігання первинних даних; 

в)осмислення неявних, аксіоматичним припущень; 

г)всі відповіді правильні. 

Практична частина 

Практичні завдання 

1.Покажіть і охарактеризуйте у вигляді таблиці права і обов'язки наукових працівників з 

наведенням прикладів: 
 

Характеристика Приклад 

Права наукових працівників 
  

Обов'язки наукових працівників 
  

   2.Покажіть у вигляді таблиці різновиди основних етичних принципів: 

Вид етичних принципів Характеристика Приклад 
   

    3.Наведіть приклади основних причин плагіату під час наукових досліджень. 

5. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ ТА ЇХ ТЕМИ 

Реферат є однією із форм навчально- наукової роботи здобувача вищої освіти. Завдяки підготовці 

рефератів здобувачі набувають навиків вивчення теоретичних та практичних питань з навчальної 

дисципліни, вчаться окреслювати проблемні питання з досліджуваної тематики та шляхи їх 

вирішення і удосконалення. Реферат є коротким узагальненням наукового дослідження або 

самостійного вивчення окремих питань з  навчальної дисципліни. Тему дослідження здобувач вищої 

освіти  обирає самостійно або за рекомендацією викладача. 

Здобувач вищої освіти готує з окремої теми лише один реферат. На одному практичному занятті 

може розглядатись не більше 3–4 рефератів. Структурно реферат складається з титульного аркуша, 

змісту, вступу (2 сторінки ), 3 розділів, висновку та списку використаних джерел, оформлених 

відповідно до вимог ВАК, викладених в Бюлетені ВАК України.  

Обсяг реферату –– 10–12 аркушів машинописного або 15–20 рукописного тексту на папері формату 

А4 через півтора міжрядкових інтервали. Для написання реферату здобувач вищої освітиу 

необхідно опрацювати наукові праці та інтернет-ресурси, узагальнити основні проблеми з 

досліджуваної теми, визначити можливі напрямки їх вирішення чи удосконалення. При написанні 

реферату дозволено використовувати монографії , наукові статті, законодавчі та нормативні 

документи, статистичну інформацію. Підручники бажано не використовувати. По тексту реферата 

обов’язковим є посилання на використані джерела. Матеріал в рефераті повинен бути викладений 

чітко, суто з досліджуваної проблеми, висновки повинні містити логічне завершення дослідження. 
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Виступ здобувача вищої освіти з доповіддю за написаним рефератом не повинен перевищувати 5–

7 хвилин. Після доповіді здобувач вищої освітиа практикується її обговорення. Автор реферата 

повинен вільно володіти матеріалом, давати відповіді на поставлені запитання викладача та 

здобувач вищої освітиів, аргументувати свої думки та висновки щодо досліджуваної проблеми. Ці 

фактори суттєво впливають на оцінку реферату. Кращі реферати заслуховуються на науково-

практичних конференціях, засіданнях наукового гуртка кафедри. 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
1.Специфіка і принципи науково-дослідної роботи. 

2.Основи наукових досліджень у вищій школі. 

3.Методологія та методика наукового дослідження. 

4.Структура процесу пізнання. 

5.Теоретичні методи наукового дослідження. 

6.Емпіричні методи дослідження. 

7.Основні функції гіпотези. 

8.Види науково-дослідної продукції. 

9.Логіка викладення матеріалу статті. 

10.Реферативний виклад матеріалу. 

11.Етапи опрацювання джерелознавчої бази дослідження. 

12.Огляд проблематики та побудова плану-конспекту майбутнього дослідження. 

13.Сутність бібліотечно-бібліографічної класифікації. 

14.Функції та значення електронних каталогів. 

15.Мова та стиль наукового дослідження. 

16.Реферат. Основні характеристики, структура. 

17.Джерелознавча база: бібліографія, архівні документи, матеріали періодики. 

18.Етика як невід'ємна характеристика наукової діяльності. 

19.Наукова стаття як основний вид оперативної публікації. 

20.Класифікація методів за способами організації дослідження. 

21.Класифікація методів за характером пізнавальної діяльності. 

22.Рівні науково-дослідної роботи. 

23.Класифікація методів наукового дослідження за рівнем методологічного аналізу. 

24.Відмінність монографії, підручника і навчального посібника. 

25.Відмінність доповіді, рецензії та анотації. 

26.Особливості вибору теми наукового дослідження. 

27.Місце і роль наукових досліджень у загальній системі освіти. 

28.Концепція наукового дослідження. 

29.Тема, об'єкт, предмет, мета наукового дослідження. 

30.Наукова новизна ідеї, теоретична і практична значущість дослідження. 

31.Методи визначення ефективності результатів наукової роботи. 

32.Рубрикація тексту (поділ на розділи, підрозділи, абзаци). 

33.Композиція наукової роботи: зміст, вступ, розділи основної частини, загальні висновки, 

бібліографічний список, додатки. 

