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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика 
навчальної дисципліни

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів, 
відповідних 
ЕСТS-  4

Вибіркова
(за вибором студента)

Рік підготовки
1

Загальна кількість 
годин -  120

Семестр

1

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Лекції
6

Практичні заняття
4

Самостійна робота
110

Індивідуальні завдання
Творчі завдання

Вид контролю -  залік



2. Мета та завдання навчальної дисципліни.

Сучасній Україні необхідні фахівці самостійні, спроможні адаптуватися до змін, 
вирішувати нові нестандартні творчі задачі. Підготовка фахівців з фундаментальною 
управлінською освітою потребує формування у них таких принципово нових якостей, як 
вміння пробуджувати в людях ініціативу, творчість, новаторство, прагнення до успіху, 
спроможність привертати до своєї організації професіоналів і створювати атмосферу 
всезагальної зацікавленості з досягнення цілей організації, знання сучасних 
інформаційних технологій, наявність високого професіоналізму, творчого складу розуму, 
стратегічності мислення. У такій мінливій і складній ситуації вибір оптимальних 
управлінських рішень неможливий без дослідницьких навичок і творчого пошуку. Для 
того щоб самостійно ставити і творчо розв’язувати різні складні проблеми, державний 
службовець повинен володіти не лише необхідною сумою фундаментальних та 
спеціальних знань, а й методологією наукових досліджень, інформаційними технологіями, 
вміти використовувати в роботі все нове, що з’являється в науці та практиці, адаптуватися 
до нових умов, постійно вдосконалювати власну кваліфікацію.

Процес підготовки кваліфікованих кадрів нині дедалі більшою мірою орієнтується 
на самостійну роботу студентів, що складає основу дослідної роботи. Науково-дослідна 
робота - це головний шлях здобуття, примноження і оновлення знань, який передбачає 
вміння ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збирання та 
опрацювання інформації, створювати умови для генерування нових ідей та їх практичної 
реалізації. Досвід наукової роботи набувається упродовж навчання та застосування 
отриманих навичок в роботі, а базою для нього є знання основ методології наукового 
дослідження.

Метою вивчення дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» є 
формування знань з методології, теорії методу і процесу, психології, методичного 
забезпечення науково-дослідної діяльності, на студентському рівні, на етапах 
аспірантських досліджень.

Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична підготовка магістрів з 
питань сутності понять і категорій методологій наукових досліджень; вибору об’єктів 
наукового дослідження; методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; планування 
науково-дослідних робіт; розробки етапів та форм процесу наукового дослідження; 
організації науково-дослідної роботи магістрів; сутності понять гносеології і її місця в 
системі наукових знань; специфіки наукового пізнання; типології методів наукового 
пізнання; формування та обґрунтування наукових гіпотез; оформлення результатів 
наукових досліджень та впровадження їх у практику; інформаційного забезпечення 
процесу наукового дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 
отримати загальні компетентності: - здатність проведення наукових досліджень, 
пошуку, оброблення та аналізу інформації у сфері сучасного маркетингу на відповідному 
рівні; - здатність презентувати результати проведених наукових досліджень, підготувати 
наукову публікацію; - здатність організовувати і планувати науково-дослідну роботу;

очікувані результати: - знання основ методології науки і наукових досліджень; - 
розуміння змісту наукової і фахової літератури, нових досягнень в теорії та практиці; - 
уміння визначати науково-дослідні завдання, збирати необхідну для їх вирішення 
інформацію, аналізувати її та формулювати висновки; - уміння застосовувати наукові 
підходи та методи для формування креативних інноваційних рішень; - уміння здійснювати 
презентації, оприлюднювати результати наукових і прикладних досліджень.



3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Наука як система знань і специфічна сфера діяльності
Тема 1. Методологія: сутність, зміст, поняття.
Поняття про діяльність людини. Наука як результат і особливий вид пізнавальної 

діяльності людини. Роль філософії в обґрунтуванні проблем наукового дослідження. 
Об’єкти наукового дослідження та їх характеристика. Типологія методів дослідження. 
Фундаментальна, або філософська, методологія. Загальнонаукова методологія. Конкретно 
наукова методологія.

