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1. Загальні вказівки 

1.1. Загальні рекомендації до вивчення дисципліни 

 

Дисципліна “Сучасні наукові дослідження в галузі економічної 
безпеки” призначена до вивчення студентами галузі знань 1801 

„Специфічні категорії” спеціальність: 8.18010014 “Управління 

фінансово-економічною безпекою, денної форми навчання. 

Головною умовою результативності наукової діяльності є її 
безперервність та наступність, адже з кожним курсом студенти 

набувають за обраною темою наукового пошуку нові знання щодо 

попередніх. Починаючи з другого курсу, студенти за допомогою 

викладачів обирають напрям та тему наукового дослідження, 

накопичують інформацію, формують програму, пишуть реферати, 

курсові роботи, наукові статті, тези, доповіді, бакалаврську роботу.  

 

1.2. Мета і  завдання  викладання дисципліни 

 

Мета дисципліни: формування  у фахівців з безпеки знань про 

необхідність врахування наукових досліджень при забезпеченні 
безпеки підприємств. Формування практичних навичок організації та 

проведенню прикладних досліджень, підготовки наукових статей з 
питань організації та управління безпекою. 

Завдання: ознайомлення студентів із сучасним станом наукових 

розробок у галузі безпеки підприємств. Їх врахування під час 

організації системи безпеки з питань: 

- наукова діяльність; 

- наукова діяльність в галузі економічної безпеки; 

- наукова діяльність магістрів з управління фінансово-

економічною безпекою; 

- організація та підготовка магістерських робіт з управління 

фінансово-економічної безпеки. 

Предмет: наукова діяльність в галузі економічної безпеки. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні  
знати: 

- предмет, сутність та класифікацію наук; 

- методологію наукових досліджень, їх планування та 

організацію; 

- методи досліджень у сфері фінансів;  
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- правила проведення аналізу науково-технічної інформації та 

патентного пошуку; 

- вимоги до оформлення результатів наукових досліджень; 

- види науково-дослідної роботи студентів. 

вміти: 

- здійснювати наукову діяльність у галузі економічної безпеки, 

виконувати; 

- вибирати напрям науково-дослідної роботи та обґрунтовувати 

актуальність досліджень; 

- визначати зміст і структуру предмета та об’єкта дослідження, 

формулювати мету та завдання; 

- використовувати методику формування проблем наукового 

дослідження у сфері фінансів; 

- планувати і виконувати теоретичні та прикладні наукові 
дослідження; 

- оформляти магістерські роботи з управління фінансово-

економічною безпекою.  

Вивчення дисципліни „Сучасні наукові дослідження в галузі 
економічної безпеки” базується на знаннях, отриманих з таких 

навчальних дисциплін, як „Організація та управління 

інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства”, 

„Методика викладання безпекознавчих дисциплін”, 

„Інтелектуальна власність”, а отримані знання будуть 

використовуватись у подальшому під час вивчення таких 

дисциплін: „Обліково-аналітичне забезпечення економічної 
безпеки на підприємстві”, „Фінансовий менеджмент”, 

„Інвестиційний менеджмент” та написанні магістерської роботи. 

 

1.3. Рекомендована література 

Базова література 

1. Гордійчук А.С. Основи наукових досліджень : навч.посіб. 

/ А.С. Гордійчук, О.А. Стахів – Рівне : НУВГП, 2008. – 331 с.  

2. Кір’янов В.М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. 

для економічних спец./ В.М. Кір'янов / – Рівне :– НУВГП, 2008. – 

286 с.  

3. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навч. посібн 

/ В.В. Ковальчук / – К. : Слово, 2009. – 240 с.  
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Допоміжна література 

4. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення». 

5. ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Система стандартів з інформації. 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання». 

6. Закон України «Про наукову та науково-технічну 

діяльність» від 13.12.1991 р., № 1977-XII : остання редакція  від 

06.09.2014 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12. 

7. Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці : 

навч. посіб.-2-ге вид. / Ю.В. Макогон, В.В. Пилипенко - Донецьк : 

Альфа-прес, 2007. – 144 с.  

