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кошти суб’єктів господарювання; кредитні ресурси; приватні кошти; іноземні 
кошти; венчурний капітал. 

Аналіз сучасної світової практики довів, що взагалі фундаментальні до-
слідження здебільшого проводяться за рахунок державного бюджету на без-
поворотній основі. На другому етапі здійснюють дослідження прикладного 
характеру, що фінансуються як за рахунок бюджету(державні наукові про-
грами або на конкурсній основі), так і за рахунок замовників. Оскільки на 
цьому етапі виникає можливість високих втрат вкладених коштів, то інвести-
ції носять ризиковий характер, до фінансування долучається венчурний капі-
тал, який активно вкладає свої кошти на всіх етапах комерціалізації інновацій, 
але найбільше – на етапі створення і впровадження інновацій.  

На сучасному етапі в умовах глобалізації економіки великого значення на-
було корпоративне фінансування, адже фундаментальні дослідження здійсню-
ються і в лабораторіях транснаціональних корпорацій. Корпорації відкривають 
дослідницькі наукові підрозділи, щоб удосконалити продукцію компанії відпо-
відно до місцевих особливостей, розробити товари та технології для потреб мі-
сцевого ринку; підтримати і модернізувати технологічну базу компанії за кор-
доном, використати глобальний науково-дослідницький потенціал. 

Так, американські компанії мають близько 200 закордонних дослідниць-
ких організацій, перш за все в Японії, Великобританії, Канаді, Франції, Німеч-
чині. А серед нових індустріальних країн найбільша кількість цих організацій 
розміщена в Сінгапурі, на Тайвані, у Китаї та Індії. У свою чергу багато таких 
організацій відкривається і в США та інших високорозвинених країнах світу. 

На сьогодні, інноваційний тип економічного розвитку стає тим підґрун-
тям, що визначає економічну могутність країни та її місце у міжнародному 
поділі праці. Отже, впровадження в Україні інвестиційно-інноваційної моделі 
економічного зростання є об’єктивною необхідністю, альтернативою якій 
може стати занепад національної економіки. Саме тому активізація інвести-
ційного процесу є вирішальною умовою продовження соціально-економіч-
них перетворень.  
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МЕТОДОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

Пізнання конкретних умов розвитку економічних явищ і процесів, самої 
економічної системи в їхній історичній послідовності від простих і абстракт-
них категорій до складніших і конкретних потребує удосконалення методів 
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пізнання економіки. Способи пізнання економічної системи, окремих її еле-
ментів визначається методологією дослідження. Взаємозв’язок історичного 
та логічного полягає в тому, що логічне – це разом із тим й історичне, але 
очищене (звільнене) від випадковостей, що заважають, стримують безперер-
вний розвиток по висхідній. Основою логічного завжди є історичне, надаючи 
першому (логічному) визначеність абстрактної категорії. 

Систему економічних відносин у взаємодії з розвитком продуктивних 
сил можна вивчити за допомогою всієї сукупності елементів діалектичного 
дослідження. Завершальним елементом діалектичного методу дослідження в 
економічній теорії є єдність наукової теорії та суспільної практики. Остання 
є основою та критерієм правильності економічної теорії. Важливою ланкою 
суспільної практики є економічний експеримент, перевірка ефективності за-
провадження нових форм управління спочатку на окремих підприємствах, у 
групі підприємств, або у декількох галузях.  

Економічні процеси мають кількісну і якісну сторони. Тому вони мають 
вивчатися з обох боків. Якісна сторона виражає суть явища, а кількісна – ве-
личину даної якості. 

Для економіста наприклад, важливо розкрити не лише суть заробітної 
плати, а й визначити її величину та частку у формуванні життєвих. Крім того, 
політекономія враховує, що кількісні зміни неминуче ведуть і до якісних змін. 
Так, нарощування здійснюваних нині в Україні трансформаційних перетво-
рень сприяє поступовому становленню соціально орієнтованої ринкової еко-
номіки.  

Для економічного аналізу характерне широке використання математич-
них моделей, побудова різноманітних графіків, діаграм, що відображають по-
ведінку господарюючім суб’єктів в залежності від постійно змінюваних рин-
кових умов. Побудова моделей базується на узагальненні статистичних да-
них. Використовуються ці моделі для кількісних прогнозів. 

Під час оцінки теорії важливо пам’ятати, що вона не може бути справе-
дливою абсолютно для всіх випадків. 

Кожна наука має свою мету, яка відображає її головний зміст. Такою ме-
тою для політекономії є з’ясування законів розвитку суспільства та вироб-
лення на основі цього рекомендацій для формування економічної політики, 
яку повинна проводити держава, маючи за мету підвищення ефективності су-
спільного виробництва.  

Головна мета, при цьому полягає в тому, щоб дати відповідь на карди-
нальні економічні питання, які цікавлять усіх членів суспільства. 

В нинішніх умовах мешканці насамперед хочуть знати: чим обумов-
люються притаманні їй піднесення й спади національного виробництва, ін-
фляція і безробіття, які заходи впливають на рівні споживання та інвести-
цій, на курси гривні і торговельні баланси, заробітну плату і ціни, в чому 
полягає суть монетарної і фіскальної політик, яким має бути обсяг грошової 
маси в обігу, як формується бюджет, процентна ставка, що таке державний 
борг та ін. 
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Не байдужим людям пізнання проблеми міжнародного характеру; їх, зо-
крема, цікавить: який рівень життя в інших країнах світу, чим пояснюється 
існуюча тут різниця; яка господарська система краща, тобто забезпечує біль-
ший ефект і краще слугує людині; що являє собою, наприклад, «шведська мо-
дель суспільного розвитку»; для чого здійснюється економічна інтеграція в 
західноєвропейських країнах тощо. 

Сьогодні в Україні також постає чимало питань, що стосуються еконо-
мічних відносин між суверенними державами, структурної перебудови еко-
номіки, інтеграції України в світове господарство й багато інших. 

Таким чином, удосконалення методів пізнання економічних законів 
сприяє правильному їх використанню в господарській діяльності. Адже еко-
номічний розвиток відбувається відповідно до вимог економічних законів. 
Вони фактично означають економічну необхідність. Суспільство одержить 
найбільший економічний ефект тоді, коли свою діяльність будуватиме таким 
чином, щоб створити широкий простір для дії об’єктивних економічних зако-
нів. У цьому саме й полягає зміст використання останніх. І навпаки, коли сві-
домо організована господарська діяльність суперечить вимогам об’єктивних 
законів, то це призводить до великих збитків. 

У використанні економічних законів не можна допускати ні фетишизму, 
ні волюнтаризму. Необхідно здійснювати науково виважену економічну по-
літику, що ґрунтується на глибокому пізнанні економічних законів. 

Одержано 18.04.2019 

* 

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК 
КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

ФАКУЛЬТЕТУ № 6 

УДК 159.9:351.74(477) 
Анна Вячеславівна ОСОБЛИВЕЦЬ, 
студентка групи Ф6-ПЗдср-18-5 ХНУВС 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук Филипська В. І. 

КОНФЛІКТИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ 

Поліцейський у процесі виконання службових завдань час від часу стає 
учасником конфлікту. Саме успіхи або невдачі у вирішенні конфліктів у цій 
сфері певним чином позначаються і на стані справ у колективах підрозділів, і 
на соціально-психологічному кліматі в них. Водночас профілактика і вирі-
шення конфліктів у процесі керівництва колективом є порівняно самостійною 
психолого-управлінською проблемою. Тому вдосконалення управлінської ді-
яльності, підвищення рівня розвитку колективів органів внутрішніх справ  




