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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

11 – Математика та 

статистика  
 

Нормативна 
 Спеціальність  

113 – Прикладна математика 

 

Модулів – 3 

  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 5, 6-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  Р 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

10, 11-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,22 

самостійної роботи 

студента – 3,22 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: магістр 
 

20 год. — 

Практичні 

24 год. — 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

116 год. — 

Індивідуальні 

завдання:  

20 год. 

Вид контролю:  
10-й семестр – 

екзамен, 11-й семестр 

– диф. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 44/136. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: ознайомлення студентів нормативними документами щодо наукової 

діяльності, з методологією та методикою наукових досліджень у галузях знань 

«Технічні науки  та кібернетика», захисту наукових розробок.  Дисципліна 

систематизує здобуті теоретичні та практичні знання студентів, розширює знання 

з теорії та практики проведення наукових досліджень, формує сучасне наукове 

мислення та вміння організувати, планувати та проводити самостійно наукову 

роботу, аналізувати, синтезувати та оформляти результати наукових досліджень,  

захищати інтелектуальну власність. Прищеплення навичок наукового 

дослідження. Дисципліна спрямована на прищеплення навичок наукового 

дослідження навчальному процесі, уведення в навчальний процес новітніх форм 

навчання. Навчає студентів самостійно вивчати та працювати з спеціальною  

літературою, нормативними документами МОН та Кабінету Міністрів України та 

інших країн. 

Базується на знаннях, отриманих під час підготовки та виконання курсових 

та наукових робіт, випускної роботи бакалавра. 

Предмет навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» – технології і 

методи науково-дослідної діяльності.  

Завдання: підготовка майбутніх фахівців з прикладної математики, науковців-

програмістів у напрямі проведення наукових досліджень у галузі технічних наук та 

кібернетики на високому методологічному рівні. Це всебічно сприяє розвитку 

самостійного наукового мислення у сфері наукової діяльності; формуванню цілісного 

уявлення про наукову діяльність; отримання знань щодо використання методів 

наукового пізнання; формування та розвитку компетенції щодо постановки та  

проведення науково-дослідної роботи, наукового пошуку, здійснення математично-

статистичної перевірки її результатів, вміння теоретично і практично вирішувати наукові 

проблеми. 

Прищеплення навичок наукового дослідження в усіх галузях знань. 

Навчити студентів самостійно вивчати та працювати з навчальною та 

спеціальною  літературою, нормативними документами МОН та кабінету 

Міністрів України та інших країн.  

У результаті вивчення дисципліни студент оволодіває знаннями технології 

наукових досліджень у галузі математики та статистики. Необхідним елементом 

успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота 

студентів з літературою з питань застосування інформаційних систем і технологій 

в освіті. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: методи проведення наукових досліджень в освітній галузі знань та у 

технічних науках та кібернетиці на високому методологічному рівні.  Це дозволяє 

вирішувати проблеми стратегічного управління освітою та  інформаційними ресурсами 

підприємств та бізнесу в цілому, всебічно сприяти розвитку самостійного наукового, 

творчого та пізнавального мислення; 

вміти: формулювати цілісне уявлення про наукову діяльність, використовувати 
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методи наукового пізнання для проведення науково-дослідної роботи; практично 

формувати та розвивати компетенції щодо постановки, проведення науково-дослідної 

роботи, наукового пошуку та здійснення математично-статистичної перевірки її 

результатів, теоретично і практично вирішувати наукові проблеми, що виникають у 

процесі наукових досліджень, розвивати навички проведення самостійної роботи, 

захищати досягнення у сфері наукової діяльності.  
 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Наукознавство та наукова робота  

Тема 1. Закон України  про вищу освіту. Закон України  про наукову діяльність. 

Сутність науки і наукової діяльності. Розвиток науки та її структура. Основні завдання 

науки. Специфіка  наукової діяльності. Поняття та особливості наукового пізнання. 

Суб'єкт і об'єкт наукового пізнання. Взаємозв'язок науки і практики. Загальна схема 

наукових досліджень. Організаційно-правові засади науково-дослідної роботи. 

Особливості державного регулювання та управління у сфері наукової діяльності в 

Україні. Суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності, їх правовий статус, форми і 

методи державного регулювання та управління в науковій і науково-технічній діяльності. 

Форми і методи впровадження та використання результатів досліджень. Правове 

забезпечення наукової діяльності. Структура й організація наукових досліджень у 

наукових та навчальних установах в Україні, планування і координація наукових 

досліджень. Система підготовки наукових кадрів і їх атестація.  