8. Пасмор Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення 

самостійної роботи студентів : монографія / Н. П. Пасмор / – К. : 

Кондор, 2006. – 116 с. 

9. Постанова «Про затвердження Положення про підготовку 

науково-педагогічних і наукових кадрів» від 01.03.1999 р., № 309 : 

остання редакція  від 21.08.2013 р.  [Електронний ресурс] / 

Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/309-99-п. 

10. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у 

вищій школі : навч. посібник. / І.С. П’ятницька-Позднякова – К. : 

ЦНЛ, 2003. – 116 с.  

11. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : навч.посіб. / 

В.І. Романчиков – К. : ЦУЛ, 2007. – 254 с.  

12. Ростовський В.С. Основи наукових досліджень і технічної 
творчості : підручник./ В.С. Ростовський, Н.В. Дібрівська – Київ : 

ЦУЛ, 2009. – 96 с. 

13. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 
діяльності : Підручник. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко ; [2-ге вид., 

перероб. і доп.]. – К. : Знання-Прес, 2002. – 295 с. 

 

Електронні джерела 

1. http://www.mon.gov.ua – офіційний сайт Міністерства освіти і 
науки  України. 

2. www.zakon.rada.gov.ua – офіційний сайт Законодавства 

України. 
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3. http://www.nas.gov.ua – офіційний сайт Національної академії 
наук України. 

4. http://www.nbuv.gov.ua – офіційний сайт Національної 
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

5. http://nplu.org – офіційний сайт Національної парламентської 
бібліотеки України. 

 
 

2. Методичні рекомендації до самостійної підготовки та 

проведення практичних занять  
 

2.1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В 

ГАЛУЗІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Тема 1. НАУКА ТА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

План 

1.1. Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності. 
1.2. Класифікація економічних наук. 

1.3. Сутність та суб’єкти наукової діяльності. 
Рекомендована література: [1; 2; 3; 7; 10; 13].  

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке наука? 

2. Назвіть основні функції науки? 

3. На які групи поділяються економічні науки? 

4. Що таке наукова діяльність? 

5. Що таке науково-технічна діяльність? 

6. Охарактеризуйте суб’єктів наукової діяльності? 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Кожному, з наведених у лівій колонці терміну або поняттю, 

знайдіть відповідне положення у правій колонці: 
 

1. Наука. 

2. Фундаментальні 
наукові 
дослідження. 

- система накопичених знань і діяльність 

людей, що спрямована на одержання, 

засвоєння, переробку, подальшу системати-

зацію, більш заглиблене пізнання та 
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3. Вчений. 

4. Прикладні 
наукові 
дослідження. 

5. Науковий 

працівник. 

 

подальше втілення в практику отриманої 
інформації. 
- наукова теоретична та (або) 

експериментальна діяльність, спрямована на 

одержання  нових знань про закономірності 
розвитку природи, суспільства, людини, їх 

взаємозв'язку. 

- наукова діяльність, спрямована на 

одержання нових знань, що можуть бути 

використані для  практичних цілей. 

- фізична особа  (громадянин  України, 

іноземець), яка має повну вищу освіту та 

проводить  фундаментальні та (або) 

прикладні наукові дослідження і отримує 

наукові та (або) науково-технічні результати. 

- вчений, який за основним місцем роботи та 

відповідно до трудового договору 

(контракту) професійно займається 

науковою, науково-технічною, науково-

організаційною або науково-педагогічною 

діяльністю та має відповідну кваліфікацію 

незалежно від наявності наукового ступеня 

або вченого звання, підтверджену 

результатами атестації. 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

1. Визначите, правильні чи неправильні такі твердження: 

- розвиток системи знань, що сприяє найбільш раціональній 

організації виробничих відносин і використанню виробничих сил в 

інтересах усіх членів суспільства є метою науки; 

- комунікативна функція, яка реалізується за допомогою 

наукової мови як зрозумілого та важливого засобу спілкування є 

однією з функцій науки; 

- науковий працівник не має право займатися підприємницькою 

діяльністю відповідно до законодавства України; 

- ДАК оцінює науково – педагогічну діяльність структурних 

підрозділів; 
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- рішення вченої ради вищого навчального закладу вводяться в 

дію рішеннями керівника вищого навчального закладу. 

