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2.3. Деякі “кулінарні” рецепти наукової праці  

Рецепт перший. Міркування про метод.  

У 1637 році Бекон Декарт у творі “ Міркування про метод “ вказує 4 головних правила.  

 Перше – ніколи не приймай за істину, що не є вочевидь, приймай тільки те, що ясно та 
чітко уявляєш, що не дає ніякого приводу для сумніву.  

 Друге – поділяй кожну з складнощів, що досліджуються, на таку кількість частин, скіль-
ки це можливо і необхідно для кращого переборення складнощі.  

 Третє – дотримуйсь певного порядку мислення, починай з речей найбільш простих та 
легко зрозумілих і рухайся послідовно к пізнанню найбільш складного.  

 Четверте – складай переліки та огляди загальні та потужні, щоб була впевненість у відсу-
тності упущень.  

 Рецепт другий. Шлях послідовного наближення до істини [13]. 

Висувається припущення, яке перевіряється на деякій кількості фактів. Якщо факти не 
підтверджують припущення (розбіжності у якісних або кількісних характеристиках), припу-
щення скасовується. Тоді припущення змінюють або замінюють до того, доки знайдеться при-
пущення (гіпотеза), яка достатньо гарно підтверджується фактами і тим самим “пояснює” їх.  

З припущення, що себе виправдало, робиться по можливості більше висновків-наслідків, 
після чого намагаються перевірити фактами кожний висновок. Як не виходить доброї відповід-
ності, шукають спосіб внести зміни у припущення, доки знову не отримають гарну відповід-
ність між припущенням та фактами.  

Робиться спроба використати перевірену таким шляхом гіпотезу на поширений обсяг фа-
ктів, намагаючись поширити припущення на усі явища, що здаються аналогічними тим, що вже 
пояснені. При цьому може виникнути необхідність так переробити гіпотезу, що попередній її 
варіант буде лише частковим випадком, діючим у обмеженому колі. Однак при будь-якому об-
межені намагаються знайти найбільш широке з можливих визначень припущення.  

Рецепт третій. Від І. Ньютона.  

 У третій книзі “Математичні начала натуральної філософії” Ньютона наведені “Правила 
умовиводів у фізиці”.  

 Правило 1. Не варто приймати в природі інших причин окрім тих, котрі істинні і достатні 
для пояснення явищ. (Не тільки в природі – у економіці також.) 

 Правило 2. Тому, наскільки можливо, необхідно приписувати ті ж причини того ж роду 
проявам природи. (Поширення досвіду на подібні явища – це метод індукції.) 

 Правило 3. Такі властивості тіл, які не можуть бути ні посилені, ні послаблені і які влас-
тиві усім тілам, над котрими можливо проводити випробування, повинні бути прийняті за влас-
тивості усіх тіл взагалі. (Об’єктивність природних явищ, та знов індукція – у економіці також). 

 Правило 4. У дослідній фізиці припущення, які з явищ, що мають місце, отримані за до-
помогою спостереження, не дивлячись на можливість протилежних їм припущень, повинні 
вважатися за істину у точності або приблизно, доки не з’являться такі явища, котрими вони ще 
більше уточнюються; або не стануть підтвердженим виключенням. Так необхідно робити, щоб 
доводи спостереження не знищувались припущеннями. (Перевага досвіду над гіпотезою) 

Рецепт четвертий. Створення економіко-математичних моделей.   

Економічні процеси, що відбуваються у суспільстві, здебільшого неповторні. Тому не 
можна повернути історію, та провести експеримент за інших умов, або простежити вплив іншо-
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го управлінського рішення, як було здійснено попереднє. При прийнятті відповідального рішен-
ня бажано мати можливість спрогнозувати його наслідки у найближчий та віддалений час.  

 Єдиний шлях розв’язання проблеми – це експериментальне дослідження математичних 
моделей складних соціально–економічних систем. Іноді це дослідження називають імітаційне 
моделювання, бо поведінка математичної моделі під дією різноманітних зовнішніх факторів імі-
тує поведінку соціально – економічного явища. У інших випадках експериментальне дослі-
дження математичних моделей складних систем має назву дослідження операцій, бо досліджу-
ється реакція математичної моделі, над якою здійснюються операції. Загалом поняття дослі-
дження операцій, як його розуміють у науковій літературі, ширше за поняття дослідження опе-
рацій, як його сформулювали ми.  

