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Вступ

Процес пізнання включає в себе накопичення фактів. Без систематизації та узагальнення,
без логічного осмислення фактів не може існувати ніяка наука.
Процес руху людської думки від незнання до знання називають науковим пізнанням.
Діалектика процесу пізнання полягає у суперечності між обмеженістю наших знань і
безмежною складністю об'єктивної дійсності. Розкриваючи закономірності існування і розвитку
явищ реального світу, наукове пізнання тим самим створює надійну основу розуміння їх
сутності й практичного використання.
Спираючись на загальні та часткові методи дослідження, вчений отримує відповідь на те, з
чого потрібно розпочати дослідження, як узагальнити факти і яким шляхом треба йти до
висновків.
У пізнавальному процесі взаємодіють суб'єкт зі своїм прагненням нових знань і об'єкт як
першоджерело знань. Суб'єкт вибирає об'єкт, спрямовує на об'єкт свої пізнавальні здібності і
відтворює його у своїй свідомості у формі загального уявлення, чуттєвого чи раціонального
образу.
Формою здійснення розвитку науки є наукове дослідження, тобто цілеспрямоване
вивчення за допомогою наукових методів явищ і процесів, аналіз впливу на них різних
факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримання переконливо доведених і
корисних для науки і практики рішень.
Вивчення даної теми дає можливість усвідомити суть понять предмет та об’єкт
наукового дослідження, важливість їх чіткого визначення; розуміти зміст і призначення методів
наукового дослідження; визначити етапи наукового дослідження.
1. Об’єкт та предмет наукового дослідження, їх класифікація

Наукове дослідження – процес цілеспрямованого вивчення певного об’єкта (предмета
або явища), використовуючи наукові методи з метою встановлення закономірностей його
виникнення, розвитку і перетворення у практичній діяльності людей.
Науково-дослідний процес – це сукупність організаційних, методичних і технічних
прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур.
При проведенні наукових досліджень відрізняють поняття «об'єкт» і «предмет» пізнання і
дослідження.
Об'єктом дослідження прийнято називати те, на що спрямована пізнавальна діяльність
дослідника. Це процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження.
Об'єкт відносно автономний і має чіткі межі. Вирізняють об'єкти природні, соціальні,
ідеалізовані. Досліджувати можна емпіричні (якість продукції, собівартість) та теоретичні (дія
закону вартості) об’єкти. На емпіричному рівні вчений має справу з природними і соціальними
об'єктами, теорія оперує виключно ідеалізованими об'єктами. Усе це зумовлює істотну різницю
і в методах дослідження.
Предметом дослідження є досліджувані з певною метою властивості, характерні для
наукового пізнання, це визначення певного «ракурсу» дослідження як припущення про
найсуттєвіші для вивчення обраної проблеми характеристики об'єкта. Один і той же об'єкт
може бути предметом різних досліджень і навіть наукових напрямів.
Об'єкт і предмет дослідження, як категорії наукового процесу, співвідносяться між собою
як загальне і часткове. Наприклад:
Об'єкт
Фірма
Комерційні банки
Країна

Предмет
Фінансовий стан фірми
Прибутковість банків
Збалансованість зовнішньої торгівлі
торгівлі

Об'єктом наукового дослідження є навколишній матеріальний світ та форми його
відображення у людській свідомості людей, які існують незалежно від нашої свідомості,
відбираються відповідно до мети 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 елементів, наприклад заробітна плата робітників розкрійного
цеху швейної фабрики. До складних відносять об’єкти з невизначеною структурою, яку
необхідно дослідити, а потім описати, наприклад собівартість виробів.
Правильний вибір об'єкту вивчення навколишнього матеріального світу відповідно до
мети дослідження сприяє обґрунтованості результатів дослідження.
Завдання дослідника полягає у визначенні факторів, які впливають на об'єкт дослідження,
відборі і зосередженні уваги на найсуттєвіших з них.
Фактор – це причинно-наслідковий вплив на якісні і кількісні зміни в об’єкті
дослідження.
Критеріями відбору суттєвих факторів є мета дослідження та рівень накопичених знань у
цьому напрямку. Відбір найсуттєвіших факторів, які впливають на об'єкт дослідження, має
велике практичне значення, оскільки впливає на ступінь достовірності результатів дослідження.
Якщо будь-який суттєвий фактор не враховано, то висновки, здобуті в результаті дослідження,
можуть бути помилковими, неповними або зовсім хибними. Виявлення суттєвих факторів
простіше, якщо дослідження ґрунтуються на добре опрацьованій теорії. Якщо теорія не дає
відповіді на поставлені запитання, то використовують гіпотези, наукові ідеї, сформовані в
процесі попереднього вивчення об'єкта дослідження.
Отже, чим повніше враховано вплив середовища на об'єкт дослідження, тим точнішими
будуть результати наукового дослідження. Середовище - це те, що впливає на об'єкт
дослідження.

