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СТРАТЕГІЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ   НАУКОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 
 
 2.1. Актуальність і стратегія дослідження 
 
 Дослідницька робота будь-якого напрямку має  бути направлена на 
вирішення конкретних і  корисних для суспільства задач. І у принципі кожен 
дослідник це чудово розуміє. Але проблема полягає у тому, що справжню 
практичну цінність дослідження досить важко визначити. Іноді, на перший 
погляд, вибраний напрямок діяльності видається неперспективним і навіть 
непотрібним.  
 Ще у 70-і роки минулого століття науковою школою під керівництвом д.т.н. 
Кутькова Г.М. були розроблені основи принципово нової, тягово-енергетичної 
концепції розвитку трактора. Одним із основних її положень був інший підхід до 
такого показника енергетичного засобу, як енергонасиченість (відношення 
встановленої потужності двигуна до експлуатаційної маси всього трактора).   
 Незважаючи на те, що свого часу теоретичні аспекти цієї концепції свого 
широкого практичного впровадження не знайшли, нині вони стають 
основоположними моментами теорії тягової динаміки трактора, яка вивчається 
усіма студентами агротехнічного профілю. Науковці і конструктори починають 
все ширше використовувати положення нового напрямку конструювання 
тракторів при розробленні системи їх ефективного агрегатування. Більш детальну 
інформацію з даної проблеми можна отримати із спеціальної літератури. 
 Із-за явної непередбачуваності позитивного результату досліднику буває 
досить проблематично вирішити питання інвестування майбутніх наукових робіт. 
Тим більше, що при вирішенні дійсно наукової задачі імовірність отримання 
позитивного результату становить лише 50%. Хоча у процесі наукового пізнання 
нових явищ, закономірностей і т. ін. поняття «негативного» результату відносне. 
Практика показує, що такий результат – те ж корисний, оскільки він попереджує 
про неефективність (тобто безперспективність) здійснення практичної діяльності 
у цьому напрямку.  
 Кінцева мета будь-якого дослідження полягає у отриманні відповіді на 
поставлене питання. Тому науковець, особливо той, який професійно займається 
науковою діяльністю, досить часто певним чином обмежений у виборі тематики 
дослідження. Стратегічні її напрямки можуть визначатися науковими 
академічними установами, профільними міністерствами, науковими центрами 
тощо. Із-за цього може сформуватися враження, що критичний підхід до 
визначення тематики дослідження не потрібен.   
 В дійсності це не так. Встановлення актуальності наукової діяльності – 
процес досить складний і багатогранний. Відомо багато випадків, коли при 
вирішенні цієї проблеми проста людська інтуїція, як своєрідний талант, 
відігравали більш визначальну роль, ніж критичний аналіз та різного роду 
розмірковування. 
 Проте із цього не випливає, що інтуїції слід однозначно і повсякчас 
віддавати перевагу. Певна річ, її треба враховувати, але в основі підходу до 



вибору тематики дослідження має бути виважене рішення. Досліднику треба 
вміти в першу чергу для себе формувати та відстоювати перед найближчим 
науковим оточенням основні характерні ознаки актуальності наукової проблеми.  
 Стратегія проведення наукових досліджень передбачає, що першим кроком 
у досягненні цієї мети є глибокий, осмислений аналіз літературних даних щодо 
стану справ у тому чи іншому досліджуваному напрямку.  
 На основі аналізу літературних даних слід сформулювати ту 
народногосподарську проблему, яка вимагає наукового вирішення. При цьому 
досліднику треба чітко зрозуміти наслідки, обумовлені цієї проблемою, та 
можливі шляхи їх подолання. Саме знання останніх дає можливість окреслити 
науково-технічну проблему (задачу), правильно сформулювати мету, робочу 
гіпотезу, об’єкт, предмет і задачі дослідження.  
 Не дивлячись на те, що практика – критерій істини, далеко не всі задачі 
дослідження мають вирішуватися експериментальним шляхом. Частину із них 
(іноді – значну) можна (і навіть доцільно) вирішувати теоретично. 
 Нехай, для прикладу, нам треба  встановити характер перебігу якогось 
невідомого процесу Y = f(X). Вирішуючи цю задачу лише експериментальним 
шляхом, ми виявили, що у практично можливому для нас діапазоні зміни 
аргументу Х від Х1 до Х2 досліджуваний процес описується кривою А1АА2 (рис. 
2.1). При цьому в т. А він має оптимум (максимум). 