Тема 2. Результати наукових досліджень та їх класифікація.  Наукові результати 

фундаментальних досліджень. Науково-прикладні результати  розробок. Ефективність 

наукових досліджень та розробок. Наукові видання: реферат, тези, наукова стаття, 

науковий звіт. Структура звіту про НДР. Загальні вимоги та правила оформлення звіту 

про науково-дослідну роботу. Депонування рукописних робіт. Дисертація як спеціальна 

форма наукового звіту. Монографія. Правила оформлення наукових праць. Навчальні 

видання: навчальна програма, підручник, навчальний посібник. Вимоги до навчальних і 

наукових видань. Оформлення, поширення та оцінка результатів дослідження.  

 

Змістовий модуль 2. Організація й управління науково-дослідною 

роботою 

Тема 3. Основні етапи проведення наукового дослідження. Сутність наукового 

дослідження. Класифікація наукових досліджень. Науково-дослідницькі роботи (НДР), 

дослідно-технологічні роботи (ДТР), дослідно-конструкторські роботи (ДКР). Етапи 

наукових досліджень. Вибір теми дослідження. Ціль дослідження та критерій його 

вибору. Постановка наукової проблеми. Формулювання завдань дослідження. Вибір 

об'єктів, предметів, актуальності дослідження і методів проведення дослідження. 

Курсова робота, випускна робота бакалавра та магістра – форми студентської наукової 

роботи. Організація роботи з емпіричними та науково-теоретичними даними. Пошук 

інформації для проведення дослідження. Аналіз наукової й патентної літератури за 

проблемою. Вивчення літературних джерел і складання огляду за проблемою. 

Конкретизація завдань дослідження. Фактичний матеріал і його збір для дослідження. 
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Експеримент як частина наукового дослідження. Дослідницький експеримент. 

Класифікація експериментів. Основні етапи постановки й проведення експерименту. 

Моделювання як спосіб пізнання. Види моделей. Стадії моделювання. Засоби 

моделювання. Теорія планування експерименту. Обробка результатів експериментів. 

Процес дослідження. Формулювання висновків, оцінка й обговорення результатів. 

Впровадження та використання результатів наукових досліджень. Форми і методи 

впровадження і використання результатів досліджень. Державна реєстрація й облік 

науково-дослідних, дослідно- конструкторських робіт і дисертацій. Звітність про 

виконання НДР. 

Тема 4. Підготовка публікацій, рефератів, доповідей. Інформаційний пошук. 

Наукова інформація та її організація. Найважливіші джерела інформації у галузі 

інформаційних технологій. Реферативна інформація. Експрес-інформація. Патентна 

інформація. Патентний пошук. Методика роботи з науковою літературою. Державна 

система науково-технічної інформації в Україні. Стандартні операції професійного 

виконання інформаційно-пошукової роботи. Система джерел наукової інформації: 

бібліотечні фонди, архівні фонди. Робота з друкованими та Інтернет-джерелами. 

Результати наукових досліджень та їх оприлюднення. Виклад результатів дослідження. 

Форми наукових праць: тези доповідей, наукові статті, звіт, монографії, дисертації. 

Загальні вимоги щодо написання наукової роботи. Етапи підготовки, визначення 

структури і складання плану, відбір бази посилань, викладення змісту, редагування. 

Структура наукової роботи. Особливості написання наукових статей та монографій. 

Дисертація як форма атестації наукових і науково- педагогічних кадрів. Підготовка 

публікацій, рефератів, доповідей. Наукова публікація та її основні види. Методика 

підготовки та оформлення публікації. Типові помилки при підготовці публікацій і 

доповідей. Підготовка доповіді, реферату. Роль семінарів, симпозіумів, наукових 

конференцій у перебігу проведення досліджень. Участь у семінарах і конференціях. 

Правила подачі тез доповідей і матеріалів на конференції. Захист результатів 

дослідження. 

Тема 5. Організація досліджень при написанні магістерської роботи. Магістерська 

робота як наукове дослідження. Обрання теми дослідження. Критерії актуальності, 

наукової і практичної значимості. Аналіз стану наукового дослідження обраної тематики 

та визначення ступеня наукової новизни запропонованого вирішення проблеми. Новизна 

дослідження. План та виконання магістерської роботи. Плагіат та як його уникнути. 

