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1. Вступ
Становлення соціально орієнтованої економіки на основі ринкових відносин
зумовлює нові напрями розвитку науки, виробництва, банківської справи, підготовки
кадрів, здатних забезпечити інтеграцію України у міжнародну спільноту демократичних
держав з високо розвинутою економікою.
Формою здійснення і розвитку науки є наукове дослідження суть якого полягає у
вивченні за допомогою наукових методів явищ і процесів, аналіз впливу на них різних
факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримати доказові і корисні
для науки і практики рішення з максимальним ефектом.
Ця тема дає змогу усвідомити наукове дослідження, як процес вивчення певного
явища; розуміти зміст і призначення загальнонаукових і теоретичних прийомів;
застосовувати конкретно-наукові методичні прийоми; складати методики дослідження за
обраною темою.
2. Загальнонаукові методи дослідження
Загальнонаукові методи використовуються в теоретичних і емпіричних
дослідженнях. До них належать аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і
моделювання, абстрагування і конкретизація, системний аналіз, функціонально-вартісний
аналіз.
Аналіз – метод дослідження, який включає в себе вивчення предмета за допомогою
мисленного або практичного розчленування його на складові елементи ( частини об’єкта,
його ознаки, властивості, відношення). Кожна із виділених частин аналізується окремо у

межах єдиного цілого. Наприклад, аналіз продуктивності праці робітників провадиться по
підприємству – у цілому і по кожному цеху.
Синтез (від грец. synthesis – поєднання, з’єднання, складання) – метод вивчення
об’єкта у його цілісності, у єдиному і взаємному зв’язку його частин. У процесі наукових
досліджень синтез пов’язаний з аналізом, оскільки дає змогу поєднати частини предмета,
розчленованого у процесі аналізу, встановити їх зв’язок і пізнати предмет як єдине ціле (
продуктивність праці виробничого об’єднання у цілому).
Аналіз і синтез бувають:
а) прямим, або емпіричним (використовується для виділення окремих частин
об’єкту, виявлення його властивостей, найпростіших вимірювань і т. ін.);
б) зворотним, або елементарно-теоритичним (базується на теоретичних
міркуваннях стосовно причинно-наслідкового зв’язку різних явищ або дії будь-якої
закономірності при цьому виділяються та з’єднуються явища, які здаються суттєвим, а
другорядні ігноруються);
в) структурно-генетичним (вимагає виокремлення у складному явищі таких
елементів, які мають вирішальний вплив на всі інші сторони об’єкту).
Індукція (від лат.induction – наведення, побудження) – метод дослідження, при
якому загальний висновок про ознаки множини елементів виводиться на основі вивчення
цих ознак у частини елементів однієї множини. Так вивчають фактори, які негативно
впливають на продуктивність праці по кожному окремому підприємству, а потім
узагальнюють у цілому по об’єднанню, до складу якого входять ці підприємства як
виробничі одиниці.
Дедукція (від лат. deduction - виведення) – метод логічного висновку від
загального до окремого, тобто спочатку досліджують стан об’єкту в цілому, а потім його
складових елементів. Щодо попереднього прикладу то спочатку аналізують
продуктивність праці в цілому по об’єднанню, а потім по його виробничих одиницях.
Дедукція та індукція – взаємо протилежні методи пізнання.
Існує кілька варіантів установлення наслідкового зв’язку методами наукової
індукції:
а) метод єдиної подібності. Якщо два чи більше випадків досліджуваного явища
мають лише одну загальну обставину, а всі інші обставини різні, то саме ця подібна
обставина є причиною явища, яке розглядається;
б) метод єдиної розбіжності. Якщо випадок, у якому досліджуване явище наступає,
і випадок, в якому воно не наступає, у всьому подібні і відрізняються тільки однією
обставиною, то саме ця обставина, наявна в одному випадку і відсутня у іншому, є
причиною явища, котре досліджується;
в) об’єднаний метод подібності і розбіжності – комбінація двох перших методів;
г) метод супутніх змін. Коли виникнення або зміна одного явища викликає певну
зміну іншого явища, то обидва вони перебувають у причинному зв’язку один з іншим;
д) метод решт. Якщо складне явище викликане складною причиною, котра являє
собою сукупність певних обставин, і відомо, що деякі з них є причиною частини явища, то
решта цього явища викликається обставинами, що залишилися.
