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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни формування знань з методології, теорії 

методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної 

діяльності, на етапах аспірантських досліджень. Навчальна програма також 

передбачає формування культури та навичок проведення досліджень, 

впровадження їх результатів у практику діяльності організацій. 

Згідно з метою визначене основне завдання дисципліни, яке полягає у 

навчанні аспірантів організовувати, планувати та проводити самостійно 

наукову роботу, аналізувати, синтезувати та оформляти результати наукових 

досліджень. 

За час навчання аспірант має опанувати елементи дослідницької 

діяльності, поглибити навички організації та методики наукової творчості, 

зокрема: 

• навчитися формулювати задачі, теоретичні посилки і робочі гіпотези; 

• вміти добирати й аналізувати необхідну інформацію по темі наукового 

дослідження; 

• перевіряти гіпотези і приймати рішення; 

• прогнозувати соціально-економічні процеси; 

• створювати й оцінювати сценарії бізнес-ситуації з різними варіантами 

наявної інформації; 

• оволодіти традиційними та сучасними інноваційними методиками 

проведення досліджень; 

• узагальнювати результати досліджень і формулювати висновки; 

• визначати економічну ефективність наукових досліджень; 

• за результатами дослідження підготувати науковий звіт, доповідь чи 

статтю. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен: 

знати: загальну методику наукової роботи та економічних досліджень; 

методи і техніку досліджень; класифікацію методів дослідження; джерела 

інформаційного забезпечення наукових досліджень; методи аналізу даних та 

результатів наукової роботи. Класифікацію методів дослідження; способи 

визначення ефективності наукових досліджень; суть та зміст аналізу 

результатів фінансово-господарської діяльності підприємств; види 

систематизації результатів наукових досліджень. 

 

Вміти:  визначити методику та техніку дослідження; правильно добирати та 

накопичувати інформацію; проводити аналіз наукових результатів; 

визначення ефективності результатів наукових досліджень та її критерії; 

аналізувати та проводити оцінку ефективності господарських операцій; 

систематизувати результати наукових досліджень. 

 

 

 



2. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1: Методологія: сутність, зміст, поняття. Сучасний зміст і 

функції науки. Наука як результат і особливий вид пізнавальної діяльності 

людини. Закономірності і тенденції розвитку науки. Зміст, структура і 

значення курсу для наукової підготовки спеціаліста, магістра, аспіранта. 

Наукове знання. Закони природи і закони науки. Закономірності і тенденції 

розвитку науки. 

Тема 2: Проблеми наукового пізнання в історії філософії. 

Специфіка пізнавального ставлення людини до світу. Особливості пізнання 

природної соціокультурної і духовної сфер. Філософія і методологія 

соціальних наук. Агностицизм і його основні різновиди. Специфіка 

соціального пізнання. 

Тема 3: Діалектичні та логічні основи наукового пізнання. 

Діалектика як система принципів, законів і категорій. Формальна логіка у 

науковому пізнанні. Види і правила доказу в процесі наукового пізнання. 

Поняття спростування та його логічна структура. Поняття принципів 

діалектики в науковому дослідженні. Категорії діалектики, їх роль у пізнанні 

реального світу. Закони логіки. 

Тема 4: Специфіка наукового пізнання. Наука в системі 

суспільства. Поняття про метод, методологію та рівні наукового 

дослідження. Класична наука і філософська епістемологічна рефлексія. 

Некласична наука і філософська епістемологічна рефлексія. 

Тема 5: Зміст та структура процесу наукового дослідження. 

Проблема істини. 

Суб’єкт і об’єкт наукового дослідження. Логічне та чуттєве пізнання, 

їх основні форми. Проблема істини у філософії та науці. Наука в системі 

суспільства. Основні ознаки наукового пізнання. Передумови наукового 

мислення і діяльності. Наукове і ненаукове знання. Дослідження як 

відображення і як творчість. 

Тема 6: Основні етапи та форми процесу наукового дослідження. 

Виявлення, формування і постановка наукової проблеми як однієї з форм 

наукового знання. Формування та обґрунтування наукових гіпотез як процес 

поглиблення наукового дослідження. Формування наукової теорії – основний 

етап у процесі наукового дослідження. Основні етапи наукового дослідження 

і логіка їх пізнавального циклу. Практичні та теоретичні причини, що 

зумовлюють постановку проблеми. Сутність, характер і шляхи вирішення 

наукової проблеми. 

