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Науково�технічний прогрес вимагає від висококваліфікованого
спеціаліста володіння не лише необхідними професійними знан�
нями, навичками й уміннями, але й методологією творчого роз�
в’язання проблемних ситуацій, умінням креативно мислити, при�
ймати нестандартні рішення, моделювати процеси розвитку. Для
підготовки спеціалістів такого ґатунку в навчальний процес вищої
школи широко впроваджуються елементи наукових досліджень
(при проведенні лекційних, практичних, лабораторних занять,
індивідуальної роботи студентів). У позанавчальний час студен�
тів залучають до науково�дослідної роботи на кафедрах, у науко�
вих підрозділах, студентських наукових товариствах. Саме з цією
метою до навчальних планів багатьох вишів введено дисципліну
«Організація наукових досліджень».

Теоретичним підґрунтям даного курсу є основні положення
теорії пізнання, які визначають загальні підходи до проведення
конкретного наукового дослідження. Разом з тим вивчення пи�
тань організації наукових досліджень передбачає володіння сту�
дентами певними знаннями з менеджменту та низки економічних
дисциплін. Організація наукової діяльності пов’язана також із
широким використанням положень правової науки і має багато�
сторонні зв’язки із соціологією, психологією і педагогікою. У про�
цесі наукових досліджень широко застосовують математичні ме�
тоди, за допомогою яких проводять планування експериментів,
обробку результатів тощо.

Основними базовими питаннями викладання дисципліни «Ор�
ганізація наукових досліджень» є такі: основи теорії пізнання;
нематеріальні активи підприємства; економічна ефективність;
інноваційна діяльність та інноваційний розвиток підприємств; ос�
новні принципи управління колективом; інформаційні ресурси як

Моїм батькам
Миколі Семеновичу та Валерії Василівні

з любов’ю та вдячністю
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складова економічного потенціалу підприємства; гіпертекстові
технології і нові можливості бізнесу в мережі Інтернет; організа�
ція наукових досліджень.

Мета вивчення дисципліни «Організація наукових дослід�
жень» – формування в студентів систематизованого комплексу
знань про загальні принципи, форми та методи проведення нау�
кових досліджень.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлен�
ня із засадами організації наукових досліджень в Україні; оволо�
діння сучасною методологією наукових досліджень; ознайомлен�
ня з особливостями вибору напрямків наукових досліджень та
визначення етапів НДР; вивчення засад інформаційного забезпе�
чення НДР; оволодіння методами проведення теоретичних й ек�
спериментальних досліджень; ознайомлення з особливостями
оформлення результатів наукової роботи; формування практич�
них навичок раціональної організації наукової роботи.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

� знати: засади організації НДР в Україні; теоретичні та мето�
дологічні основи наукового дослідження; особливості вибору
напрямку наукового дослідження та формування етапів НДР;
особливості пошуку, накопичення та обробки наукової інфор�
мації; методи проведення теоретичних та експериментальних
досліджень; методичні і практичні основи обробки результа�
тів наукових досліджень; основні вимоги до оформлення ре�
зультатів проведення НДР; особливості впровадження резуль�
татів наукової роботи та розрахунку ефективності НДР; ос�
новні принципи організації роботи в наукових колективах;

� уміти: вибирати напрямки наукових досліджень та форму�
вати етапи НДР; виконувати інформаційний пошук; форму�
вати завдання та вибирати методи теоретичних та експериме�
нтальних досліджень; виконувати розрахунки економічної
ефективності теми та результатів наукових досліджень; офор�
мляти результати НДР; організовувати роботу в наукових ко�
лективах; використовувати набуті знання в практичній еко�
номічній та управлінській діяльності.

Дисципліна «Організація наукових досліджень» дозволяє роз�
винути в студентів раціональне творче мислення, організувати їх
оптимальну розумову діяльність. За період навчання студенти
повинні виконати наукові дослідження в різних формах навчаль�
ного процесу, спираючись на одержані в процесі вивчення дисци�
пліни знання. Вирішенню всіх цих питань і присвячено пропоно�
ваний навчальний посібник.
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Ð î ç ä ³ ë  1

Îðãàí³çàö³ÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè
â Óêðà¿í³

1.1. Ðîëü íàóêè â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó òà òåõí³÷íîìó
ïðîãðåñ³

За всіх часів основою соціально�економічного та технічного про�
гресу була нова інформація. Саме відкриття і винаходи, тобто нова
наукова і науково�технічна інформація, завжди були причиною
революційних змін у розвитку економіки. На визначальну роль
науково�технічної інформації для економічного розвитку вказу�
вав і засновник теорії довгих хвиль в економіці (великі цикли
кон’юнктури) Микола Кондратьєв. Він виявив, що економічний
розвиток є хвилеподібним: економічне зростання змінюється пе�
ріодом занепаду. Тривалість довгої хвилі економічного розвитку,
яка охоплює період піднесення («підвищувальна хвиля») і період
спаду («понижувальна хвиля») становить близько 50 років. У 1926 р.
М. Кондратьєв писав: «Протягом приблизно двох десятиріч перед
початком підвищувальної хвилі великого циклу відбувається по�
жвавлення у сфері технічних винаходів. Перед початком і на са�
мому початку підвищувальної хвилі спостерігається широке за�
стосування цих винаходів у сфері промислової практики, яке по�
в’язане з реорганізацією виробничих відносин» [15, с. 202].

Ó÷åí³ ïðî ðîëü íàóêè

 Íàóêà ñòàëà íåâ³ä’ºìíîþ òà íàéá³ëüø âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ íàøî¿ öèâ³ë³-
çàö³¿, à íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü áåçïîñåðåäíüî âïëèâàº íà ðîçâèòîê öèâ³ë³çàö³¿.