Тема 2. Проблеми наукового пізнання в історії філософії.
Специфіка пізнавального ставлення людини до світу. Поняття гносеології і її місце 

в системі філософського знання. Агностицизм і його основні різновиди. Проблеми 
наукового пізнання в філософії XVIII -  XIX ст. Філософія і методологія соціальних наук. 
Специфіка соціального пізнання.

Тема 3. Діалектичні та логічні основи наукового пізнання.
Діалектика як система принципів, законів і категорій. Закони та категорії 

діалектики в науковому дослідженні. Поняття принципів діалектики та їх роль у 
науковому пізнанні. Закони єдності та боротьби протилежностей, якості та кількості, 
заперечення та їх роль у процесі пізнання. Формальна логіка у науковому пізнанні. 
Поняття про логічний закон. Види і правила доказу в процесі наукового пізнання. Поняття 
спростування та його логічна структура. Значення аргументації та доказу в пізнанні, науці. 
Розробка програми наукового спостереження, типові помилки при цьому. Переваги та 
недоліки опитування. Структура експерименту, експериментальна ситуація, типові 
помилки в проведенні експерименту.

Тема 4. Специфіка наукового пізнання.
Наука в системі суспільства. Відмінність наукового пізнання від звичайного, 

художнього та інших способів опанування реальної дійсності. Основні ознаки наукового 
пізнання. Системний підхід у науковому дослідженні. Елементи системи науки. 
Методологічні основи наукового дослідження.

Поняття об’єкта та предмета наукового дослідження. Поняття про метод, 
методологію та рівні наукового дослідження. Рівні наукового дослідження: емпіричний і 
теоретичний, їх відмінність за предметом, методами і формами наукового знання. Вибір 
конкретних методів дослідження.

Тема 5. Концептуальні основи наукового знання.
Передумови наукового мислення і діяльності. Пізнавальний статус наукових 

законів моделі розвитку науки. Сцієнтизм і антистієнтизм. Наукове і ненаукове знання. 
Наукова картина світу і її еволюція. Поняття синергетики й евристики.

Змістовний модуль 2. Основи наукових досліджень.
Тема 6. Зміст та структура процесу наукового дослідження. Проблема істини.
Основні проблеми гносеології. Логіка пізнавального ставлення людини до світу 

(оптимізм, скептицизм, агностицизм). Чуттєве пізнання та його основні форми. Логічне 
пізнання та його основні форми. Інтуїція та її роль у раціональному пізнанні. Проблеми 
істини у філософії та науці. Методика дослідження, її зміст і принципи розробки. Наукова 
проблема і обґрунтування теми дослідження. Характеристика основних етапів 
дослідження.



Тема 7. Основні етапи та форми процесу наукового дослідження. Основні етапи 
наукового дослідження і логіка їх пізнавального циклу. Виявлення, формування і 
постановка наукової проблеми як однієї з форм наукового знання. Поняття про факти 
дійсності, їх види та зміст. Формування та обґрунтування наукових гіпотез як процес 
поглиблення наукового дослідження. Поняття наукової теорії, її сутності та структури. 
Ознаки і функції наукової теорії. Основи наукової організації дослідного процесу. 
Особливості творчої праці у дослідницькій діяльності. Організація праці та її планування 
у наукових дослідженнях. Раціональний трудовий режим дослідника і організація 
робочого місця.

Тема 8. Рівні та методи наукового дослідження.
Поняття про емпіричні та теоретичні рівні наукового дослідження. Методи 

нагромадження емпіричного матеріалу та вираження його в різних формах емпіричного 
знання. Методи спостереження, вимірювання, опису, експерименту та їх роль у 
дослідженні. Методи теоретичного узагальнення емпіричного матеріалу та вираження 
його в різних формах теоретичного знання. Загальнонаукові та загально логічні методи 
наукового пізнання. Підготовка даних до обробки. Ручна обробка інформації. Введення 
обробки в ЕОМ та її обробка. Аналіз та інтерпретація одержаних даних. Форми звітності.

