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ВИБІР НАПРЯМУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 

 

МЕТА РОБОТИ – оволодіти знаннями про основні напрями на-

укових досліджень. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

1.1  Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

  що являють собою наукові факти, наукові закони, поняття, 

принципи, концепції, парадигма; 

 чим відрізняються методологія, метод і методика наукового до-

слідження; 

 поняття гіпотези наукового дослідження. 

 Скласти звіт по роботі: 

  номер, найменування та мета роботи; 

  наукові факти, наукові закони, поняття, принципи, концепції, 

парадигма; 

 методологія, метод і методика наукового дослідження; 

 поняття гіпотези наукового дослідження. 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Що являють собою наукові факти, наукові закони, поняття, 

принципи, концепції, парадигма? 

1.2.2 Чим відрізняються методологія, метод і методика наукового 

дослідження?  

1.2.3 Поняття гіпотези наукового дослідження. 

 

1.3 Рекомендована література 

1. Адаменко М. І., Бейлін М. В. Основи наукових досліджень. 

Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с. 
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2. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та ор-

ганізація наукових досліджень: навчальний посібник. Дніпропет-

ровськ: Системні технології, 2008.  264 с. 

3. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний 

посібник. Суми: Університетська книга, 2011. 224 с. 

 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

2.1.1 Вивчити: 

– порядок здійснення наукового дослідження, поняття, функції та 

структура програми дослідження;  

– поняття наукової проблеми; 

– поняття теми дослідження та методика її формулювання; 

– визначення предмета та об’єкта дослідження, мета і завдання до-

слідження;  

– методи наукових досліджень. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Методичні вказівки. 

2.2.2  Навчальна література. 

 

2.3 Теоретичні відомості 

 

2.3.1 Порядок здійснення наукового дослідження. Поняття, 

функції та структура програми дослідження 

Весь процес наукового дослідження, у т.ч. й підготовку магістер-

ської роботи як самостійної науково-дослідницької кваліфікаційної ро-

боти, необхідно поділити на етапи: 

1. Обґрунтування наукової проблеми, формулювання теми дослі-

дження. 

2. Постановка мети і конкретних завдань дослідження. 

3. Визначення об'єкта і предмета дослідження. 



5 

 

4. Накопичення необхідної наукової інформації, пошук літератур-

них та інших джерел відповідно до теми і завдань дослідження, їх ви-

вчення й аналіз. 

5. Відпрацювання гіпотез і теоретичних передумов дослідження. 

6. Вибір системи методів проведення дослідження. 

7. Обробка, аналіз, опис процесу та результатів дослідження, що 

проводилося згідно з розробленою програмою і методикою. 

8. Обговорення результатів дослідження. 

9. Формулювання висновків та оцінка одержаних результатів, їх 

публічний захист. 

Проведення дослідження започатковується розробкою програми. 

Обґрунтування наукової проблеми, вибір та формулювання 

теми дослідження – це початковий етап будь-якого дослідження. Сто-

совно магістерської роботи важливими є її актуальність і практична 

спрямованість.  

Програма дослідження – це документ, який регламентує всі 

етапи, стадії підготовки, організації та проведення конкретного дослі-

дження. Програма дослідження містить теоретичні обґрунтування ме-

тодологічних підходів і методичних прийомів вивчення певного явища 

або процесу. 

Програма визначає проблему, мету, завдання дослідження, ме-

тоди їх вирішення, а також основні шляхи і форми впровадження в 

практику очікуваних результатів. Вона виконує роль стрижневого ко-

реня дослідження, зумовлюючи його змістовно-смислову цінність, як-

ість та надійність отриманої інформації. 

Серед основних вимог до формування програми визначають такі 

(рис.1): 

Програма дослідження виконує три основні функції: 

 методологічну – дає змогу визначити проблему, задля якої здій-

снюється дослідження; сформулювати його мету і завдання; зафіксу-

вати вихідні положення про досліджуваний об’єкт; зіставити дане дос-

лідження з тими, що проводилися раніше; 

 методичну – дає можливість розробити загальний логічний 

план дослідження; визначити методи збору і аналізу інформації; розро-

бити процедуру дослідження; провести порівняльний аналіз отриманих 

результатів; 
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 організаційну – забезпечує розробку чіткої системи розподілу 

праці між членами дослідницької групи; налагодження контролю за хо-

дом і процесом дослідження, публікацію результатів тощо. 

 

 
 

Рис. 1 – Вимоги до формування програми дослідження 

 

Створення програми розпочинається з розробки концепції дослі-

дження, яка визначає його основну ідею. Концептуальні положення до-

слідження фіксують у методологічному розділі програми. 

Методологічний розділ включає: 

 проблемну ситуацію, яка зумовлює необхідність проведення до-

слідження (чому проводиться); 

 вибір теми дослідження; 

 визначення об’єкта і предмета дослідження; 

 структурний (логічний) аналіз об’єкта; 

 визначення мети і основних завдань дослідження; 

 обґрунтування робочих гіпотез (гіпотези не є обов’язковим еле-

ментом програми); 

Методико-процедурний розділ містить: 

 Методику дослідження (методи збирання, обробки та аналізу да-

них); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретико-методологічна обґрунтованість 

Структурна повнота, тобто наявність у 

програмі всіх структурних елементів 

Логічна послідовність всіх структурних 

елементів 

Гнучкість програми 
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 Формування вибіркової сукупності (тип вибірки, структура ви-

біркової сукупності, обсяг вибірки); 

 Інструментарій для збору інформації. 

Рівень достовірності основних результатів наукового дослі-

дження значно підвищується, якщо вони базуються на експеримента-

льних даних. Тому програма повинна включати розділ експеримента-

льних досліджень. Завершується експеримент переходом від емпірич-

ного вивчення до обробки отриманих даних, логічних узагальнень, ана-

лізу і теоретичної інтерпретації отриманого фактичного матеріалу. 

Результати наукового дослідження подаються у вигляді підсум-

кового документа: інформації, інформаційної записки, аналітичної за-

писки чи звіту про науково-дослідну роботу. 

Для оптимізації роботи, щоб при найменших затратах отримати 

найкращі результати, необхідне планування наукового дослідження. 

Робочий план становить основу, визначає загальну спрямова-

ність дослідження та послідовність його проведення. Структура плану 

визначається обсягом і складністю дослідження. План може складатись 

із остаточно сформульованих пунктів, які повністю відображають їх 

змістовне наповнення, або тез, що в основних рисах характеризують 

положення дослідження. 

На більш пізніх стадіях виконання дослідження можна підготу-

вати план-проспект – реферативне викладення отриманих результатів 

у послідовності їх розміщення у рукописі. 

План доцільно будувати за такою схемою: вступ, розділи, параг-

рафи, висновки, список використаної літератури, додатки. 

Послідовність та етапи виконання наукових досліджень 

Початком наукового дослідження є докладний аналіз сучасного 

стану проблеми, яка розглядається. Він здійснюється на основі інфор-

маційного пошуку з широким використанням ЕОМ. При цьому вико-

ристовуються різні джерела інформації, які знаходяться в Україні, а та-

кож всесвітня комп`ютерна мережа Internet. 

На основі аналізу проблеми складаються огляди, реферати й екс-

прес-інформації, дається класифікація основних напрямів і визнача-

ються конкретні завдання дослідження. Далі здійснюється вибір ме-

тоду дослідження з використанням критеріїв його оцінки, складається 
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план-графік виконання робіт та розраховується очікуваний економіч-

ний ефект. 

Власне виконання наукових досліджень полягає в розв`язанні по-

ставлених на початку завдань. Найчастіше у фундаментальних і прик-

ладних дослідженнях використовується математичне або фізичне мо-

делювання, а також поєднання цих методів. Математичне моделю-

вання включає в себе декілька послідовних кроків. Це складання мате-

матичної моделі досліджуваного процесу на основі зібраних даних або 

використання готової моделі досліджуваного процесу на основі зібра-

них даних, або використання готової моделі з корегуванням основних і 

допоміжних факторів, що в багатьох випадках дозволяє спростити та 

пришвидшити дослідження. Для зручності розв`язання поставленого 

завдання математичний опис явища виконується у безрозмірних оди-

ницях на основі теорії подібності. Далі здійснюється вибір способу 

розв`язання завдання (аналітичний або наближений) з урахуванням де-

кількох умов, а саме: необхідної точності; тривалості виконання; опти-

мальних матеріальних витрат. Оброблення результатів експерименту 

виконується за допомогою ЕОМ. На основі широкого застосування ма-

тематичної теорії планування експерименту отримують результати у 

вигляді математичних рівнянь, будують графіки і номограми, які хара-

ктеризують закономірності процесу, що досліджується. 

Фізичне моделювання може здійснюватися на модельній (лабора-

торній) або натурній установці. Для цього розробляються креслення ус-

тановки, визначається діапазон основних параметрів, добирається ви-

мірювальна апаратура, а також складається програма проведення дос-

ліджень. 

Експерименти можуть здійснюватися за класичною схемою (коли 

послідовно перебираються вибрані фактори) або з використанням ма-

тематичної теорії планування експерименту. Після виконання про-

грами досліджень проводиться перевірка правильності одержаних ре-

зультатів, оброблення одержаних даних і отримання відповідних рів-

нянь та оцінюється помилка розрахунку за ними. Під час фізичного мо-

делювання широко використовується ЕОМ – для керування експериме-

нтом і обробки його результатів. 
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Завершенням наукової розробки є аналіз отриманих результатів 

та їх оформлення. Виконується зіставлення результатів теорії та експе-

рименту, дається аналіз їх можливих відмінностей. Складається звіт 

про проведені наукові дослідження, який оформляється за державним 

стандартом. 