34.Прийоми викладання наукових матеріалів (послідовний, цілісний, вибірковий виклад). 

35.Апробація результатів наукового дослідження. 

 

6.ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ( МОДУЛЬНОГО) КОНТРОЛЮ  (ЗАЛІКУ) 
1.Сутність, функції, структура і значення науки, її класифікація. 

2.Основні напрями наукових економічних досліджень в умовах ринкової економіки і 

трансформаційних змін. 

3.Характеристика та особливості науково-дослідної роботи. 

4.Класифікація наукових досліджень. 

5.Організація науки і наукових досліджень в Україні. 

6.Принципи розвитку наук. 

7.Принципи організації наукової роботи. 
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8.Етапи проведення спостереження. 

9.Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи здобувачів. 

10.Види і форми науково-дослідної роботи здобувачів. 

11.Сутність методу порівняння, види порівняння. 

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. 

22.Процес наукового дослідження в економіці та його характеристика. 

23.Наукова проблема й обґрунтування теми дослідження. 

24.Критерії вибору теми наукового дослідження. 

25.Організація обміну науковою інформацією в процесі дослідження. 

26.Завершальний етап науково-дослідного процесу. 

27.Систематизація результатів наукового дослідження. 

28.Форми подання наочного матеріалу. 

29.Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні. 

30.Впровадження та ефективність результатів наукових досліджень. 

31.Методи порівняння, їх використання в аналізі. 

32.Методи зведення, їх використання в аналізі. 

33.Методи порівняння, групування, їх використання в аналізі. 

34.Графічний і табличний методи у дослідженнях аналітичних показників. 

35.Метод абсолютних величин: види й призначення в аналітичних дослідженнях. 

36.Метод відносних величин: види й призначення в аналітичних дослідженнях. 

37.Метод абсолютних середніх величин: види та призначення в аналітичних дослідженнях. 

38.Аналіз рядів динаміки в наукових дослідженнях. 

39.Індексний метод у наукових дослідженнях. 

40.Методи елімінування в наукових дослідженнях. 

41.Економіко-математичні методи в наукових дослідженнях, їх класифікація і характеристика. 

42.Застосування економіко-математичних методів при вирішенні конкретних аналітичних завдань. 

43.Сутність і види прогнозів. Якісні й кількісні методи прогнозування. 

44.Методологічні основи економіко-статистичного та економіко- математичного моделювання. 

45.Методи пошуку і збирання наукової інформації. 

46.Основні етапи проведення теоретичних досліджень. 

47.Особливості методу моделювання. 

48.Науково-дослідні та джерелознавчі наукові видання. 

49.Монографії: поняття, види. 

50.Реферат. Поняття та види. 

51.Суть наукової конференції, види. 

52.Науково-дослідний процес: поняття, етапи. 

53.Структурні елементи програми дослідження. 

54.Загальні критерії обґрунтування теми наукового дослідження. 

55.Характеристика окремих етапів науково-дослідного процесу. 

56.Етапи створення нової інформації. 

57.План наукового дослідження. 

58.Система елементів наукової організації праці. 

59.Категоріальний апарат наукового дослідження. 

60.Відмінні риси теоретичних та фундаментальних досліджень. 
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6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-бальна шкала 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю знань з 

дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної роботи 

тощо).  

Під час вивчення дисципліни «Податкова система» для оцінки знань і навичок студентів 

застосовуються такі види контролю: тематичний і поточний.  

Тематичний контроль полягає у перевірці засвоєння студентами кожної теми методом 

усного, письмового (виконання практичних і самостійних завдань) та тестового контролю. 

Поточний контроль проводиться після вивчення тем за кожним змістовим модулем за 

допомогою методу тестового контролю. 

Свідченням виконання навчального плану з дисципліни «Основи наукових досліджень» є 

залік, оцінювання здійснюється за результатами поточного контролю. Максимальна сума балів 

поточного контролю – 100. Об’єктами поточного контролю знань студентів є: систематичність та 

активність роботи на практичних заняттях. 

При контролі систематичності й активності роботи на практичних заняттях оцінюванню в 

балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що передбачені завданнями для 

самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх виконання та результати захисту; рівень 

знань, продемонстрований у тестових й усних відповідях і виконання ситуаційних завдань під час 

практичних занять; активність при обговоренні питань, що винесені як предмет дискусії; результати 

експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають теоретичні 

знання та практичні вміння, яких набули здобувачі після опанування певного змістового модуля. 

Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів (50 тестів за кожним зі змістових 

модулів). Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 10 балів. 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Основи наукових досліджень» (денна форма навчання) 

Види роботи 

Поточний ( модульний ) контроль  

Всього 

 

 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МК 1 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК 2  

 

 Активність на 

практичних 

заняттях 

 

 

 

4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

3   3 3 3 3 

10 

Виконання 

CР.: 

-виконання 

тестів, 

кросвордів  

 

 

 

 

 

 

2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 

-реферат 7  7  

Всього 6 6 6 6 7  7 7 7 7 7   

Разом      48      52 100 

Примітка. За виконання кожного практичного та самостійного завдання студент одержує 

певні бали, а саме:  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на максимальні 4 балів якщо: 

• практичне (самостійне) завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки і зроблені висновки; 

• правильно вказані нормативні документи; 
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• студент вільно володіє матеріалом.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 4 бали, якщо: 

• завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного нормативного документа чи вжита назва 

застарілого матеріалу; 

• студент погано орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 3 бали, якщо: 

• несвоєчасно, але правильно виконане завдання; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу чи 

вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 2 бали, якщо: 

• своєчасно, але з помилками виконане завдання; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу чи 

вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок – 1 бал за відповідне завдання. 

Таким чином, за опрацювання лекційного матеріалу, виконання практичних завдань і 

самостійної роботи студент може отримати максимально 100 балів.  

Заочна форма навчання 

Види роботи 

Поточний ( модульний ) контроль 

Змістовний модуль1 

М
о
д

у
л
ь
н

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 1

 Змістовний модуль 2 

М
о
д

у
л
ь
н

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 2

 

В
сь

о
го

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

Активність на 

практичних заняттях 

   
2 

       

     2 

      

    2 2 
  

  

Виконання СР: 

- тестовий контроль 

Мооdlе  5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 

     

Контрольна робота     

 

25 

Всього 5 5 5 7 5 10 6 6 6 5 5 10  

Разом  37  38 100 

Поточний контроль за кожним змістовим модулем для заочної форми навчання здійснюється 

за допомогою тестового опитування, в основу якого покладено пройдений матеріал та охоплюються 

основні його поняття та категорії. За кожним опрацьованим модулем студент отримує 30 запитань 

із чотирма поданими відповідями, одна з яких є правильною. За кожен блок тестових вправ 

максимально можна отримати 5 балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти 

мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього практичного заняття. Час і порядок 

складання визначає викладач. У разі, коли студент не з’явився на проведення модульної 

контрольної роботи без поважних причин, він отримує нуль балів. Перездача модульного контролю 

допускається у строки, які встановлюються викладачем. Знання студента з певного модуля 

вважаються незадовільними, за умови, що сума балів його поточної успішності та за модульний 

контроль складають менше 61% від максимально можливої суми за цей модуль. У такому випадку 

можливе повторне перескладання модуля у терміни, встановлені викладачем. 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми навчання є 
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виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 2 теоретичних питань і 1 

ситуаційного практичного завдання. Контрольна робота виконується здобувачем особисто та 

захищається окремо від самостійної  Максимальна сума балів – 25. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А зараховано   

82-89 В 
зараховано  

74-81 С 

64-73 D 
зараховано  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

7.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

 

1.Білуха М.Т.Основи наукових досліджень: підручник для студ. вузів екон. спец. К. 

: Вища школа, 2017. 271 с. 

1.Корягін М. В., Чік М. Ю. Основи наукових досліджень. навч. посіб. 2-ге вид. К. 

Алерта, 2019. 492 с 

      2.Марта Мальська, Наталія Паньків. Основи наукових досліджень : навч. посіб. 

Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 226 с. 

3.Партико З.В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і допов. 

Київ: Ліра-К, 2018. 232 с. 

      4.Про авторське право та суміжні права. Закон від 23.12.1993 № 3792-XII (Редакція 

станом на 05.01.2022). 

      5.Про вищу освіту. Закон від 01.07.2014 № 1556-VII (Редакція станом на 

01.01.2022). 

      6.Про наукову та науково- технічну діяльність. Закон від 26.11.2015 № 848-VIII 

(Редакція станом на 12.01.2022). 

      7.Про затвердження Переліку наукових спеціальностей: наказ Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту від 14 вересня 2011 року № 1057.  

      8.Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова КМУ № 266 від 29.04.15року 

      9.Товт В.А. Основи наукових досліджень та методика підготовки дипломних робіт: 

навч. посіб. Ужгород: «ТОВ "РіК-У"», 2019. 139 с. 

 

Допоміжна 

10.Кришталь Д.О. Механізми розвитку наукових досліджень у закладах вищої 

освіти. Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2019 р. / за заг. ред. В. П. 

Садкового. Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. 347 с. С.30-31 

11.Конверський А. Основи методології та організації наукових досліджень. К. : 

Центр навчальної літератури, 2017. 350 с. 

12.Лобанов Л.М. Розвиток наукових досліджень у відділенні фізико-технічних 

проблем матеріалознавства НАН України. Вісн. НАН України. 2019. № 1. С.19-29 

13.Половинко Т. Специфіка наукових досліджень в економіці.  

URL:https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6819/1/studentresearchjournal163-

18.pdf ( дата звернення: 25.08.2021) 

https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6819/1/studentresearchjournal163-18.pdf%20(%20дата
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