Змістовний модуль 3. Планування та організація науково-дослідницької 
діяльності у ЗВО.

Тема 9. Організація науково-дослідної роботи.
Види та форми науково-дослідної роботи магістрів. Науково-дослідна робота 

(НДР) у навчальний та позанавчальний час. Реферування літератури. Виконання 
дипломної роботи. Обґрунтування теми, розробка її змісту, проведення наукового 
дослідження, апробація результатів дослідження у практичній діяльності підприємств- 
об’єктів дослідження. Участь у розробці держбюджетної та госпдоговірної тематики 
кафедри. Участь у конкурсах наукових робіт, науково-практичних конференціях. 
Складання наукової доповіді, наукової статті.

Планування науково-дослідної роботи. Завдання наукових досліджень у підготовці 
економістів і наукових кадрів. Види і форми науково-дослідної роботи студентів і 
аспірантів. Планування, облік і контроль науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. 
Правила академічної доброчесності. Організація науки і підготовка наукових кадрів.

Структура магістерської роботи. Вимоги до магістерської роботи та відмінності 
між дисертаціями на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук. Процедура 
підготовки та захисту магістерської роботи. Типові помилки в написанні та оформленні 
магістерської роботи.

Тема 10. Оформлення результатів наукових досліджень та їх впровадження у 
практику.

Систематизація результатів дослідження. Викладення висновків та рекомендацій у 
формі реферату, наукової статті, тез доповіді, звіту про виконану науково-дослідну 
роботу, курсової, випускної магістерської роботи. Звіт про НДР, його зміст і методику 
складання. Впровадження результатів закінчених досліджень та розрахунок їх 
ефективності. Продукція наукових досліджень: теоретичні і науково-методологічні 
положення, методики, рекомендації. Порядок впровадження результатів НДР у практику 
діяльності підприємств. Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії. 
Економічна, науково-технічна, соціальна ефективність. Розрахунок економічної 
ефективності наукових досліджень.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин

усього у тому числі
л п лаб інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7
Модуль 1

Змістовий модуль 1. Наука як система знань і специфічна сфе ра діяльності
Тема 1. Методологія: сутність, зміст, поняття 7 1 10
Тема 2. Проблеми наукового пізнання в історії філософії 4 10
Тема 3. Діалектичні та логічні основи наукового пізнання 6 10
Тема 4. Специфіка наукового пізнання 6 10
Тема 5. Концептуальні основи наукового знання 9 1 10
Разом по модулю 32 2 50

Модуль 2
Змістовий модуль 2. Основи наукових досліджень

Тема 6. Зміст та структура процесу наукового 
дослідження. Проблема істини. 10 10

Тема 7. Основні етапи та форми процесу наукового 
дослідження 13 1 2 10

Тема 8. Рівні та методи наукового дослідження 11 1 10
Разом по модулю 34 2 2 30

Модуль 3
Змістовий модуль 3. Планування та організація науково-дослідницької діяльності у

ЗВО
Тема 9. Організація науково-дослідної роботи. Правила 
академічної доброчесності. 11 1 20

Тема 10. Оформлення результатів наукових досліджень та 
їх впровадження у практику 13 1 2 20

Разом по модулю 24 2 2 40
Усього по дисципліні 90 6 4 120

5. Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Контороль

1 Семінарське заняття № 1. Методологія: 
сутність, зміст, поняття

2 Оцінювання виступів із 
реферативними 

повідомленнями та 
участі у групових 

дискусіях
2 Семінарське заняття № 2. Організація 

науково-дослідної роботи
2 Оцінювання виступів із 

реферативними 
повідомленнями та 
участі у групових 

дискусіях
Усього по дисципліні 4 залік



Семінарське заняття 1. Тема «Методологія: сутність, зміст, поняття»
1. Поняття про діяльність людини
2. Наука як результат і особливий вид пізнавальної діяльності людини.
3. Об’єкти наукового дослідження та їх характеристика.
4. Типологія методів дослідження.
5. Фундаментальна, або філософська, методологія.
6. Загальнонаукова методологія.
7. Конкретно наукова методологія.