Етапи виконання науково-дослідних робіт 

Можна виділити шість основних етапів виконання прикладної 

науково-дослідної роботи, а саме: 

 формулювання теми (ознайомлення з проблемою, складання те-

хніко- економічного обґрунтування, попереднє визначення очікуваного 

економічного ефекту від впровадження); 

 формулювання мети і завдань дослідження (літературний огляд, 

зіставлення і критика проблемної інформації, узагальнення і висвіт-

лення стану питання за темою); 

 теоретичні дослідження (вивчення фізичної суті явища, форму-

лювання гіпотези, вивід математичних залежностей та їх теоретичний 

аналіз); 

 експериментальні дослідження (розробка мети і завдань експе-

рименту, планування, засоби вимірювання, дослідна установка, прове-

дення експериментів, опрацювання результатів); 

 аналіз і оформлення результатів наукових досліджень (загаль-

ний аналіз теоретичних і експериментальних досліджень, зіставлення 

їх результатів, аналіз розходжень, уточнення теорії, у разі потреби, про-

ведення додаткових експериментальних досліджень); 

 упровадження і визначення економічного ефекту (розрахунок 

річного економічного ефекту, передача для впровадження у виробниц-

тво, авторський нагляд за впровадженням або розроблення технічного 

завдання на дослідно-конструкторську роботу). 

Етапи дослідно-конструкторської розробки: 

 формулювання теми, мети і завдань дослідження; 

 вивчення літератури, проведення досліджень до технічного про-

ектування експериментального зразка; 
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 технічне проектування (розробка варіантів технічного проекту, 

розрахунки, розробка креслень, виготовлення вузлів, узгодження тех-

нічного проекту та техніко-економічного обґрунтування); 

 робоче проектування (розробка загального вигляду, вузлів, де-

талей, пояснювальної записки для виготовлення дослідного зразка); 

 виготовлення  дослідного зразка (проектування технологічного 

процесу виготовлення, розробка технологічних карт і проекту органі-

зації робіт, виготовлення деталей, складання зразка, підключення, до-

водка, регулювання; стендові й виробничі випробування); 

 доопрацювання дослідного зразка; 

 державні випробування (передача зразка спеціальній комісії, ви-

пробування за методикою і оформлення акту держвипробування). 

Наведені етапи робіт відповідають вимогам чинного Держстанда-

рту щодо послідовності виконання і оформлення результатів наукових 

робіт. 

 

2.3.2 Поняття наукової проблеми 

Наукове дослідження не лише розпочинається з виявлення і фор-

мулювання проблеми, а й постійно має справу з новими проблемами, 

оскільки вирішення однієї з них призводить до виникнення множини 

інших. Рівень наукового дослідження здебільшого визначається тим, 

наскільки новими й актуальними є проблеми, над якими працює дослі-

дник.  

Вибір і постановка таких проблем обумовлюються об'єктивними 

та суб'єктивними умовами. Вирішення проблеми завжди передбачає 

вихід за межі відомого і тому не може знаходитися за допомогою напе-

ред відомих правил і методів, що, однак, не виключає можливості і до-

цільності планування дослідження. 

Наукову проблему часто характеризують як «усвідомлене не-

знання». Дійсно, наукова проблеми виникає разом із розумінням того, 

що наявні знання є неповними, і цю ситуацію можна виправити лише в 

результаті подальшого розвитку науки та практики. 

Отже, наукова проблема – це форма наукового мислення, зміст 

якої становить те, що не досліджено людиною, але потребує пізнання, 

тобто це питання, котре виникло у процесі пізнання або практичної ді-

яльності, і потребує відповідного науково-практичного вирішення. Це 
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не застигла форма, а процес, який охоплює два основні етапи: постано-

вку проблеми та її вирішення. Вміння правильно поставити проблему – 

необхідна передумова її успішного вирішення. «Формулювання про-

блеми, – зазначав А. Ейнштейн, часто суттєвіше, ніж її вирішення, ко-

тре може бути справою лише математичного чи експериментального 

мистецтва. Постановка нових питань, розвиток нових можливостей, ро-

згляд старих проблем під новим кутом зору вимагають творчої уяви і 

відтворюють дійсний успіх у науці». 

Проблему наукових досліджень вибирають, виходячи з фахової 

готовності та зацікавленості: планів науково-дослідних робіт установи 

(науково-дослідної тематики, що передбачається планами галузевих 

міністерств, відомств, академій наук, закладів освіти, тематичних за-

вдань, замовлень на проведення досліджень); цільових комплексних, 

галузевих і регіональних науково-технічних програм. 

Під проблемою ми розуміємо невідповідність між необхідним 

(бажаним) і фактичним станом справ. Тому будь-яку наукову проблему 

можна подати як взаємодію двох елементів – знання та незнання. Ви-

ходячи з цього, проблемою стає практична або теоретична ситуація, в 

якій відсутнє рішення щодо відповідних обставин або існуюче рішення 

лише частково розв’язує дану проблему. 

Проблему можна виявити лише добре орієнтуючись в певній га-

лузі при порівнянні того, що вже відоме, і того, що слід виявити. Сут-

ність проблеми – це протиріччя між встановленими фактами у практиці 

соціальної роботи та їх теоретичним усвідомленням. Наукова проблема 

не висувається довільно, вона є результат глибокого вивчення стану 

практики і наукової літератури як вітчизняної, так і закордонної, відо-

бражаючи протиріччя, які накопичилися в конкретній галузі. Джерелом 

проблеми, як правило, є вузькі місця, конфліктні ситуації, породжені у 

процесі практичної діяльності. Виникає потреба їх подолання, тому й 

постають завдання породженні практикою. 

У залежності від того, існують чи відсутні методи вирішення про-

блеми, а також уявлення про те, що саме вважати рішенням проблеми, 

їх. Поділяють на: 

 показові проблеми; 

 логічні проблеми; 

 риторичні проблеми; 
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 дослідницькі проблеми. 

У показових проблемах (завданнях) відомий метод вирішення та 

відомо, що вважати рішенням. Такі проблеми застосовуються у нав-

чанні (завдання з математики з відповідями у кінці книжки). 

У логічних проблемах (завданнях) також відомий метод, але не 

відомий результат рішення. Такі проблеми тренують і випрацьовують 

кмітливість, вміння розмірковувати послідовно і зрозуміло (подібні 

вправи з логіки). 

Риторичні проблеми схожі на питання, відповіді, на які самі со-

бою зрозумілі. Усе зводиться до пошуку методу, завдяки якому може 

бути отриманий вже відомий у загальних рисах результат (наприклад, 

головоломка). 

Дослідні проблеми потребують пошуку того методу, за допомо-

гою якого можна знайти прийняте рішення. Як бачимо, дослідні про-

блеми най- більш складні й потребують творчого підходу, адже в них 

відсутні як методи вирішення, так і саме рішення. 

Наукова проблема – питання, що потребує наукового вирі-

шення; сукупність нових діалектично складних теоретичних або прак-

тичних питань, які суперечать існуючим знанням або прикладним ме-

тодикам у конкретній науці та потребують вирішення за допомогою на-

укових досліджень. 

На основі ретельного вивчення вітчизняних та зарубіжних публі-

кацій у вибраному та суміжних наукових напрямах формулюють осно-

вну проблему і в загальних рисах визначають очікуваний результат. Ва-

жливим під час формулювання проблеми є вивчення стану наукових 

розробок у цьому напрямі, у процесі якого слід розділити: 

1) знання, що набули загального визнання наукової спільноти та 

перевірені на практиці; 

2) питання, які є недостатньо розробленими і вимагають наукового 

обґрунтування; 

3) невирішені питання, сформульовані у процесі теоретичного 

осмислення, запропоновані практикою або ті, що виникли під час ви-

бору теми. 

Такий підхід надає змогу з’ясувати зміст проблеми. Розробка 

структури проблеми передбачає виділення тем, розділів, питань. У ко-
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жній темі виявляють орієнтовну сферу дослідження. Потім її конкрети-

зують, провівши внутрішній причинно-наслідковий аналіз і виявивши 

всі змістовні сторони. Тому виділяють похідні проблеми, кожна з яких 

має стати об’єктом деталізації доти, доки не будуть визначені конкре-

тні завдання – зміст поставленої проблеми. Важливим моментом конк-

ретизації проблеми є обмеження кола питань, які необхідно вивчити. 

Необхідно вивчити історичні аспекти та сучасний стан проблеми, 

оскільки це є важливим елементом пошуку правильного рішення. Слід 

також виявити коло питань, які стануть відправною точкою при визна-

ченні перспектив подальшого вивчення проблеми. Наукова проблема 

має бути актуальною, науково значимою та вирізнятись новизною. 

Для обґрунтування актуальності проблеми необхідне висвітлення 

кількох позицій, зокрема посилання на документи, у яких визначаються 

соціальні замовлення у сфері освіти та її практичних потреб, що харак-

теризуються недостатністю тих чи інших наукових знань, які потребу-

ють вирішення. 

Наступне завдання, яке постає перед дослідником – як слід поста-

вити проблему, щоб вона змогла виконати своє призначення. Адже ві-

рно поставлена проблема – це вже наполовину її вирішення. Виходячи 

з важливості питання, наведемо логічні правила постановки проблем: 

 відділити відоме від невідомого, тобто зафіксувати те проти-

річчя, яке лягло в основу проблеми, а також спробувати описати ре-

зультат, який очікується; 

 розробити структуру проблеми, іншими словами йдеться про її 

конкретизацію. Це здійснюється шляхом поділу проблеми на підпи-

тання: без відповіді, на які не можна отримати відповіді та на основне 

проблемне питання; 

 групування та визначення послідовності вирішення підпитань; 

 вивчення умов, необхідних для вирішення проблеми (включа-

ючи методи, засоби, прийоми); 

 застосування методу аналогії, тобто знаходження серед уже ви-

рішених проблем аналогічній тій, що вирішується; 

 обґрунтування актуальності, тобто доведення доцільності поста-

новки та вирішення проблеми. 