Аналогія – метод наукового дослідження, завдяки якому досягається пізнання
одних предметів і явищ на основі їх подібності з іншими. Він ґрунтується на подібності
деяких сторін різних предметів і явищ, наприклад, продуктивність праці у об’єднанні
можна досліджувати не по кожному підприємству, а лише по взятому за аналог, де
випускається однорідна з іншими підприємствами продукція та однакові умови для
виробничої діяльності. При цьому добуті результати поширюють на всі аналогічні
підприємства.
Моделювання – метод, який ґрунтується на використанні моделі як засобу
дослідження явищ і процесів природи. Під моделями розуміють системи, що замінюють
об’єкт пізнання і служать джерелом інформації стосовно нього. Моделі – це такі аналоги,

подібність яких до оригіналу суттєва, а розбіжність – несуттєва. Моделі поділяють на два
види: матеріальні та ідеальні. Матеріальні моделі втілюються у певному матеріалі –
дереві, металі, склі і т. ін. ідеальні моделі фіксуються в таких наочних елементах, як
креслення, рисунок, схема, комп’ютерна програма і т. ін.
Абстрагування (від лат. аbstrahere – відволікати) — метод наукового пізнання,
оснований на формуванні образа реального об'єкта шляхом мисленевого виокремлення
певних ознак, властивостей, зв'язків і відношень, що цікавлять дослідника, з одночасним
ігноруванням багатьох інших другорядних його властивостей.
Конкретизація (від лат. concretus – густий, твердий) – метод дослідження
предметів у всій різнобічності їх, у якісній багатосторонності реального існування на
відміну від абстрактного вивчення предметів. При цьому досліджується стан предметів у
зв’язку з певними умовами їх існування та історичного розвитку. Так, перспективи
розвитку галузі визначають на підставі конкретних розрахунків застосування нової
техніки і технології, збалансованості трудових і матеріальних ресурсів та ін.
Системний аналіз – вивчення об’єкта дослідження як сукупності елементів, що
утворюють систему. У наукових дослідженнях він передбачає оцінку поведінки об’єкта як
системи з усіма факторами, які впливають на його функціонування. Цей метод широко
застосовується у наукових дослідженнях при комплексному вивченні діяльності
виробничих об’єднань і галузі в цілому, визначенні пропорцій розвитку галузей економіки
тощо.
На основі загальнонаукових методів дослідження явищ, які відбуваються у природі
і суспільстві, у кожній науці сформувалися емпіричні методи, що ґрунтуються на досвіді
розвитку конкретної науки та застосуванні її у практичній діяльності людей. Це
переважно методи чутливості – відчуття, сприймання і уявлення.
Конкретно-наукові (емпіричні) методи наукового пізнання являють собою
специфічні методи конкретних наук, наприклад економічних. Ці методи формуються
залежно від цільової функції науки і характеризуються взаємним проникненням до
однорідних галузей наук.
Конкретно-наукові (емпіричні) методи в свою чергу включають теоретичні
прийоми досліджень.
3. Методи теоретичних досліджень
Ідеалізація – це конструювання подумки об’єктів, які не існують у дійсності або
практично не здійсненні (наприклад, абсолютно тверде тіло, абсолютно чорне тіло, лінія,
площина).
Мета ідеалізації: позбавити реальні об’єкти деяких притаманних їм властивостей і
наділити ( у думці) ці об’єкти певними і гіпотетичними властивостями. При цьому мета
досягається завдяки:
а) багатоступінчастому абстрагуванню (наприклад, абстрагування від товщини
призводить до поняття „площина”);
б) переходу подумки до кінцевого випадку у розвитку якоїсь властивості (
абсолютно тверде тіло);
в) простому абстрагуванню (рідина, що не стискається).
Будь-яка ідеалізація правомірна лише у певних межах.
Формалізація – метод вивчення різноманітних об’єктів шляхом відображення
їхньої структури у знаковій формі за допомогою штучних мов, наприклад мовою
математики.
Переваги формалізації:
а) вона забезпечує узагальненість підходу до вирішення проблем;
б) символіка надає стислості та чіткості фіксації значень;
в) однозначність символіки (немає багатозначності звичайної мови);

г) дає змогу формувати знакові моделі об’єктів і змінювати вивчення реальних
речей і процесів вивченням цих моделей.