 
Рис. 2.1 – Графічна інтерпретація досліджуваного процесу Y = f(X) 

 

 Якщо в умовах експерименту варіювати значиною аргументу Х поза 
межами вказаного діапазону або проблематично, або й взагалі технічно 
неможливо, то на перший погляд поставлену задачу можна вважати вирішеною. 
 Натомість, теоретичні дослідження, проведені при зміні аргументу Х в 
діапазоні О…Х2 (в теоретичному плані це цілком реально), дозволили встановити, 
що насправді досліджуваний процес описується кривою ОВА1АА2 з глобальним 
оптимумом (максимумом) в точці В. Виявлений експериментальним шляхом 
максимум функції Y = f(X) в т. А є лише локальним. 
 Інша справа, що подальша практична значущість результату дослідження, 
отриманого теоретичним шляхом, залежатиме від наявності чи відсутності 
технічної можливості установлення  аргументу  Х  в  межах такої  значини, яка  
відповідає глобальному максимуму процесу Y = f(X) (т. В, рис. 2.1).   
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 Проте у будь-якому випадку користь від застосування теоретичних 
досліджень є. Адже технічно нездійсненне нині встановлення величини параметра 
Х, яка відповідає глобальному оптимуму досліджуваної функції (т. В), може бути 
реалізоване у майбутньому.  
 Теоретичні дослідження проводяться у відповідності з розробленою 
програмою і методикою. Отримані при цьому результати вважаються 
достовірними лише тоді, коли використовувані аналітичні залежності, 
математичні моделі тощо є адекватними. Встановлення цього факту здійснюється 
проведенням спеціальних експериментів, результати яких порівнюють із 
аналогічними даними, отримані розрахунковим (теоретичним) шляхом.  
 Проведенню таких (і інших) експериментів передує розроблення 
відповідної програми-методики. Один із її розділів, як буде показано пізніше, має 
описувати порядок отримання, оброблення і аналізу експериментальних даних.  
 Із вищевикладеного легко побачити, що в цілому стратегія наукових 
досліджень містить наступні етапи: 

- визначення актуального напрямку наукових досліджень; 
- накопичення літературних даних з тематики досліджень і їх аналіз; 
- формулювання науково-технічної проблеми, мети, робочої гіпотези,  

    об’єкту, предмету і задач дослідження; 
- розроблення програми-методики теоретичних і експериментальних досліджень; 
- розроблення теоретичного апарату дослідження (виведення аналітичних 

залежностей, математичних моделей, програм, алгоритмів тощо); 
- перевірка теорії на адекватність; 
- проведення теоретичних досліджень і аналіз отриманих результатів; 
- підготовка і проведення експериментальних досліджень; 
- оброблення і аналіз експериментальних даних; 
- формулювання основних висновків і пропозицій. 

 

 2.2. Накопичення і аналіз літературних даних 
 
 До основних завдань роботи з літературними джерелами відносяться: 

- ознайомлення з матеріалами за темою дослідження, поступовий 
накопичувальний їх відбір і класифікація; 

- виявлення кола тих науковців, які мали і мають відношення до 
досліджуваної теми, вивчення їх внеску в розробку проблеми; 

- наведення переліку невирішених питань із досліджуваної проблеми; 
- формулювання науково-технічної проблеми, мети, робочої гіпотези,  

    об’єкту, предмету і задач дослідження. 
 Одне коло науковців вважає, що накопичення і вивчення літератури з 
обраної теми слід починати із загальних робіт. Формально цей процес описується 
логістою і має вид, представлений на рис. 2.1а. 
 При цьому на етапі ОВ охоплюється якомога більше наукових джерел, а 
вже потім, після ретельного їх аналізу, починається більш осмислений, 
конкретизований їх відбір.  
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Рис. 2.1 – Геометричні інтерпретації процесів накопичення ( N, шт.) 

літературних джерел 
  
 Натомість, інший загал дослідників пропонують, на їх думку, більш 
продуктивнішу методику. Згідно із нею уже з самого початку роботи над темою 
дослідження слід свідомо визначитися із потрібним колом літературних джерел, 
тому що вивчення надмірної їх кількості призводить до надлишку інформації і 
може на довгий час загальмувати вирішення конкретної наукової проблеми. 
 Накопичення наукових даних за такого підходу спочатку йтиме повільно 
(крива ОА, рис. 2.1б). Проте, починаючи з певного часу, інтенсивність (а значить 
продуктивність) цього процесу суттєво зростатиме (крива АВ). І це триватиме до 
того моменту, коли відомі суспільству наукові напрацювання із досліджуваного 
напрямку будуть в основному опрацьовані дослідником. Подальше збільшення 
числа літературних джерел матиме місце за умови їх поточної публікації у 
засобах наукової інформації. 
 Який шлях роботи з науковою літературою обирати – кожен науковець 
повинен вирішувати самостійно. Але у будь-якому випадку визначення стану 
вивченості теми доцільно розпочинати зі знайомства з інформаційними 
виданнями, які містять оперативні систематизовані відомості про документи 
(опубліковані, неопубліковані), найсуттєвіші сторони їх змісту. Інформаційні 
видання, на відміну від звичайних бібліографічних посібників, включають не 
лише відомості про надруковані праці, а й ідеї та факти, що в них містяться. Крім 
оперативності, їх характеризують новизна поданої інформації, повнота охоплення 
джерел і наявність довідкового апарату, що полегшує пошук і систематизацію 
літератури. 