 

2. Проаналізуйте сучасні підходи до сутності наукових 

досліджень та підготуйте доповіді, у яких розкрийте: 
- поняття про науку, її роль у розвитку суспільства; 

- еволюція науки та розвиток наукознавства; 

- структура та класифікація наук. 

 

Тема 2. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ УКРАЇНИ  
 

План 

2.1. Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в 

аспірантурі та докторантурі.  
2.2. Повноваження Департаменту атестації кадрів Міністерства 

освіти і науки України.  

Рекомендована література: [1; 9; 11, 13, 14]. 
 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте навчання в аспірантурі? 

2. Охарактеризуйте навчання в докторантурі? 

3. Які відмінності між аспірантурою та докторантурою? 

4. Охарактеризуйте основні завдання департаменту атестації 
кадрів МОН України? 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Кожному, з наведених у лівій колонці терміну або поняттю, 

знайдіть відповідне положення у правій колонці: 

 

1. Доктор 

філософії 
(кандидат). 

2. Доктор наук. 

 

- другий науковий ступінь, що здобувається 

особою на науковому рівні вищої освіти на основі 

ступеня доктора філософії і передбачає набуття 

найвищих компетентностей у галузі розроблення і 

впровадження методології дослідницької роботи, 

проведення оригінальних досліджень, отримання 

наукових результатів, які забезпечують розв’язання 

важливої теоретичної або прикладної проблеми, 

мають загальнонаціональне або світове значення та 

опубліковані в наукових виданнях. 
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- освітній і водночас перший науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на 

основі ступеня магістра. 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

1. Визначите, правильні чи неправильні такі твердження: 

- особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час 

навчання в аспірантурі; 

- аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення 

терміну навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю 

виконав індивідуальний план роботи, і продовжує далі навчання в 

аспірантурі до закінчення її терміну;  

- результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом 

календарного року; 

- кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника - 

доктора наук, не повинна перевищувати 8 осіб одночасно (разом з 

докторантами); 

- термін навчання в докторантурі на загальних умовах не 

перевищує 4 років; 

- участь у формуванні та забезпеченні функціонування системи 

атестації наукових кадрів є основним завдання ДАК. 

 

2. Проаналізуйте сучасні підходи до сутності наукових 

досліджень та підготуйте доповіді, у яких розкрийте: 
- методи підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів в 

аспірантурі і докторантурі;  
- задачі Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки 

України; 

- організація наукової діяльності при Раді національної безпеки і 
оборони України. 

 

Тема 3. ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З 

ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ 
 

План 

3.1. Характеристика та етапи проведення наукового дослідження. 

3.2. Формулювання теми наукового дослідження. 
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3.3. Визначення мети, завдань, об’єкта і предмета дослідження. 

3.4. Упровадження та ефективність наукових досліджень. 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 11]. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке наукове дослідження? 

2. Які головні етапи наукового дослідження? 

3. З яких етапів складається постановка (вибір) теми наукового 

дослідження? 

4. Яким вимогам повинна відповідати тема наукового 

дослідження? 

5. Яким чином формулюється мета наукового дослідження? 

6. Як співвідносяться предмет і об’єкт дослідження? 

7. Яким чином формулюються завдання наукового дослідження? 

8. Які види ефекту від наукових досліджень ви знаєте? 

9. Яким чином розраховується ефективність наукових 

досліджень? 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Кожному, з наведених у лівій колонці терміну або поняттю, 

знайдіть відповідне положення у правій колонці: 
 

1. Технологія 

наукового 

дослідження. 

2. Тема. 

3. Проблема. 

4. Мета 

дослідження. 

 

- це поставлена кінцева ціль, кінцевий результат, 

на який спрямоване все дослідження. 

- це наукове завдання, що охоплює певну частину 

наукового дослідження. 

- це спосіб досягнення його мети за умов 

фіксованого поділу функцій між технічними 

засобами і природними інформаційними органами 

людини, що відповідають можливостям перших та 

останніх, а також встановленій логіці 
дослідження. 

