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Сучасний етап науково-технічного розвитку суспільства висуває 
нові, більш високі вимоги щодо творчого потенціалу фахівців, які 
мають володіти сучасною методологією та новими науковими мето-
дами наукового дослідження, уміти орієнтуватися в потоці наукової 
інформації, знаходити найбільш раціональні конструкторські, тех-
нологічні та організаційні рішення. Сьогодні при працевлаштуванні 
перевага надається тим випускникам університетів, які здатні дослі-
джувати процеси і явища та об’єкти застосування їх знань з метою 
виявлення прихованих можливостей цих об’єктів та спрямування 
процесів в них у необхідному напрямку. Тому для студентів, насампе-
ред, економічного профілю, з-поміж навчальних дисциплін ознайом-
лювального характеру однією з ключових є навчальна дисципліна 
«Методологія та організація наукових досліджень». 

Отже, сучасний фахівець економічного профілю повинен мати не 
тільки глибоку професійну підготовку, а й певний обсяг знань у га-
лузі наукових досліджень, що передбачає засвоєння методологічних 
засад наукової праці, уміння збирати й опрацьовувати інформацію, 
розробляти логіку наукових досліджень, аналізувати одержані ре-
зультати та оформляти їх у вигляді наукового звіту, презентаційних 
матеріалів. По кожному із цих напрямів досягнення поставленої мети 
в пропонованому навчальному посібнику наведено лекційний мате-
ріал, приклади застосування та підрозділи для поглиблення знань 
самостійно, зокрема з відсиланням до додаткової спеціальної літера-
тури, запропоновано форми поточного контролю отриманих знань.

Мета посібника полягає у висвітленні методико-організаційних 
засад науково-дослідної діяльності, що сприятиме орієнтації в склад-
ному процесі наукового дослідження.

Зміст навчального посібника складається з двох взаємоузгодже-
них розділів – «Основи методології наукових досліджень» та «Мето-
дика проведення наукових досліджень». 

ВСТУП
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Ефективними навчальними засобами вивчення курсу є викорис-
тання як традиційних форм навчання, до яких належать відповіді 
на запитання для самоперевірки, тестові завдання, підготовка ре-
фератів та доповідей, так і оволодіння інноваційними формами на-
вчання – кейс-технологіями та навчальними діловими іграми з курсу 
«Методологія і організація наукових досліджень».

Навчальний посібник буде корисним студентам, магістрантам та 
аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 
Він також стане в пригоді викладачам та молодим науковцям.

Студент (магістрант, аспірант), який оволодів даною дисциплі-
ною, повинен вміти:
 - вибирати проблему дослідження та складати план власного до-

слідження;
 - оцінювати актуальність дослідження;
 - обґрунтовувати тему дослідження;
 - визначати об’єкт і предмет дослідження;
 - формулювати завдання, теоретичні посилки й робочі гіпотези;
 - добирати й аналізувати необхідну інформацію за темою науково-

го дослідження,
 - реферувати літературу та робити огляди літератури;
 - узагальнювати результати досліджень і формулювати висновки;
 - складати звіт, доповідь або статтю за результатами наукового до-

слідження;
 - оформляти результати проведених досліджень згідно з держав-

ними стандартами;
 - класифікувати математичну модель і вибрати форму моделі;
 - формалізувати опис його моделі, мети та завдань дослідження в 

математичних термінах тощо.
Авторський колектив висловлює вдячність за всі зауваження та 

пропозиції, висловлені під час підготовки рукопису навчального по-
сібника: доктору економічних наук, професору О.І. Іляш; доктору еко-
номічних наук, доценту І.Б. Яціву; доктору економічних наук, профе-
сору В.В. Храпкіній.
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Тема 1. Концептуальні основи наукового пізнання

1. Сутність знання, пізнання та його види
2. Сутність поняття «наука». Мета науки. Основні завдання науки. Роль науки
3. Класифікація наук. Сфери застосування класифікації наук
4. Економічна наука як динамічна система.

Основні терміни і поняття: наука, знання, пізнання, філо-
софія, суспільні науки, об’єктивні і суб’єктивні науки, еконо-
мічні дослідження, дослідницький інтерес, фундаментальні 
і прикладні науки, агностицизм, істина, догматизм, теоре-
тична економічна наука, мікроекономіка, макроекономіка, 
мезоекономіка, глобальна економіка.