Завдання для самостійної роботи.
1. Ознайомитися із основними показниками розвитку науково-технічного 

потенціалу.
2. Дати інтерпретацію картосхеми міжрегіонального розподілу наукових 

організацій в Україні.
3. Зробити аналіз обсягу та динаміки витрат на науку - сукупних і в розрахунку 

на одного дослідника.
4. Вивчити основні завдання, принципи й етапи наукових досліджень.
5. Розкрити економічну сутність та механізм дії науково-технічних зон.

Теми письмових робіт
1. Науково-технічний потенціал України
2. Організація науково-дослідної діяльності в Україні. Підготовка кадрів та їх

зайнятість
3. Організаційно-функціональна трансформація науково-технічного потенціалу
4. Міжнародна науково-технічна співпраця України

Семінарське заняття 2. Тема «Організація науково-дослідної роботи»
1. Види та форми науково-дослідної роботи магістрів.
2. Науково-дослідна робота (НДР) у навчальний та позанавчальний час.
3. Реферування літератури.
4. Виконання магістерської роботи.
5. Обґрунтування теми, розробка її змісту, проведення наукового дослідження, 

апробація результатів дослідження у практичній діяльності підприємств-об’єктів 
дослідження.

6. Складання наукової доповіді, наукової статті.
7. Правила академічної доброчесності.

Завдання для самостійної роботи.
1. Визначити сутність методики та робочої методики досліджень
2. Вміти розкрити сутність вибіркового спостереження та методи формування 

вибіркової сукупності.
3. Ознайомитися з методами, які використовуються для визначення тенденцій 

та показників динаміки.
4. Ознайомтеся з науковою темою кафедри та визначите власний напрям 

дослідження у контексті кафедральної тематики.
5. Завершіть вибір теми дипломної роботи. Обговоріть з науковим керівником, 

розробіть й презентуйте план дипломної роботи.
6. Навчитися давати характеристику послідовності дій дослідника при 

розробці цільової комплексної програми



Теми письмових робіт
1. Сутність та основні етапи організації досліджень
2. Вибір проблеми та вимоги до теми дослідження
3. Роль інформації у наукових дослідженнях та класифікація наукових 

документів

6. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Тема 1. Методологія: сутність, зміст, поняття 10
2 Тема 2. Проблеми наукового пізнання в історії філософії 10
3 Тема 3. Діалектичні та логічні основи наукового пізнання 10
4 Тема 4. Специфіка наукового пізнання 10
5 Тема 5. Концептуальні основи наукового знання 10
6 Тема 6. Зміст та структура процесу наукового дослідження. 

Проблема істини. 10

7 Тема 7. Основні етапи та форми процесу наукового дослідження 10
8 Тема 8. Рівні та методи наукового дослідження 10
9 Тема 9. Організація науково-дослідної роботи. Правила академічної 

доброчесності. 20

10 Тема 10. Оформлення результатів наукових досліджень та їх 
впровадження у практику 20

Разом 120

Методичні вказівки до самостійної роботи
Самостійна робота (СР) -  це форма організації навчального процесу, при якій 

заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, 
але без його безпосередньої участі.

Метою СР є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне 
формування у магістрантів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у 
формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації. В ході самостійної роботи магістрант 
має перетворитися в активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо 
ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в 
інформаційному просторі.

Всі завдання СР поділяються на обов'язкові та вибіркові. До обов'язкових належать 
завдання, які всі магістранти повинні виконати обов'язкового під час опанування даної 
дисципліни. До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен магістрант 
може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів.

Основними видами обов'язкових завдань СР під час вивчення позиції навчального 
плану «Методологія та організація наукових досліджень» є:

- вивчення обов'язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
- виконання та друк наукової статті у фаховому виданні;
- виконання, доповідь та друк тез виступу на наукових конференціях.
Основними видами вибіркових завдань СР є вивчення окремих тем або питань, що

передбачені для самостійного опрацювання та написання реферату, есе, а також участь у 
конференціях, конкурсах, олімпіадах, які передбачають апробацію творчих напрацювань 
студентів.