- складне наукове завдання, яке охоплює значну 

галузь дослідження і має перспективне значення. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

1. Визначите, правильні чи неправильні такі твердження: 

- фундаментальні наукові дослідження це наукова теоретична 
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або теоретична діяльність, спрямована на здобуття нових знань про 

закономірності розвитку та взаємозв’язку природи, суспільства, 

людини; 

- прикладні дослідження піддаються плануванню, а 

фундаментальні результати планувати складно; 

- якщо дослідження носять методологічний характер, то їх 

практична значущість може полягати в публікації основних 

результатів дослідження на сторінках монографії, підручників, 

наукових статей, у наявності авторських свідоцтв, актів про 

впровадження; в апробації результатів дослідження на науково-

практичних конференціях. 

 

2. Проаналізуйте сучасні підходи до сутності наукових 

досліджень та підготуйте доповіді, у яких розкрийте: 
- особливості наукової діяльності та її результати; 

- форми участі студентів у науково-дослідній роботі; 
- організація наукової роботи та наукові установи в Україні; 
- процес наукового дослідження та його етапи; 

- науковий напрям, наукова проблема, тема наукового дослідження 

та їх формування. 

 

Тема 4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ  

 
План 

4.1. Загальні вимоги до науково-дослідної роботи. 

4.2. Види наукових публікацій.  

4.3. Вимоги до підготовки наукових статей з питань безпеки. 

4.3. Мова і стиль наукової роботи. 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 10; 13]. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте методичні прийоми викладу наукового 

матеріалу? 

2. Яка послідовність підготовки результатів науково-дослідної 
роботи? 

3. Охарактеризуйте види наукових публікацій. 

4. Назвіть вимоги до підготовки наукових статей? 
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5.Які характерні особливості наукового стилю можна виділити? 

6. Яку лексику використовують при підготовці звітів з науково-

дослідної роботи? 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Кожному, з наведених у лівій колонці терміну або поняттю, 

знайдіть відповідне положення у правій колонці: 
 

1. Публікація. 

2. Цитати. 

3. Список 

використаних 

джерел. 

4. Групування 

матеріалу. 

 

- вибір варіанта його послідовного розміщення 

згідно з планом роботи.  

- доведення до загального відома за допомогою 

преси, радіомовлення або телебачення; вміщення в 

різних виданнях (газетах, журналах, книгах) 

роботи (робіт). 

- дослівний уривок твору, що органічно 

вписується в текст наукової роботи як 

підтвердження чи заперечення певної думки. 

- елемент бібліографічного апарату, котрий містить 

бібліографічні описи використаних джерел і 
розмішується після висновків. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

1. Визначите, правильні чи неправильні такі твердження: 

-  виконана науково-дослідна робота подається у формі 
реферату; 

- формулювання задуму здійснюється на першому етапі роботи; 

- вступ до звіту про виконану НДР повинен містити оцінку стану 

досліджуваної науково-дослідної проблеми; 

- кожна ілюстрація повинна відповідати тексту, а текст – 

ілюстрації; 
- у  роботі слід застосовувати штрихові ілюстрації, з чорними 

рамками; 

- за змістом таблиці поділяються на аналітичні та неаналітичні; 
- розмір шрифту у таблицях може бути 12 або 14 пт. з 

виділеннями жирним чи курсивом; 

- формули та рівняння розташовують безпосередньо після 

тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки; 

- текст кожного додатка за потреби може бути поділений на 

розділи й підрозділи, пронумеровані у межах кожного додатка. 
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2. Проаналізуйте сучасні підходи до сутності наукових 

досліджень та підготуйте доповіді, у яких розкрийте: 
- звіт про науково-дослідну роботу та його зміст; 

- наукові публікації та вимоги до них; 

- основні вимоги до написання тексту звіту про науково-дослідну 

роботу. 

 

Тема 5. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МАГІСТРІВ З 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ 

 

План 

5.1. Реферат як найпростіший вид навчально-дослідницької роботи 

магістрів. 

5.2. Послідовність виконання курсової роботи. 

5.3. Сутність, структура та вимоги до організації самостійної 
роботи магістрів. 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 10; 11; 12]. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте сутність реферату, як навчально-

дослідницьку роботу магістрів. 