 Термін “ моделювання “ походить від французького “ modeller “ – ліпити (копію), тобто 
копіювати. Основними напрямками використання і поширення математичних моделей при ви-
вчені соціально–економічних явищ є: 

1. Прогнозування розвитку національних економік. Наприклад, усі економічні, політичні 
та зовнішньополітичні реформи Радянського Союзу були об’єктами чисельних модельних екс-
периментів ще за 10 років до епохи М.Горбачова. Вивчались такі явища як: введення гнучких 
цін, децентралізація управління, створення банків з капіталом ризику, введення промислових 
облігацій, фінансового ринку та конвертованої валюти.  

2. Створення важливих народногосподарських проектів. Наприклад – будівництво кана-
лів, морів, атомних електростанцій, металургійних комбінатів, видобуток корисних копалин, 
перепрофілювання галузей виробництва тощо.  

3. Розробка і впровадження інвестиційних проектів різного масштабу.  

4. Забезпечення оборони країни і планування військових операцій. Наприклад – військові 
подій на Близькому Сході – “ Буря у пустелі “, операція у Сербії заздалегідь планувались та мо-
делювались у Пентагоні.  

5. Навчання та підготовка кадрів.  

 Вартість моделювання соціально – економічних явищ та термін розробки моделі зале-
жать від складнощі моделі, кількості первинної інформації та ще багатьох факторів. Так досвід 
США показує, що витрати на розробку найпростішої моделі досягають 5–6 людино–місяців і 
коштує розробка приблизно 30 тис. дол. Середня вартість розробки приблизно 100 тис. дол., а 
витрати часу 6–12 людино–місяців. Вартість складніших моделей досягає 5–7 млн. дол.. У Ра-
дянському Союзі модель транспортного потоку регіону коштувала приблизно 200 тис. карбова-
нців. У зв’язку із запуском нових моделей на заводі “ВАЗ“ виникла потреба у новому обладнан-
ні, узгодженні із старим обладнанням, перебудові структури і ритмів руху допоміжних конвеєрів 
і т. ін. Довелося замовляти дослідження за кордоном, але саму модель фірма не продала. Ракетне 
командування США у 1968 році витратило на моделювання сценарію можливого нападу 74 млн. 
дол..  

 З метою визначеності корисності різних методів дослідження операцій у науковій роботі 
було проведено опитування дійсних членів “Американського товариства дослідження опера-
цій”. Наслідки дослідження наведені у табл. 2.1  

Таблиця 2.1 
Корисність методів дослідження операцій у науковій роботі 

Методи Відносна цінність 
Теорія ймовірності (і статистичні оцінки ) 0,182 
Економічний аналіз (і оцінка ефективності витрат ) 0,150 
Імітаційне моделювання 0,143 
Лінійне програмування 0,120 
Теорія керування запасами 0,097 
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Теорія масового обслуговування (теорія черг) 0,085 
Сіткові методи (упорядкування операцій) 0,072 
Моделі заміни 0,042 
Теорія ігор 0,040 
Динамічне програмування 0,031 
Методи пошуки 0,020 
Нелінійне програмування 0,018 
Загалом 1,00 

З метою ставлення виробників до методів дослідження операцій з погляду придатності до 
потреб внутрішньо фірмового планування було здійснено обстеження 1000 найбільших фірм 
США, результати якого наведені у табл. 2.2.  

Таблиця 2.2 
Частота використання методів дослідження операцій у виробництві 

Методи Частота використання % 
Імітаційне моделювання 60 29 
Лінійне програмування 43 21 
Сіткові методи 28 14 
Теорія керування запасами 24 12 
Нелінійне програмування 16 8 
Динамічне програмування 8 4 
Цілочислове програмування 7 3 
Теорія масового обслуговування 7 3 
Інші методи 12 6 
Загалом 205 100 

Рецепт п’ятий. Як створити модель.  

Основні етапи моделювання складних соціально–економічних систем: 

1. Складання математичної моделі соціально-економічної системи; 

2. Розробка методики моделювання (планування експериментів з моделлю та статистич-
ної обробки як емпіричних даних так і отриманих результатів); 

3. Створення чи пристосування програмного забезпечення; 

4. Дослідження моделі системи, аналіз та узагальнення здобутих результатів.  