Вибравши об’єкт наукового дослідження, його предмет і фактори визначають його
параметри, тобто повноту вивчення об’єкта відповідно до мети наукового дослідження. Від
достовірності визначення параметра 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 – полягає в тому, що більшість
об’єктів поділяються на два класи. Один з них має певну властивість, а другий не має її.
Наприклад, витрати поділяються на виробничі (далі нема поділу) та невиробничі (пов’язані з
виробництвом і не пов’язані).
2) Класифікація об’єктів за видозміною ознак – полягає у тому, що члени поділу являють
собою такі сукупності предметів, в кожній із яких загальна для всіх сукупностей ознака
виявляється по особливому, з тими чи іншими варіаціями.
Для кращого пізнання об’єктів, які вивчаються, при будь-якій класифікації, необхідно з
самого початку вибрати основу поділу. Наприклад виробничі витрати можна класифікувати за
функціональною роллю у процесі виробництва (витрати сировини і матеріалів, витрати на
оплату праці тощо).
При класифікації об’єктів наукових досліджень виходять з того, що наука пояснюючи
характер тих чи інших процесів діяльності, ґрунтується на певних методах їх дослідження.
Використовуючи певний метод дослідження вчений отримує відповідь на те, з чого потрібно
починати дослідження, яким чином групувати об’єкти і давати оцінку фактам, що вивчаються у
процесі дослідження.
Отже, основою будь якого наукового дослідження є правильно визначений та чітко
сформульований об’єкт та предмет дослідження.
2. Методи дослідження та їх класифікація
Кожний вид людської діяльності передбачає використання певних прийомів, способів,
операцій з метою досягнення мети. Специфічними прийомами, способами послуговується і
наука як один із видів діяльності людини. Сукупність цих прийомів позначають поняттям
“метод”. Метод з грецької означає шлях пізнання.
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 методів, прийомів та способів
для проведення будь якого дослідження. Свідоме 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 спирається лише на інтуїцію або діє за принципом «спроб і
помилок».
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, зіставлення різних гіпотез і теорій;
 емпіричний – спостереження і дослідження конкретних явищ, експеримент, а також
групування, класифікація та опис результатів дослідження і
Сучасна наука володіє потужним арсеналом різноманітних методів, які призначені для
розв'язування різних за своїм характером наукових задач. При проведенні конкретного
наукового дослідження використовуються ті методи, які спроможні дати глибоку й всебічну
характеристику досліджуваного явища. Вибір їх залежить від мети і задач дослідження,
специфіки предмета пізнання та інформаційного забезпечення. Вирізняють методи загальні (або
загально-філософські), загальнонаукові, які застосовують у дослідницькому процесі різних