2. Охарактеризуйте сутність курсової роботи, як навчально-

дослідницьку роботу магістрів. 

3. Назвіть вимоги до курсової роботи магістрів. 

4. Охарактеризуйте етапи самостійної роботи магістрів з 
виконання навчального завдання. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Кожному, з наведених у лівій колонці терміну або поняттю, 

знайдіть відповідне положення у правій колонці: 
 

1. Реферат. 

2. Курсова 

робота. 

3. Самостійна 

робота.  

 

- навчальна діяльність студента, спрямована на 

вивчення та оволодіння матеріалом навчальної 
дисципліни безпосередньої участі викладачів. 

- доповідь на певну тему, що передбачає огляд 

відповідних літературних та інших джерел, виклад 

змісту наукової роботи, книжки, статті тощо.  
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- один із видів наукової роботи, самостійним 

навчально-науковим дослідженням студента, 

виконується на кожному курсі з певної 
дисципліни або з двох-трьох дисциплін одного 

спрямування. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

1. Визначите, правильні чи неправильні такі твердження: 

- виконання курсової роботи має за мету дати студентам навички 

проведення наукового дослідження, розвинути у них навички 

творчої самостійної роботи, оволодіння і спеціальними методами 

сучасних наукових досліджень, поглибленим вивченням будь-якого 

питання, теми навчальної дисципліни;  

- самостійна робота студента з виконання навчального завдання 

охоплює чотири етапи; 

- план курсової роботи включає: вступ; 3-4 взаємопов’язані і 
логічно побудовані питання, що дозволяють розкрити тему; 

висновки. 

 

2. Проаналізуйте сучасні підходи до сутності наукових 

досліджень та підготуйте доповіді, у яких розкрийте: 
- самостійна робота магістрів  та вимоги до її виконання; 

- сутність реферату, як навчально-дослідницька робота 

студентів; 

- охарактеризуйте сутність курсової роботи, як навчально-

дослідницьку роботу студентів. 

 

Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА 

МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ  

 
План 

6.1. Загальний порядок виконання магістерської роботи. 

6.2. Подання магістерської роботи науковому керівнику та 

рецензентам. 

6.3. Захист та оцінювання магістерської роботи. 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 11; 12]. 
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Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте сутність магістерської роботи, як 

навчально-дослідницьку роботу студентів. 

2. Охарактеризуйте загальний порядок виконання магістерської 
роботи. 

3. Назвіть вимоги до магістерської роботи студентів. 

4. Назвіть документи, які подаються Державній комісії перед 

захистом магістерської роботи. 

5. Охарактеризуйте процедуру захисту магістерської роботи. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Кожному, з наведених у лівій колонці терміну або поняттю, 

знайдіть відповідне положення у правій колонці: 
 

1. Магістр. 

2. Магістерська 

робота. 

3. Основне 

завдання 

магістерської 
роботи.  

- продемонструвати рівень своєї наукової 
кваліфікації, уміння самостійно вести науковий 

пошук вирішувати конкретні наукові завдання.  

- це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який 

на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста 

здобув поглиблені спеціальні уміння та знання 

інноваційного характеру, має певний досвід їх 

застосування та продукування нових знань для 

вирішення проблемних професійних завдань у 

певній галузі.  
- самостійна випускна науково-дослідницька 

робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, 

тобто готується з метою публічного захисту і 
отримання академічного ступеня магістра. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

1. Визначите, правильні чи неправильні такі твердження: 

- магістр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну 

наукову базу, володіти методологією наукової творчості, 
сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, 

обробки, зберігання і використання наукової інформації, бути 

спроможним до творчої науково-дослідницької та науково-

педагогічної діяльності; 
- захист магістерської роботи відбувається на відкритому 
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засіданні кафедри вищого навчального закладу;  

- магістр з управління фінансово-економічною безпекою – це 

фахівець вищої ланки управління, який вміє розробляти стратегію 

безпеки підприємства та його підрозділів, створювати програму 

розвитку підприємства; 

- рецензія подається в усній формі. 