Послідовність складання математичної моделі системи:  

 а) визначення задачі та її аналіз; 

 б) визначення вимог до інформації; 

в) збирання та обробка інформації; 

 г) висування гіпотез і прийняття припущень; 

 д) установлення основного змісту моделі;  

 е) визначення параметрів, змінних і критеріїв ефективності;  

 ж) побудова структурної схеми моделі; 

 з) побудова математичної моделі.  

Визначення задачі та її аналіз складається з елементів: 

- твердження щодо існування та обґрунтованості задачі; 

- перелік проблемних питань, пов’язаних та споріднених з розв’язуваною задачею; 
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- аналіз масштабності задачі та можливих меж її розташування; 

- розбиття початкової задачі на окремі під задачі.  

а) Послідовність (методологія) розв’язання задачі: 

- установлюються послідовність розв’язання задачі; 

- визначаються методи розв’язання задачі та під задач; 

- розраховуються витрати часу, грошей та інших ресурсів; 

- складаються календарний та сітковий графіки виконання робіт.  

б) Визначення вимог до інформації: 

- яка інформація потрібна; 

- де можна знайти інформацію; 

- у якому вигляді подати інформацію; 

- якими методами обробляти інформацію.  

в) Збирання інформації: 

- перегляд літературних джерел; 

- аналіз виробничих джерел інформації; 

- опрацювання звітів; 

- підготовка попередніх експериментальних даних; 

- консультації зі спеціалістами та експертами; 

- купівля інформації.  

г) Висування гіпотез і прийняття припущень.  

На даному етапі враховують: 

- обсяг наявної інформації; 

- відповідність інформації вимогам задачі; 

- під задачі, для яких інформації не достатньо; 

- ресурси для розв’язування задачі; 

- очікувані результати моделювання.  

д) Установлення основного змісту моделі.  

Установлення основного змісту моделі поєднує у собі три основні елементи: (1) зовніш-
ню задачу, (2) внутрішню задачу та (3) шляхи розв’язання проблеми.  

Зовнішня задача з’ясовує: середовище, у якому функціонує об’єкт дослідження; взає-
мозв’язок між особою яка приймає рішення, та об’єктом дослідження, а також середовищем; 
основні функції системи (об’єкта), які мають соціально – економічні значення.  

Внутрішня задача з’ясовує: вплив факторів навколишнього середовища на існування та 
функціонування об’єкта, що вивчається; внутрішні взаємозв’язки системи; обмеження у функ-
ціонуванні об’єкта.  

е) Визначення параметрів, змінних, критеріїв ефективності.  

Змінні моделі поділяються на вхідні (екзогенні) та вихідні (ендогенні). Вхідні змінні по-
діляються на задачі та на керуючі параметри.  
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 Послідовність описання кожного параметра або змінної: (1) вибір символу та назви; (2)  
з’ясування техніко – економічного значення параметра; (3) прийняття одиниці вимірювання; (4) 
встановлення діапазону зміни величини; (5) визначення джерела параметра або змінної.  

Критерій ефективності бажано щоб був один. Критерій ефективності (функція цілі) по-
винен об’єктивно відбивати суспільно–корисну значущість соціально – економічного явища або 
процесу, що вивчається. Багатокритеріальне моделювання дуже складне і знаходиться за межа-
ми дисциплін, що вивчаються на магістерській програмі. Можливо поєднати декілька критеріїв 
у один комплексний складний, або перевести деякі з критеріїв у обмеження.  

ж) Побудова структурної схеми моделі.  

Логічна структура моделі це упорядковане і наукове зображення процесу або явища, що 
вивчається. У структурній схемі моделі визначаються не лише дії а й порядок їх виконання. Ло-
гічна схема передує безпосередньому програмуванню.  

 За звичаєм логічна схема створюється за модульним (блочним)принципом, використову-
ючи за наявністю можливості стандартні блоки.  

 Іноді структурні схеми будують за ієрархічним принципом. Ієрархія будується за рівнем 
деталізації. На верхньому рівні – розрахунку за узагальненими показниками. На найнижчому 
рівні – безпосередні розрахунки.  

з) Побудова математичної моделі.  

Побудова математичної моделі полягає у ідентифікація змінних задачі, з’ясуванні обме-
жень на змінні задачі, виборі цільової функції (мета) задачі та встановлення зв’язку між змінни-
ми задачі і цільовою функцією.  