Тема 7: Організація науково-дослідної роботи аспірантів. Види та 

форми науково-дослідної роботи аспірантів. Планування науково-дослідної 

роботи здобувача наукового ступеня. Реферування літератури. Виконання 

дисертаційних досліджень. Наукова публікація, методика підготовки та 

оформлення. Порядок організації подання дисертаційних робіт до захисті. 

Організація роботи спеціалізованих рад, робота опонентів, рецензентів, 

експертної ради ВАК. 



Тема 8: Оформлення результатів наукових досліджень та їх 

впровадження на практику. Систематизація результатів наукових 

досліджень. Види систематизації результатів досліджень та їх зміст. 

Тема 9. Публікації та апробації результатів наукового 

дослідження. 

Підготовка результатів дослідження до друкування у вітчизняних та 

закордонних виданнях. Організаційні аспекти публічної апробації 

результатів дослідження (тези, доповідь, презентація). 

Тема 10. Організаційні аспекти завершення наукових досліджень. 

Підготовка результатів дослідження до подання на засідання кафедри, 

фахового семінару. Організація роботи здобувача з рецензентами, 

експертами. Презентація результатів дослідження. 

Тема 11. Нормативно-правові аспекти оформлення результатів 

наукового дослідження. 

Завдання, зміст та основні структурні елементи автореферату. 

Формулювання та представлення елементів наукової новизни. Взаємозв’язок 

складових частин автореферату та дисертаційної роботи. 

Тема 12: Організаційні аспекти публічного захисту результатів 

наукового дослідження. 

Підготовка доповіді та презентація наукових результатів. Участь 

здобувача у науковій дискусії.  Документальне оформлення ходу публічного 

захисту наукових досліджень. 

Тема 13: Міжнародна інтеграція наукових досліджень. 

Організаційні форми міжнародної наукової співпраці. 

Міжнародні наукові інституції фінансування наукових досліджень 

(TEMPUS, COPERNIKUS/, TASIS. DAAD).  

 

Перелік питань / завдань вступного іспиту з предмету 

"ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ " 

Спеціальності: 201 – Агрономія; 202 – Захист і карантин рослин; 

091 - Біологія 

1. Поняття про науку як сферу людської діяльності у пізнанні 

об’єктивного світу. Історичні аспекти розвитку науки. 

2. Суть і основні етапи наукових досліджень.  

3. Організаційні структури для виконання наукової роботи в 

Україні. 

4. Структура та етапи виконання роботи кандидата наук.  

5. Функції та варіанти наукових публікацій.  

6. Наукова монографія, наукова стаття, тези наукової доповіді та 

чим вони відрізняються.  

7. Виконання аналітичного огляду та технології підготовки наукової 

публікації. 

8. Доповідь та презентація на наукову тему або повідомлення та 

загальні вимоги до них.  



9. Технологія збору інформації за темою досліджень та праця з 

науковою літературою.  

10. Отримання та аналіз первинної інформації.  

11. Вибір теми наукового дослідження.  

12. Планування науково-дослідної роботи.  

13. Накопичення інформації різними способами. 

14. Емпіричний та теоретичний рівні пізнання в технології наукових 

досліджень. 

15. Поняття про методологію.  

16. Класифікація методів наукових досліджень.   

17. Стадії організації експерименту.  

18. Основні вимоги до дослідів. Значення принципу єдиної логічної 

відміни. Правило доцільності. Типовість досліду. 

19. Кількість варіантів у схемі досліду та частота контролів.  

20. Методи розміщення варіантів у дослідах. Повторність і 

повторення у дослідах.  

21. Вибір і підготовка земельної площі для дослідів. Грунтово-

біологічне обстеження земельної площі для закладання наукових 

експериментів. 

22. Підготовка земельної площі для закладання досліду. 

23. Рекогносцирувальні посіви. 

24. Якісна та кількісна мінливість. 

25. Фітопатологічні та ентомологічні обліки на досліджуваній 

культурі. 

26. Фенологічні фази розвитку досліджуваної культури. 

27. Візуальна (органолептична) оцінка стану посіву. 

28. Біометричні показники та облік урожаю досліджуваної культури. 

29. Планування спостережень і обліків.  