1. Сутність знання, пізнання та його види

Р О З Д І Л  1

 Основи методології наукових досліджень

 забезпечити освоєння магістрантами теорії і 
практики науково-дослідної діяльності  

сформувати навички проведення результативної 
науково-дослідної роботи  

ознайомити зі способами роботи з науково-
технічною інформацією 

освоїти методи планування й проведення 
наукових досліджень, а також методи обробки, 
аналізу та оформлення їх результатів 

ознайомити з формами організації науково-
дослідних робіт колективів наукових організацій 

Завдання вивчення 
дисципліни  

 
«Методологія і 

організація наукових 
досліджень» 
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Об'єкт пізнання – фрагмент (частина) будь-якої реальності (природної, 
соціальної, суб'єктивної, розумової, душевної та ін.), який не збігається в цей 
момент з інтелектом, який пізнає, та на який спрямована пізнавальна активність 

Суб'єкт пізнання – це людина, яка постає вихідним пунктом життєвої та 
пізнавальної активності, здобуває знання, вибудовує теорії та концепції, зберігає 
та історично передає їх новим поколінням 

 

ідеальне відтворення в умовній формі узагальне-
них уявлень про закономірні зв'язки об'єктивної 
реальності 

перевірений практикою результат пізнання дій-
сності, адекватне її відбиття у свідомості людини 

 
ЗНАННЯ 

Філософські проблеми наукового пізнання

СЕНСУАЛІЗМ І РАЦІОНАЛІЗМ 

Сенсуалісти (від лат. sensus – почуття, відчуття) вважали, що 
вирішальну роль у процесі пізнання відіграють органи чуття

Раціоналісти (від лат. ratio – розум, мислення) прагнули довести, що 
загальні й необхідні істини не виводяться безпосередньо з даних 
чуттєвого досвіду та його узагальнень, а можуть бути почерпнуті тільки 
з самого мислення

Будь-яке знання становить собою єдність двох складових – чуттєвого та 
раціонального

 Пізнання не можна розглядати однобічно; у реальному виявленні пізнання – це 
органічний елемент людської життєдіяльності, що розвивається від незнання до 
знання, від неповного та непевного знання – до більш повного й надійного, від 
видіння туманного, затьмареного – до проясненого 
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Відчуття становлять 
собою відображення у 
свідомості людини 
окремих властивостей 
предметів і явищ мате-
ріального світу, а також 
внутрішніх станів орга-
нізму, що безпосеред-
ньо впливають на орга-
ни чуття. 
Відчуття поділяються 
на зорові, слухові, 
дотикові, смакові та 
нюхові 

Сприйняття – це ціліс-
ний образ предмета, без-
посередньо поданий у 
живому спогляданні в 
сукупності всіх його влас-
тивостей, синтез даних 
окремих відчуттів.  
При цьому сприйняття не 
є сумою окремих від-
чуттів, а становить со-
бою якісно новий щабель 
чуттєвого пізнання 

Уявлення – узагаліне-
ний чуттєво-наочний 
образ предмета, що 
впливав на органи 
чуття в минулому, але 
не сприйманий в даний 
момент. 
До них належать обра-
зи пам'яті, образи уяви 
та ін. 

Чуттєве пізнання (або живе споглядання) здійснюється за допомогою органів 
чуття в трьох основних взаємопов'язаних формах – відчуття, сприйняття і 
уявлення 

Філософські проблеми наукового пізнання

 

 
 

• розсудок 
• розум 

 
• відчуття 
• сприйняття 
• уявлення 

Чуттєве пізнання Раціональне пізнання 

філософські проблеми наукового пізнання
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Філософські проблеми наукового пізнання

Філософські проблеми наукового пізнання

Раціональне пізнання 
найбільш повно й адекватно 
виражене в мисленні.

Мислення – здійснюваний 
в ході практики активний 
процес узагальнено-
го й опосередкованого 
відображення дійсності, 
що забезпечує розкрит-
тя на основі почуттєвих 
даних її закономірних 
зв'язків та їх вираження в 
системі абстракцій (понять, 
категорій тощо). 