В працях науковців пропонується така схема постановки про-

блеми: 
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 Що відомо? 

 Що дано? 

 В чому полягають умови? 

 Чи не зустрічалося раніше таке? 

 Чи є якась подібна проблема? 

 Чи можна нею скористуватися? 

 Чи можна застосувати її результати або використати метод вирі-

шення? 

Для формулювання проблеми необхідно не лише оцінити її зна-

чення для розвитку науки і практики, а й мати методи і засоби її вирі-

шення. По суті, вибір проблем здебільшого визначає напрямок науко-

вого пошуку, стратегію і тактику дослідження. Вибір, постановка і ви-

рішення проблем залежать як від об'єктивних, так і суб'єктивних фак-

торів. До перших можна віднести: ступінь зрілості і розвитку об'єкта 

дослідження; рівень стану знань, теорій у певній галузі науки; потреби 

суспільної практики; наявність спеціальних технічних засобів, методів 

і методики дослідження. 

Суб'єктивні фактори також суттєво впливають на постановку і ви-

рішення проблем; передусім – це наукові інтереси та практичний дос-

від дослідника, оригінальність мислення, наукова сумлінність, мора-

льне задоволення, яке він отримує при дослідженні, тощо. 

Перед початком дослідження необхідно провести попередню ро-

боту з метою формулювання наукової проблеми та визначити шляхи її 

розв'язання. Така робота може здійснюватися, наприклад, у спосіб, на-

ведений нижче. 

 Виявлення нових фактів та явищ, що не можуть пояснюватись 

існуючими теоріями, а також практичних проблем, які потребують на-

укового обґрунтування і вирішення. Попередній аналіз повинен розк-

рити характер та обсяг нової інформації, що спонукає дослідника до 

наукового пошуку та створення нових теорій. 

 Попередній аналіз та оцінка тих ідей і методів вирішення про-

блеми, котрі можна висунути на основі нових фактів та існуючих тео-

ретичних передумов. Отже, відбувається висування, обґрунтування й 

оцінка тих гіпотез, з допомогою яких передбачається розв'язати про-
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блему. При цьому не ставиться завдання конкретної розробки однієї гі-

потези, а проводиться порівняльна оцінка різних гіпотез, ступеня їх ем-

піричної і теоретичної обґрунтованості. 

 Визначення мети вирішення і типу проблеми, її зв'язок з іншими 

проблемами. Більш повне і комплексне розв'язання проблеми передба-

чає наявність відповідної за обсягом та якістю емпіричної інформації, 

а також певного рівня розвитку теоретичних уявлень, тому досліднику 

дуже часто необхідно відмовитися від повного вирішенням проблеми й 

обмежуватися вужчим або частковим варіантом. 

 Попередній опис та інтерпретація проблеми. Після виконання 

попередніх етапів створюється можливість точнішого опису, формулю-

вання і тлумачення проблеми за допомогою наукових понять, катего-

рій, принципів і суджень. Дослідник повинен з'ясувати специфіку зв'я-

зку між емпіричними даними, на яких базується проблема, і тими тео-

ретичними гіпотезами і припущеннями, котрі висуваються для її вирі-

шення. 

 

2.3.3 Тема дослідження та методика її формулювання 
На думку багатьох вчених, вибрати тему інколи більш складно, 

ніж здійснити саме дослідження. Так це чи ні, однак вибір теми є най-

відповідальнішим етапом у діяльності дослідника, бо від теми, як свід-

чить практика, залежить подальша діяльність і результат дослідження. 

При обранні теми дослідник повинен враховувати наступні вимоги до 

неї.  

По-перше, тема повинна бути актуальною, містити елемент нови-

зни і бути перспективною. Актуальність теми полягає у її важливості, 

значущості в даний час. Визначити актуальність теми теоретичного до-

слідження може лише досвідчений вчений відповідної галузі або нау-

ковий колектив. Це пояснюється відсутністю чітких критеріїв для вста-

новлення рівня актуальності означених досліджень та необхідністю 

широкої обізнаності з проблемою. Актуальність прикладних наукових 

розробок визначати легше, оскільки більш актуальною буде та тема, 

яка забезпечує більший економічний ефект. 

Інколи молоді дослідники вважають, що досить по-новому сфор-

мулювати тему і вона буде актуальною. Така думка помилкова, адже не 
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все нове є прогресивним і не все старе - консервативним. Елемент но-

визни буде ознакою актуальності теми наукового дослідження тільки у 

тому разі, коли тема націлена на вирішення нової задачі, коли вона в 

такій постановці ніколи не розроблялась і не розробляється в даний час. 

Наявність новизни дає досліднику підстави твердити, що він вперше 

отримав відповідні результати, вперше сформулював та обґрунтував 

теоретичні положення, вперше розробив рекомендації, впровадження 

яких в практику дало значний економічний ефект, вперше ввів у науко-

вий обіг ті чи інші досі невідомі джерела, концепції, теорії тощо. Ін-

шими словами, актуальною та новою може бути лише перспективна 

тема, розв'язання якої означає подальший розвиток економічної науки. 

По-друге, при виборі теми дослідник повинен враховувати наяв-

ність теоретичної бази, завдяки якій він може отримати максимально 

повну уяву про те, що у досліджуваній галузі економічної науки вже 

зроблено і що необхідно зробити. Іншими словами, щоб обрати тему, 

дослідник повинен познайомитися з фундаментальною літературою з 

теми. Причому таке знайомство здійснюється, як правило, в ретроспе-

ктивному плані, тобто від останніх за часом джерел до більш ранніх. 

Працюючи з теоретичними джерелами, необхідно пам'ятати, що в кож-

ному з них, особливо в частині формулювання загальних висновків, 

присутній момент суб'єктивного. А це означає, що читати треба праці 

різних авторів, в тому числі й зарубіжних. 

По-третє, вибираючи тему, необхідно враховувати можливість її 

виконання саме в цьому вищому навчальному закладі чи науковій ус-

танові. Справа в тому, що кожна кафедра, будь-який інший науковий 

підрозділ, як правило, має свій профіль, кваліфікацію і компетентність. 

Відповідна спеціалізація наукових досліджень цілком виправдана, 

оскільки сприяє підвищенню теоретичного рівня досліджень, поліп-

шенню їх якості та піднесенню ефективності. Проте в окремих випад-

ках наукові колективи свідомо йдуть на виконання непрофільних тем, 

близьких до основної тематики. Робиться це з міркувань розвитку іні-

ціативи та творчості, виключення монополізму, що може мати місце 

при вузькоспеціалізованій тематиці досліджень окремих колективів. 

По-четверте, при виборі теми наукового дослідження слід врахо-

вувати зв'язок її з конкретними господарськими планами, основними 



17 

 

потребами виробництва на даному етапі. Адже будь-яка тема в кінце-

вому рахунку варта дослідження тільки за умови, що отримані резуль-

тати будуть впроваджені у виробництво, тобто знайдуть відповідне за-

стосування. Якщо на етапі обрання теми стає зрозуміло, що результати 

дослідження не будуть впроваджені , то таку тему розробляти не слід. 

Безпомилково визначитися в цьому питанні досліднику можуть допо-

могти відвідування великих підприємств, галузевих та академічних ін-

ститутів, кафедр споріднених вищих навчальних закладів. Доцільно та-

кож скористатися консультаціями провідних вчених, відомих господа-

рників та виробничників. 

Тема дослідження – методологічна характеристика дослідження; 

відображає проблему в її характерних рисах, окреслює межі  дослі-

дження, конкретизуючи основний задум та створюючи передумови ус-

піху роботи в цілому. 

Тема – частина наукової проблеми, яка охоплює одне або кілька 

питань дослідження. Тема формується на основі загального ознайом-

лення з проблемою, в межах якої буде проводитись дослідження. У фо-

рмулюванні теми важливо відобразити об’єкт, предмет і мету (призна-

чення даного дослідження, його адресат). Неправильне формулювання 

теми веде до довільного тлумачення проблеми і нерідко до стихійного 

збирання фактів. Типовими помилками дослідників-початківців є фор-

мулювання «безпроблемних» тем. Тема повинна розв’язувати нову на-

укову задачу, тобто таку, яка до цього часу ніколи не розроблялась, або 

не повторювала вже відомих істин. Задачі є наукові та інженерні. 

Наукові задачі – це такі, які знаходять принципову новизну в яви-

щах і процесах і які є ще невирішеними. 

Інженерні задачі спрямовані на практичну реалізацію та удоско-

налення існуючих способів, приладів, методів тощо. 

Тема повинна відповідати профілю наукового колективу, який 

має достатню компетентність, спеціалізацію, традиції, досвід, теорети-

чний рівень в розв’язанні тих чи інших наукових задач. Науковий на-

прямок очолює досвідчений керівник – науковець. Наукову проблему 

вирішує, як правило, колектив під керівництвом доктора наук. Наукову 

задачу розв’язують кандидати наук. Конкретні задачі або питання 

розв’язують виконавці, в тому числі наукові працівники, інженерний 

склад і студенти. 
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Процес формування теми дослідження включає такі етапи: 

Перший етап – формулювання проблеми. На основі аналізу супе-

речностей досліджуваного напряму формулюють основне питання 

(проблему) і в загальних рисах – очікуваний результат.  

Другий етап містить розробку структури проблеми. Виділяють 

теми, підтеми, питання. З кожної теми окреслюють орієнтовні межі до-

слідження.  

На третьому етапі визначають актуальність проблеми на да-

ному етапі розвитку науки. Для цього до кожної теми висувають кілька 

заперечень і на основі аналізу методом дослідницького наближення ви-

ключають заперечення на користь реальності даної теми (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2 – Процес формування теми дослідження 

 

Під науковим питанням розуміють конкретні наукові задачі, що 

відносяться до вузької області наукових досліджень. 