30. Основні поняття та завдання математичної статистики. 

31. Суть дисперсійного аналізу. 

32. Кореляційний та регресійний аналіз. Значення кореляцій та 

регресій. 

33. Заокруглення чисел та бракування сумнівних дат перед 

статистичним аналізом. 

34. Вибір методу статистичної обробки даних.  

35. Коефіцієнт варіації та його властивості. 

36. Критерії достовірності (істотності).  

 

Спеціальність: 073 – Менеджмент, 072 – Фінанси, банківська 

справа та страхування 

1. Основні етапи наукового дослідження і логіка їх пізнавального 

циклу. 

2. Види та форми науково-дослідної роботи аспірантів. 

3. Метод кореляційно-регресійного аналізу: суть, особливості 

застосування. 



4. Практичні та теоретичні причини, що зумовлюють постановку 

проблеми. 

5. Планування науково-дослідної роботи здобувачем наукового 

ступеня. 

6. Методи емпіричного дослідження: суть, особливості 

застосування. 

7. Наука в системі суспільства. Основні ознаки наукового пізнання. 

8. Формулювання наукових гіпотез та наукових теорій, їх 

обґрунтування. 

9. Системний підхід у дослідженні як комплексне пізнання об'єкту 

10. Передумови наукового мислення і діяльності. Наукове і 

ненаукове знання. 

11. Реферування літератури. 

12. Методи теоретичного дослідження: суть, особливості 

застосування.. 

13. Специфіка наукового пізнання. 

14. Виконання дисертаційних досліджень: завдання, структура, 

терміни, звіти. 

15. Метод порівняння в науковому дослідженні: суть, особливості 

застосування.. 

16. Поняття принципів діалектики в науковому дослідженні  

17. Формування інформаційної бази дослідження. Пошук інформації. 

18. Метод опитування (анкетування) : суть, особливості 

застосування. 

19. Категорії та закон діалектики, їх роль у пізнанні реального світу. 

20. Підготовка результатів дослідження до друкування у вітчизняних 

та закордонних виданнях. 

21. Метод експертних оцінок: суть, особливості застосування.. 

22. Закони природи і закони науки. 

23. Організаційні аспекти публічної апробації результатів 

дослідження (тези, доповідь, презентація). 

24. Методи абстракції,  ідеалізації, формалізації: суть, особливості 

застосування.. 

25. Поняття про емпіричні та теоретичні рівні наукового 

дослідження. 

26. Систематизація результатів наукових досліджень: види, зміст.  

27. Методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції: суть, особливості 

застосування. 

28. Формування наукової теорії – основний етап у процесі наукового 

дослідження  

29. Документальне оформлення впровадження наукових результатів 

(участь у виконанні ГДТ, ДБТ). 

30. Методи економіко-математичного моделювання: суть, 

особливості застосування.. 

31. Закономірності і тенденції розвитку науки. 



32. Впровадження результатів закінчених наукових досліджень. 

33. Методи групування в дослідженні: суть, особливості 

застосування.. 

34. Суб’єкт і об’єкт наукового дослідження. 

35. Підготовка результатів дослідження до подання на засідання 

кафедри, фахового семінару. 

36. Методи кореляційного аналізу: суть, особливості застосування.. 

37. Поняття про метод, методологію та рівні наукового дослідження. 

38. Організація роботи спеціалізованих рад, робота опонентів, 

рецензентів, експертної ради ДАК. 

39. Методи факторного аналізу: суть, особливості застосування.. 

40. Діалектика як система принципів, законів і категорій в науковому 

дослідженні. 

41. Організація роботи здобувача з рецензентами, експертами. 

42. Методи емпіричного дослідження: суть, особливості 

застосування. 

43. Види і правила доказу в процесі наукового пізнання. 

44. Презентація результатів дослідження. 

45. Метод кластерного аналізу: суть, особливості застосування.. 

46. Сучасний зміст і функції науки. Наука як результат і особливий 

вид пізнавальної діяльності людини. 

47. Підготовка доповіді та презентація наукових результатів. 

48. Програмно-цільовий метод дослідження: суть, особливості 

застосування.. 

49. Закономірності і тенденції розвитку науки. 

50. Участь здобувача у науковій дискусії.  

51. Метод мережевого планування в економіці: суть, особливості 

застосування.. 

