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16 лютого 2018 року в науково-бібліотечному корпусі ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

відбувся сьомий відкритий науково-методологічний семінар на тему 

«Концептуальні аспекти наукових досліджень: формулювання та доведення 

гіпотез» у рамках циклу семінарів «Технологія проведення наукових досліджень» 

(2017–2018 навчальний рік), започаткованих Науково-дослідним центром 

індустріальних проблем розвитку. Цільовою аудиторією семінару були здобувачі 

наукових ступенів кандидата (доктора філософії) економічних наук, докторанти, 

кандидати економічних наук, науковці та викладачі вищих навчальних закладів. 

Доктор економічних наук, 

старший науковий співробітник відділу 

макроекономічної політики та 

регіонального розвитку НДЦ ІПР НАН 

України, доцент Ольга Іванова 

розпочала семінар з визначення поняття 

«гіпотеза». Далі були розглянути види 

гіпотез, які виокремлюють за ступенем 

нетривіальності, повноти охоплення явищ та змістом. Значну увагу було 

приділено етапам розробки гіпотези, основним вимогам, що висуваються до 

гіпотези, як форми пізнання.  

Друга частина семінару 

проходила у практичній площині: 

наведення прикладів сформульова-

них та доведених гіпотез у рамках 

дисертаційних робіт. Кожен 

учасник семінару мав змогу 

поділитися своїми знаннями та 

досвідом роботи з гіпотезами. 



Ольга Іванова навела приклади різного виду гіпотез, що були 

сформульовані науковцями в світі, які отримали гранти на відповідні 

дослідження. Завершився семінар визначенням завдання для самостійної роботи. 

Наприкінці заходу було 

розглянуто особливості пошуку 

інформації в провідних електронних 

бібліотеках з економіки, бізнесу, 

менеджменту, фінансів та суміжних 

дисциплін; в топ «general interest» 

journals (JEP, JEL via JSTOR); на 

сайтах профільних Міністерств, 

наукових установ, асоціацій та у 

базах статистичних даних. Крім того, розглянута технологія отримання 

додаткової інформації шляхом оформлення запитів до суб'єктів владних 

повноважень та інших розпорядників публічної інформації.  

Ольга Іванова порадила присутнім приділяти увагу щоденному моніторингу 

інформації на Інтернет-ресурсах, яка прямо або опосередковано стосується теми 

дослідження.  

У семінарі прийняли участь наукові співробітники Центру – Д. Костенко, 

О. Леванда, І. Семигуліна, В. Шликова; аспіранти – Н. Луценко, А. Позднякова, 

П. Семигулін, Р. Харченко, докторант – О. Полякова, а також аспіранти 

Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця.  

 