Аксіоматичний метод – метод побудови наукової теорії, за якого деякі
твердження приймаються без доведень, а всі інші знання виводяться з них відповідно до
певних логічних правил. Передусім це стосується використання економічних законів у
наукових дослідженнях, що є аксіоматичними знаннями наукової теорії, які
використовують для подальшого розвитку науки.
Гіпотеза та припущення. У становленні теорії як системи наукового знання
найважливішу роль відіграє гіпотеза. Гіпотеза є формою осмислення фактичного
матеріалу, формою переходу від фактів до законів.
Розвиток гіпотези відбувається за трьома стадіями:
а) накопичення фактичного матеріалу і висловлювання на його основі припущень;
б) формування гіпотези, тобто виведення наслідків із зробленого припущення,
розгортання на його основі прийнятої теорії;
в) перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі уточнення гіпотези.
Якщо при перевірці наслідок відповідає дійсності, то гіпотеза перетворюється на
наукову теорію.
Гіпотези (як і ідеї) носять імовірнісний характер. На їх основі відбувається
систематизація раніше накопичених знань і здійснюється пошук нових наукових
результатів – у цьому сутність і призначення гіпотези як форми розвитку науки. Гіпотеза
може узгоджуватися з іншими науковими системами або суперечити їм. Ні те, ні інше не
дає підстав відкинути гіпотезу або прийняти її. Гіпотеза може суперечити навіть
достовірній теорії. До такої суперечності треба ставитися досить серйозно, але не варто
думати, що вона обов’язково призводить до спростування гіпотези. Гіпотеза висувається з
надією на те, що вона, коли не цілком, то хоча б частково, стане достовірним знанням.
Історичний метод дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток
процесів і подій у хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та
зовнішніх зв’язків, закономірностей та суперечностей. Даний метод дослідження
використовується головним чином у суспільних науках. У прикладних – він
застосовується, наприклад, при вивченні розвитку і формування тих чи тих галузей науки
і техніки.
Системний підхід полягає у комплексному дослідженні великих і складних
об’єктів (систем), дослідженні їх як єдиного цілого із узгодженим функціонуванням усіх
елементів і частин. Виходячи з цього принципу, треба вивчити кожен елемент системи у
його зв’язку та взаємодії з іншими елементами, виявити вплив властивостей окремих
частин системи на її поведінку в цілому, встановити емерджентні властивості системи і
визначити оптимальний режим її функціонування.
Створення теорії – узагальнення результатів дослідження, знаходження загальних
закономірностей у поведінці об’єктів, що вивчаються, а також поширення результатів
дослідження на інші об’єкти і явища, які сприяють підвищенню надійності проведеного
експериментального дослідження.
4. Критерії вибору методології дослідження
Наукове дослідження конкретної економіки може бути успішно виконане, якщо
методологія виконання робіт складена на підготовчій стадії.
Методика досліджень теми – це конкретизація прийомів і способів виконання
робіт відповідно до мети та плану дослідження. Структура методики включає загальні
положення, основну частину і висновок.
У загальних положеннях вказується мета обраної теми, формулюється основна
гіпотеза, подається обґрунтування висування її для проведення дослідження,
визначаються розділи та етапи дослідження теми та їх виконавці, визначається галузь, на
матеріалах якої провадиться дослідження, базове підприємство, корпорація, об’єднання,

передбачається форма і місце впровадження результатів дослідження, вибираються
основні показники техніко-економічного обґрунтування дослідження.
Основна частина містить деталізований виклад методичних вказівок щодо
організації і проведення дослідження теми. У ній визначаються об’єкти і методи
дослідження, джерела інформації, узагальнення і реалізація результатів дослідження.
Таким чином, структура методики розробляється у повній відповідності з моделлю
наукового дослідження тематики з конкретної економіки.
Для послідовності користування методикою в процесі досліджень її основну
частину розподіляють відповідно до плану дослідження теми, на розділи та параграфи.
Аналогічно у кожному підрозділі виділяють пункти, підпункти, в яких викладають
конкретні питання методики дослідження.
Кожний підрозділ, відповідно до теми наукового дослідження повинен містити
обґрунтовану робочу гіпотезу, поставлену на дослідження.
Об’єкти дослідження в методиці можуть бути загальними – в цілому по темі, і
частковими – для кожного окремого підрозділу.
