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ВСТУП
Наукова діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною
складовою освітнього процесу й здійснюється з метою інтеграції наукової,
навчальної та виробничої діяльності у системі вищої освіти.
Метою дисципліни є здобуття майбутніми магістрами глибоких знань із
методології і методики проведення наукових досліджень, вибору напряму та
теми наукового дослідження, організація науково-дослідної роботи для
подальшого застосування її результатів у практичній діяльності.
Контрольна робота з навчальної дисципліни «Методологія наукових
досліджень» передбачає написання науково-дослідної роботи студента. Така
наукова робота передбачає написання студентами магістрами наукової статті,
доповіді, повідомлення.
При виборі напрямку науково-дослідницької роботи, по-перше, треба
врахувати, що пошуково-дослідницька тема повинна бути:
а) актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору;
б) посильною для виконання;
в) перспективною для подальшого продовження роботи в цьому напрямку
у студентському науковому товаристві;
г) достатньо забезпеченою відповідним первинним матеріалом;
д) безумовно, цікавою для дослідника, що стимулює пошукову ініціативу.
Успішність наукової діяльності неможлива без знання її методології,
теорії, технології, методів та організації. Ці знання потрібні студентам і – всім
тим, хто бере участь у навчальному й науковому процесі.
Студенти повинні навчитися: формувати цілі та завдання наукових
досліджень; працювати з літературними джерелами; відбирати, аналізувати та
узагальнювати наукову інформацію; проводити дослідження; систематизувати
та оформляти результати наукових досліджень; аналізувати експериментальні
дані; робити певні висновки та рекомендації; застосовувати автоматизовані
системи обробки інформації у наукових дослідженнях; правильно сформувати
творчий колектив та організувати його роботу, створивши творчу атмосферу.
Написання контрольної роботи передбачає оволодіння студентами
магістрами методики підготовки й оформлення публікації, техніки написання
наукового тексту та презентацію наукової доповіді.
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1 СТРУКТУРА РОБОТИ ТА ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ
Наукова робота складається з написання наукової статті та наукових тез
доповіді. Робота повинна мати такі структурні елементи:
– титульний аркуш;
– зміст;
– основну частину, що складається з наукової статті та тез доповіді;
– додатки (за необхідності).
Титульна сторінка повинна містити назву навчального закладу, кафедри,
навчальної дисципліни; тему роботи; прізвище та ініціали студента; номер
академічної групи; дату подання розрахунково-графічної роботи викладачеві на
перевірку.
В змісті зазначають назви наукової статті та тез доповіді з зазначенням
сторінок, де вони розміщенні.
Основна частина повинна відповідати вимогам до структури наукової
статті та тез доповіді, що наведені нижче.
В додатках представляють презентаційний матеріал, що розкриває зміст
наукової роботи.
1.1 Структура наукової статті
Наукова стаття, має містити повну назву роботи, прізвище та ініціали
автора, анотації трьома мовами (українською, російською, англійською),
ключові слова, текст роботи, список використаної літератури:
1) у правому верхньому куті розміщуються УДК
2) П І Б автора відомості про автора (повністю – прізвище, ім’я, та по
батькові, факультет, група).
3) назва статті;
4) анотації;
5) ключові слова та словосполучення (не менш 3, але не більш 8);
6) текст наукової роботи;
7) список літератури. У процесі виконання наукової роботи студент має
опрацювати не менше 10–20 літературних джерел з посиланням на
використання певної інформації у тексті роботи.
Структуру наукової статті подано на рисунку 1.1.
У тексті роботи необхідно виділити такі структурні елементи:
1. Постановка наукової проблеми. Актуальність, зв’язок з
найважливішими завданнями, що постають перед Україною, значення для
розвитку та практичної діяльності галузі туризму і готельного господарства.
Актуальність обраної теми дослідження розкривається шляхом
критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми
(наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для
розвитку відповідної галузі науки, особливо на користь України.
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УДК
ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ПО-БАТЬКОВІ автора,
факультет, група, курс, ВНЗ
НАЗВА СТАТТІ
Анотація
Ключові слова:
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО автора,
факультет, группа, курс, ВУЗ
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация
Ключевые слова:
FULL NAME OF THE AUTHOR,
faculty, group, course, university
TITLE OF THE ARTICLE
Annotation
Keywords:
Текст статті:
Постановка проблеми. ..........................................
Аналіз останніх досліджень та публікацій. .........
Мета і завдання дослідження. .............................
Виклад основного матеріалу. ...............................
Висновки. ..............................................................
Література (не менше восьми джерел, матеріали яких використано в ході
дослідження та на які є посилання в тексті).