7. Методи навчання

Навчальна дисципліна «Методологія і організація наукових досліджень» включає в 
себе лекції, семінарські заняття, систему контролю та оцінки знань. Залік є підсумковою 
формою контролю знань студентів. Робота студентів оцінюється за підсумками 
виконання основних видів завдань. Якщо студент не відвідував курс лекцій, семінарські 
заняття і не виконав контрольні заходи, а, отже, не набрав необхідної кількості балів, то 
він, за рішенням кафедри, не допускається до складання заліку.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів здійснюється з 
урахуванням індивідуальних особливостей студентів і передбачає диференційований 
підхід в його організації.

Оцінюватися може виконання студентами будь-яких навчальних завдань, під час 
роботи над якими студенти демонструють власне аналітичне мислення: розгорнуті і 
стислі усні відповіді, письмові роботи, доповіді, виступи в дискусіях тощо.

При цьому враховується:
- розуміння студентами взаємозв’язків між подіями, уміння порівнювати, 

пояснювати, аналізувати та критично оцінювати факти;
- самостійність мислення;
- використання різних джерел політичних знань, з розумінням їх особливостей, 

умінням їх характеризувати і оцінювати;
- правильність і достатність добору прикладів для підтвердження висунутих 

студентом пропозицій і гіпотез, а також при ілюстрації загальних теорій та концепцій;
- чіткість і завершеність викладу;
- мовна грамотність.

Критерії оцінки усної відповіді студента:
Оцінка 5 балів ставиться у випадку:

• студент вільно володіє, визначеними програмою, знаннями й уміннями;
• правильно і в достатній кількості добирає необхідні для відповіді факти;
• висловлює власне ставлення до навчального матеріалу;
• відповідь чітка і завершена;
• мова добра.

Оцінка 4 балів ставиться у відповідності з попередніми вимогами, але:
• студент має незначні ускладнення при використанні визначених програмою 

знань і умінь;
• при доборі фактів припускається незначних помилок;
• власне ставлення студентом висловлюється, але в аргументації зустрічаються 

окремі неточності;
• мова добра.

Оцінка 2-3 бали ставиться в такому випадку:
• студент користується лише окремими знаннями й уміннями;
• порушує логіку викладу;
• відповідь недостатньо самостійна;
• аргументація слабка;
• є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу та висновках;
• мова спрощена.



Оцінка 0-1 бали ставиться в разі незнання більшої частини матеріалу, 
відсутності будь-якої логіки викладу, а саме:

• студент не володіє необхідними для здійснення завдання уміннями;
• головного фактичного матеріалу не знає.

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 
оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 
«Методологія і організація наукових досліджень» є:

• повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених 
робочою програмою навчальної дисципліни;

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних 
джерелах;

• вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо);
• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

завдань.
Методи контролю

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи 
комбінованого контролю знань здобувачів освіти під час перевірки активності під час 
аудиторних занять, теоретичних завдань, практичних занять, тестування, творчих 
завдань.

Підсумковий контроль -  залік.

Питання до заліку з дисципліни 
«Методологія і організація наукових досліджень»

1. Наука і критичний метод (К. Поппер)
2. Предмет і сутність науки та її головна функція.
3. Знання. Зростання знань.
4. Класифікація наук.
5. Категорії дослідження.
6. Обєкт та предмет дослідження.
7. Наукова гіпотеза.
8. Науково-дослідна робота.
9. Науково-технічний потенціал України.
10. Організація науково-дослідної діяльності в Україні. Підготовка кадрів та їх 

зайнятість.
11. Організаційно-функціональна трансформація науково-технічного потенціалу.
12. Міжнародна науково-технічна співпраця України.
13. Виховання творчих здібностей.
14. Основні психологічні риси діяльності вчених.
15. Особливості розумової праці.
16. Сутність та основні етапи організації досліджень.
17. Вибір проблеми та вимоги до теми дослідження.
18. Конкретизація проблеми дослідження.
19. Основи методики планування наукового дослідження.
20. Застосування системного підходу в наукових дослідженнях.
21. Роль інформації у наукових дослідженнях та класифікація наукових документів.