 

Змістовий модуль 3. Основи інтелектуальної власності 

  Тема 6. Інтелектуальна власність, основні положення. Основні положення 

Закону України про винаходи та корисні моделі, про промислові зразки, про знаки 

для товарів та послуг, Закону про авторські права, Закону про ліцензування та 

визначення інтелектуальної власності, винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків, алгоритмів, програм для ЕОМ, баз даних, фірмових найменувань, 

товарних знаків, знаків обслуговування, патенти. Правове регулювання відносин 

щодо об'єктів авторського права та суміжних прав. Охорона інтелектуальної 

власності. Правове регулювання відносин щодо об'єктів промислової власності. 

Поняття про ліцензійні угоди, ліцензіари та ліцензіати. Інтелектуальна власність 

та її гарантії в Україні. Законодавство України про патентування. Умови надання 
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правової охорони винаходу та корисній моделі. Умови патентоздатності винаходу 

та корисної моделі. Право на одержання патенту. Оформлення та подача заявки на 

винахід, патент. Алгоритм рішення винахідницьких завдань. Експертиза заявки. 

Іноземне патентування винаходів та корисних моделей. Міжнародне 

співробітництво у науково-дослідній сфері. Передача прав на об'єкти 

інтелектуальної власності, авторського права та суміжних прав. Передача прав на 

об'єкти промислової власності. Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

Захист прав на об'єкти промислової власності. Науковий колектив. Сучасні 

пріоритетні напрями наукових досліджень у сфері комп’ютерних наук.  

.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб ін

д 

с.

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Семестр 10 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Наукознавство та наукова робота  

Тема 1.    Закон України  про 

вищу освіту. Закон України  

про наукову діяльність. 

Сутність науки і наукової 

діяльності. Розвиток науки та 

її структура. Основні завдання 

науки. Специфіка  наукової 

діяльності. Поняття та 

особливості наукового 

пізнання. Суб'єкт і об'єкт 

наукового пізнання. 

Взаємозв'язок науки і 

практики. Загальна схема 

наукових досліджень. 

Організаційно-правові засади 

науково-дослідної роботи. 

Особливості державного 

регулювання та управління у 

сфері наукової діяльності в 

Україні. Суб’єкти наукової і 

науково-технічної діяльності, 

їх правовий статус, форми і 

методи державного 

регулювання та управління в 

науковій і науково-технічній 

діяльності. Форми і методи 

впровадження та 

використання результатів 

досліджень. Правове 

забезпечення наукової 

діяльності. Структура й 

організація наукових 

досліджень у наукових та 

навчальних установах в 

Україні, планування і 

28 4 4   20       
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координація наукових 

досліджень. Система 

підготовки наукових кадрів і 

їх атестація. 

Тема 2.   Результати наукових 

досліджень та їх класифікація.  

Наукові результати 

фундаментальних 

досліджень. Науково-

прикладні результати  

розробок. Ефективність 

наукових досліджень та 

розробок. Наукові видання: 

реферат, тези, наукова стаття, 

науковий звіт. Структура 

звіту про НДР. Загальні 

вимоги та правила 

оформлення звіту про 

науково-дослідну роботу. 

Депонування рукописних 

робіт. Дисертація як 

спеціальна форма наукового 

звіту. Монографія. Правила 

оформлення наукових праць. 

Навчальні видання: навчальна 

програма, підручник, 

навчальний посібник. Вимоги 

до навчальних і наукових 

видань. Оформлення, 

поширення та оцінка 

результатів дослідження. 

26 2 4   20       

Разом за змістовим 

модулем 1 

54 6 8   40       

Змістовий модуль 2.  Організація й управління науково-дослідною роботою 

Тема 3.    Основні етапи 

проведення наукового 

дослідження. Сутність 

наукового дослідження. 

Класифікація наукових 

досліджень. Науково-

дослідницькі роботи (НДР), 

дослідно-технологічні роботи 

(ДТР), дослідно-

конструкторські роботи 

(ДКР). Етапи наукових 

26 4 4   18       
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досліджень. Вибір теми 

дослідження. Ціль 

дослідження та критерій його 

вибору. Постановка наукової 

проблеми. Формулювання 

завдань дослідження. Вибір 

об'єктів, предметів, 

актуальності дослідження і 

методів проведення 

дослідження. Курсова робота, 

випускна робота бакалавра та 

магістра – форми 

студентської наукової роботи. 

Організація роботи з 

емпіричними та науково-

теоретичними даними. 

Пошук інформації для 

проведення дослідження. 

Аналіз наукової й патентної 

літератури за проблемою. 

Вивчення літературних 

джерел і складання огляду за 

проблемою. Конкретизація 

завдань дослідження. 

Фактичний матеріал і його 

збір для дослідження. 

Експеримент як частина 

наукового дослідження. 