Рисунок 1.1 – Структура наукової статті
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Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить
кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового
завдання (1 абзац, або 5−10 речень).
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основні (за останній час)
дослідження і публікації, на які спирається автор; сучасні погляди на проблему;
труднощі при розробці даного питання, виділення невирішених питань у межах
загальної проблеми, котрим присвячена стаття (0,5 сторінки тексту);
3. Мета і завдання дослідження. Формулювання мети статті (постановка
задачі) − висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється
від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі
підходи.
Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну
ситуацію й обране для дослідження.
Предмет дослідження – міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет
дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як
загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом
дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки
предмет дослідження змістовно визначає тему (назву) наукової роботи.
4. Виклад основного матеріалу. Виклад змісту власного дослідження −
основна частина статті. У ній висвітлюються основні положення і результати
наукового дослідження, ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені
закономірності, зв'язки, тенденції, програма експерименту, методика отримання
та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення і
реалізацію основних висновків тощо (6–16 сторінок).
Основна частина наукової роботи обов’язково складаються з двох
взаємопов’язаних частин: 1) теоретичної; 2) аналітичної та рекомендаційної
(практичної). Контрольна робота вимагає наявність наступних елементів
наукового дослідження:
– теоретичного використання передової сучасної методології і наукових
розробок, тобто застосування сучасної методології полягає у тому, що при
висвітленні теоретичної частини роботи, студент повинен використовувати
відомості про новітні досягнення досліджень, застосовувати різноманітні
підходи і аспекти до питань, які розглядаються в роботі;
– практичної значущості, що полягає в обґрунтуванні реальності її
результатів для потреб практики. Тобто, робота має бути актуальною для
країни, регіону чи туристського підприємства, а її результати можуть повністю
або частково бути впроваджені до потреб практики;
– комплексного системного підходу до вирішення завдань дослідження;
наявність елементів творчості, яка полягає в тому, що предмет дослідження
під різними точками зору – з позицій теоретичної бази і практичних навиків,
умов його реалізації, аналізу, обґрунтування шляхів удосконалення і т. д. – в
тісному взаємозв’язку і єдиній логіці викладу.
Отже, у теоретичній частині розглядаються теоретичні аспекти
досліджуваної проблеми, аналітичний огляд літературних джерел з предмета
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дослідження. Критично аналізуються різні наукові погляди, здійснюється їх
класифікації. Обґрунтовуються різні фактори впливу на стан і розвиток
досліджуваного об’єкта.
У практичній частині студент, використовуючи фактичний матеріал і
зібрану інформацію аналізує та розкриває зміст питань, що підлягають
вивченню на мікро, мезо чи макро рівні.
При роботі над другим розділом необхідно використовувати
економіко-статистичні та економіко-математичні методи науково дослідження.
Мінімально необхідно використати такі методи аналізу:
− порівняння, зведення й групування;
− графічний та табличний методи в дослідженнях аналітичних
показників;
− абсолютних і відносних величин;
− провести аналіз рядів динаміки (інтервальних рядів, що характеризують
зміну явищ за певний період часу): ряди динаміки − це послідовність чисел, які
характеризують зміну того чи іншого соціально-економічного явища, тобто це
ряд розміщених у хронологічній послідовності статистичних показників.
Базисний ряд − коли всі показники порівнюємо з першим.
Ланцюговий ряд − коли всі дані порівнюємо з попереднім.
На основі елементів ряду динаміки необхідно визначити систему
показників, а саме:
1) абсолютний приріст (формула 1.1; 1.2);
2) темп росту (зростання) (формула 1.3; 1.4);
3) темп приросту (формула 1.5; 1.6);
1. Абсолютний приріст − це показник ряду динаміки, який характеризує
на скільки одиниць змінився рівень показника порівняно з рівнем попереднього
або базисного періоду:
ланцюговий ∆і =Уі − Уі-1,
(1.1)
де ∆і – ланцюговий абсолютний приріст досліджуваного показника;
Уі – досліджуваний показник в певний період часу;
Уі-1 – попереднє значення (рівень) досліджуваного показника.
де

базисний ∆б =Уі - У0,
∆б – базисний абсолютний приріст досліджуваного показника;
Уі – досліджуваний показник в певний період часу;
У0 – базисне значення (рівень) досліджуваного показника.