2. Проаналізуйте сучасні підходи до сутності наукових 

досліджень та підготуйте доповіді, у яких розкрийте: 
- рецензування та вимоги до його написання; 

- охарактеризуйте сутність магістерської роботи, як навчально-

дослідницьку роботу студентів; 

- охарактеризуйте процедуру захисту магістерської роботи. 
 

 

Тестові завдання для перевірки знань студентів з дисципліни   

“Сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки” 

1. Об’єктом науки є: 

а) частина, сторона об’єкта або «кут зору», під яким вивчається 

об’єкт; 

б) опис, пояснення і передбачення процесів та явищ; 

в) частина об’єктивної реальності, яка вивчається наукою; 

г) вірної відповіді немає. 

2. Наука – це: 

а) розвиток системи знань, що сприяє найбільш раціональній 

організації виробничих відносин і використанню виробничих сил в 

інтересах усіх членів суспільства; 

б) система знань об’єктивних законів природи, суспільства, 

мислення, що виражається у точних категоріях та має досить 

складну структуру; 

в) наукова  діяльність, спрямована на одержання нових знань, що 

можуть бути використані для  практичних цілей; 

г) думки виражені в формі розповідного речення, які дозволяють 

стверджувати або заперечувати наявність в об’єкті дослідження 

певних властивостей чи якостей. 

3. Скільки стадій проходить у своєму розвитку гіпотеза: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 
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г) 5. 

4.  В Україні кандидатські іспити складаються з: 

а)  філософії, іноземної мови, спеціальності; 
б) іноземної мови, педагогіки, спеціальності; 
в) психології, іноземної мови, спеціальності; 
г) вірної відповіді немає. 

5. Наукова  діяльність, спрямована на одержання нових знань, 

що можуть бути використані для  практичних цілей – це: 

а) фундаментальні наукові дослідження; 

б) прикладні наукові дослідження; 

в) технічні наукові дослідження; 

г) індукційні наукові дослідження. 

6. Докази це? 

а) форма відображення у мисленні нового розуміння об'єктивної 
реальності; 
б) наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких 

процесів або причин, які зумовлюють даний наслідок; 

в) процедури, за допомогою яких установлюється істинність будь-

якого твердження; 

г) вірної відповіді немає. 

7. Складові елементи доказів: 

а) судження, категорія, поняття; 

б) факт, положення, ідея; 

в) теза, аргумент, ілюстрація; 

г) всі відповіді вірні. 
8. Метод вивчення різноманітних об’єктів шляхом 

відображення їх змісту та структури в знаковій формі за 

допомогою штучних мов - це 

а) наукова ідея; 

б) спостереження; 

в) поняття; 

г) принцип. 

9. Довідково – бібліографічний апарат бібліотеки  - це: 

а) журнали, бюлетені, інші видання з різних галузей науки і 
техніки; 

б) сукупність упорядкованих первинних документів і довідкового 

пошукового апарату; 
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в) сукупність довідкових і бібліографічних знань, бібліотечних 

каталогів та картотек, призначених для інформування і 
популяризації творів друку та інших документів залежно від 

інформаційних потреб користувачів; 

г) нормативні документи щодо єдиних вимог до продукції, її 
розробки, виробництву та застосування. 

10. Основними джерелами науково-технічної інформації є: 

а) монографія і збірник; 

б) періодичні видання і стандарти; 

в) навчальна література і надруковані документи; 

г) всі відповіді вірні. 
11. Науковий  працівник - це: 

а) фізична особа,  яка має повну вищу освіту та проводить  

фундаментальні  та  (або)  прикладні наукові дослідження і отримує  
наукові  та  (або)  науково-технічні  результати; 

б) вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до 

трудового  договору (контракту)  професійно займається науковою, 

науково-технічною, науково-організаційною або науково-

педагогічною діяльністю та має  відповідну кваліфікацію 

незалежно від наявності  наукового  ступеня  або вченого звання, 

підтверджену  результатами  атестації; 
в) юридична особа,  яка має повну вищу освіту та проводить  

фундаментальні  та  (або)  прикладні наукові дослідження і отримує  
наукові  та  (або)  науково-технічні  результати; 

г) всі відповіді вірні. 
12. Прийняття на  роботу наукових  працівників  здійснюється  

на основі: 

а)  конкурсного відбору; 

б) заяви і резюме; 

в) направлення з Міністерства науки і освіти України; 

г) всі відповіді вірні. 
13. Нормативний строк підготовки доктора філософії в 

аспірантурі становить: 

а) 4 роки; 

б) 3 роки; 

в) 2 роки; 

г) 5 років. 
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14. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні 

протягом: 

а)  двох років; 

б) календарного року; 

в) півроку; 

в) вірної відповіді немає. 

15. Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не 

перевищує: 

а) 2 років; 

б) 4 років; 

в) 3 років; 

г) вірна відповідь відсутня. 

16. Предмет дослідження це:: 

а) теоретичне відтворення тих суттєвих зв'язків і відношень, які 
підлягають безпосередньому вивченню; 

б) те, що знаходиться в межах об'єкта і завжди співпадає з темою 

дослідження; 

в) властивості, характерні для наукового пізнання, визначення 

певного «ракурсу» дослідження як припущення про найсуттєвіші 
для вивчення обраної проблеми характеристики об'єкта; 

г) всі відповіді вірні. 
17. Науковий факт – це: 

а) наукова інформація, яка не потребує доведення; 

б) упорядковане зібрання даних; 

в) елемент, який лежить в основі наукового пізнання, відображає 
об’єктивні властивості процесів та явищ; 

г) вірна відповідь відсутня. 

18. Плагіатом вважається: 

а) оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого 

твору під іменем особи, яка є автором цього твору; 

б) оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого 

твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;  

в) оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого 

твору із посиланням на особу, яка є автором цього твору; 

г) відтворення твору будь яким способом та у будь якій формі, його 

переклад, переробка, адаптація, інші подібні зміни без згоди автора. 
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19. Збірник - це: 

а) наукове видання, що містить повне і вичерпне дослідження 

якоїсь проблеми чи теми; 

б) нормативний документ щодо єдиних вимог до продукції, її 
розробки, виробництву та застосування; 

в) видання, яке складається з окремих робіт різних авторів, 

присвячених одному напряму, але з різних його галузей; 

г) наукова праця, присвячена глибокому викладу матеріалу в 

конкретній галузі науки. 

20. Дослівний уривок з твору, чийсь вислів  що органічно 

вписується в текст наукової роботи як підтвердження чи 

заперечення певної думки  це: 

а) цитата ;   

б) науковий факт; 

в) огляд літературних джерел; 

г) вірної відповіді немає. 

21. До докторантури приймаються особи, які мають:  

а) диплом магістра; 

б) науковий ступінь кандидата наук; 

в) опубліковані праці з обраної наукової діяльності; 
г) вірна відповідь відсутня. 

22. Рішення вченої ради вищого навчального закладу вводяться в 

дію: 

а)  рішеннями керівника вищого навчального закладу; 

б) рішеннями Міністерства освіти; 

в) рішеннями ДАК; 

г) вірна відповідь відсутня. 

23. Основними завданням департаменту атестації кадрів є 

участь у: 

а) формуванні та забезпеченні функціонування системи атестації 
наукових кадрів; 

б) формуванні мережі спеціалізованих вчених рад та аналіз їх 

діяльності; 
в) формуванні мережі експертних рад з проведення експертизи 

дисертаційних робіт та організація проведення експертизи 

дисертацій з метою встановлення їх відповідності державним 

вимогам на здобуття наукових ступенів доктора філософії 
(кандидата) та доктора (доктора) наук; 
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г) всі відповіді вірні. 
24. Скільки способів застосовують у доказах для встановлення 

істини: 

а) 6; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

25. Знак приєднання в УДК означає: 

а) певний порядок двох і більш компонентів у складеному індексі, 
що робить його необоротним; 

б) сукупність заходів та правил побудови індексів УДК для понять, 

які відображають основний зміст документа або запита; 

в) наявність у документі двох і більше формальних особливостей; 

г) вірної відповіді нема 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

 

1. Етапи наукового дослідження. Результати наукового 

дослідження: види і вимоги. 