При обґрунтуванні проблем їх колективно обговорюють на засі-

даннях учених рад, кафедр у вигляді прилюдного захисту, на якому ви-
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ступають опоненти й ухвалюється остаточне рішення. Після обґрунту-

вання проблеми і визначення її структури науковець обирає тему дос-

лідження.  

Важливим при формулюванні теми є створення дослідником при-

пущення, тобто робочої гіпотези, яка обґрунтовує вірогідну причину 

існування фактів, які спостерігаються. Для гіпотези характерним є те, 

що в ній пропонуються положення з новим змістом, який виходить за 

межі наявних знань, висуваються нові ідеї, які носять вірогідний хара-

ктер, на основі яких відбувається пошук нових даних. Саме в цьому по-

лягає суть і цінність гіпотези як форми розвитку науки.  

Нові думки з’являються як здогадки, значною мірою інтуїтивні. 

Велике значення в цьому процесі має наукова фантазія, без якої в науці 

не висунути жодної нової ідеї. Щоб зробити здогадку здобутком науки, 

необхідно перетворити її на наукову гіпотезу, а фантазію обмежити су-

ворими науковими рамками.  

Головне завдання гіпотези – розкрити ті об’єктивні зв’язки та 

співвідношення, що є визначальними для досліджуваного явища. Ро-

боча гіпотеза є головним методологічним інструментом, що організо-

вує процес дослідження й визначає його логіку. Для вирішення питання 

про те, прийняти чи відкинути дану гіпотезу, її потрібно зіставити з 

альтернативними гіпотезами. Це пов’язано з тим, що для гіпотези хара-

ктерна наявність неоднозначності, через що не можна бути цілком упе-

вненим в її істинності.  

Можливість перевірки гіпотези є логічною вимогою, дотримання 

якої дає право на її висування. Якщо гіпотезу не можна перевірити, 

вона ніколи не приведе до істинного знання. Прогнозованість – це, вла-

сне, безпосередньо зміст гіпотези, що перевіряється, а логічна несупе-

речливість означає, що гіпотеза не вступає у протиріччя з накопиче-

ними фактами, що характеризують дане явище або клас явищ. 

 

2.3.4 Визначення предмета та об’єкта дослідження, мета і за-

вдання дослідження 
Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжують 

проблемну ситуацію й обрані для дослідження. 

Предмет дослідження – це вивчення і дослідження суттєвих 

зв’язків і відношень всередині об`єкта.  
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Предметом дослідження є досліджувані з певною метою власти-

вості, характерні для наукового пізнання, це визначення певного «ра-

курсу» дослідження як припущення про найсуттєвіші для вивчення об-

раної проблеми характеристики об'єкта.  

Об’єкт і предмет дослідження, як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою, як загальне і часткове. В об’єкті виділя-

ється його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спря-

мована основна увага науковця, оскільки предмет дослідження визна-

чає тему наукового дослідження. 

Один і той же об'єкт може бути предметом різних досліджень і 

навіть наукових напрямів. Об'єктом наукового дослідження є навколи-

шній матеріальний світ та форми його відображення у людській свідо-

мості людей, які існують незалежно від нашої свідомості, відбираються 

відповідно до мети дослідження. Об'єкт відносно автономний і має чі-

ткі межі.  

Виділяють об'єкти природні, соціальні, ідеалізовані. Досліджу-

вати можна емпіричні та теоретичні об’єкти. На емпіричному рівні вче-

ний має справу з природними і соціальними об'єктами, теорія оперує 

виключно ідеалізованими об'єктами. Усе це зумовлює істотну різницю 

і в методах дослідження. 

Залежно від ступеня складності виділяють прості і складні об'єкти 

дослідження, відмінність між ними визначається кількістю елементів 

та видом зв'язку між ними. Прості об’єкти складаються з кількох еле-

ментів. До складних відносять об’єкти з невизначеною структурою, 

яку необхідно дослідити, а потім описати. Правильний вибір об'єкта ви-

вчення навколишнього матеріального світу відповідно до мети дослі-

дження сприяє обґрунтованості результатів дослідження.  

Завдання дослідника полягає у визначенні факторів, які вплива-

ють на об'єкт дослідження, відборі та зосередженні уваги на найсуттє-

віших з них. Отже, чим повніше враховано вплив середовища на об'єкт 

дослідження, тим точнішими будуть результати наукового дослі-

дження.  

Вибравши об’єкт наукового дослідження, його предмет і фактори 

визначають його параметри, тобто повноту вивчення об’єкта відпо-
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відно до мети наукового дослідження. Від достовірності визначення па-

раметра дослідження і класифікації об’єктів значною мірою залежать 

результати виконаного дослідження.  

Класифікація об’єктів дослідження найчастіше здійснюється за 

двома методами:  

1) класифікація об’єктів за наявністю і відсутністю ознак – поля-

гає в тому, що більшість об’єктів поділяються на два класи. Один з них 

має певну властивість, а другий не має її.  

2) класифікація об’єктів за видозміною ознак – полягає у тому, що 

члени поділу являють собою такі сукупності предметів, в кожній з яких 

загальна для всіх сукупностей ознака виявляється по особливому, з 

тими чи іншими варіаціями. Для кращого пізнання об’єктів, які вивча-

ються, при будь-якій класифікації, необхідно з самого початку вибрати 

основу поділу 

Одним із важливих творчих етапів вирішення проблеми є визна-

чення мети та завдань наукового дослідження. 

Метою наукового дослідження є всебічне, достовірне вивчення 

об’єкта, явища або процесу, їх структури, зв’язків на основі розробле-

них у науці принципів і методів пізнання; здобуття і впровадження у 

практику корисних і необхідних для суспільства результатів. 

Мета дослідження – це кінцевий результат, на досягнення якого 

воно спрямоване. Вона має адекватно відображатись у темі роботи, мі-

стити в узагальненому вигляді очікувані результати та наукові за-

вдання. 

Чітке формулювання конкретної мети – одна з найважливіших ме-

тодологічних вимог до програми наукового дослідження. Мета дослі-

дження полягає у вирішенні наукової проблеми шляхом удосконалення 

вибраної сфери діяльності конкретного об’єкта. 

Мета конкретизується та розвивається у завданнях дослідження. 

Завдання повинні розглядатись як основні етапи наукового дослі-

дження. Завдання підпорядковуються основній меті і спрямовані на по-

слідовне її досягнення. Вони не можуть формулюватись як «вивчення», 

«ознайомлення», «дослідження» тощо, оскільки таким чином вказують 

не на результат наукової розробки, а на окремі технологічні процеси. 

Завдання дослідження визначають для того, щоб більш конкретно реа-

лізувати його мету. 
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Завдання наукового дослідження, як правило, полягають у: 

 вирішенні теоретичних питань, які пов’язані з проблемою дослі-

дження (введення до наукового обігу нових понять, розкриття їх сутно-

сті і змісту; розроблення нових критеріїв і показників; розроблення 

принципів, умов і факторів застосування окремих методик і методів); 

 виявленні, уточненні, поглибленні, методологічному обґрунту-

ванні суттєвості, природи, структури об’єкта, що вивчається; виявленні 

тенденцій і закономірностей процесів; аналізі реального стану пред-

мета дослідження, динаміки, внутрішніх протиріч розвитку; 

 виявленні шляхів та засобів удосконалення явища, процесу, що 

досліджується (практичні аспекти роботи); обґрунтуванні системи за-

ходів, необхідних для вирішення прикладних завдань; 

 експериментальній перевірці розроблених пропозицій щодо 

розв’язання проблеми, підготовці методичних рекомендацій для їх ви-

користання на практиці. 

Отже, визначення мети і завдань дослідження – важливий етап 

розв’язання наукової проблеми. 

Види типових завдань 

Науковий напрям досліджень у будь-якій галузі виробництва ви-

значається колом типових завдань, спрямованих на розвиток певної га-

лузі. 

Фізичне завдання – виявлення закономірностей механічних, еле-

ктричних, хімічних, теплових явищ, що впливають на якість технологі-

чних процесів, енерговитрати, матеріали. 

Завдання з ідентифікації (опису) – математичний опис причин-

них зв`язків між вхідними, змінними і вихідними характеристиками рі-

зноманітних процесів. 

Завдання з оптимізації – знаходження оптимального співвідно-

шення вхідних змінних для забезпечення заданих вимог до процесу. 

Пошукове завдання – знаходження найбільш ефективного шляху, 

що веде до задоволення вимог, які виникають. 

Виробничі завдання – випробування нових конструкцій облад-

нання; знаходження оптимальних міжремонтних періодів під час екс-

плуатації обладнання та ін. 
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Фундаментальні дослідження – спрямовані на розв`язання  фі-

зичних задач, які дозволяють відкрити нові явища і закономірності під 

час проведення досліджуваних процесів. 

Пошукові дослідження – пошук шляхів створення нової техно-

логії й техніки та нових способів, запропонованих на основі фундаме-

нтальних досліджень. 

Прикладні дослідження – розв`язують завдання ідентифікації та 

оптимізації й спрямовані на досягнення конкретної, раніше визначеної, 

практичної мети. 

Промислові дослідження – виконуються безпосередньо на виро-

бництві. Коли з числа наведених вище завдань визначено тип завдання 

науково-дослідної роботи, тоді можна ґрунтовно розробляти план пос-

лідовного виконання досліджень. 

 

2.3.5 Методи наукових досліджень 

Розмаїття видів людської діяльності зумовлює розмаїття спектрів 

методів, що можуть бути класифіковані за різними основами (критері-

ями), наприклад, методи природничих і методи гуманітарних наук; які-

сні і кількісні методи тощо.  