наук, і часткові - при розв'язанні прикладних наукових задач.
Загально-філософські методи – це методи, що формулюють загально методологічні
принципи, визначають сутність і логіку дослідження об’єкта Фундаментальним, узагальненим
методом пізнання дійсності є діалектичний метод. Об'єктивну основу його утворюють найбільш
узагальнені закони розвитку матеріального світу. Діалектичний підхід дає змогу обґрунтувати
причинно-наслідкові зв'язки, процеси диференціації та інтеграції, постійну суперечність між
сутністю і явищем, змістом і формою, об'єктивність в оцінюванні дійсності. Діалектика
виступає як знаряддя пізнання у всіх галузях науки і на всіх етапах наукового дослідження.
Вона визначає позиції дослідника, стає основою інтерпретації об'єкта та суб'єкта пізнання,
процесу пізнання та його результатів.
Загальнонаукові методи дослідження умовно поділяють на три групи:
a.
теоретичні методи - методи, що використовуються на теоретичному рівні дослідження.
Особливість теоретичного дослідження полягає у використанні абстрактних уявлень, ідей,
положень, концепцій, які мають безпосереднє відношення до процесу практичного
пізнання. Найчастіше у процесі теоретичного пізнання наука послуговується методом
сходження від абстрактного до конкретного, гіпотетико-дедуктивним, системним
методами.
b.
емпірико-теоретичні - методи, що використовуються як на теоретичному, так і на
емпіричному рівнях дослідження (аналіз і синтез, індукція та дедукція, аналогія,
моделювання). Сутність їх полягає у зорієнтованості на безпосередню дійсність й
одночасному використанні абстрактних пізнавальних образів (уявлень, ідей, понять,
концепцій), які стосуються цієї дійсності.
c.
емпіричні - методи емпіричного дослідження (спостереження, експеримент, вимірювання,
порівняння). Найхарактерніша їх особливість полягає у пізнанні феноменів, їх зв'язків і
відношень завдяки безпосередньому з'ясуванню їх параметрів.
Часткові методи (в літературі також використовується термін “спеціальні методи”) – це
сукупність специфічних методів кожної конкретної науки, які є базою для вирішення
дослідницької проблеми. До часткових методів економічної науки відносять методи
документалістики (інформаційне моделювання, дослідження документів, нормативно-правове
регулювання, аналітичне і синтетичне документування), розрахунково-аналітичні методи
(функціонально-вартісний аналіз, кластерний аналіз, факторний аналіз, кореляційнорегресійний аналіз, економіко-математичні методи, статистичні розрахунки).
Отже, метод є не тільки сукупністю правил, прийомів, способів, норм пізнання і дій, а й
системою приписів, принципів, вимог, які повинні орієнтувати у вирішенні конкретного
завдання, досягнення результату в будь-якій сфері діяльності.
З огляду на сферу реалізації розрізняють загально-філософські, загальні і часткові методи
наукових досліджень.
3. Процес наукового дослідження та його стадії
Традиційна модель наукового пізнання передбачає рух по ланцюжку: встановлення
емпіричних фактів - первинне емпіричне узагальнення - виявлення відхилень фактів від
правил - винахід теоретичної гіпотези з новою аргументацією - логічний висновок
(дедукція) з гіпотези всіх фактів спостереження, що є перевіркою на її істинність.
Емпіричні завдання спрямовані на виявлення, точний опис і детальне вив чення
різних фактів, явищ і процесів. Емпіричні дослідження дають можливість
отримувати різнобічну інформацію про стан явищ, про цесів і сприяють поглибленню
їх кількісного та якісного аналізів.
На емпіричному рівні науковець отримує нові знання на основі досліду за
допомогою опису, спостереження та експерименту.
Спостереження — цс спосіб пізнання об'єктивного світу на основі
безпосереднього сприйняття предметів і явищ за допомогою чут тєвості. Воно

дозволяє отримати первинний матеріал для вивчення. Спостереження ведеться за
планом і підпорядковується певній тактиці.
Найбільш ефективним джерелом емпіричних знань є науковий експеримент. На
відміну від спостереження й опису, експеримент є активним засобом отримання нових
знань, оскільки експериментатор у процесі досліду має можливість управляти процесом
вивчення явища, стежити за його розвитком, може змінювати його або спрос товувати.
Більше 2/3 всіх наукових працівників зайняті експериментальною роботою.
Експеримент - це система операцій, впливу або спостережень, спрямованих на
одержання інформації про об'єкт при дослідницьких випробуваннях, які можуть
проводитись в природних і штучних умовах при зміні характеру проходження процесу.
Експеримент проводять на заключному етапі дослідження і він є критерієм істини
теорії і гіпотез. Експеримент також у багатьох випадках є джерелом нових теоретичних
даних, які розвиваються на базі результатів проведеного досліду або законів, що
виходять з нього. Основною метою експерименту є перевірка теоретичних положень
(підтвердження робочої гіпотези), а також більш широкого і глибо кого вивчення теми
наукового дослідження.
Експеримент - це спосіб дослідження явищ, процесів шляхом організації
спеціальних дослідів, які забезпечують вивчення впливу окремих чинників за умови
постійності інших умов або моделювання явищ і процесів на практиці. Експеримент
має бути проведений за можливістю в короткі терміни з мінімальними затратами і з
високою якістю отриманих результатів.
Експериментальні дослідження є лабораторними і виробничи ми. В окремих
випадках виробничий експеримент ефективно проводити методом анкетування. Цей
метод дозволяє зібрати обширну інформацію з питання, яке цікавить.
Залежно від теми наукового дослідження обсяг експерименту може бути різним.
Інколи для підтвердження робочої гіпотези достатньо лабораторного експерименту,
але буває і так, що необхідно проводити серію експериментальних досліджень:
пошукових, лабораторних, полігонних на об'єкті, що знаходиться в експлуатації. Для
проведення будь-якого експерименту слід розробити методологію, тобто загальну
структуру
(проект)
експерименту,
постановку і
по слідовність
виконання
експериментальних досліджень.
,
Методологія експерименту включає такі основні етапи:
.
 розробка плану-програми експерименту;
 оцінка виміру і вибір засобів для проведення експерименту;
 проведення експерименту;
 обробка і аналіз експериментальних даних.
Це схема традиційного експерименту. В умовах комп'ютеризації можна дещо
змінити схему, оскільки значно зростає швидкість і підвищується точність, що дозволяє
зменшити обсяги експериментальних досліджень.
У практиці виділяють три напрями, що визначають необхідність проведення
експерименту.
Перший — теоретично отримана аналітична залежність, яка однозначно трактує
процес дослідження. У цьому випадку обсяг експерименту для підтвердження
встановленої залежності мінімальний, оскільки вона однозначно визначається
експериментальними даними.
Другий випадок - теоретичним шляхом встановлено тільки характер залежності.
Обсяг експерименту дещо більший.
Третій випадок - теоретично не вдалось одержати будь-якої залежності. Розроблено
тільки передбачення про якісні закономірності процесу. В багатьох випадках доцільно
проводити пошуковий експеримент. Обсяг експерименту значно збільшується.
Результатами наукового дослідження можуть бути емпіричні за кони, які
грунтуються на фактах, встановлених за допомогою спос тережень і експерименту.