52. Поняття спростування та його логічна структура. 

53. Документальне оформлення ходу публічного захисту наукових 

досліджень 

54. Метод процесно-орієнтованого моделювання в економіці: суть, 

особливості застосування.. 

55. Методологія наукового дослідження: поняття, структура. 

56. Організаційні форми міжнародної наукової співпраці. 

57. Метод ранжування, шкалювання: суть, особливості 

застосування.. 

58. Інформаційні технології та інструментарій  наукових досліджень. 

59. Міжнародні наукові інституції фінансування наукових 

досліджень (TEMPUS, COPERNIKUS/, TASIS. DAAD, HORIZON-2020). 

60. Метод DEA-аналізу: суть, особливості застосування. 

 

 

 



Спеціальність 211 – Ветеринарна медицина, 212 – Ветеринарна 

гігієна, санітарія, експертиза, 204 – Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва 

 

1. Виникнення та еволюція науки. 

2. Теоретичні та методологічні принципи науки. 

3. Організація наукової діяльності в Україні. 

4. Методологія і методи наукового дослідження. 

5. Види та ознаки наукового дослідження. 

6. Загальна характеристика процесів наукового дослідження. 

7. Формулювання теми наукового дослідження та визначення 

робочої гіпотези. 

8. Визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження. 

9. Виконання теоретичних і прикладних наукових досліджень. 

10. Оформлення звіту про виконану науково-дослідну роботу. 

11. Роль інформації у наукових дослідженнях та класифікація 

наукових документів. 

12. Структура та призначення наукових документів. 

13. Принципи збору інформаційного матеріалу. 

14. Пошук інформації у процесі наукової роботи. 

15. Електронний пошук наукової інформації. 

16. Методологія дослідження. 

17. Фундаментальна або філософська методологія. 

18. Загальнонаукова методологія. 

19. Конкретнонаукова методологія, методи і техніка дослідження. 

20. Поняття наукового методу та його основні риси. 

21. Система методів дослідження. 

22. Загальнонаукові методи. 

23. Конкретнонаукові та спеціальні методи. 

24. Методи економічного дослідження. 

25. Методологічні засади системного підходу та системного аналізу. 

26. Поняття системи та її властивості. 

27. Принципи і основні етапи системного аналізу. 

28. Методи системного аналізу. 

29. Аналіз сучасного стану проблеми, техніко-економічне 

обґрунтування теми і проведення дослідження. 

30. Впровадження результатів науково-дослідної роботи у 

виробництво. 

31. Рівні державної системи впровадження нововведень. 

32. Економічна ефективність наукових досліджень. 

33. Види наукових публікацій. 

34. Наукова монографія. 

35. Наукова стаття. 

36. Тези наукової доповіді і наукова доповідь. 

37. Правила оформлення публікацій. 



38. Використання програм Microsoft Word для оформлення наукових 

робіт значного обсягу (монографій, дисертацій, авторефератів, підручників 

тощо). 

 

Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування, 181 – Харчові 

технології 

1. Аналітична обробка результатів експерименту.  

2. Види джерел інформації.  

3. Види наукових публікацій.  

4. Види та ознаки наукового дослідження.  

5. Визначення предмета та об’єкта дослідження.  

6. Використання математичних методів у дослідженнях.  

7. Виникнення та еволюція науки.  

8. Елементи теорії планування експерименту. 

9. Ефективність наукових досліджень. 

10. Загальна характеристика інформації.  

11. Загальні вимоги до проведення експерименту.  

12. Загальнонаукові методи дослідження 

13. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.  

14. Класифікація експериментів.  

15. Комп’ютерні технології пошуку інформації.  

16. Мета і завдання дослідження.  

17. Методи дослідження та їх класифікація 

18. Методи теоретичних досліджень.  

19. Методологія експериментальних досліджень.  

20. Методологія і методи наукових досліджень.  

21. Наукова діяльність та глобалізація науки 

22. Об’єкт та предмет наукового дослідження,  їх класифікація 

23. Організація наукової діяльності в Україні. 

24. Організація роботи з науковою літературою. 

25. Особливості творчої праці  

26. Поняття автоматизованої системи обробки інформації (АСОІ). 

27. Порядок здійснення наукового дослідження. Етапи НДР. 

28. Порядок обробки та групування інформації. 