Ціль (цільова функція) – кінцевий результат, якій необхідно отримати шляхом вибору та 
реалізації керівних рішень, що впливають на систему, яка досліджується (процес, соціально–
економічне явище). У виробничо – комерційній діяльності ціль – максимізація прибутку або мі-
німізація витрат. Окремі складові системи (процесу, соціально-економічного явища) можуть бу-
ти протилежної думки стосовно цілі. Наприклад, фірма має виробничий відділ та відділ збуту. 
Відділ збуту наполягає на збільшені наявних запасів готової продукції з метою швидкого реагу-
вання на підвищення попиту. Виробничий відділ зацікавлений у знижені запасів у зв’язку з не-
обхідністю скорочення складських витрат. Задовольнити вимогам цих двох відділів одночасно 
не можливо. З точки зору фірми в цілому можливий тільки-но компроміс.  

      Як ціль визначена, так оптимальним вважається такий спосіб дій, який у найбільшому 
ступені наближає фірму до поставленої цілі.  

Виявлення множини припустимих альтернатив активної дії на систему (процес, соціаль-
но – економічне явище) це головний момент аналізу проблемної ситуації. Необхідно з’ясувати 
повну множину керованих змінних економіко – математичної моделі. Важливим моментом є 
ідентифікація некерованих змінних. Ігнорування некерованих змінних може привести до побу-
дови неадекватної моделі та прийняттю помилкових рішень.  

Окремо необхідно розглянути обмеження, які накладаються на цільову функцію економі-
ко – математичної моделі.  

Велика кількість змінних та обмежень, на перший погляд, ускладнює або робить немож-
ливим побудову моделі, однак при детальному аналізі з’ясовується, що тільки-но мала кількість 
змінних та обмежень суттєво впливають на поведінку системи. Тому на першому кроці побудо-
ви економіко – математичної моделі слід ідентифікувати домінуючі параметри, змінні та обме-
ження.  

Приклад перший. Задача про асортимент продукції.  
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Фірма використовує три технологічні операції для виробництва трьох різновидів продук-
ції.  При виготовленні виробу “2“ технологічна операція “2“ не використовується. При виготов-
ленні виробу “3“ використовуються технологічні операції “1“ та “2“. На рис. 1 графічно пред-
ставлені схеми виготовлення продукції.  

Технологічні операції використовують і для інших виробів, тому існує обмеження на 
фонд часу по операціях: 

перша операція – 430 хвилин на добу; 

 друга операція – 460 хвилин на добу; 

 третя операція – 420 хвилин на добу.  

Очікуваний прибуток від продажу виробів складає 3, 2, 5 доларів відповідно для одиниці 
першого, другого та третього виробів. Треба скласти план добового виробництва продукції, якій 
забезпечує найбільший прибуток.  

 

Розв’язок.  

Мовне формування задачі.  

 Цільова функція – прибуток від реалізації продукції. Бажаний результат – максимізація 
прибутку.  

 Обмеження – час використання кожної технологічної операції не перевищує лімітів фон-
ду часу.  

Математичне формування задачі.  

 Введемо змінні: 

X1 - кількість виробів “ 1 “,   

X2 - кількість виробів “ 2 “, 

   X3 – кількість виробів “ 3 “, 

   Xj – кількість виробів “ j “ , j = 1, 2, 3.  

 

Z = 3 · X1 + 2 · X2 + 5 · X3 → max, за умов: 

3 хвил./вироб 1 хвил./вироб 

2 хвил./вироб 4 хвил./вироб 

1 хвил./вироб 2 хвил./вироб 

1 хвил./вироб 

Рис. 1 Схеми технологічних операцій виготовлення продукції: а, б, в, - різнови-
ди продукції; с, д, е – технологічні операції.  

а б в 

с 

д 

е 
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     1· X1+ 2· X2+ 1· X3 ≤  430; 

     3· X1+ 0· X2+ 2· X3 ≤  460; 

     1· X1+ 4· X2+ 0· X3 ≤  420; 

 

X j ≥  0,  j = 1, 2, 3.  

   

Приклад другий. Задача добового планування роботи автобусів.  

Досліджується можливість більш раціонального використання автобусів. В наслідок об-
стеження з’ясовано що потреба у автобусах є постійною у межах шістьох інтервалів, по чотири 
години кожний.  