(1.2)

2. Темп росту (зростання) − це показник ряду динаміки, який показує у
скільки разів змінився поточний рівень показника, що аналізується порівняно з
рівнем попереднього, або базового періоду:
ланцюговий Тр =Уі : Уі-1,
де Тр – темп росту (зростання) ланцюговий;
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(1.3)

Уі – досліджуваний показник в певний період часу;
Уі-1 – попереднє значення (рівень) досліджуваного показника.
базисний Тр =Уі : У0,
де

(1.4)

Тр – темп росту (зростання) базисний;
Уі – досліджуваний показник в певний період часу;
У0 – базисне значення (рівень) досліджуваного показника.

3. Темп приросту – це показник ряду динаміки, який показує на
скільки відсотків змінився поточний рівень показника, порівняно з попереднім
або базовим періодом:
ланцюговий Тпр = (Уі - Уі-1) : Уі-1 ,
(1.5)
де

Тпр – темп приросту ланцюговий;
Уі – досліджуваний показник в певний період часу;
Уі-1 – попереднє значення (рівень) досліджуваного показника.
базисний Тпр = (Уі - У0) : У0 ,

де

(1.6)

Тпр – темп приросту базисний;
Уі – досліджуваний показник в певний період часу;
У0 – базисне значення (рівень) досліджуваного показника.

Наприкінці другого розділу необхідно надати конкретні науково
обґрунтовані пропозиції щодо вирішення досліджуваної проблеми та
підвищення ефективності діяльності підприємства, організації тощо.
5. Висновки. Висновок, у якому формулюється основний умовивід
автора, його рекомендації, їх значення для теорії і практики, суспільна
значущість; коротко накреслюються перспективи подальших розвідок з теми.
(0,5−1 сторінка).
В цілому робота має бути творчою і бути спрямована на вирішення
певної проблеми чи на встановлення особистого погляду автора на питання, які
розглядаються в роботі.
6. Список літератури. Після статті подається література.
Бібліографічний список слід оформлювати згідно з розробленим у 2015 році
Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання, який представлено у Додатку А.
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1.2 Структура наукових тез доповіді
Тези (гр. thesis – положення, твердження) – це коротко, точно, послідовно
сформульовані основні ідеї, думки, положення наукової доповіді,
повідомлення, статті або іншої наукової праці.
Структура тез доповідей:
1. Назва.
2. Автор (Прізвище ім’я по батькові).
3. Установа, в якій виконана робота.
4. Основний текст тез доповідей.
Приклад структури тез наукових доповідей подано на рисунку 1.2
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
Іванова Г. В.
магістр,
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова

Текст тез доповідей………………………………………………………….

Рисунок 1.2 – Структура тез доповідей

Основний текст ділиться на розділи: вступ, результати дослідження,
висновки, література.
1. Вступ.
У вступі доцільно дуже коротко показати актуальність теми, за
необхідності вказати мету досліджень, якщо її не зрозуміло з назви.
За необхідності, можна зробити лаконічний, до 5 рядків, огляд сучасних
наукових джерел (саме наукових джерел – статей та монографій, а не
навчальної літератури). Не варто писати у вступі загальновідомі факти.
2. Основні результати дослідження.
У цьому розділі слід дотримуватися максимальної чіткості і ясності. Слід
сформулювати основні наукові досягнення, надати їх коротке пояснення. Цей
розділ найбільший, обсягом до 2/3 тез доповіді.
3. Висновки.
В висновках не потрібно повторювати те, що написано в інших розділах.
Це 1–2 коротких, заключних речень тез. В висновках можна сказати про
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наукову новизну, або про цінність отриманих результатів, і де їх можна
використати.
4. Список літератури.
Рекомендовано в списку літератури посилатись лише на сучасну наукову
літературу. Наукова література – це статті та монографії. Сюди не відносяться
підручники, навчальні посібники, рекламна інформація, тощо.
Рекомендована кількість джерел до 5.