Дослідницький експеримент. 

Класифікація експериментів. 

Основні етапи постановки й 

проведення експерименту. 

Моделювання як спосіб 

пізнання. Види моделей. 

Стадії моделювання. Засоби 

моделювання. Теорія 

планування експерименту. 

Обробка результатів 

експериментів. Процес 

дослідження. Формулювання 

висновків, оцінка й 

обговорення результатів. 

Впровадження та 

використання результатів 

наукових досліджень. Форми 
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і методи впровадження і 

використання результатів 

досліджень. Державна 

реєстрація й облік науково-

дослідних, дослідно- 

конструкторських робіт і 

дисертацій. Звітність про 

виконання НДР. 
 

Тема 4.    Підготовка 

публікацій, рефератів, 

доповідей. Інформаційний 

пошук. Наукова інформація 

та її організація. 

Найважливіші джерела 

інформації у галузі 

інформаційних технологій. 

Реферативна інформація. 

Експрес-інформація. 

Патентна інформація. 

Патентний пошук. Методика 

роботи з науковою 

літературою. Державна 

система науково-технічної 

інформації в Україні. 

Стандартні операції 

професійного виконання 

інформаційно-пошукової 

роботи. Система джерел 

наукової інформації: 

бібліотечні фонди, архівні 

фонди. Робота з друкованими 

та Інтернет-джерелами. 

Результати наукових 

досліджень та їх 

оприлюднення. Виклад 

результатів дослідження. 

Форми наукових праць: тези 

доповідей, наукові статті, звіт, 

монографії, дисертації. 

Загальні вимоги щодо 

написання наукової роботи. 

Етапи підготовки, визначення 

структури і складання плану, 

відбір бази посилань, 

24 2 4   18       
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викладення змісту, 

редагування. Структура 

наукової роботи. Особливості 

написання наукових статей та 

монографій. Дисертація як 

форма атестації наукових і 

науково- педагогічних кадрів. 

Підготовка публікацій, 

рефератів, доповідей. Наукова 

публікація та її основні види. 

Методика підготовки та 

оформлення публікації. 

Типові помилки при 

підготовці публікацій і 

доповідей. Підготовка 

доповіді, реферату. Роль 

семінарів, симпозіумів, 

наукових конференцій у 

перебігу проведення 

досліджень. Участь у 

семінарах і конференціях. 

Правила подачі тез доповідей 

і матеріалів на конференції. 

Захист результатів 

дослідження. 

Тема 5.   Організація 

досліджень при написанні 

магістерської роботи. 

Магістерська робота як 

наукове дослідження. 

Обрання теми дослідження. 

Критерії актуальності, 

наукової і практичної 

значимості. Аналіз стану 

наукового дослідження 

обраної тематики та 

визначення ступеня наукової 

новизни запропонованого 

вирішення проблеми. 

Новизна дослідження. План 

та виконання магістерської 

роботи. Плагіат та як його 

уникнути. 

26 4 4   18       

ІНДЗ (у тому числі Р) 20    20        

Разом за змістовим 96 10 12  20 54       
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модулем 2 

Усього  за 10-й семестр 

 

150 16 20  20 94       

Семестр 11 

Змістовий модуль 3. Основи інтелектуальної власності 

Тема 6.  Інтелектуальна 

власність, основні 

положення. Основні 

положення Закону України 

про винаходи та корисні 

моделі, про промислові 

зразки, про знаки для 

товарів та послуг, Закону 

про авторські права, Закону 

про ліцензування та 

визначення інтелектуальної 

власності, винаходів, 

корисних моделей, 

промислових зразків, 

алгоритмів, програм для 

ЕОМ, баз даних, фірмових 

найменувань, товарних 

знаків, знаків 

обслуговування, патенти. 

Правове регулювання 

відносин щодо об'єктів 

авторського права та 

суміжних прав. Охорона 

інтелектуальної власності. 

Правове регулювання 

відносин щодо об'єктів 

промислової власності. 

Поняття про ліцензійні 

угоди, ліцензіари та 

ліцензіати. Інтелектуальна 

власність та її гарантії в 

Україні. Законодавство 

України про патентування. 

Умови надання правової 

охорони винаходу та 

корисній моделі. Умови 

патентоздатності винаходу 

та корисної моделі. Право 

на одержання патенту. 

Оформлення та подача 

30 4 4   22       
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Закон України  про вищу освіту. Закон України  про наукову 

діяльність . Сутність науки і наукової діяльності. 
4 

2.  Специфіка  наукової діяльності.  Загальна схема наукових 

досліджень. Організаційно-правові засади науково-дослідної роботи. 