В наслідок обмежень на ремонт та обслуговування автобусів а також обмежень на робо-
чий день водія використання автобуса на добу не може перевищувати 8 годин. Графік потреби у 
автобусах наданий на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язок.  

Мовне формування задачі.  

 Цільова функція – треба визначити кількість автобусів у кожній із змін за умов мінімаль-
ної потреби у них.   

Обмеження – кількість автобусів повинна бути не меншою чим необхідність забезпечен-
ня потреб у автобусах згідно з графіком.  

Математичне формування задачі.  

 Позначимо кількість автобусів, що виходять на лінію відповідно: 

4 

7 

8 

10 

12 

4 8 12 16 20 Години 

Кількість 
автобусів 

Рис. 2 Схема потреби у автобусах протягом доби 
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X1 – у 0 годин; 

X2 – у 4 години; 

X3 – у 8 годин; 

X4 – у 12 годин; 

X5 – у 16 годин; 

X6 – у 20 годин; 

тоді загальна кількість автобусів складає на добу: 

  

Z = X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 → min, 

 

за умов обмежень: 

X1 + X6 ≥  4; 

X1 + X2 ≥  8; 

X2 + X3 ≥  10; 

X3 + X4 ≥  7; 

X4 + X5 ≥  12; 

X5 + X6 ≥  4; 

X j ≥  0, j = 1, 2, 3. . . , 6.  

Z = Z (0, 10, 0, 12, 0, 4)= 26 автобусів.  

 

Аналіз моделей на чутливість  

 Аналіз моделей на чутливість виконують після знаходження оптимального рішення. Пе-
ревіряється чутливість оптимального рішення до зміни моделі. Існують три основні задачі ана-
лізу моделі на чутливість.  

 Перша задача складається з двох питань: 

1. На скільки можливо збільшити запас ресурсу з метою покращення оптимального зна-
чення? 

2. На скільки можливо зменшити запас ресурсу за умов збереження оптимального зна-
чення цільової функції? Інакше кажучи перевіряється чутливість моделі до змін правої частини 
(до змін обмежень). Активні та неактивні обмеження по різному впливають на чутливість моде-
лі. Вирішуються питання: 

а) максимально припустиме збільшення дефіцитного ресурсу (активне обмеження)? 

б) максимально припустиме зменшення недефіцитного ресурсу (неактивне обмеження)?  

Надаємо зауваження до аналізу: зменшення дефіцитного ресурсу ні у якому випадку не 
покращує значення цільової функції.  

Друга задача складається з одного питання – збільшення якого з дефіцитних ресурсів 
найбільш корисне? 
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Вартість додаткової одиниці ресурсу розраховується як відношення збільшення оптима-
льного значення цільової функції до максимально припустимого збільшення обсягу ресурсу. 
(Найбільший коефіцієнт у цільовій функції перед дефіцитним ресурсом).  

 Третя задача складається з двох питань: 

1. У яких межах можлива зміна коефіцієнта у цільовій функції за умов відсутності зміни 
оптимального рішення? 

2. У яких межах змінити коефіцієнт у цільовій функції щоб перетворити ресурс з недефі-
цитного у дефіцитний чи навпаки?(Зміна вартості ресурсу.)  

Цікавий приклад впливу зміни правої частини системи рівнянь на результати розв’язку 
системи розглянемо на системі двох рівнянь з двома невідомими: 

     

     a11 x1 + a12 x2 = b1; 

a21 x1 + a22 x2 = b2; 

 

     x1 + 10 x2 = 11;        x1 = 1;  

     10 x1 + 101 x2 = 111;    x2 = 1; 

 

     x1 + 10 x2 = 11,1;       x1 = 11,1 

     10 x1 + 101 x2 = 111;    x2 = 0.  

 

 Рішення легко перевірити шляхом підстановки розв’язків у систему рівнянь. Система має 
назву погано обумовленої (недостатньо обумовленої) системи рівнянь. Модель виявилась занад-
то чутливою до правої частини системи рівнянь.  

Структурні характеристики задачі формування керівного рішення. При з’ясуванні за-
дачі управління необхідно визначити: ціль (мету) управлінського рішення; які змінні (парамет-
ри, характеристики) досліджуваної системи (процесу, соціально – економічного явища) можуть 
бути змінені (варійовані).  