Два основні рівні мислення 
– розсудок і розум

Розсудок – вихідний рівень мислення, 
на якому оперування абстракціями 
відбувається в межах незмінної 
схеми. Це здатність послідовно та 
ясно міркувати, правильно форму-
лювати думки, чітко класифікувати 
та систематизовувати факти. Тут 
свідомо відволікаються від розвитку, 
взаємозв'язку речей і понять, розглядаю-
чи їх як щось стійке, незмінне

Розум (діалектичне мислення) – вищий 
рівень раціонального пізнання, для 
якого, перш за все, характерні творче 
оперування абстракціями та свідоме 
дослідження їх природи (саморефлексія)

 

Ф
О

Р
М

И
 М

И
С

Л
Е

Н
Н

Я
 

Поняття – форма мислення, що відображає загальні закономірні зв'язки, 
істотні властивості, ознаки явищ, які закріплюються в їх визначеннях 
(дефініціях). Найбільш загальні поняття – це філософські категорії. Поняття 
виражаються в мовній формі – окремих слів або словосполучень, що 
позначають класи об'єктів 

Судження – форма мислення, що відображає речі, явища, процеси 
дійсності, їхні властивості, зв'язки і відносини. У формі судження 
відбиваються будь-які властивості та ознаки предмета, а не тільки істотні і 
загальні (як у понятті). Поняття і судження становлять собою «цеглинки» 
для побудови умовиводів (висновків), які становлять собою моменти руху 
мислення від одних суджень і понять до інших, виражають процес 
отримання нових результатів у пізнанні 

Висновок (умовивід) – форма мислення, за допомогою якої з раніше 
встановленого знання (звичайно з одного або кількох суджень) виводиться 
нове знання (як правило, також у вигляді судження) 
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Види пізнання

 ПІЗНАННЯ вища форма відображення об'єктивної реальності 
(шлях від незнання до знання) 

НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ 
самостійна, цілеспрямована діяльність, якій при-
таманні свої особливі мета та завдання, методи 
отримання й перевірки нових знань 

 Види пізнання 

Релігійно-містичне – часто визна-
чає джерела свого знання як боже-
ственне просвітлення, і хоча ці дже-
рела залишаються для нас таємни-
чими та недосяжними ні для контро-
лю, ні для свідомого використання, 
немає сенсу заперечувати особливу 
значущість для людини того, що 
викладено у священних текстах і 
релігійних настановах; історія люд-
ства переконливо це доводить 

Життєво-дослідне – постає без-
посереднім, прямо вписаним у про-
цеси повсякденної людської життє-
діяльності; є досить різноманітним за 
проявами, але нерозчленованим ні 
за змістом, ні за формами існування: 
тут емоції переплетені зі знанням, 
бажанням тощо 

Мистецьке – описує реальність не 
відсторонено, а через переживання. 
Воно більшою мірою передає не 
предметні окреслення дійсності, а 
ставлення людини до неї. За змістом 
умовне, тобто надає простір проявам 
уяви, фантазії, суб'єктивним схиль-
ностям людини. Завдяки цьому інко-
ли випереджає хід подій, віддзерка-
лює їх більш багатогранно, різно-
барвно та життєво, ніж наука 

Наукове – передбачає перш за все 
усвідомлення ролі знання; воно є 
спеціалізованим та спеціально 
організованим, контролює свій хід, 
намагаючись досягти максимального 
ступеня достовірності 

Екстрасенсивне – пізнання, інтерес до якого значно підвищився наприкінці 
XX ст.; також залишається значною мірою незрозумілим; можна констатувати, що 
так звані екстрасенси, контактери мають можливість отримувати інформацію з 
якихось незвичайних джерел. Цей вид пізнання використовують у суспільстві, але 
природа його для науки поки що незрозуміла 
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Філософські проблеми наукового пізнання

Рівні наукового пізнання
Емпіричний Теоретичний

спостереження 
експеримент 
вимірювання

ідеалізація 
формалізація

Моделювання

 ЕМПІРИЧНИЙ РІВЕНЬ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

Характеризується безпосереднім дослідженням реально існуючих об'єктів, що 
чуттєво сприймаються. На цьому рівні здійснюється процес накопичення інформації 
про досліджувані об'єкти та явища шляхом спостережень, різноманітних вимірів, 
постановки експериментів. Тут здійснюється також первинна систематизація 
одержуваних фактичних даних у вигляді таблиць, схем, графіків тощо 

 ТЕОРЕТИЧНИЙ РІВЕНЬ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

Характеризується перевагою раціонального моменту – понять, теорій, законів та 
інших форм і розумових операцій. Відсутність безпосередньої практичної взаємодії 
з об'єктами обумовлює ту особливість, що об'єкт на даному рівні наукового пізнання 
може вивчатися тільки опосередковано, в уявному експерименті, а не в реальному.  
Теоретичний рівень – більш високий рівень наукового пізнання. Результатами 
теоретичного пізнання є гіпотези, теорії, закони 

 Філософські теорії пізнання 

Агностицизм 

Епістемологія 

Гносеологія 

Догматизм 

Істина 

Скептицизм 