Особливості державного регулювання та управління у сфері наукової 

діяльності в Україні. 

4 

заявки на винахід, патент. 

Алгоритм рішення 

винахідницьких завдань. 

Експертиза заявки. 

Іноземне патентування 

винаходів та корисних 

моделей. Міжнародне 

співробітництво у науково-

дослідній сфері. Передача 

прав на об'єкти 

інтелектуальної власності, 

авторського права та 

суміжних прав. Передача 

прав на об'єкти 

промислової власності. 

Захист прав на 

об'єкти інтелектуальної 

власності. Захист прав на 

об'єкти 

промислової власності. 

Науковий колектив. 

Сучасні пріоритетні 

напрями наукових 

досліджень у сфері 

комп’ютерних наук. 

Разом за змістовним 

модулем 3 

30 4 4   22       

Усього за 11-й семестр 30 4 4   22       

Усього годин  180 20 24  20 116       
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3.  Наукові дослідження. Основні етапи проведення наукового 

дослідження. Сутність наукового дослідження. Класифікація 

наукових досліджень. Науково-дослідницькі роботи (НДР), дослідно-

технологічні роботи (ДТР), дослідно-конструкторські роботи (ДКР). 

Результати наукових досліджень та їх класифікація. Охорона 

інтелектуальної власності Наукові результати досліджень. Науково-

прикладні результати розробок. 

4 

4.  Наукові видання: реферат, тези, наукова стаття, науковий звіт. 

Структура звіту про НДР. Загальні вимоги та правила оформлення 

звіту про науково-дослідну роботу. Депонування рукописних робіт. 

Дисертація 

4 

5.  Магістерська робота як наукове дослідження. Обрання теми 

дослідження. 
4 

6. Інтелектуальна власність. Основні поняття. Закон України про 

інтелектуальну власність. Винаходи та корисні моделі в Україні. 

Патент, авторське право. Оформлення охоронних документів. 

Оформлення заявки на авторське право на алгоритм програми. 

Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності. Сучасні 

пріоритетні напрями наукових досліджень у сфері вищої освіти.  

4 

 Усього 24 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Змістовий модуль 1. Теми 1–2  40 

2. Змістовий модуль 2. Теми 3–5 54 

3. Змістовий модуль 3. Тема 6 22 

4. Індивідуальне завдання 20 

 Разом 136 

 

8. Методи навчання 

 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни “Основи 

наукових досліджень та інтелектуальна власність” є наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, 

узагальнююча, проблемна, оглядова. 

 Практичні заняття, на яких відбувається ґрунтовне опрацювання та 

засвоєння найбільш важливих і типових в методологічному відношенні тем курсу 

або однієї теми. 

 Консультація: групова, індивідуальна, тематична, проблемна, 

ситуативна. 

 Самостійна робота студента. 
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9. Методи контролю 

 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Основи наукових 

досліджень та інтелектуальна власність” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю 

протягом вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль – іспит, диференційований залік після вивчення 

курсу. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

СЕМЕСТР 10   Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 20 100 

16 16 16 16 16 

СЕМЕСТР 11   Поточне тестування та самостійна робота  

Диференц. 

залік 

Сума 

Змістовий модуль № 3 

Т6 100 

100 

Примітка. 

Т1-Т6 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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11. Рекомендована література 

Базова 

1.   Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»  

2. Закон України "Про вищу освіту" // Відомості Верховної Ради України. – 

2014.  

3. Закон України "Про інформацію" від 2.10.92 // Відомості Верховної Ради 

України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.  

4. Закон України "Про науково-технічну інформацію" // Відомості 

Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – Ст. 345.  

5. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

6. Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" // 

Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 253. 

 7. Указ Президента України "Про Міністерство освіти і науки України" від 

7 червня 2000 р. № 773/2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua.  

8. Указ Президента України "Про Положення про порядок надання грантів 

Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених" від 24 

грудня 2002 р. № 1210/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua.  

9. Абрамов В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: 

навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. І. Абрамов, В. Х. Арутюнов. – К.: 

КНЕУ, 2005. – 178 с.  

10. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: підручник /                  

М. Т. Білуха. – К.: АБУ, 2002. – 480с.  

11. Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства у XXI ст. : 

Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 28.02.03 № 2/3-4 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 

12. Грушко И. М. Основы научных исследований / И. М. Грушко,               

В. М. Сиденко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков: Вища школа, 1983. – 224 с.  

13. Основы научных исследований : учеб. для технических вузов / под ред. 
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