Джерела інформації в економічних дослідженнях використовуються щодо змісту
предметів і явищ, тобто об’єктів дослідження.
В основній частині методики досліджень за темою у кожному підрозділі конкретно
вказується, з яких питань вивчається законодавча інформація державних органів
управління, нормативна інформація органів управління (інструкції, методики, затверджені
міністерствами та відомствами).
У методиці визначаються також спеціальна вітчизняна і зарубіжна література і
довідники, звіти НДІ та реферативні збірники, проектно-конструкторська та технологічна
документація, , планово-нормативна і бухгалтерська документація, статистичні збірники і
розробки та інша інформація, яку необхідно використовувати як інформаційне
забезпечення в процесі дослідження локальних питань та теми в цілому. При складанні
методики досліджень за темою конкретної економіки, де докази гіпотез обґрунтовуються
на економічних показниках діяльності підприємств, у кожному підрозділі методики
необхідно розробити форми таблиць, схем, графіків, які складаються на основі обліковостатистичної інформації, зібраної на різних стадіях та етапах досліджень.
У основній частині методики досліджень за темою із загальнонаукових і
конкретно-наукових методів дослідження вибирають ті, які дають змогу всебічно вивчити
економічні процеси, визначити закономірності і тенденції їх розвитку, намітити напрями
подальшого удосконалення цих процесів, виявити наявні резерви і розробити науково
обґрунтовані рекомендації щодо їх використання у підприємницькій діяльності.
При виборі методики дослідження доцільно надавати перевагу методам
математичної статистики, функціонально-вартісному, системному і економічному аналізу.
Проте ці методи потребують залучення великих масивів економічної інформації та
трудомісткої обчислювальної їх обробки.
У кожному підрозділі методики дослідження потрібно передбачати
загальнонаукові і конкретно-наукові методи дослідження, які застосовуватимуться в
процесі виконання наукової роботи за цією темою. При цьому один методичний прийом
може доповнюватися іншим. Інтеграція різних методів дослідження дає змогу підвищити
достовірність наукових результатів та їх обґрунтованість.
У основній частині методики у кожному підрозділі відображається попереднє
узагальнення результатів з досліджуваного питання, експериментування їх, оприлюднення
проміжних результатів.
Отже, методика повинна мати локальну завершеність науково-дослідних процедур
за кожним підрозділом плану досліджуваної теми.
Впровадження результатів дослідження висвітлюється у методиці в частині
апробації колективним обговоренням на наукових конференціях і семінарах, симпозіумах,
проведенням рецензування і експертизи. У цій частині методики дослідження

передбачаються підприємства для дослідного впровадження, коригування і
доопрацювання практичних методик, виробниче провадження.
Наприкінці у методиці досліджень викладаються форми узагальнення висновків і
пропозицій за результатами дослідження, визначення їх наукової новизни і практичної
значущості для розвитку економіки регіону, галузі господарства, економічної науки. Тут
же вибирають способи визначення напрямів продовження досліджень за темою або
обґрунтування припинення їх.
Отже, методика дослідження за обраною темою включає структуру, робочі
гіпотези, їх обґрунтування та доведення, інформаційне забезпечення та передбачувані
результати, тому виконувати наукове дослідження без чітко розробленої методики
рівноцінно вести корабель без лоції та навігаційного обладнання.
5. Конкретно-наукові (емпіричні) методи дослідження
Узагальнюючи конкретно-наукові методичні прийоми, які застосовуються у різних
економічних науках, їх можна об’єднати у такі групи: органолептичні, розрахунковоаналітичні, документалістики.
Органолептичні (від грец. - знаряддя, інструмент) - методичні прийоми дотикового
характеру, коли дослідження провадяться способом безпосереднього дотику до об’єктів
спостереження. До них належать: інвентаризація, контрольні заміри, вибіркові та суцільні
спостереження, технологічні та хіміко-технологічні дослідження, експертизи.
Інвентаризація - перевірка об’єктів дослідження в натурі кількісними прийомами.
Суть цього прийому полягає в тому, що перевірка наявності і стану об’єктів здійснюється
оглядом, підрахунками, зважуванням, обмірюванням. У економічних дослідженнях
інвентаризація застосовується як основний методичний прийом для виявлення фактичного
стану товарно-матеріальних цінностей і коштів, а також розрахунково-кредитних
стосунків та інших активів і пасивів об’єднання, підприємства. Інвентаризація
застосовується всіма видами досліджень, особливо поширена при дослідженні у
бухгалтерському обліку і аудиті.