В сучасній науці склалася багаторівнева концепція методології 

знання, згідно якої методи наукового пізнання за ступенем загальності 

і сфери дії можуть бути поділені на три основні групи:  

• філософські методи;  

• загальнонаукові методи;  

• часткові методи наук (внутрішньо- та міждисциплінарні).  

Загальнонаукові методи дослідження У структурі загальнонау-

кових методів можна виділити такі три рівні:  

1. Методи емпіричного дослідження.  

2. Методи теоретичного пізнання.  

3. Загальнологічні методи і прийоми дослідження.  

1. Методи емпіричного дослідження. До них відносять спосте-

реження, експеримент, порівняння, опис, вимірювання.  

Спостереження – це цілеспрямоване вивчення предметів, що пе-

реважно спирається на дані органів чуттів. Під час спостереження отри-

муються знання не лише про зовнішні сторони об’єкту пізнання, але й 

про його суттєві властивості. Спостереження може бути безпосереднім 
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та опосередкованим. Останнє здійснюється за допомогою різних при-

ладів і технічних засобів, а з розвитком науки стає все більш складним.  

Експеримент – це цілеспрямоване і активне втручання у хід про-

цесу, що вивчається, відповідні зміни об’єкта чи його відтворення у 

спеціально створених і контрольованих умовах. Основними стадіями 

здійснення експерименту є: планування і будова; контроль; інтерпрета-

ція результатів.  

Порівняння – це пізнавальна операція, що лежить в основі умо-

виводів щодо схожості чи відмінності об’єктів (або ступенів розвитку 

одного й того ж об’єкта).  

Опис – пізнавальна операція, що полягає у фіксуванні результатів 

досліду (спостереження чи експерименту) за допомогою певних систем 

позначень, що прийняті у науці.  

Вимірювання – це сукупність дій, що виконуються за допомогою 

засобів вимірювання з метою знаходження числового значення вимі-

рюваної величини у прийнятих одиницях виміру.  

2. Методи теоретичного пізнання. До них відносять формалі-

зацію, аксіоматичний метод, гіпотетико-дедуктивний метод і схо-

дження від абстрактного до конкретного.  

Формалізація – це відображення знання у знаково-символічному 

вигляді (формалізованій мові). Остання створюється для точного ви-

разу думок з метою виключення можливості неоднозначного їх розу-

міння. За умов формалізації роздуми щодо об’єктів переносяться у пло-

щину оперування зі знаками (формулами). Мова формул штучної мови 

стає інструментом пізнання.  

Аксіоматичний метод – це спосіб побудови наукової теорії, при 

якому в її основу покладені деякі вихідні положення – аксіоми (посту-

лати), з яких вся решта тверджень цієї теорії виводиться суто логічним 

шляхом, шляхом доказу.  

Гіпотетико-дедуктивний метод – це метод наукового пі-

знання, сутність якого полягає у створенні системи дедуктивно пов’яза-

них між собою гіпотез, з яких виводяться твердження щодо емпіричних 

фактів. Звідси, метод ґрунтується на виведенні (дедукції) умовиводів з 

гіпотез та інших посилань, істинне значення яких невідоме. А це озна-

чає, що умовивід, отриманий на основі даного метода, буде мати лише 

вірогіднійсний характер.  
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Сходження від абстрактного до конкретного – це метод теоре-

тичного дослідження і викладу, який полягає у русі наукової думки від 

вихідної абстракції (однобічне, неповне знання) через послідовні етапи 

поглиблення і розширення пізнання до результату - цілісного відтво-

рення у теорії предмета, що досліджується. 

3. Загальнологічні методи і прийоми дослідження. До них від-

носяться: аналіз, синтез, абстрагування, ідеалізація, узагальнення, інду-

кція, дедукція, аналогія, моделювання, системний підхід, вірогіднісні 

(статистичні) методи.  

Аналіз – це поділ об’єкта на складові частини з метою їх само-

стійного вивчення. Видами аналізу є механічний поділ; визначення ди-

намічного складу; виявлення форм взаємодії елементів цілого; знахо-

дження причин явищ; виявлення рівня знання та його структури тощо. 

Різновидом аналізу є поділ предметів на класи (множини) і підкласи - 

класифікація і періодизація.  

Синтез – це об’єднання, реальне і розумове, різних сторін, частин 

предмета в єдине ціле. Синтез – це не довільне, еклектичне поєднання 

розрізнених частин, «шматочків» цілого, а діалектична єдність з виді-

ленням сутності.  

Абстрагування – це процес мисленевого відволікання від ряду 

властивостей і відносин явища, яке вивчається, з одночасним виділен-

ням властивостей (насамперед, суттєвих, загальних), що цікавлять дос-

лідника.  

Узагальнення – це процес становлення загальних властивостей і 

ознак предметів. Воно тісно пов’язано з абстрагуванням.  

Індукція – логічний прийом дослідження, що пов’язаний з уза-

гальненням результатів спостереження та експерименту і рухом думки 

від одиничного до загального. Серед індуктивних узагальнень важлива 

роль належить науковій індукції, яка, крім формального обґрунту-

вання, узагальнення, яке отримане індуктивним шляхом, дає додаткове 

змістовне обґрунтування його істинності, – у тому числі за допомогою 

дедукції (теорій, законів). Наукова індукція дає достовірний висновок 

завдяки тому, що акцент робиться на необхідних, закономірних і при-

чинних зв’язках.  

Дедукція – це, по-перше, перехід у процесі пізнання від загаль-

ного до одиничного, виведення одиничного із загального; по-друге, 
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процес логічного висновку, тобто переходу за тими чи іншими прави-

лами логіки від деяких даних пропозицій-посилань до їх наслідків (ви-

сновків). Сутність дедукції полягає у використанні загальних наукових 

положень для дослідження конкретних явищ. У процесі пізнання інду-

кція та дедукція нерозривно пов’язані між собою, хоч на певному рівні 

наукового дослідження одна з них переважає.  

Аналогія – встановлення схожості в деяких властивостях і відно-

синах між нетотожними об’єктами. На підставі виявленої схожості ро-

биться відповідний висновок – умозаключення за аналогією. Аналогія 

дає не достовірні, а вірогіднісні знання. У висновку за аналогією 

знання, яке отримано від розгляду певного об’єкта («моделі»), перено-

ситься на інший, менш досліджений і менш доступний для дослідження 

об’єкт.  

Моделювання – це метод дослідження об’єктів на їх моделях. У 

логіці і методології науки модель – це аналог певного фрагменту реа-

льності.  

Системний підхід – це сукупність загальнонаукових методологі-

чних принципів (вимог), в основі яких лежить розгляд об’єктів як сис-

тем. До числа цих вимог відносяться:  

а) виявлення залежності кожного елемента від його місця і функ-

цій у системі;  

б) аналіз того, наскільки поведінка системи зумовлена як особли-

востями її окремих елементів, так і властивостями її структури;  

в) дослідження механізму взаємодії системи і середовища;  

г) вивчення характеру ієрархічності, притаманного даній системі;  

д) забезпечення всебічного багатоаспектного опису системи;  

є) розгляд системи як динамічної цілісності, що розвивається.  

Вірогіднісно-статистичні методи ґрунтуються на врахуванні 

дії множинності випадкових факторів, які характеризуються стійкою 

частотою. Вірогіднісні методи спираються на теорію вірогідностей, яку 

часто називають наукою про випадкове, а в уявленні багатьох вчених 

вірогідність і випадковість практично неподільні. Вірогіднісно-статис-

тичні методи широко застосовуються при дослідженні масових явищ – 

особливо у таких наукових дисциплінах, як математична статистика, 

статистична фізика, квантова механіка, синергетика та ін. 
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2.4 Хід проведення 

2.4.1 Перевірка викладачем самостійної підготовки студентів до 

лабораторної роботи (наявність письмових відповідей на надані пи-

тання). 

2.4.2 Викладач знайомить студентів з метою, змістом даної ро-

боти та вимогами до захисту. 

2.4.3 Опрацювання студентами матеріалів за п.2.3. 

2.4.4 Захист лабораторної роботи відбувається за допомогою тес-

тів наприкінці заняття за умови правильного оформлення звіту.  

  

2.5 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вмі-

щує дані: 

1. Найменування, номер та мету роботи.  

2. Наукові факти, наукові закони, поняття, принципи, концепції, 

парадигма. 

3. Методологія, метод і методика наукового дослідження. 

4. Поняття гіпотези наукового дослідження. 

5. Порядок здійснення наукового дослідження, поняття, функції та 

структура програми дослідження.  

6. Поняття наукової проблеми. 

7. Поняття теми дослідження та методика її формулювання. 

8. Визначення предмета та об’єкта дослідження, мета і завдання 

дослідження.  

9. Методи наукових досліджень. 

Пункти 1,2,3,4 студент виконує самостійно, як підготовку до ла-

бораторного заняття. 

 

2.6 Контрольні запитання 

2.6.1 Що являють собою наукові факти, наукові закони, поняття, 

принципи, концепції, парадигма? 

2.6.2 Чим відрізняються методологія, метод і методика наукового 

дослідження?  

2.6.3 Що таке гіпотеза наукового дослідження? 

2.6.4 Які пізнавальні завдання вирішуються у процесі наукового 

дослідження? 
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2.6.5 Визначте вимоги які висуваються до формування наукової 

проблеми. 

2.6.6 Якою є послідовність роботи з вибору теми дослідження? 

2.6.7 Визначте основні критерії вибору теми наукового дослі-

дження. 

2.6.8 Якими правилами необхідно користуватись в ході обґрунту-

вання теми наукового дослідження? 

2.6.9 Які спеціальні методи використовуються у наукових дослі-

дженнях? 

2.6.10 Назвіть основні етапи організації наукових досліджень. 
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Додаток А 

 

А.1 Основні наукові поняття 

Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явища (процесу) без про-

міжної аргументації, без усвідомлення всієї сукупності зв’язків, на 

основі яких робиться висновок. 