29. Пошук інформації в бібліотеці.  

30. Пошук необхідної інформації.  

31. Правила оформлення публікацій.  

32. Принципи організації праці у науковій діяльності 

33. Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні 

34. Процедури  у  наукових дослідженнях 

35. Процес наукового дослідження та його стадії 

36. Система управління науково-дослідною роботою 

37. Суб’єкти наукової роботи і діяльності у вищому навчальному 

закладі 

38. Сутність, мета, завдання та етапи теоретичних досліджень.  



39. Сутність, мета, функції наукового експерименту.  

40. Суть і види науково-технічної інформації. 

 

Спеціальність 081 - Право 

1. Ваше бачення та розуміння науки? 

2. Чим продиктоване рішення вступу до аспірантури? 

3. Суть та основні етапи наукових досліджень. 

4. Методи наукового дослідження. 

5. Порядок збору інформаційного матеріалу для написання наукової 

роботи. 

6. Організація наукової діяльності в Україні. 

7. Наукові публікації. 

8. Наукова монографія. 

9. Оформлення літератури дисертації. 

10. Вимоги до оформлення дисертації. 

11. Наукова новизна: особливості  та порядок оформлення. 

12. Доповідь  та презентація на наукову тему або повідомлення та 

загальні вимоги до них. 

13. Наукова монографія, наукова стаття, тези наукової доповіді та 

чим вони відрізняються. 

14. Вибір теми наукового дослідження. 

15. Планування науково-дослідної роботи. 

 

3. Індивідуальні завдання 

1. Написати тези наукового виступу за темою дослідження. 

2. Скласти план наукової статті за результатами власних досліджень.  

3. Написати автореферат за темою дисертаційної  роботи. 

4. Обґрунтувати методи наукових досліджень для виконання окремих 

завдань. 

5. Побудувати структурно-логічну схему дисертаційного дослідження. 

6. Підготувати наукову статтю до друку у міжнародному виданні. 

 

4. Методи навчання 

1. Методи навчання за джерелом знань: 

 1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда (евристична і 

репродуктивна), лекція, робота з книгою (читання, переказ, конспектування).  

 1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація, спостереження. 

 1.3. Практичні: лабораторний метод, практична робота, вправа. 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 

 2.1. Аналітичний 

 2.2. Методи синтезу  

 2.3. Індуктивний та дедуктивний методи  

3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової 

діяльності студентів. 



 3.1. Проблемний  

 3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 

 3.3. Дослідницький 

4. Активні методи навчання – використання технічних засобів навчання, 

використання навчальних та контролюючих тестів, використання опорних 

конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання – використання мультимедійних 

технологій, електронних таблиць. 

 

5. Методи контролю 

1.  Полікритеріальна оцінка поточної роботи аспірантів та здобувачів: 

- рівень знань, продемонстрований на практични та семінарських заняттях;  

- результати виконання та захисту індивідуальних робіт; 

- експрес-контроль під час аудиторних занять; 

- самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

- виконання аналітично-розрахункових завдань. 

 

6. Норми і критерії оцінювання відповідей на екзамені 

Підсумкові оцінки Критерії оцінювання знань 
1 2 3 4 

А «Відмінно» Відмінно 90-100 Вступник до аспірантури виявив всебічні, 

систематичні та глибокі знання 

навчального матеріалу дисципліни, 

передбаченого програмою; засвоїв основну 

та додаткову літературу, рекомендовану 

програмою; проявив творчі здібності в 

розумінні, логічному, стислому та ясному 

трактуванні навчального матеріалу; засвоїв 

взаємозв'язок основних понять дисципліни, 

їх значення для подальшої професійної 

діяльності. 

В «Дуже добре» Дуже добре 82-89 Вступник до аспірантури виявив 

систематичні та глибокі знання 

навчального матеріалу дисципліни вище 

середнього рівня; продемонстрував уміння 

вільно виконувати завдання, передбачені 

програмою; засвоїв літературу, 

рекомендовану програмою; засвоїв 

взаємозв'язок основних понять дисципліни, 

їхнє значення для подальшої професійної 

діяльності. 