Інформаційні видання випускають інститути, служби науково-технічної 
інформації (НТІ), центри інформації, бібліотеки. Вони охоплюють усі галузі 
народного господарства. 

Не дивлячись на існуючу повсюди нині комп’ютерну мережу Internet, для 
складання списку джерел з обраної досліджуваної теми доцільно використовувати 
наявні в бібліотеках систематичні, абеткові і предметні каталоги ( в т. ч. і 
електронні), різноманітні бібліографічні й довідкові видання (посібники і 
покажчики з окремих тем і розділів), виноски і посилання в монографіях, 
підручниках, енциклопедіях, енциклопедичних словниках тощо.  
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Накопичення наукової інформації в бібліотеках здійснювалося з часів їх 
появи, а тому за своєю інформативністю вони ще довго будуть переважати 
мережу Internеt, яка з’явилася відносно недавно. І на цей факт слід звертати 
серйозну увагу. Особливо молодим науковцям, чия уява про об’єм і достовірність 
корисної наукової інформації, розміщеної  у системі WWW (World Wide Web), 
досить часто є гіпертрофованою.   

Перегляду повинні підлягати всі види літературних джерел, зміст яких 
пов'язаний із темою наукового дослідження. До них належать матеріали, 
опубліковані в різноманітних вітчизняних і зарубіжних виданнях; неопубліковані 
документи (звіти про науково-дослідницькі і дослідно-конструкторські роботи, 
дисертації, депоновані рукописи, звіти фахівців про міжнародні відрядження, 
матеріали закордонних фірм та ін.), офіційні документи.  

Особливу увагу слід приділяти основним періодичним виданням з вибраної 
проблематики. Відбираючи основні матеріали, слід звертатися до покажчиків 
статей, опублікованих протягом календарного року і розміщених у кінці 
останнього номера журналу за кожний рік видання. 

Важливу роль у визначенні актуальності теми відіграє патентний пошук. 
Його основна мета – визначення рівня наукової і патентної новизни розробок з 
досліджуваного напрямку.  

Значну допомогу в пошуку літературних джерел надають реферативні 
видання, які містять публікації рефератів, що включають скорочений виклад 
змісту первинних документів (або їх частин) з основними фактичними даними і 
висновками. До таких видань належать реферативні журнали, реферативні 
збірники, експрес-інформації, інформаційні листівки та ін. 

Розпочинаючи роботу з пошуку та накопичення літературних джерел, 
науковець має визначитися з глибиною ретроспективи. Досвід роботи провідних 
науковців свідчить, що вона має становити не менше 50 років. У будь-якому разі 
нехтування науковими результатами минулого неприпустиме.   

Особливе значення для пошуку та аналізу виданої раніше літератури має 
ретроспективна бібліографія, призначенням якої є підготовка і розповсюдження 
бібліографічної інформації роботи за певний період часу в минулому. 
Ретроспективна бібліографія представлена широким колом посібників. До їх 
числа входять тематичні покажчики та огляди, списки літератури, каталоги 
видавництв, персональна бібліографія тощо.  

При попередньому вивченні літератури здобувач повинен знайомиться зі 
станом науки в цілому і розробки конкретного питання зокрема. При цьому слід  
фіксувати усі ті ідеї, які можуть стати базовими, узагальнюючими щодо даної 
проблеми. Треба пам’ятати, що така робота здійснюється не для простого 
запозичення матеріалу, а для конструктивного аналізу знайденої інформації і 
вироблення (синтезу) власної концепції. Працюючи над чужими текстами, бажано 
фіксувати власні думки, ідеї, що виникли під час знайомства з працями 
вітчизняних і закордонних авторів. Це послужить основою для здобуття нового 
знання, формування принципово нових підходів у науковій діяльності. 

Найскладнішою є процедура систематизації наукової літератури при її 
огляді й аналізі. Одним із шляхів вирішення цього питання є застосування 
ключових слів. Особливо ефективно користуватися ними, як буде показано 



нижче, при використанні електронних баз даних. 
На основі аналізу літератури укладається огляд літератури за темою, 

уточнюються тема, об'єкт і предмет дослідження. Якісне проходження цього 
етапу може обумовлювати формулювання наукових ідей і гіпотез. 