Наукова ідея базується на наявних знаннях, але виявляє раніше 

непомічені закономірності. 

Наука передбачає два види ідей: конструктивні й деструктивні, 

тобто ті, що мають чи не мають значущості для науки і практики. Свою 

специфічну матеріалізацію ідея знаходить у гіпотезі. 

Гіпотеза – наукове припущення, висунуте для пояснення пев-

них явищ (процесів) або причин, які зумовлюють даний наслідок. На-

укова теорія включає в себе гіпотезу як вихідний момент пошуку іс-

тини, яка допомагає суттєво економити час і сили, цілеспрямовано зіб-

рати і згрупувати факти. Розрізняють нульову, описову (понятійно-те-

рмінологічну), пояснювальну, основну робочу і концептуальну гіпотези. 

Якщо гіпотеза узгоджується з науковими фактами, то в науці її назива-

ють теорією або законом. 

Гіпотези (як і ідеї) мають імовірнісний характер і проходять у сво-

єму розвитку три стадії: 

 накопичення фактичного матеріалу і висунення на його основі 

припущень; 

 формулювання гіпотези і обґрунтування на основі припущення 

прийнятної теорії; 

 перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі уточ-

нення гіпотези. 

Якщо при перевірці результат відповідає дійсності, то гіпотеза пе-

ретворюється на наукову теорію. Гіпотеза висувається з надією на те, 

що вона, коли не цілком, то хоча б частково, стане достовірним знан-

ням. 

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

кономірний розвиток. Закон, винайдений через здогадку, необхідно 

потім логічно довести, лише в такому разі він визнається наукою. 
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Наукові закони – найважливіша ланка в системі наукових знань, 

що відображає найбільш істотні, стійкі, повторювані об’єктивні внут-

рішні зв’язки в природі, суспільстві й мисленні. Зазвичай закони висту-

пають у формі певного співвідношення понять, категорій. 

Для доведення закону наука використовує судження. 

Найбільш високою формою узагальнення й систематизації знань 

є теорія. 

Під теорією розуміють вчення про узагальнений досвід (прак-

тику), що формулює наукові принципи й методи, які дозволяють 

узагальнити й пізнати існуючі процеси і явища, проаналізувати дію 

на них різних факторів і запропонувати рекомендації з викорис-

тання їх у практичній діяльності людей. 

Наука – це сукупність теорій. 

Теорія – вчення, система ідей, поглядів, положень, тверджень, 

спрямованих на тлумачення того чи іншого явища. Це не безпосере-

днє, а ідеалізоване відображення дійсності. Теорію розглядають як су-

купність узагальнюючих положень, що утворюють науку або її розділ. 

Вона виступає як форма синтетичного знання, в межах якого окремі 

поняття, гіпотези і закони втрачають колишню автономність і перетво-

рюються на елементи цілісної системи. 

До нової теорії висуваються такі вимоги: 

 адекватність наукової теорії описуваному об’єкту; 

 можливість заміни експериментальних досліджень теоретич-

ними; 

 повнота опису певного явища дійсності; 

 можливість пояснення взаємозв’язків між різними компонен-

тами в межах даної теорії; 

 внутрішня несуперечливість теорії та відповідність її дослідним 

даним. Теорія являє собою систему наукових концепцій, принципів, по-

ложень, фактів. 

Наукова концепція – система поглядів, теоретичних поло-

жень, основних думок щодо об’єкта дослідження, які об’єднані пев-

ною головною ідеєю. 

Концептуальність – це визначення змісту, суті, сенсу того, 

про що йде мова. 
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Принцип (постулат, аксіома) – найабстрактніше визначення 

ідеї. Під принципом розуміють вихідні положення певної галузі науки. 

Вони є початковою формою систематизації знань (аксіоми евклідової 

геометрії, постулат Бора в квантовій механіці тощо). 

Поняття – це думка, виражена в узагальненій формі, яка ви-

значає суттєві і необхідні ознаки предметів та явищ і взає-

мозв’язки. Якщо поняття увійшло до наукового обігу, його позначають 

одним словом або використовують сукупність слів – термінів. 

Розкриття змісту поняття називають його визначенням. Останнє 

має відповідати двом найважливішим вимогам: 

 вказувати на найближче родове поняття; 

 вказувати на те, чим дане поняття відрізняється від інших по-

нять. Поняття, як правило, завершує процес наукового дослідження, за-

кріплює результати, отримані вченим особисто у своєму дослідженні. 

Сукупність основних понять називають понятійним апаратом тієї чи 

іншої науки. 

Сукупність основних понять називають понятійним апара-

том науки. 

Найбільш широкі поняття називають категоріями. Це самі зага-

льні абстракції. До категорій відносяться філософські поняття форми й 

змісту, у політекономії – це товар і вартість тощо. 

Науковий факт – подія чи явище, яке є основою для висновку 

або підтвердження. Він є елементом, який у сукупності з іншими ста-

новить основу наукового знання, відбиває об’єктивні властивості явищ 

та процесів. На основі наукових фактів визначаються закономірності 

явищ, будуються теорії і виводяться закони. 

Розвиток науки йде шляхом від збирання фактів, їх вивчення й 

систематизації, узагальнення та розкриття окремих закономірностей до 

зв’язаної, логічно стрункої системи наукових знань, яка дозволяє пояс-

нити вже відомі факти і передбачити нові. 

Шлях пізнання починається із живого спостереження з переходом 

до абстрактного мислення, а потім до практичного втілення в життя. 

Процес пізнання включає в себе накопичення фактів. Без систе-

матизації та узагальнення, без логічного осмислення фактів не може іс-

нувати жодна наука. Факти стають складовою частиною наукових 

знань, якщо вони виступають у систематизованому вигляді. 
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Факти систематизуються та узагальнюються за допомогою прос-

тих абстракцій – понять (визначень), які є важливими структурними 

елементами науки.  

Факти становлять реальну основу всіх висновків і узагальнень 

учених. Без систематизації та узагальнення, без логічного осмислення 

фактів не може існувати жодна наука. Факти стають складовою части-

ною наукових знань лише тоді, коли вони виступають у систематизова-

ному, узагальненому вигляді, є основою підтвердження законів дійсно-

сті. Закони і факти у науці набувають певної інтеграції і служать базою 

для більш широких наукових узагальнень за умови, що вони відобра-

жені у теоріях. 

Парадигма - це визнана наукова теорія, що протягом певного 

часу задає модель наукової діяльності. Крім того, парадигма – це й сама 

пануюча модель наукової діяльності, що складає із сукупності теорети-

чних принципів, метрологічних норм, світоглядних установок і цінніс-

них критеріїв. Інакше кажучи, це пануюча концептуальна система, 

стиль мислення в науці. 

Отже, кожна наука разом із законами включає в собі, з одного 

боку, факти і дані досвіду, а з другого – певну систематизацію знання – 

теорію. 

 

А.2 Методологія, метод та методика у науковому дослідженні 

Основою розробки кожного наукового дослідження є сукупність 

пізнавальних засобів, методів, прийомів і певна їх послідовність.  

Метод (від грец. methodos «спосіб», «метод», «шлях») – у най-

більш загальному випадку означає спосіб досягнення мети, певним чи-

ном впорядкована діяльність.  

Науковий метод – це спосіб пізнання явищ дійсності, їх взаємо-

зв'язку і розвитку. Метод як засіб пізнання є способом відтворення в 

мисленні досліджуваного предмета.  

Аналізом та вивченням наукових методів займається методологія 

науки. З одного боку, методологія розуміється як певна система мето-

дів, які застосовуються в процесі пізнання в межах тієї або іншої науки, 

тобто методологія розглядається як частина конкретної науки. З іншого 

боку, методологія виступає як сукупність основних філософських по-
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ложень, які відображають первинні гносеологічні концепції форму-

вання й аналізу наукового знання. У цьому визначенні підкреслюється 

філософський характер розуміння методології. У загальному плані ро-

зрізняють філософську і спеціально-наукову методологію.  

Методологія – це вчення про правила мислення при створенні 

науки, проведенні наукових досліджень. Під методологією науки пере-

важно розуміється вчення про науковий метод пізнання або система на-

укових принципів, на основі яких базується дослідження і здійснюється 

вибір засобів, прийомів і методів пізнання.  

Існує й інший, більш вузький погляд на методологію науки, коли 

вона розглядається як теоретична основа деяких спеціальних, частко-

вих прийомів і засобів наукового пізнання, наприклад, методологія уп-

равління, методологія ціноутворення тощо, але в цьому разі доцільніше 

говорити про методику пізнання і дій.  

Методологічна основа – це науковий фундамент, з позиції якого 

дається пояснення основних наукових явищ і розкриваються їх законо-

мірності. Під методологічною основою наукового дослідження треба 

розуміти основні, вихідні положення, на яких воно базується. Методо-

логічні основи науки завжди існують поза нею і не виводяться із самого 

дослідження. Необхідно також зазначити, що результати наукової і 

практичної діяльності людей залежать не лише від того, хто діє (суб’єкт 

пізнання) або на що спрямована пізнавальна діяльність (об’єкт пі-

знання), а й від того, якими способами, прийомами і засобами здійсню-

ється пізнавальний процес. Мова йде про вирішення проблеми методу 

наукового пізнання або дослідження, котра завжди була і є в центрі 

уваги науковців.  