С  

«Добре» 

Добре 75-81 Вступник до аспірантури виявив загалом 

добрі знання навчального матеріалу 

дисципліни при виконанні передбачених 

програмою завдань, але припустив низку 

помітних  помилок; засвоїв основну 

літературу, рекомендовану програмою; 

показав систематичний характер знань з 



дисципліни; здатний до самостійного 

використання та поповнення надбаних 

знань у процесі подальшої навчальної 

роботи та професійної діяльності. 

D 

«Задовільно» 

Задовільно 68-74 Вступник до аспірантури виявив знання 

навчального матеріалу дисципліни у 

обсязі, необхідному для подальшого 

навчання та майбутньої професійної 

діяльності; справився з виконанням 

завдань, передбачених програмою; 

ознайомився з основною літературою, 

рекомендованою програмою; припустив 

значну кількість помилок або недоліків у 

відповідях на запитання при співбесідах, 

тестуванні та при виконанні завдань тощо, 

принципові, які може усунути самостійно. 

Е 

«Достатньо» 

Достатньо 60-67 Вступник до аспірантури виявив знання 

основного навчального матеріалу 

дисципліни в мінімальному обсязі, 

необхідному для подальшого навчання та 

майбутньої професійної діяльності; в 

основному виконував завдання, 

передбачені програмою; ознайомився з 

основною літературою, рекомендованою 

програмою; припустив помилки у 

відповідях на запитання при співбесідах, 

тестуванні та при виконанні завдань тощо, 

які може усунути лише під керівництвом 

та за допомогою викладача. 

FX 

«Незадовільно» 

Незадовільно 45-59 Вступник до аспірантури має значні  

прогалини в знаннях основного 

навчального матеріалу  дисципліни; 

допускав принципові помилки при 

виконанні передбачених програмою 

навчань. 

 

F 

«Незадовільно» 

 

Незадовільно 

 

0-44 

Вступник до аспірантури не мав знань зі 

значної частини навчального матеріалу; 

допускав принципові помилки при 

виконанні більшості передбачених 

програмою завдань; не спроможний 

самостійно засвоїти програмний матеріал. 

 

7. Методичне забезпечення 

1. Михайлова Л.І., Стоянець Н.В. Методологія емпіричних соціальних 

досліджень. Навчальний посібник. / Л.І.Михайлова, Н.В.Стоянець // Суми: 

Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Дьоменко В.В., 2011. – 196 с. 

2. Дашутіна Л.О. Методологія та організація наукових досліджень. 

Робочий зошит для практичних занять та самостійного вивчення дисципліни 

/ Суми, 2012 р., 44 ст. 

 



8. Рекомендована література 

Базова 

1. Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25). 

2. Волошин М.І. Алгоритм обґрунтування теми дисертації. / 

М.І.Волошин // - К.: ДІА, 2015. – 64 с. 

3. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, 

організація, апробація) : навч.посіб. / за ред.. А.А.Мазаракі. – 2-ге вид., 

допов. К.: Київ, нац.. торг.-екон. ун-т, 2011. – 296 с. 

4. Колесников О.В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид., випр. та 

доп..Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури. – 2011. – 144 с.   

Допоміжна 

1. Про інформацію: Закон України від 2.10.92// Відомості Верховної 

Ради України -1992. - №48.-ст.650. Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Про авторське право та сумісні права: Закон України від 

23.12.93// Відомості Верховної Ради України -1994. - №13.-ст.64. 

3.Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: 

АБУ, 2002.-480с. 

3. Добров Г.М.  Наука о науке/ Отв. ред. Н.В. Новиков.-3-е изд., 

доп. и перераб.- К.: Наукова думка, 1998.-304с. 

4. Кандидатська дисертація: принцип, методи, техніка, технологія: 

Навч. посіб. для аспірантів / скл. С.С. Єрмаков. –Х. ХХП1, 1998. - 96с. 

5. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, 

правила оформления и порядок защиты: Практ. пособие для студентов-

магистров. –М.: Ось -89, 1997. -304с. 

6. Методика экономических исследований: Учебное пособие./ Под 

ред. Ф.В.Зиновьева.- Симферополь: изд-во «Таврия», 1999.- 168с. 

7. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання 

–Прес, 2002.-295с. 

9. Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України: http://www.kmu.gov.ua 

2. Міністерство економічного розвитку та торгівлі: http: 

//www.me.gov.ua  

3. Державний комітет статистики: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Вища атестаційна комісія України: www.vak.org.ua  