Контрольні заміри робіт - прийом фактичного контролю, дослідження будівельномонтажних робіт, а також при проведенні фактичного контролю обсягів виробництва,
робіт і послуг. Цей методичний прийом використовують також у технічних науках.
Вибіркові спостереження
- прийоми статистичного дослідження якісних
характеристик господарського процесу. Використовується в аудиті тоді, коли суцільний
контроль технічно неможливий (при визначенні дефектів товарів, які надійшли у
торгівлю; часу, затраченого покупцем на придбання товару тощо).
Суцільні спостереження - прийом статистичного дослідження фактичного стану
об'єктів, які вивчають, наприклад, проведення хронометражних спостережень при
дослідженні норм виробітку, використання робочого часу працівників за звітний період
тощо.
Технологічні дослідження - прийом дослідження інженерної і технічної підготовки
виробництва, а також якості продукції, яку випускають, її відповідності технічним
умовам, що перевіряють відділ технічного контролю (ВТК) та інші служби підприємства в
процесі попереднього, поточного і заключного контролю виробництва. Одним із видів
технологічного дослідження є контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво
для дослідження оптимальності технології виробництва, обґрунтованості норм витрат
матеріальних ресурсів і повноти виходу готової продукції.
Хіміко-технологічні дослідження - прийом визначення якості сировини і матеріалів,
які використовуються у виробництві продукції, а також якісних характеристик виробів. У
громадському харчуванні застосовується для встановлення калорійності, смакових
якостей, повноти додержання рецептур страв та інших якісних і кількісних показників
продукції. Здійснюється цей вид досліджень лабораторним аналізом, перевіркою
продукції на технологічному конвеєрі, фінішній стрічці та іншими способами.

Експертизи різних видів - прийоми експертних оцінок, що застосовуються:
технологічними, судово-бухгалтерськими, криміналістичними, товарознавчими та іншими
експертизами при дослідженні соціальних питань, пов’язаних з конкретною економікою.
До експертиз вдаються тоді, коли у складі дослідників немає відповідних фахівців, або за
виявленими результатами виникла потреба в експертних висновках.
Експертиза проектів і кошторисної документації - прийом перевірки технологічного
рівня, прогресивності норм і нормативів, організації та індустріалізації будівництва,
відображених у проектно-кошторисній документації на спорудження об’єктів і придбання
обладнання, яке потребує і не потребує монтажу. Здійснюють експертизу спеціальні
підрозділи підприємств -- замовників проектно-кошторисної документації, а на великих
будовах - спеціальні державні установи.
Розрахунково-аналітичні - функціонально-вартісний аналіз (ФВА), економічний
аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи.
Функціонально-вартісний аналіз - метод дослідження об’єкта (виробу, процесу,
структури) за його функцією і вартістю, який застосовується при вивченні ефективності
використання матеріальних і трудових ресурсів. Найважливішими його функціями є такі:
 функціональний підхід при дослідженні функцій об’єкта та його елементів з метою
найповнішого задоволення вимог у виборі раціональних шляхів їх реалізації;
 народногосподарський підхід до оцінки споживчих якостей і витрат на їх розробку,
виробництво і використання об’єкта;
 відповідність корисності функцій витратам на їх здійснення;
 колективна творчість, яка використовує методи пошуку і формування технічних
рішень, якісної і кількісної оцінок варіантів рішень.
Цільовою функцією ФВА є досягнення оптимального співвідношення між споживчою
вартістю об’єкта і витратами на його розробку, зниження собівартості продукції, яка
випускається, і підвищення її якості, зростання продуктивності праці.
Економічний аналіз -- система прийомів дослідження для розкриття причинних
зв’язків, що зумовлюють результати явищ і процесів. Застосовується економічний аналіз у
всіх видах досліджень виробничої і фінансово-господарської діяльності об'єднань,
корпорацій.
Статистичні розрахунки - прийоми одержання таких величин і якісних
характеристик, яких немає безпосередньо в економічній інформації підприємства, що
досліджується. Застосовуються вони при потребі відтворення реальних кількісних
відношень, виправлення приблизних величин або переходу від одних величин до
найбільш точних характеристик якісних зв’язків і відношень. За допомогою статистичних
розрахунків визначають коефіцієнти трудової участі членів бригади, використання
обладнання і виробничих потужностей, ритмічність випуску продукції, динаміку
виконання плану виробництва тощо.