Важливу роль методу в науковому дослідженні підкреслювало 

багато видатних вчених. Зокрема, російський фізіолог І. П. Павлов 

(1849 – 1936) зазначав: «Метод – найперша, основна річ. Від методу, 

від способу дії залежить уся серйозність дослідника. Вся справа в гар-

ному методі. При гарному методі і не дуже талановита людина може 

зробити багато. А при поганому методі й геніальна людина буде пра-

цювати марно і не отримає цінних, точних даних». Поняття «метод» у 

широкому розумінні означає «шлях до чогось» або спосіб діяльності 

суб’єкта в будь-якій її формі.  
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Інакше кажучи, метод – це спосіб, шлях пізнання і практичного 

перетворення реальної дійсності, система прийомів і принципів, що ре-

гулюють практичну і пізнавальну діяльність людей (суб’єктів).  

Отже, метод зводиться до сукупності визначених правил, прийо-

мів, способів і норм пізнання та дії. Це визначена система приписів, 

принципів, вимог, яка повинна орієнтувати суб’єкт пізнання на вирі-

шення конкретного науково-практичного завдання для досягнення пе-

вного результату в тій чи іншій сфері людської діяльності. Г. Гегель 

зазначав, що метод є засобом, через який суб’єкт співвідноситься з 

об’єктом дослідження.  

Питання методології досить складне, оскільки саме це поняття 

тлумачиться по-різному. Багато зарубіжних наукових шкіл не розмежо-

вують методологію і методи дослідження. У вітчизняній науковій тра-

диції методологію розглядають як учення про науковий метод пізнання 

або як систему наукових принципів, на основі яких базується дослі-

дження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, методів, 

прийомів дослідження. Найчастіше методологію тлумачать як теорію 

методів дослідження, створення концепцій, як систему знань про тео-

рію науки або систему методів дослідження. Методику розуміють як 

сукупність прийомів дослідження, включаючи техніку і різноманітні 

операції з фактичним матеріалом. 

До загальнонаукової методології слід віднести системний підхід, 

застосування якого потребує кожний об’єкт наукового дослідження. 

Сутність його полягає у комплексному досліджені великих і складних 

об’єктів (систем), дослідженні їх як єдиного цілого з узгодженим фун-

кціонуванням усіх елементів і частин. 

Для конкретних наук методологія пізнання (дослідження) є суку-

пністю методів і засобів, спрямованих на вирішення поставлених про-

блем. 

Методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, методів 

дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, 

точної, систематизованої інформації про процеси та явища. 

Функції методології: 

 визначає способи здобуття наукових знань, які відображають 

динамічні процеси та явища; 
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 направляє, передбачає особливий шлях, на якому досягається 

певна науково-дослідницька мета; 

 забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу чи 

явища, що вивчається; 

 допомагає введенню нової інформації до фонду теорії науки у 

вигляд нових понять, категорій, законів, гіпотез, ідей, теорій; 

 забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і по-

нять у науці; 

 створює систему наукової інформації, яка базується на об’єкти-

вних фактах, і логіко-аналітичний інструмент наукового пізнання; 

 організує використання нових знань у практичній діяльності. 

Принципи методології пізнання: 

 принцип єдності теорії і практики; 

 принцип визначеності; 

 принцип конкретності; 

 принцип пізнавальності; 

 принцип об’єктивності; 

 принцип причинності; 

 принцип розвитку. 

Принцип єдності теорії і практики означає, що вони є нерозри-

вно пов’язаними і взаємо-обумовлюють один одного в процесі людсь-

кої діяльності. Розкриває діалектику руху людського знання до істини, 

констатує визначальну роль практики, яка є критерієм істинності тео-

ретичних положень, у процесі пізнання 

Принцип визначеності вимагає повного і всебічного відобра-

ження найбільш істотних сторін і закономірностей об’єктивних проце-

сів, конкретного історичного підходу до їх оцінки. 

Принцип конкретності означає, що відображення дійсності в ми-

сленні істинно – тільки якщо воно конкретно. 

Принцип пізнаванності означає, що об’єктивний світ, що існує 

поза і незалежно від нас, може бути пізнаний, так як немає принципо-

вих перешкод для того, щоб у ході діяльності людина могла освоїти 

зовнішній світ. 
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Принцип підпорядкованості полягає у затвердженні об’єктивної 

закономірності обумовленості одного явища іншим і вимагає враху-

вання різноманіття відносин і зв’язків. 

Принцип розвитку полягає в тому, що формування наукового 

знання відбувається при повному і всебічному відображенні процесів 

становлення розвитку об’єкта пізнання, його протиріч, кількісних і які-

сних змін та їх взаємного переходу. 

Принцип об’єктивності вимагає розгляду процесів, явищ, речей 

такими, якими вони є, без упередженості, в усьому різноманітті їх сто-

рін, зв’язків, відносин. 

У процесі наукового дослідження необхідно розуміти також по-

няття «методика наукового пізнання», котре виражає певну послідов-

ність вирішення конкретного наукового і практичного завдання, а та-

кож сукупність і порядок застосування відповідних методів дослі-

дження.  

Слід чітко розрізняти значення понять «метод», «методика» і «ме-

тодологія».  

Метод – спосіб досягнення мети, розв’язання конкретної задачі; 

сукупність прийомів (операцій) практичного впливу чи теоретичного 

освоєння об’єктивної дійсності з метою її пізнання.  

Методика дослідження – це система правил використання мето-

дів, прийомів та способів для проведення будь-якого дослідження. Сві-

доме застосування науково обґрунтованих методів слід розглядати як 

найсуттєвішу умову отримання нових знань. Дослідник, який добре 

знає методи дослідження і можливості їх застосування, витрачає менше 

зусиль і працює успішніше, ніж той, хто у своєму дослідженні спира-

ється лише на інтуїцію або діє за принципом «спроб і помилок».  

Загалом, методика дослідження – це сукупність прийомів і спо-

собів дослідження, включаючи техніку і різноманітні операції з факти-

чним (емпіричним) матеріалом. Основне призначення методики дослі-

дження полягає у тому, щоб на основі відповідних принципів (вимог, 

умов, обмежень, приписів тощо) забезпечити успішне вирішення ви-

значених завдань, практичних проблем і досягнення мети наукового 

дослідження.  
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Методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, методів 

дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, 

точної, систематизованої інформації про процеси та явища.  

У методології наукових досліджень виділяють два рівня пізнання:  

• теоретичний – висунення і розвиток наукових гіпотез і теорій, 

формулювання законів та виведення з них логічних наслідків, зістав-

лення різних гіпотез і теорій;  

• емпіричний – спостереження і дослідження конкретних явищ, 

експеримент, а також групування, класифікація та опис результатів до-

слідження.  

Сучасна наука володіє потужним арсеналом різноманітних мето-

дів, які призначені для розв'язування різних за своїм характером науко-

вих задач. При проведенні конкретного наукового дослідження вико-

ристовуються ті методи, які можуть дати глибоку й всебічну характе-

ристику досліджуваного явища. Вибір їх залежить від мети і задач дос-

лідження.  

Методи є упорядкованою системою, в якій визначається їх місце 

відповідно до конкретного етапу дослідження, використання технічних 

прийомів і проведення операцій з теоретичним і фактичним матеріалом 

у заданій послідовності.  

В одній і тій самій науковій галузі може бути кілька методик (ком-

плексів методів), які постійно вдосконалюються під час наукової ро-

боти. Найскладнішою є методика експериментальних досліджень, як 

лабораторних, так і польових. У різних наукових галузях використову-

ються методи, що збігаються за назвою, наприклад, анкетування, тес-

тування, шкалювання, однак цілі і методика їх реалізації різні.  

Класифікація методів розроблена недостатньо.  

Досить поширеним є поділ основних типів методів за двома озна-

ками: мети і способу реалізації.  

 першою ознакою виділяються так звані первинні методи, що ви-

користовуються з метою збору інформації, вивчення джерел, спостере-

ження, опитування та ін. Вторинні методи використовуються з метою 

обробки та аналізу отриманих даних – кількісний та якісний аналіз да-

них, їх систематизація, шкалювання та ін. Третій тип представлений ве-

рифікаційними методами і прийомами, що дають змогу перевірити 

отримані результати. Вони зводяться також до кількісного та якісного 
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аналізу даних на основі виміру співвіднесення постійних і змінних чин-

ників.  

 ознакою способу реалізації розрізняють логіко-аналітичні, візу-

альні та експериментально-ігрові методи. До перших належать тради-

ційні методи дедукції та індукції, що різняться вихідним етапом ана-

лізу. Вони доповнюють один одного і можуть використовуватися з ме-

тою верифікації – перевірки істинності гіпотез і висновків.  

Візуальні, або графічні, методи – графи, схеми, діаграми, картог-

рами та ін. дають змогу отримати синтезоване уявлення про досліджу-

ваний об’єкт і водночас наочно показати його складові, їхню питому 

вагу, причинно-наслідкові зв'язки, інтенсивність розподілу компонен-

тів у заданому об’ємі. Ці методи тісно пов'язані з комп'ютерними тех-

нологіями.  

Експериментально-ігрові методи безпосередньо стосуються реа-

льних об’єктів, які функціонують у конкретній ситуації, і признача-

ються для прогнозування результатів. 3 ними пов'язаний цілий розділ 

математики – «теорія ігор»; з їх допомогою вивчаються ситуації в по-

літичних, економічних, воєнних питаннях. Вони використовуються у 

психології («трансакційний аналіз»), соціології («управління вражен-

нями, «соціальна інженерія»), в методиці нетрадиційного навчання.  

У прикладних аспектах гуманітарних наук доцільно використову-

вати математичні методи. Математичний апарат теорії ймовірностей 

дає можливість вивчати масові явища в соціології, лінгвістиці. Матема-

тичні методи відіграють важливу роль при обробці статистичних да-

них, моделюванні. Однак при цьому слід зважати на різницю в природі 

об'єктів і категорій гуманітарних, природничих і математичних наук. 

Проблема полягає у визначенні конкретної гуманітарної сфери, в якій 

застосування математичних методів дає результати.  