2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ
Обсяг наукової статті має бути від 10 до 20 сторінок (тез доповідей від 2
до 5 сторінок), включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.
Технічні вимоги до оформлення наукової статті та тез доповідей:
− поля з усіх сторін – 2,0 см. Міжрядковий інтервал – 1,5 см. Шрифт
«Times New Roman» – 14 pt. Абзацний відступ – 1,0 см. Текст вирівнюється по
ширині. − Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних
дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела.
− список літератури подається наприкінці статті (тез) в порядку
згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.
− рисунки і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де
вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Формули в статтях мають бути
набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в
редакторі Microsoft Word for Windows). Приклади оформлення подані на
рисунках 2.1, 2.2, 2.3.
Таблиця 1
Динаміка кадрів готельного підприємства
Показники
1

2015 р.
2

2016 р.
3

Рисунок 2.1 – Приклад оформлення таблиці
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2017 р.
4

Ч ср = (Ч нр + Ч кр)/2,

(1)

де Ч ср – середньооблікова чисельність працівників;
Ч нр – чисельність працівників на початок року, осіб;
Ч кр – чисельність працівників на кінець року, осіб.
Рисунок 2.2 – Приклад оформлення формули
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Рис. 4. Показники кількості готелів і аналогічних засобів розміщування та рівні
їх завантаження в Харківському регіоні (2011-2016рр.)
Рисунок 2.3 – Приклад оформлення рисунка
Необхідно звернути увагу на таке:
− формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS
Equation і нумерують з правого боку;
− рисунки, зроблені у MS Word, потрібно згрупувати і подати як єдиний
графічний безкольорний об’єкт;
− таблиці, рисунки друкують вбудованим редактором Microsoft Word і
розміщують посередині;
− під час набору слід вимкнути автоматичний «м’який» перенос
(заборонені «примусові» переноси за допомогою дефіса). Абзаци позначати
тільки клавішею «Enter», не застосовувати пробілів або табуляції (клавішу
«Tab»);
− посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках,
наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59]. Перша цифра вказує порядковий номер
джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі;
одне джерело відокремлюється від іншого крапкою з комою;
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− усі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.
− усі цитати мають містити посилання на джерела.
− назви праць у бібліографічному списку розміщують у порядку
цитування.
− якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище
вченого, його публікація має бути у загальному бібліографічному списку після
статті.
− використання
скорочення
слів
і
словосполучень,
крім
загальноприйнятих, неприпустимо.
Автори відповідають за точність наведених у роботі термінів, прізвищ,
даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