Економіка-математичні методи застосовуються у наукових дослідженнях при
визначенні впливу факторів на результати господарських процесів з метою оптимізації їх
на стадії планування і проектування, а також після завершення господарських процесів,
якщо іншими методичними прийомами встановити взаємозв’язки факторів неможливо,
наприклад, оптимізація маршрутів перевезення вантажів і пасажирів автомобільним
транспортом, кореляційний аналіз собівартості продукції, витрат виробництва, виконання
планів виробництва та ін.
Документалістика - інформаційне моделювання, дослідження документів,
нормативно-правове регулювання та ін.
Інформаційне моделювання - це інформаційна сукупність, яка подає досліджуваний
об’єкт у вигляді моделі. При формуванні інформаційної моделі необхідно забезпечити
повноту характеристики об’єкта дослідження, вибір істотних змінних і подання їх у формі
інформаційного образу. Метою моделювання у дослідженнях є одержання необхідної
інформації про об'єкт для вивчення його стану, участі в процесах розширеного

відтворення суспільне необхідного продукту, виявлення відхилень і збуджень у них,
прийняття рішень щодо регулювання у межах заданих оптимальних параметрів. При
моделюванні використовується нормативно-правова, договірна, облікова, звітна та інша
інформація про об’єкти. При цьому вивчаються об’єкти основних фондів, товарноматеріальні цінності, кошти та інші засоби, відображені в системі планової, договірної,
нормативно-правової та облікової інформації.
Дослідження документів - прийоми документалістики, які застосовуються при
вивченні достовірності, доцільності, ефективності господарських операцій за
документами, відповідності їх законодавчим та нормативно-правовим актам, що
регулюють процес виробництва.
Нормативне-правове регулювання - система прийомів, що використовуються у
наукових дослідженнях для виявлення нормативних і правових актів, які не відповідають
оптимізації виробництва та реалізації продукції, об’єкта послуг.
Аналітичне і синтетичне документування ґрунтується на індуктивних і дедуктивних
загально-наукових
методичних
прийомах,
застосовується
при
дослідженні
закономірностей явищ і наслідків у фінансово-господарській діяльності підприємств, і
банківської справи, грошового обігу тощо.
6. Процедури у наукових дослідженнях
Розглянуті конкретно-наукові методичні прийоми застосовуються в економічних
дослідженнях за допомогою притаманних їм процедур.
Процедура (від лат. - проходжу, протікаю) -поняття, яке встановлює виконання певних
дій, особами праці над предметами праці з метою пізнання, перетворення або
вдосконалення їх для досягнення оптимуму.
Науково-дослідні процедури - це система методичних дій на суб’єкти і об’єкти
процесу розширеного відтворення необхідного продукту, які здійснюються з метою їх
пізнання і удосконалення. Як суб’єкт (від лат. - лежить в основі) виступають носії прав і
обов’язків - підприємства, їхні підрозділи та ін.; об’єктами є предмети, на які спрямована
їхня діяльність. У процесі господарської діяльності суб’єктами права можуть бути особи
фізичні - конкретні громадяни і особи; юридичні –об’єднання, підприємства, корпорації,
організації, установи. Вони виступають як носії й учасники господарських прав і
обов’язків, здійснюють господарську діяльність і керують нею згідно із законами і
нормативно-правовими актами держави.
Науково-дослідні процедури реалізують методичні прийоми досліджень, тому їх
характеризують за тими функціями, які вони виконують у науково-дослідному процесі.
Кожний методичний прийом у системі наукового дослідження передбачає
використання певних науково-дослідних процедур.
Процедури за призначенням у застосуванні прийомів дослідження можна поділити на
організаційні, моделюючі, нормативно-правові, аналітичні, розрахункові, лічильнообчислювальні, логічні, порівняльно-зіставлювальні та ін.
Організаційні - вибір фахівців для виконання наукових досліджень, оформлення
організаційно-розпорядчої документації (накази, розпорядження, графіки та ін.),
встановлення об’єктів і вибір методики дослідження.