Ì. Áîðí
 …ß â³ðþ, ùî ñó÷àñíà íàóêà áàãàòøà, òîíøà, í³æ íàóêà ìèíóëîãî, âîíà

ò³ñí³øå ïîâ’ÿçàíà ç æèòòÿì ëþäèíè, ¿¿ ³äåàëàìè.
Ð. Îïïåíãåéìåð

Основою світової економічної системи в минулому була ене�
ргія. Протягом століть склався енергоємний тип науково�технічно�
го прогресу. Нині в розвинених країнах ядро економіки складають
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галузі так званого п’ятого технологічного укладу – мікроелект�
роніка, генна інженерія, космічні технології, засоби автоматизації
та зв’язку, біотехнології. А для країн, що розвиваються, характер�
ні третій і четвертий технологічні уклади, вважає відомий росій�
ській економіст Сергій Глазьєв (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Періодизація технологічних укладів [18, с.19]

Техно-
логічні 
уклади 

Період 
домінування 

Країни-лідери Основні технології 

I 1770–1830 рр. Бельгія, 
Великобританія, 

Франція 

Водяний двигун, виплавка чавуна й 
обробка заліза, будівництво каналів 

II 1840–1880 рр. Франція, Бельгія, 
Великобританія, 
США, Німеччина 

Паровий двигун, вугільна проми-
словість, машинобудування, чорна 
металургія, верстатобудування 

III 1890–1940 рр. Франція, США, 
Великобританія, 

Німеччина 

Електротехнічне та важке машино-
будування, виробництво сталі, 
неорганічна хімія, важке озброєння, 
кораблебудування, лінії 
електропередач, стандартизація 

IV 1940–1980 рр. США, країни 
Європи, Японія 

Синтетичні матеріали, органічна 
хімія, кольорова металургія, елек-
тронна промисловість, автомобіле-
будування, атомна енергетика 

V 1990–2030 рр. 
(прогноз) 

США, Японія, 
країни ЄС, 

Південно-Східної 
Азії 

Обчислювальна техніка, 
телекомунікації, роботобудування, 
мікро- та оптоволоконні технології, 
космічна техніка, штучний інтелект, 
біотехнології 

Так, наприклад, нині частка гірничодобувної промисловості,
сільського та лісового господарства з урахуванням імпорту в США
становить усього тільки 12% валового внутрішнього продукту
(нагадаємо при цьому, що США виробляють близько чверті обся�
гів світової сільськогосподарської продукції). У США до пріори�
тетних галузей, що забезпечують економічне зростання, техноло�
гічну незалежність, військову безпеку країни, конкурентоспро�
можність продукції сьогодні відносять аерокосмічну промисло�
вість (частка витрат на науково�дослідні та дослідно�конструк�
торські роботи у витратах виробництва становить близько 20,2%),
комп’ютери (12,4%), електроніку (10,8%), фармацевтичну про�
мисловість (10,3%) [32].

Такі зміни призводять до того, що на перший план у забезпеченні
добробуту країни виходить темп науково�технічного прогресу та
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спроможність здійснювати інновації. На зростання економіки все бі�
льшою мірою впливають такі інноваційні фактори, як науковий рі�
вень виробництва, технологічний рівень капіталу, рівень інформа�
ційних технологій, висококваліфікована робоча сила, яка здатна
генерувати інновації та новаторській стиль управління.

Один із найбільш відомих спеціалістів у галузі конкурентних
стратегій Майкл Портер зазначає, що найкращі компанії досяга�
ють конкурентних переваг завдяки інноваціям. К. Певітт, профе�
сор Сасекського університету, відзначає найтіснішу залежність
конкурентоспроможності сучасних фірм від рівня вкладень у на�
уково�дослідні й дослідно�конструкторські роботи та технологіч�
ний розвиток. Його слова підтверджує вчений і бізнесмен Пітер
Дракер: «Деякі компанії отримують п’ятдесятикратну або навіть
стократну віддачу від кожного долара, вкладеного в досліджен�
ня» [28, с. 184].

Таким чином, основною відмінністю сучасного етапу суспіль�
ного розвитку є те, що інформація, а не енергія стала основним
чинником відтворення економіки та її розвитку.

Про це свідчать і зміни в динаміці процесу накопичення
інформації. Якщо починаючи з 1900 р. обсяг знань подвоював�
ся лише через 50 років, з 1950 р. – подвоювався кожні 10 років,
то з 1990�х рр. подвоєння відбувається кожні 4–5 років. Менше
ніж за 65 років було одержано 90% знань, якими нині володіє
сучасна цивілізація [18, с. 18].

1.2. Íàóêà ÿê ä³ÿëüí³ñòü: õàðàêòåðèñòèêà, ðåãóëþâàííÿ,
ñóá’ºêòè

Наука – сфера людської діяльності, функція якої – продукуван�
ня і теоретична систематизація об’єктивних знань про дійсність,
це одна з форм суспільної свідомості. Наука в процесі історичного
розвитку перетворюється на продуктивну силу і найважливіший
соціальний інститут, що впливає на всі сфери суспільства. Термін
«наука» вживається також для позначення окремих галузей нау�
кових знань.

Наука є сферою суспільного життя, діяльністю людей, яка по�
лягає в здобутті нових, а також у використанні вже існуючих
знань.

Таким чином, наука – це не тільки набуті знання, але й діяль�
ність, спрямована на їх отримання, інакше кажучи, наука – це
сфера духовного виробництва, і в сучасному суспільстві вона стала