3 РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА РОБОТИ
Тему наукової роботи студент може обрати відповідно до своїх наукових
інтересів із запропонованого переліку. Або за погодженням з викладачем може
запропонувати власну тему роботи за умов відповідного обґрунтування її
актуальності та доцільності розробки.
1. Дослідження моделей організації та управління туристичним бізнесом
в Україні та в світі: залучення українськими підприємствами провідного
досвіду
2. Дослідження впливу факторів мікросередовища (макросередовища) на
розвиток підприємств туризму (гостинності) та управління ними (на прикладі
підприємств Харкова).
3. Управління
факторами
ризику
в
туристично-екскурсійному
обслуговуванні (на основі вивчення практичного досвіду діяльності
харківських підприємств).
4. Дослідження ролі окремих видів транспорту в перевезенні туристів на
різних напрямах: моделювання, аналіз, управління.
5. Дослідження системи просування та стимулювання реалізації
регіонального туристичного продукту на прикладі Харківського регіону:
досвід, практика, управління.
6. Дослідження ринку туристичних послуг України
(регіону) та
управління ним в умовах кризи.
7. Розробка стратегії розвитку внутрішнього (в’їзного) туризму в Україні
(регіоні) на період до 2020 року.
8. Дослідження соціально-економічних проблем розвитку внутрішнього
(зарубіжного) туризму та управління ним в умовах невизначеності.
9. Дослідження процесів глобалізації в світовій індустрії гостинності
(туризму) та управління ними.
10. Дослідження життєвого циклу продукту підприємств індустрії
гостинності (туризму) та управління ним.
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11. Дослідження попиту на ринку освітніх послуг в галузі гостинності
(туризму) та управління ним.
12. Дослідження системи маркетинг-менеджменту в індустрії гостинності
і туризму та її удосконалення.
13. Дослідження
компетенцій персоналу підприємств
індустрії
гостинності (туризму): визначення, формування і моніторинг в процесі
управління ними.
14. Дослідження механізму формування ланцюжка цінностей в індустрії
гостинності (туризму) та управління ним.
15. Управління розвитком готельного оперейтингу в умовах глобалізації:
український та світовий досвід.
16. Дослідження проблем управління якістю в індустрії гостинності
(туризму) та шляхи їх вирішення.
17. Дослідження впливу споживчого попиту на формування тур продукту
та управління ним.
18. Дослідження
проблем
управління
сучасними
готельними
комплексами.
19. Дослідження потреб людини та управління ними на різних етапах
життєвого циклу: туристично-рекреаційні потреби.
20. Дослідження ролі людських ресурсів у розвитку індустрії гостинності
(туризму) та управління ними.
21. Дослідження ризиків і страхування в туризмі (готельно-ресторанному
бізнесі) та управління ними.
22. Дослідження ефективності перевезень та управління ними при
організації і реалізації туристичних послуг (на прикладі певного виду
транспорту).
23. Розробка механізму регіонального управління туризмом (готельним
бізнесом, санаторно-курортними підприємствами).
26. Дослідження сучасного стану та управління розвитком санаторнокурортного комплексу регіону.
27. Дослідження діяльності туристичної адміністрації з управління
просуванням регіону на світовий ринок туристичних послуг.
28. Дослідження специфіки управління персоналом на різних етапах
життєвого циклу підприємства туріндустрії.
29. Дослідження специфіки менеджменту малих підприємств гостинності.
30. Дослідження ролі соціально-психологічних методів в управлінні
туристичними (готельними) підприємствами.
31. Дослідження можливостей від використання логістики в індустрії
гостинності (туризму) та управління ними.
32. Дослідження перспектив розвитку інформаційних технологій і систем
управління на підприємствах індустрії гостинності та туризму.
33. Дослідження джерел інноваційних можливостей у галузі туризму та
гостинності та управління ними.
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34. Дослідження впливу інновацій на ефективність діяльності
підприємств туризму та управління ними.
35. Дослідження організаційного розвитку та управління змінами на
прикладі підприємств гостинності (туріндустрії).
36. Дослідження та обґрунтування вибору конкурентної стратегії для
підприємств гостинності (туріндустрії).
37. Дослідження системи управління ризиками підприємств гостинності:
українська специфіка.
38. Дослідження впливу форс-мажорних обставин на управління
розвитком індустрії гостинності (туріндустрії).
39. Дослідження туристичного іміджу регіону як інструмента управління
інвестиційною привабливістю.
40. Дослідження туристичного іміджу як чинника управління
конкурентоспроможністю регіону.
41. Розробка маркетингової стратегії розвитку туристичного іміджу
України (Харківщини).
42. Дослідження механізму формування цін на готельні послуги та
управління ними.
43. Дослідження сіті-маркетингу як інструменту управління туристичним
іміджем в умовах міжрегіональної конкуренції.
44. Дослідження інструментів та технології управління розвитком
туризму регіону (країни).
45. Дослідження традиційної народної культури та туристичних міфів як
важливий чинник управління регіоном та інструмент створення його
позитивного образу.
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под ред. М. И. Сетрова. – Київ : Одесса: Вища школа, 1988. – 242 с.
24. Проблемы методологии системного исследования / ред. кол.
И. В. Блауберг и др. – Москва : Мысль, 1970. – 456 с.
25. Розов М. А. Научная абстракция и ее виды / М. А. Розова. –
Новосибирск : Наука, 1965. – 138 с.
26. Розов М. А. Проблемы эмпирического анализа научных знаний /
М. А. Розова. – Новосибирск : Наука, 1977. – 222 с.
27. Розова С. С. Классификационная проблема в современной науке. /
С. С. Розова. – Новосибирск : Наука, 1986. – 222 с.
28. Сетров М. И. Основы функциональной теории организации.
Философский очерк / М. И. Сетров. – Львів : Наука, 1972 – 164 с.
29. Сетров М. И. Основы функциональной теории организации.
Философский очерк. / М. И. Сетров. – Львів : Наука, 1972. – 164 с.
30. Словник соціологічних і політологічних термінів: довідкове вид. /
В. І. Астахова, В. І. Даниленко, А. І. Панова та ін. – Київ : Вища школа, 1993. –
142 с.
31. Социальная философия: словарь / сост. И ред В. Е. Кемеров,
Т. Х. Керимов. – Москва : Акад. Проект, 2003. – 560с.
32. Социология: Энциклопедия /сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко,