Ціль – кінцевий результат, якій необхідно отримати шляхом вибору та реалізації керівних 
рішень, діючих на систему, що досліджується (процес, соціально–економічне явище). У вироб-
ничо – комерційній діяльності ціль – максимізація прибутку або мінімізація витрат. Окремі 
складові системи (процесу, соціально – економічного явища)можуть бути протилежної думки 
стосовно цілі. Наприклад, фірма має виробничий та відділ збуту. Відділ збуту наполягає на збі-
льшені наявних запасів готової продукції з метою швидкого реагування на підвищення попиту. 
Виробничий відділ зацікавлений у знижені запасів у зв’язку з необхідністю запасів та витрат на 
діяльність складів. Задовольнити вимогам цих двох відділів одночасно не можливо. З точки зо-
ру фірми в цілому можливий тільки-но компроміс.  

Як ціль визначена так оптимальним вважається такий спосіб дій, який у найбільшому 
ступені наближає до поставленої цілі.  

Виявлення множини припустимих альтернатив активної дії на систему (процес, соціаль-
но – економічне явище)це головний момент аналізу проблемної ситуації. Необхідно з’ясувати 
повну множину керованих змінних економіко – математичної моделі. Важливим моментом є 
ідентифікація некерованих змінних. Ігнорування некерованих змінних може привести до побу-
дови неадекватної моделі та прийняттю помилкових рішень.  
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Окремо необхідно розглянути обмеження, які накладаються на цільову функцію економі-
ко – математичної моделі.  

Велика кількість змінних та обмежень, на перший погляд, ускладнює або робить немож-
ливим побудову моделі, однак при детальному аналізі з’ясовується, що тільки но мала кількість 
змінних та обмежень суттєво впливають на поведінку системи. Тому на першому кроці побудо-
ви економіко – математичної моделі у першу чергу слід ідентифікувати домінуючі параметри, 
змінні та обмеження.  

 Рецепт шостий. Від Г. С. Поспелова.  

Необхідно розрізняти три варіанти умов, за яких приймається рішення: 

- рішення дослідником приймається в умовах визначення зовнішнього (до задачі) середо-
вища; 

- рішення дослідником приймається в умовах ризику – коли фактори об’єкта або умов се-
редовища задані своїми імовірнісними характеристиками, що відомі заздалегідь; 

- рішення дослідником приймається в умовах невизначеності – якщо статистичні харак-
теристики факторів об’єкта або умов зовнішнього середовища невідомі.  

 Рецепт сьомий. Три етапи творчості: 

1. Виникнення ідеї, гіпотези. 

2. Доведення ідеї. 

3. Впровадження ідеї.  

Рецепт восьмий. Деякі прийоми читання наукової літератури: 

1. Загальне знайомство з твором в цілому за допомогою змісту і швидкій перегляд кни-
ги, статті, рукопису, архівного матеріалу тощо.  

2. Читання матеріалу у порядку послідовного розташування і вивчення найбільш скла-
дних частин.  

3. Вибіркове читання матеріалів по найбільш важливим для дослідження питанням.  

4. Складання плану прочитаного матеріалу, конспекту, тез, систематизація отриманих 
знань.  

5. Оформлення отриманої наукової інформації у власний архів.  

6. Повторне читання матеріалів і співвідношення цих матеріалів з іншими, які отрима-
ні раніше.  

7. Нове читання матеріалу з одночасним використанням довідникової інформації.  

8. Критична оцінка прочитаного матеріалу, запис власних думок, які виникли після чи-
таного матеріалу.  

Рецепт дев’ятий. Послідовність роботи над рукописом: 

1. Накопичення інформації.  

2. Систематизація і узагальнення первинних матеріалів.  

3. Підготовка чернетки рукопису.  

4. Редагування рукопису.  

5. Вибір і оформлення таблиць, схем, малюнків.  

6. Підготовка білового варіанту рукопису.  
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7. Консультації з колегами та фахівцями.  

8. Кінцеве оформлення рукопису.  

9. Отримання рецензії, доопрацювання рукопису.  

10. Робота з науковим редактором.  

11. Отримання відгуків на надруковану працю, творче опрацювання зауважень.  

12. Участь у полеміці за матеріалами праці, викладеними у рукопису.  