Моделюючі - побудова організаційних та інформаційних моделей об’єктів
дослідження, які дають змогу оптимізувати проведення дослідження за часом і якісними
характеристиками із застосуванням обчислювальної техніки. Модель залежно від групи
економічно однорідних об’єктів конкретизують у частині диференціації об’єктів та їхніх
структурних елементів, джерел інформації і методичних прийомів проведення досліджень
і узагальнення його результатів. Способом моделювання, наприклад, встановлюють
нормативно-правову і фактографічну інформацію, яка стосується об’єкта дослідження,
створюють інформаційний образ.

Нормативно-правові - перевірка відповідності функціонування об’єкта дослідження
правилам, передбаченим нормативно-правовими актами, наприклад, додержання
трудового законодавства у трудових відносинах на підприємствах, калькулювання
собівартості продукції відповідно до Основних положень про витрати виробництва.
Аналітичні - розчленування об’єкта дослідження на складові елементи і дослідження
їх із застосуванням спеціальних методик. Так аналізують виконання державного
замовлення з випуску найважливіших видів продукції в асортименті; провадять
технологічний і хіміко-лабораторний контроль якості виробів тощо.
Розрахункові - перевіряють достовірність кількісних і вартісних вимірників
господарських операцій, розраховують узагальнюючі показники, які характеризують
об’єкт дослідження, наприклад, показники продуктивності праці, виконання плану
реалізації продукції тощо.
Лічильно-обчислювальні - застосовуються при перевірці кількісної характеристики
об’єктів дослідження. До них відносять - встановлення вартості товарів відповідно до
ринкових цін, перевірку правильності нарахування заробітної плати робітникам,
розрахункових відносин тощо. Крім того, їх використовують при дослідженні документів,
економічному аналізі, статистичних розрахунках, економіко-математичних методах,
інших методичних прийомах дослідження.
Логічні - ґрунтуються на застосуванні прийомів логіки у процесі дослідження.
Використовують їх у поєднанні з іншими науково-дослідними процедурами (наприклад,
при економіко-математичних розрахунках, економічному аналізі).
Порівняльно-зіставлювальні - передбачають порівняння і зіставлення об’єкта з його
аналогом, затвердженими зразками, нормативно-правовими актами для виявлення
відхилень від них. Слід зазначити, що відхилення досліджують за допомогою інших
науково-дослідних
процедур.
Порівняльно-зіставлювальні
процедури
широко
використовують разом з іншими методичними прийомами, але особливо важливу роль
вони відіграють при дослідженні документів.
Отже, науково-дослідні процедури - це дії, які конкретизують застосування
методичних прийомів дослідження процесу відтворення необхідного продукту,
забезпечують виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення та
запобігання виникненню у підприємницькій діяльності.
Підходи та критерії вибору методів в юридичних дослідженнях
Метод (від грецького methodos - шлях до чого-небудь) - в найбільш загальному
випадку означає засіб досягнення мети, спосіб дослідження явища, який визначає планомірний підхід до їх наукового пізнання та встановлення істини. Науковий метод - це
спосіб пізнання явищ дійсності в їх взаємозв’язку та розвитку, спосіб досягнення
поставленої мети і завдань дослідження і відповідає на запитання: “Як пізнавати?”.
Методика дослідження - це система правил використання методів, прийомів та
способів для проведення будь-якого дослідження.
У основній частині методики досліджень із загальнонаукових і конкретно-наукових
методів дослідження вибирають ті, які дають змогу всебічно вивчити економічні процеси,
визначити закономірності і тенденції їх розвитку, намітити напрями подальшого
удосконалення цих процесів, виявити наявні резерви і розробити науково обґрунтовані
рекомендації щодо їх використання у підприємницькій діяльності.
При виборі методів дослідження доцільно надавати перевагу методам математичної
статистики, функціонально-вартісному, системному і економічному аналізу. Проте ці
методи потребують залучення великих масивів економічної інформації та трудомісткої
обчислювальної обробки їх. Тому аналітично-розрахункові процедури у дослідженнях
необхідно виконувати на АРМ вченого з використанням ПЕОМ. Для цього потрібно мати
бібліотеку стандартних програм, призначених для розв’язання завдань дослідження
економіки. Необхідно використовувати, економічну інформатику, яка у комплексі поєднує
наукові та інженерні аспекти розробки, проектування, створення, оцінки та

функціонування комп’ютеризованих систем збирання, передавання, зберігання та обробки
інформації, застосування їх і вплив на достовірність результатів наукового дослідження.