Г. М. Евельнин. – Минск : Книжный Дом, 2003. – 1312 с.
33. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: підручник. /
Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – Київ : Знання, 2005. – 310 с.
34. Тощенко Ж. Т. О понятийном аппарате социологии / Ж. Т. Тощенко //
СОЦИС. – 2002. – № 9. – С. 3–16.
35. Філософія : навч. посіб. / І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко,
І. В. Бойченко та ін.; за заг. ред. І. Ф. Надольного. – Київ : Вікар, 1997. – 584 с.
36. Філософський енциклопедичний словник / голов. ред.
В. І. Шинкарук. – Київ : Абрис, 2002. – 742 с.
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37. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности.
Методологические проблемы современной науки. / Є. Г. Юдин. – Москва :
Наука, 1978. – 392 с.
Допоміжна
1. Лудченко А. А. Основы научных исследований: учеб. пособие /
А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т .А. Примак [Под ред. А. А. Лудченко]. – Київ :
«Знання», КОО, 2000. – 114 с.
2. Сабитов Р. А. Основы научных исследований / Р. А. Сабитов. – Челябинск :
Изд.ЧГУ, 2002. – 138 с.
3. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукової діяльності: навч.
посібник / О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2003. – 216 с.
4. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності:
підручник / В .М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ :
Знання-Прес, 2002. – 296 с.
5 Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. / В. В. Ковальчук,
Л. М. Моїсєєв. – Київ : ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.
6. Баскаков А. Я. Методологія научного исследования: учеб. пособие /
А. Я. Баскаков, Н. В.Туленков. – Київ : МАУП, 2002. – 216 с.
7. Державний стандарт України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері
науки і техніки. Структура і правила оформлення»
8. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: підручник. /
Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. –2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 317 с.
9 Коновалова Л. В. Прикладная этика: (По материалам зап. лит.) / РАН. Ин-т
философии. – Москва, 1998. – Вып. 1: Биоэтика и экоэтика. – 216 с.
10. Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень: конспект лекцій. /
А. С. Філіпченко. – Київ: Академвидав, 2004. – 196 с.
Інформаційні ресурси
1.
Національна бібліотека України ім.. В.І.Вернадського: [офіційний
сайт]. Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/
2.
Міністерство освіти і науки України. [офіційний сайт]. Режим доступу:
http:// www.mon.gov.ua/
3.
Верховна Рада України. Законодавча база [офіційний сайт]. Режим
доступу: http:// www .iportal.rada.gov.ua/
4. Офіційний сайт Державної туристичної Адміністрації [Електронний
ресурс]. ]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua
5. Сайт з інформацією про країнознавство [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.tourism.ru
6. Сайт про міста та країни світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.strani.ru
7. Сайт з інформацією про кращі готелі світу, віртуальний турист –
довідки про всі країни світу (карти, історія, культура, природні умови)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.top-hotels.ru,
http://www.world-v-tourism.com
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Додаток А
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку
використаних джерел з урахуванням Національного стандарту України
ДСТУ 8302:2015
Таблиця А.1 – Оформлення бібліографічного опису
Характеристика
Приклад оформлення
джерела
1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект
лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с.
2. Бондаренко В. Г.
Немеркнуча
слава
новітніх
запорожців: історія Українського Вільного козацтва на Запоріжжі
(1917–1920 рр.). Запоріжжя, 2017. 113 с.
3. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні
та на еміграції (1919-1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016.
600 с.
4. Вагіна О. М.
Політична
етика :
навч.-метод.
посіб.
Книги:
Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 102 с.
Один автор
5. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс
лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с.
6. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю
підприємства: теорія і методологія : монографія. Запоріжжя : ЗНУ,
2017. 240 с.
7. Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., перероб.
та доп. Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с.
8. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб.
Київ : Талком, 2016. 340 с.
1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління
підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади :
монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с.
2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч.
посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с.
3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й
управління освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький,
Два автори 2015. 166 с.
4. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій.
Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 102 с.
5. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент :
навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с.
6. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною
організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС,
2015. 212 с.
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Характеристика
Приклад оформлення
джерела
1. Аніловська Г. Я.,
Марушко Н. С.,
Стоколоса Т. М.
Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. Львів :
Магнолія 2006, 2015. 312 с.
2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові
та правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ,
2016. 206 с.
Три автори
3. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани
студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія.
Харків : ХНПУ, 2015. 338 с.
4. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія
економіки та економічної думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 476
с.
1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу
України : станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг.
ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с.
2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В.
Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с.