Наукове дослідження - це складний і багатогранний процес, у якому поєднуються
організаційні, технічні, економічні, правові і психологічні аспекти. Формально їх можна подати
єдиним комплексом у вигляді функції Z:
Z={Q, Р, І, М, R, Т, С},
де Q- кінцева мета,
Р - предметна область,
І - інформаційне забезпечення,
М - методичне забезпечення,
R - програмне і технічне забезпечення,
Т - час реалізації задачі,
С - витрати на реалізацію задачі.
Співвідношення означених аспектів у кожному науковому дослідженні має неповторну
специфіку. Дослідження різняться за цільовим призначенням, джерелами фінансування і
термінами проведення, вони потребують різного технічного, програмного, інформаційного і
методичного забезпечення. Однак усім їм притаманні спільні методологічні підходи і
універсальні послідовні процедури.
У процесі наукового дослідження виділяють такі складові елементи: виникнення ідеї,
формулювання теми; формування мети та завдань дослідження; висунення гіпотези, теоретичні
дослідження; проведення експерименту, узагальнення наукових фактів і результатів; аналіз та
оформлення наукових досліджень; впровадження та визначення ефективності наукових
досліджень;
Але в науці недостатньо встановити будь-який науковий факт. Важливим є пояснення
його з позиції науки, обґрунтування загально-пізнавального, теоретичного та практичного його
значення. Накопичення наукових фактів у процесі досліджень є творчим процесом, в основі
якого завжди лежить задум вченого, його ідея. Наукове пізнання - дуже трудомісткий і
складний процес, який потребує постійної високої напруги, праці з натхненням. Воно
прирівнюється до подвигу і потребує максимальної напруги енергії людини, її мислення і дій,
інакше воно перетворюється в ремісництво і ніколи на дасть нічого суттєвого.
Наукове дослідження має етапи: організаційний; дослідний; узагальнення, апробація,
реалізація результатів дослідження.
1. Організаційний етап. Організація наукового дослідження передбачає вивчення стану
об’єкта дослідження, конкретизація місця наукової теми у науковому дослідженні; визначення
об’єкта дослідження.
На даному етапі відбувається попереднє визначення теоретичної бази (теоретичні основи,
що є базою для наукового дослідження, розгляд історії, оцінка сучасного стану проблеми, збір і
підбір інформації про об’єкт, висування і обґрунтування гіпотез).
Організаційно-методична підготовка наукового дослідження передбачає складання:
програми наукового дослідження, техніко-економічного обґрунтування (відображення
найважливіших показників наукової роботи), плану дослідження теми, методики дослідження
(перелік методів і прийомів, які будуть використовуватися в науковому дослідження, висування
гіпотез та їх узагальнення), робочий план (складається відповідно до програми і плану
наукового дослідження, вказуються календарні строки, етапи робіт і т.д.).
2. Дослідний етап включає в себе:
- створення нової інформації
- перетворення інформації на ПЕОМ (ділові, професійні).
- теоретичні і конкретно-наукові (емпіричні) методи.
На даному етапі проводяться спостереження, обстеження, вибираються критерії оцінки,
здійснюється збирання і групування інформації за допомогою сучасних інформаційних
технологій.
Власне виконання дослідження передбачає доведення гіпотез, формулювання висновків і
пропозицій, науковий експеримент, коригування попередніх результатів, оприлюднення

