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Компетенції:

Вивчивши матеріал цієї теми студенти 

зможуть:
 пояснити цілі вивчення літератури;

 визначити інформацію, яку необхідно відобразити у звіті

 оцінити доступні первинні вторинні і третинні джерела

інформації;

 провести пошук інформаційних джерел за допомогою

різних пошукових інструментів;

 визначити цінність відібраної інформації і рівень її

достатності;

 скласти огляд літератури.



План

 1. Цілі огляду літературних джерел

2. Види літературних джерел

3.Планування пошуку літератури

4. Процес пошуку літератури

5. Збір літератури і її оцінка



1. Цілі огляду літературних джерел

 Вимагає процес формулювання і деталізації  основних напрямків 

дослідження

 моніторинг літератури – це один з етапів  дослідницького процесу як 

такого

 Моніторинг літератури дає можливість  поглибити знання предмету і 

допомагає  більш детально сформулювати контрольні питання.



При дедуктивному методі організації 

дослідження : 

дослідник спочатку розробляє теоретичну

або концептуальну основу, а вже потім

перевіряє її з використанням зібраних даних.



При індуктивному методі -

зібрані дані стануть основою для формування

нової теорії з подальшим зверненням до

інформаційних джерел.



До цілей моніторингу літератури 

відносять: 

 укладання огляду;

 подальша деталізація контрольних питань і цілей дослідження;

 оцінка втрачених можливостей в попередніх дослідженнях;

 пошук рекомендацій стосовно можливих подальших досліджень (для 

додаткового підтвердження обґрунтованості обраної теми);

 уникнення повтору уже здійснених досліджень;

 узагальнення думок/висновків/рекомендацій стосовно аспектів теми 

дослідження, які роблять його актуальним;

 пошук ідей, що мають стосунок до методів організації дослідження, 

дослідницьких стратегій і методів проведення дослідження, які можуть 

вплинути на остаточний вибір. 



Зміст огляду літератури

Укладання огляду літератури передбачає:

 розгляд основних академічних теорій, що мають стосунок до

області дослідження;

 демонстрацію рівня поінформованості дослідника стосовно

даних найсучасніших досліджень у галузі;

 розкриття зв’язку між започаткованим дослідженням і

попередніми дослідженнями в даній області;

 оцінку сильних і слабких сторін попередніх досліджень
враховуючи різного роду упущення і прояви упередженості;

 обґрунтування аргументів шляхом включення в огляд необхідної

кількості посилань на літературні джерела.



Структура огляду літератури

 Перед тим як почати опис області дослідження,
почніть огляд літератури з більш загального
теоретичного рівня;

 Коротко викладіть основні ідеї, які отримано з
опрацьованих джерел;

 Узагальніть, порівняйте позиції різних авторів;

 Звузьте коло робіт, щоб сконцентрувати увагу на
найбільш актуальних з них;

 Ретельно проаналізуйте результати цих досліджень;

 Відзначте питання, за якими ваше дослідження
передбачає «свіжий» погляд на предмет дослідження.



2. Літературні джерела

Первинні

•Звіти

•Дисертації

•Звіти конференцій

•Звіти компаній

•Окремі урядові 
звіти/публікації

•Неопубліковані 
рукописи

Вторинні

•Гозети

•Книги

•Журнали

•Інтернет

•Окремі урядові 
звіти/публікації

Третинні 

•Алфавітні 
покажчики

•Реферативні 
видання

•Каталоги

•Енциклопедії

•Словники

•Бібліографії

MAX                                                        ДЕТАЛІЗАЦІЯ MIN

MAX                                               АКТУАЛЬНІСТЬ MIN



3. Планування пошуку літератури

 визначення параметрів пошуку,

 вибір ключових слів,

 дискусія стосовно ідей.



Визначення параметрів пошуку

мова публікації;

 область дослідження (наприклад, інвестиційний 

аналіз);

 сектор економіки (наприклад, реальні інвестиції);

 географічний регіон;

 період публікації (наприклад, 10 років);

 тип літератури (наприклад, журнали і книги).



Вибір ключових слів
 обговорення з колегами, керівником проекту, бібліотекарами. 

Основна задача при обговоренні - отримати нові ідеї, які можуть запропонувати 
співрозмовники;

 попереднє ознайомлення з літературою (словники, енциклопедії, 
підручники);

 використання методу «мозкового штурму» при роботі з матеріалами 
отриманими зі словників, енциклопедій і підручників. 

Техніка є досить простою – варто фіксувати усі слова і короткі фрази, що приходять
в голову по темі дослідження. Після цього отриманий набір фраз і словосполучень
повторно перевіряється на відповідність вимогам до ключових слів відповідно до
переліку ключових питань;

 використання методу «дерева відносної важливості». 

Таке «дерево» нагадує структуру книги з її назвою, частинами, розділами і
підрозділами, які або відображають тему дослідження або ж відображають ключові
слова (з зазначенням прізвищ авторів). Цей метод часто використовується з
методом «мозкового штурму».



Комбінація цих методів дозволяє 

визначитися з тим:

 які ключові слова відображають контрольні питання і

цілі дослідження;

 які області варто досліджувати на початку, а

дослідження яких можна здійснити пізніше;

 які області найбільш важливі ( мають більше

відгалужень).



Етапи огляду літературних джерел 



Для побудови  «дерева» варто 

використати наступну послідовність дій:

 Розмістіть контрольне питання  (або ціль дослідження) на самому 
високому рівні.

 Ідентифікуйте дві або більше області дослідження теми, що вас 
цікавить.

 Кожну з областей розділіть на підобласті, щодо яких ви маєте 
зацікавленість.

 Кожну з підобластей розділіть за ще вужчими напрямками.

 Ідентифікуйте області і напрямки, які необхідно дослідити у першу чергу 
і ті на які варто звернути особливу увагу (узгодьте рішення з керівником 
проекту).

 У процесі подальшого ознайомлення з літературою добавляйте нові 
гілки до вашого «дерева». 



4. Пошук літератури

 за допомогою третинних джерел;

 за посиланнями в вивчених вами книгах і журнальних

статтях;

 у процесі роботи з вторинною літературою, що є у

бібліотеках;

 через пошук в Інтернеті.

Підходи «перегляд» і «сканування»



5. Збір літератури і її оцінка



Оцінка літератури
 При оцінці цінності джерела варто перевірити його на відповідність ряду критеріїв, які можна 

сформулювати у вигляді контрольних питань:

 Чи давно написана робота?

 Можливо, ця робота повторює іншу?

 Наскільки узгоджується загальна спрямованість цієї роботи і вашого дослідження?

 Чи зустрічали ви посилання на цю роботу в інших роботах (або на інші роботи цього автора) 
в джерелах, які вважаєте цінними?

 Чи підтверджує ця робота ваші ідеї або ж суперечить їм?  - В обох випадках її варто вивчити!

 Чи слід вважати висновки автора упередженими? Не має значення на скільки актуальна 
тема роботи!

 Які методологічні вади  можна зауважити у роботі? Навіть якщо такі є, робота може бути 
цінною  для дослідження!

 Наскільки точні результати дослідження? Навіть якщо їх точність невисока, робота може 
виявитися корисною!

 По мірі ознайомлення з літературою варто робити примітки щодо цінності прочитаних робіт, 
зазначаючи причини, з яких ви прийшли до того або іншого висновку. Зроблені таким 
образом висновки в узагальненому вигляді  можна відобразити в огляді літератури.
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