3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін.
Чотири і
більше авторів Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с.
4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2ге вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с.
5. Клименко М. І.,
Панасенко Є. В.,
Стреляєв Ю. М.,
Ткаченко І. Г. Варіаційне числення та методи оптимізації : навч.
посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с.
1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія /
за заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с.
2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна
Автор(и) та
редактор(и)/ психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232
упорядники с.
3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної
власності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с.
1. 25 років економічному факультету: історія та сьогодення
(1991-2016) : ювіл. вип. / під заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя : ЗНУ,
2016. 330 с.
2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ;
уклад. Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с.
Без автора
3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні :
монографія / за ред. М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс,
2017. 172 с.
4. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.:
С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с.
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Характеристика
Приклад оформлення
джерела
5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України
/ за заг. ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с.
6. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку
/ за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с.
7. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження
актуальних проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків :
Право, 2016. 488 с.
8. Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. / за заг.
ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 2015. 352 с.
Без автора
9. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування
вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя,
5-6 жовт. 2017 р. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 216 с.
10. Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб.
наук. пр. / редкол.: П. М. Рудяков (відп. ред.) та ін. Київ : Ін-т
всесвітньої історії НАН України, 2016. 306 с.
11. Антологія української літературно-критичної думки першої
половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016.
904 с.
1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін.
Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с.
2. Лодий П. Д. Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая,
А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. А. В. Синицына. Киев ; Мелитополь :
НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1.
306 с.
3. Новицкий О. М. Сочинения : в 4 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая,
Багатотомні А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. Н. Г. Мозговая. Киев ; Мелитополь:
НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2017. Т. 1.
видання
382 с.
4. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т.
/ Акад. прав. наук України. Харків : Право, 2009. Т. 2 :
Конституційні засади правової системи України і проблеми її
вдосконалення / заг. ред. Ю. П. Битяк. 576 с.
5. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. Харьков :
Право, 2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с.
1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним
законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.06. Київ, 2005. 20 с.
Автореферати
2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України:
дисертацій
сутність і роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ...
канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с.
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Характеристика
джерела

Приклад оформлення

3. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні
Автореферати
дисертацій та конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис.
... канд. юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с.
1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному
Приазов'ї (кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук :
07.00.01 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016.
301 с.
2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного
Дисертації
типу для дослідження статичного деформування складених тіл :
дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с.
3. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціальноекономічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра
екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.
1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.
2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22.
3. Повітряний кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р.
№ 3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст.
536.
4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556VII.
Дата
оновлення:
28.09.2017.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення:
15.11.2017).
5. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова
Законодавчі та
Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний
нормативні
вісник України. 2017. № 4. С. 530–543.
документи
6. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з
питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки : Указ
Президента України від 21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур'єр.
2017. 23 лют. (№ 35). С. 10.
7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ
Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний
вісник України. 2017. № 20. С. 136–141.
8. Інструкція щодо заповнення особової картки державного
службовця : затв. наказом Нац. агентства України з питань Держ.
служби від 05.08.2016 р. № 156. Баланс-бюджет. 2016. 19 верес. (№
38). С. 15–16.
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Характеристика
Приклад оформлення
джерела
1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови
Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки
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опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.
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2009. С. 477–493.
Частина
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