проміжних результатів – на конференціях, у статтях, доповідях.
Створення нової інформації полягає у проведенні спостережень і виборі оціночних
критеріїв, досліджуваних економічних процесів, а також збереженні і групуванні інформації.
При цьому передбачається вивчення технологічних процесів, застосування прогресивних
засобів виробництва (автоматизованих ліній, верстатів з програмним управлінням та ін.),
економічних видів сировини, використання досягнень технічного прогресу в управлінні
виробництвом, впровадженні новітніх методів і технічних засобів у плануванні, обліку і
контролі виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств, корпорацій, галузі. Це
дає змогу виявити позитивні і негативні фактори, що впливають на функціонування об'єкта
дослідження, і визначити, якими критеріями їх вимірювати.
Для характеристики досліджуваних процесів, виявлення закономірності і тенденцій їх
розвитку збирають і групують інформацію для наступного перетворення її відповідно до мети
дослідження.
Перетворення інформації на ПЕОМ провадиться згідно з методикою дослідження. Для
цього використовують ділові (конторські) і професійні ПЕОМ.
3. Етап узагальнення, апробації і реалізації результатів дослідження складається з:
1. Узагальнення результатів дослідження;
2. Апробація;
3. Реалізація результатів дослідження.
Дослідна і завершальна стадія науково-дослідного процесу є взаємно обумовленим
ланцюгом інтелектуальної діяльності у сфері науки.
Узагальнення результатів дослідження - літературний виклад результатів дослідження
у вигляді звіту про виконану науково-дослідну роботу (НДР), дисертації, студентської науководослідної роботи та інших форм подання завершеної наукової продукції. При цьому визначають
призначення продукту інтелектуальної праці та напрями її використання. Якість виконаної
роботи визначають апробацією.
Апробація включає в себе колективне обговорення виконаного дослідження на науковотехнічних радах, його рецензування і експертизу, оприлюднення кінцевих результатів у
спеціальних журналах, реферативних збірниках, а також у виступах дослідників з доповідями і
повідомленнями на науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах. Крім того,
результати дослідження апробовуються зовнішнім рецензуванням, коли рецензентом виступає
стороння установа, підрозділ або вчений, який не входить до штату підрозділу-дослідника, або
внутрішнього, виконаного співробітниками підрозділу-дослідника, які не зайняті виконанням
робіт за цією темою.
Реалізація результатів дослідження здійснюється дослідним впровадженням їх у
практику за участю замовника теми. При цьому виявляються недоробки, які потім усуваються
дослідником, коригується звіт про НДР, дисертація, оприлюднюються кінцеві результати
дослідження. Реалізація результатів дослідження завершується складанням акта впровадження
за участю представників дослідника і замовника, а також здійсненням авторського нагляду за
виробничим впровадженням результатів науково-технічних досліджень, захист дисертації.
Дослідна і завершальна стадія науково-дослідного процесу є взаємно обумовленим
ланцюгом інтелектуальної діяльності у сфері науки.
Отже, процес наукового дослідження достатньо тривалий і складний. Він починається з
виникнення ідеї, а завершується доведенням правильності гіпотези і суджень.
Контрольні питання
1.Дайте визначення понять наукове дослідження, “науково-дослідний процес”
2. Що виступає об’єктом та предметом наукового дослідження; як співвідносяться між
собою ці поняття?
3. Дайте визначення поняття “фактора” та його вплив на досліджуваний об’єкт.
4. Висвітліть класифікацію об’єктів наукового дослідження.

5. Дайте визначення понять “метод”, “методика” та “методологія”.
6. Розкрийте класифікацію методів наукового дослідження.
7. Охарактеризуйте загально філософські методи пізнання.
8. Розкрийте склад загальних методів досліджень.
9. Дайте характеристику частковим методам.
10. Наведіть приклади застосування методів дослідження, які з них використовує
найчастіше при проведенні ваших власних досліджень.
11. Охарактеризуйте процес наукового дослідження
12. Висвітліть основні етапи науково дослідного процесу.
13. Дайте характеристику організаційного етапу.
14. Розкрийте сутність дослідного етапу наукового дослідження.
15. Охарактеризуйте етап узагальнення, апробації і реалізації результатів дослідження.