Інколи методи поділяють на групи відповідно до їх функціональ-

них можливостей: етапні, тобто пов'язані з певними етапами дослі-

дження, й універсальні, які використовують на всіх етапах. До першої 

групи відносять спостереження, експеримент, а до другої – абстрагу-

вання, узагальнення, дедукцію та індукцію та ін.  

Розрізняють методи теоретичних та емпіричних досліджень. Та-

кий розподіл методів завжди умовний, оскільки з розвитком пізнання 

один науковий метод може переходити з однієї категорії в іншу.  
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Отримання нових знань – це складний творчий процес, що харак-

теризується певною логічною послідовністю наукової діяльності дослі-

дника. Основними формами становлення нового знання є науковий 

факт, наукова проблема, гіпотеза і теорія. Творчий їх розвиток визначає 

логічну послідовність процесу наукового дослідження, зокрема: вияв-

лення дійсних (реальних) фактів, їх пояснення та узагальнення; поста-

новка і формулювання наукової проблеми; формування й обґрунту-

вання наукової гіпотези; побудова теорії та визначення шляхів її прак-

тичної реалізації. 

 

А.3 Гіпотеза наукового дослідження 

На етапі роботи над гіпотезою дослідник пише теоретико-мето-

дологічну частину дослідження: висуває гіпотетичне припущення, яке 

стає основою роботи, складає план роботи, аналізує стан розробки (іс-

торіографію) проблеми, підбирає  необхідні для дослідження джерела 

інформації, обирає методи, прийоми, способи і засоби здійснення дос-

лідження, аргументує необхідність та специфіку їхнього використання. 

Гіпотеза – модель майбутнього наукового знання (можливого на-

укового знання). Вона представляє собою наукове припущення, яке ви-

магає перевірки на досвіді, теоретичного обґрунтування і підтвер-

дження. 

Джерелами розробки гіпотези можуть бути: 

 узагальнення досвіду, аналіз існуючих наукових фактів; 

 подальший розвиток наукових теорій. 

Будь-яка гіпотеза розглядається як відправна точка дослідження, 

яка може підтвердитися або не підтвердитися. Робота над гіпотезою до-

слідження складається з кількох етапів (рис. А.1.). 

 

 
 

Рис. А.1. Етапи роботи над гіпотезою дослідження  
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На етапі висування гіпотези на основі нагромаджених теоретич-

них та емпіричних знань припускається можливість отримання нового 

знання про об’єкт дослідження. Для пояснення одних і тих же фактів 

можуть використовуватись різні гіпотези, а висування взаємовиключ-

них гіпотез вважається помилковим. Якщо для пояснення групи фактів 

висувається кілька суперечливих гіпотез обирається та, яка пояснює 

найбільшу кількість фактів. Не заборонене висування гіпотез, які супе-

речать давно існуючим науковим теоріям. Важливою вимогою до ви-

сування гіпотези є можливість її перевірки. 

Розробка і формулювання гіпотези полягає в обґрунтуванні гі-

потези, визначенні методів дослідження, виборі доказів. Гіпотезу фор-

мулюють у письмовому вигляді, ретельно продумують, обговорюють з 

керівником, в науковому колективі, консультуються з компетентними 

фахівцями. 

На етапі доведення гіпотези проводиться теоретична розробка та 

експериментальна перевірка гіпотези, за необхідності здійснюється 

уточнення і корегування попередніх гіпотез. 

Доведення гіпотези ґрунтується на таких основних елементах: 

 теза – твердження, що має бути доведеним; 

 аргумент – положення, яке використовується для доказу істин-

ності тези (достовірні факти, закони, теореми, аксіоми); 

 форма (демонстрація) – спосіб зв’язку аргументів між собою 

та з тезою (таблиці, графіки, розрахунки тощо). 

 Виділяють два способи доказу гіпотези: 

 прямий – здійснюється шляхом емпіричних досліджень на ос-

нові порівняння припущення з фактичним станом об’єкта; 

 опосередкований – здійснюється шляхом умовиводів на основі 

вже здобутих знань. 

Виділяють прямі, побічні докази та спростування (табл.А.1.). 

Останнім етапом роботи над гіпотезою є обробка результатів. 

На цьому етапі гіпотеза перетворюється у достовірне знання, до-

повнюється, відхиляється або змінюється новими гіпотезами. 

Висуванню гіпотези сприяє дослідження стану розробки (історіо-

графії) проблеми. 

Історіографія – сукупність досліджень, наукової літератури, при-

свячених певній добі, періоду, проблемі, події, регіону чи країні. 
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На основі аналізу історіографії проблеми встановлюється зв’язок 

проблеми з суміжними темами, які раніше виконувалися іншими нау-

ковцями, складається бібліографічний список вітчизняної і зарубіжної 

літератури. 

Таблиця А.1. 

Види доказів 

Види доказів Схеми доведення 

Прямі доводиться теза 

Побічні (доказ від 

протилежного) 

доводиться помилковість відхилення від 

тези 

 

 

 

Спростування 

Спростування тези: 

 доводиться істинність антитези; 

 доводиться помилковість наслідків 

тези 

Спростування демонстрації: 

доводиться відсутність логічного зв’язку 

між аргументом та тезою (підміна тези, 

неправильний спосіб доведення і т.ін.) 

 

Аналіз історіографії допомагає відібрати необхідні для дослі-

дження джерела. 

Джерела інформації – сукупність відомостей про ті чи інші 

явища, факти, події та їхній взаємозв’язок. Джерела є основою науко-

вих досліджень. В кожній галузі науки подається власна класифікація 

джерел, визначається ступінь важливості кожної з груп джерел для до-

слідження. 

Розробка гіпотези дозволяє чіткіше сформулювати завдання дос-

лідження та скласти план роботи. 

План дослідження – встановлення порядку і послідовності вико-

нання робіт, визначення всіх діючих умов, в яких буде відбуватись пе-

ревірка гіпотез. 

Плани бувають: 

 розвідувальні – застосовуються для уточнення теми (про-

блеми) і формулювання гіпотези; 

 аналітичні (описові) – використовуються для перевірки гіпо-

тези, описання фактів, що характеризують об’єкт дослідження; 
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 експериментальні – застосовується для визначення причинно-

наслідкових зв’язків у досліджуваному об’єкті. 

План дослідження складається з двох частин: 

 методологічної (вирішує питання вибору і обґрунтування мето-

дів отримання необхідної інформації, визначення джерел і об-

сягу інформації, яка буде необхідна для перевірки висунутих гі-

потез, вибору способів обробки отриманої інформації); 

 організаційної (відображає порядок проведення експерименту, 

забезпечення необхідним обладнанням, схему обробки матері-

алів, джерела фінансування, місце і порядок впровадження 

отриманих результатів у практику). 

Кожне питання плану дослідження має бути чітко сформульоване 

і взаємопов’язане з іншими з дотриманням логічного взаємозв’язку і 

черговості. 

Експериментування проводиться у три етапи: підготовка експери-

менту, проведення дослідження і аналіз отриманих результатів. 

Виконання випускних кваліфікаційних робіт студентів також має 

бути чітко сплановане. Зазвичай, формою звітності у виконанні кож-

ного з пунктів плану виступає підготовка тієї чи іншої частини кваліфі-

каційної роботи. 

План кваліфікаційної студентської роботи зазвичай складається  

зі вступу, розділів і параграфів основної частини та висновків. Плани 

студентських робіт можуть бути простими (містити перелік основних 

питань – розділів) та складними (кожен розділ розбиватися на параг-

рафи). План не є остаточним і в процесі дослідження може мінятися, 

оскільки можуть бути знайдені нові аспекти вивчення об’єкта і рішення 

наукових завдань. 

При складанні плану варто прагнути, щоб: 

 питання відповідали обраній темі і не виходили за її межі; 

 питання теми розташовувалися в логічній послідовності; 

 до плану обов’язково були включені питання теми, що відбива-

ють основні аспекти дослідження; 

 тема була досліджена всебічно. 
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Необхідною складовою процесу наукового дослідження є вибір 

методології і чітке обґрунтування використання тих чи інших її скла-

дових у дослідженні. 

Методологія – вчення про методи, методики, способи і засоби пі-

знання. Готуючи методологічну частину роботи дослідник повинен до-

бре розуміти зміст основних понять методології (бачити різницю між 

методологією і методом; методами і методикою; прийомами, спосо-

бами і засобами дослідження тощо), знатися на класифікаціях та розу-

міти особливості використання тих чи інших методів. 

При виборі методів варто враховувати, що вони мають бути: 

 ефективними – забезпечувати досягнення поставленої мети і 

необхідний ступінь точності дослідження; 

 економічними – дозволяти заощадити час, сили і засоби дослі-

дника; 

 простими – доступним для дослідника відповідної кваліфікації; 

 безпечними для здоров’я і життя людей; 

 припустимими з погляду моралі і норм права; 

 науковими – мати міцну наукову основу. 

Основним орієнтиром для вибору методів дослідження є за-

вдання. При цьому важливо підбирати такі методи, які були б адекватні 

своєрідності явищ, що вивчаються. Методи тісно пов’язані між собою 

і не можуть застосовуватися ізольовано. 

Отже, основою наукового дослідження є гіпотеза – модель мож-

ливого майбутнього наукового знання. Робота над гіпотезою розпочи-

нається з нагромадження теоретичних та емпіричних знань, на основі 

яких припускається можливість отримання нового знання про об’єкт 

дослідження. 

Гіпотеза обґрунтовується, детальніше розробляються завдання 

дослідження, відповідно до яких складається план виконання роботи, 

визначаються методи дослідження, обираються докази, проводиться її 

теоретична розробка та експериментальна перевірка. На останньому 

етапі гіпотеза перетворюється у достовірне знання, доповнюється, від-

хиляється або змінюється новими гіпотезами. 

 