22. Структура та призначення наукових документів.
23. Принципи збору інформаційного матеріалу.
24. Написання вступу дипломної роботи (структура).
25. Основна частина дипломної роботи (основні вимоги).
26. Формулювання висновків до дипломної роботи.
27. Місце теорії в наукових дослідженнях.
28. Методологія і методи наукового пізнання.
29. Діалектичний підхід в економічних дослідженнях.
30. Основні групи загальних методів.
31. Логічні закони та правила.
32. Правила аргументації.
33. Методи збору та узагальнення інформації.
34. Дипломна робота
35. Методи спостереження та збору даних.
36. Написання та оформлення статей
37. Методи вибіркового спостереження.
38. Методи групування.
39. Наукова стаття.
40. Таблично-графічні методи.
41. Методи аналізу.
42. Методи інформаційно-логічного аналізу.
43. Методичні рекомендації до написання курсових робіт (основні вимоги).
44. Методи детермінованого (функціонального) факторного аналізу.
45. Методи стохастичного (кореляційного) факторного аналізу.
46. Правила оформлення літературних джерел.
47. Методи прогнозування.
48. Методи моделювання.
49. Програмно-цільовий метод.
50. Евристичні методи.
51. Анотація.
52. Рецензія.
53. Тези.
54. Реферат
55. Резюме.
56. Правила оформлення наукових досліджень.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

№ Вид робіт Кількість
балів

Всього

1 Опитування (усне - письмове) по 10 балів 20
2 Індивідуальна контрольна робота 30 балів 30
3 Письмова робота 10 20

Всього 70
Залік 30



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 добре75-81 С
66-74 D задовільно60-65 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

9. Рекомендована література 

Базова
1. Абрамов В. І., Арутюнов В. Х. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі): Навч.-метод. посіб. 
для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. -  178 с.

2. Антошкіна Л.І. Методологія економічних досліджень: підручник / 
Л.І.Антошкіна, Д.М.Стеченко. -  К.: Знання, 2015. -  311с

3. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень / М.Т.Білуха. -  К.:АБУ, 2002. -
480 с.

4. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика как часть теории научного познания 
и методологии: Фундаментальный курс. Уч. пособие для вузов в 2 кн. - М., 1994. Кн. 1 312 
с., кн. 2 333 с.

5. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки -  Київ: 
ВПЦ "Київський університет", - 2008, - 223с.
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Допоміжна
Нормативна база наукової діяльності

Закони України
• Закон про вищу освіту
• Закон про наукову діяльність
• Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки;
• Про науково-технічну експертизу;
• Про наукові парки;
• Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій;
• Про інноваційну діяльність;
• Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні;
• Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків;
• Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних 

технологій;
• Про охорону прав на винаходи та корисні моделі;
• Про охорону прав на сорти рослин;
• Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин;
• Модельний закон про наукову і науково-технічну діяльність;
• Про інвестиційну діяльність;

Постанови Кабінету Міністрів України
• Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року;
• Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки.
Нормативно-правові документи МОН та НАН України

• Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих 
навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, наказ МОН України від 01.06.2006 
№ 422;

• Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки 
України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними 
закладами Ш-ГУ рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за 
рахунок коштів загального фонду державного бюджету, наказ від 01.06.2006 №
423;

Інформаційні ресурси
Адреси електронних бібліотек:
http://lib.onu.edu.ua/ Бібліотека ОНУ ім. И.И. Мєчникова 
http://w.w.w.ognb.odessa.ua/ Бібліотека ім. Горького 
http://w.w.w.nbuv.gov.ua/ Бібл. ім. В.Вернадського 
http://lib-gw.univ.kiev.ua/ Бібл. ім. Максимовича, КНУ 
http://w.w.w.Шosof.com/ua/ Інститут філософії ім. Сковороди 
http://lib.misto.kiev.ua Київськая міська бібліотека 
http://w.w.w.biblioteka.org.ua Українська електронна бібліотека 
http://lib.iitta.gov.ua Ел. Бібл. НАПН України
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