У кожному підрозділі методики дослідження потрібно передбачати загальнонаукові і
конкретно-наукові методи дослідження, які застосовуватимуться в процесі виконання
наукової роботи за цією темою. При цьому один методичний прийом може
доповнюватися іншим. Так, вивчаючи продуктивність праці робітників підприємства і
оплату праці з метою виявлення резервів для підвищення продуктивності праці, можна
скористатися системним аналізом, індукцією, дедукцією, моделюванням та іншими
загальнонауковими методами, а також розрахунково-аналітичними, органолептичними
методичними прийомами та прийомами документалістики конкретно-наукових методів,
інтеграція різних методів дослідження дає змогу підвищити достовірність наукових
результатів та обґрунтованість їх.
Свідоме застосування науково обгрунтованих 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”.
Звісно, що точні і правильні методи - не єдині компоненти, що забезпечують успішність
наукового дослідження. Методи не можуть, наприклад, замінити творчу думку
дослідника, його здібність аналізувати, робити висновки і передбачення. Але застосування
правильних методів спрямовує хід думок дослідника, відкриває перед ним найкоротший
шлях для досягнення мети і забезпечує таким чином можливість раціонально витрачати
енергію і час науковця. Кожний метод наукового пізнання слід розглядати як систему
регулятивних принципів практичної і теоретичної діяльності людини.
Контрольні питання
1.
Висвітліть
класифікацію
конкретно-наукових
(емпіричних)
методів
дослідження та їх методичні прийоми.
2.
Визначити зміст і застосування органолептичних методичних прийомів у
наукових дослідженнях з наведених нижче, і дайте їм обґрунтування:
 це проведення інвентаризації об’єктів у натурі;
 це контрольні заміри робіт;
 вибіркові і суцільні статистичні спостереження;
 технологічні й хіміко-технологічні дослідження;
 експертизи проектів і кошторисної документації;
 методичні прийми дотикового характеру, коли дослідження проводиться
способом безпосереднього дотику до об'єктів спостереження (інвентаризація,
контрольні заміри робіт, статистичні спостереження, технологічні й хімікотехнологічні дослідження, експертизи різних видів).
3. Розкрийте зміст розрахунково-аналітичних методичних прийомів і процедур та
застосування їх у наукових дослідженнях.
4. Розкрийте інформаційне моделювання (інформаційний образ), його суть і
застосування у наукових дослідженнях.
5. Дайте характеристику економіко-математичних методів і застосування їх у
наукових дослідженнях.
6. Дайте визначення поняттю “процедура”.
7. На які за призначенням у застосуванні прийомів дослідження можна поділити
процедури?
8. Визначте зміст науково-дослідних процедур та їх застосування, з наведених нижче:
 методичні прийоми наукового дослідження;
 дії науковця в процесі дослідження;
 функції дослідного процесу;
 система методичних дій над об’єктами дослідження, які виконуються з метою

пізнання, перетворення або вдосконалення їх процедури;
 це інструментарій застосування науково-методичних прийомів дослідження
(організаційні, технологічні, аналітичні, нормативно-правового регулювання,
лічильні та ін.).
9. Назвіть методи, які входять до складу загальнонаукових?
10. Дайте характеристику варіантів установлення наслідкового зв’язку методами
наукової індукції.
11. У чому полягає суть загальнонаукового методу аналогія?
12. Який метод ґрунтується на використанні моделей і на які види вони (моделі)
поділяються?
13. Який метод дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток процесів і
подій у хронологічному порядку?
14. Назвіть умову при якій гіпотеза перетворюється на наукову теорію.
15. Скільки стадій розвитку має гіпотеза? Охарактеризуйте їх.
16. Розкрийте зміст конкретно-наукових (емпіричних) методів та застосування їх у
наукових дослідження.
17. Назвіть переваги методу формалізації.
18. Розкрийте зміст поняття „методика дослідження теми”.
19. Які основні складові включає в себе структура методики досліджень теми? Дайте
їх коротку характеристику.
20. У якій частині методики досліджень теми визначаються об’єкти і методи
дослідження?
21. Яким методам необхідно надавати перевагу при виборі методики досліджень?
22. У якій частині методики відображається попереднє узагальнення результатів з
досліджуваного питання?