Огляд літератури за темою на завершальному етапі роботи покликаний не 
лише пов'язати проведене дослідження із загальним станом науки, а й порівняти 
отримані результати з даними інших дослідників, точку зору здобувача з 
поглядами інших науковців, визначити загальні тенденції в науці, підтвердити 
актуальність теми дослідження.  

В кінцевому рахунку, як уже підкреслювалося вище, результати цієї роботи 
дозволяють досліднику цілком виважено і обґрунтовано сформулювати науково-
технічну проблеми, мету, робочу гіпотезу(и),  об’єкт, предмет і задачі подальшого 
наукового дослідження. 

 

 2.3. Особистий архів науковця 
 
 З часом у дослідника накопичуються різноманітні за формою та змістом 
документи: конспекти, рукописи, картотеки, вирізки, фотографії, касети, дискети 
тощо, які в сукупності утворюють особистий архів. Крім того, науковець має 
певну кількість книг, періодичних видань, інших видів опублікованих документів, 
що складають його особисту бібліотеку. 

Ведення власного архіву є обов'язковим для науковця. Оскільки обсяг 
інформаційних документів, використовуваних особисто, як правило, великий, то 
ці матеріали треба відповідним чином організувати. Інакше значно утруднюється 
пошук необхідної інформації, знижується ефективність роботи. 

Перед початком роботи з науковими матеріалами науковцю слід завести 
робочий зошит-конспект. У ньому він може фіксувати вихідні дані документа, 
записувати власні міркування з розглядуваного питання, ставити перед собою 
задачі і завдання для наступної роботи тощо. 

Кожен запис має бути пронумерований. Ще краще, коли паралельно з 
такими записами ведеться наукова база даних. Із сучасного програмного 
забезпечення найпростішим, але досить ефективним для цього є Microsoft Office 
Access. Для прикладу розглянемо розроблені на основі цієї програми бази даних 
літературних джерел (додаток А), патентів (додаток Б) і авторефератів дисертацій 
(додаток В). 

При роботі з першоджерелами (див. додаток А) у базу даних заносяться: 
- номер того документу, який зафіксований дослідником у згаданому вище 

зошиті-конспекті; 
- прізвища та ініціали авторів; 
- назва роботи (книги, статті, тез, реферату тощо); 
- джерело, номер і рік видання (видавництво книги, назва журналу тощо); 
- ключове слово (код). 

 База даних патентів та інших подібних документів може мати наступну 
структуру (див. додаток Б): 



- номер документу (патенту). 
- клас; 
- дата публікування; 
- джерело публікування; 
- країна; 
- прізвище і ініціали авторів винаходу; 
- назва винаходу; 
- ключове слово (код); 
- примітка. 

 Важливу інформацію щодо новизни та глибини розроблення тієї чи іншої 
проблеми містять автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеню 
кандидата/доктора наук. Приблизна структура бази даних цих джерел інформації 
може бути такою (додаток В): 

- порядковий номер документу із зошита-конспекту; 
- прізвище та ініціали автора; 
- тема дисертаційної роботи; 
- шифр спеціальності і науковий ступінь (К – кандидат, Д – доктор наук); 
- об’єкт і предмет дослідження; 
- ключові слова. 

 Аналогічні бази даних можна створювати і на інші літературні джерела на 
наукові матеріали за тематикою дослідження. 
 Алгоритм роботи з таким чином оформленими базами дуже простий. За 
ключовим словом дослідник легко знаходить один або кілька номерів потрібних 
йому джерел. Після цього він, використовуючи номер джерела, знаходить 
відповідний ґрунтовний запис щодо нього у зошиті-конспекті. А там, як уже 
підкреслювалося, крім вихідних даних джерела розміщені власні 
розмірковування, аналізи, зауваження, різного роду примітки дослідника.   

Зошити-конспекти доцільно зберігати в папках з написами на корінці. Касети, 
дискети, слайди та інші документи подібної форми зберігаються в спеціальних 
коробках. Кожну  із них надписують і заносять у електронну базу даних.  
 

Питання для самоперевірки 
 

  1. У чому полягає суть стратегії наукових досліджень? Назвіть основні її       
      етапи. 
 2. Суть методики роботи із літературними джерелами. 
 3. Для чого потрібен особистий архів науковця? 
 4. Назвіть приблизну структуру бази даних літературних джерел. Яку роль  
      у ній відіграють ключові слова? 
  