2. Методологія, метод, методика. Поняття наукового 

дослідження. 

3.Теоретико-методичні основи наукових досліджень у галузі 

економічної безпеки. 

4.Об’єктивні основи формування системного підходу щодо 

забезпечення економічної безпеки підприємств, установ, 

організацій. 

5. Сучасні наукові дослідження у галузі інформаційної безпеки 

суб'єкта господарювання як фактора забезпечення його розвитку. 

6. Сутність і зміст безпеки діяльності персоналу суб’єкта 

господарювання. 

7. Сучасні наукові дослідження у галузі забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства, установи, організації. 

8. Сучасні наукові дослідження у галузі фінансової стратегії. 
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9. Фінансово-економічна безпека і сталість роботі підприємства 

як умова його розвитку та життєдіяльності. 

10. Як формування корпоративної культури, планування 

кар’єрного зростання впливає на економічну безпеку суб’єкта 

господарювання? 

11. Наукові підходи щодо формування механізму управління 

мотивацією персоналу. 

12. Основні види загроз економічній безпеці від власних 

співробітників і методи мінімізації таких втрат. 

13. Формування стратегії розвитку підприємства для протидії 

засобам інформаційних війн. 

14. Особливості становлення і розвитку сучасної теорії безпеки. 

15. Технологія роботи з науковою літературою. 

 

 

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З  ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

  

Адресно-бібліографічна довідка – це довідка щодо наявності у 

бібліотеці конкретного видання (книги, статті).  
Аксіома – положення, яке сприймається без доказів у зв’язку з 

їх очевидністю. 

Аргумент – це підстава, доказ, які використовуються для 

обґрунтування чи підтвердження. 

Бібліографічна уточнююча – довідка з уточнення відомостей 

про окремі відсутні або невірно зазначені елементи 

бібліографічного опису, без яких документ не може бути знайдений 

в довідково-бібліографічному апараті та в фонді бібліотеки.  

Впровадження результатів дослідження в практику – це 

початок застосування або передача результатів дослідження для 

практичного використання. 

Вторинна  інформація – це результат аналітичної обробки 

та публікації інформації з теми дослідження (це опубліковані 
документи, огляд інформації з теми). 

Вчений – фізична особа (громадянин України, іноземець), яка 

має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) 
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прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-

технічні результати. 

Гіпотеза – наукове припущення висунуте для пояснення будь-

яких процесів або причин, які зумовлюють даний наслідок . є 
матеріальним вираженням ідеї. 

Демонстрація (ілюстрація)– це форма зв’язку між аргументом 

та тезою (таблиці, схеми, макети, тощо.) 

Довідково-бібліографічна робота бібліотеки - сукупність 

процесів приймання одноразових бібліографічних запитів, пошук і 
передача споживачам інформації відомостей про твори друку, а 

також про добуті з цих джерел факти. 

Довідково-бібліографічний апарат (ДБА) – це сукупність 

довідкових і бібліографічних знань, бібліотечних каталогів та 

картотек, призначених для інформування і популяризації творів 

друку та інших документів залежно від інформаційних потреб 

користувачів. 

Довідники – видання, що містить короткі відомості наукового, 

виробничого і прикладного характеру з певного питання. 

Доказами називають процедури за допомогою яких 

встановлюється істинність будь-яких тверджень. 

Енциклопедія – наукове або науково-популярне довідкове 

видання, яке містить найістотнішу інформацію з усіх або окремих 

галузей знань та практичної діяльності.. 
Ефект дослідження – сукупність добутих наукових, 

економічних і соціальних результатів.  

Закон – філософська категорія, що відображає істині, загальні, 
стійкі, повторювальні об’єктивні внутрішні зв’язки в природі, 
суспільстві та мисленні. 

Збірник  – це видання, яке складається з окремих робіт різних 

авторів, присвячених одному напряму, але з різних його галузей.  

Інформація – це відомості про події, процеси, які відбуваються 

у господарській діяльності людей, природі, суспільстві. 
Картотека - упорядковане зібрання даних, як правило на 

картках малого формату. Являє собою каталог.  
Каталог – це розташовані в порядку алфавіту картки з описом 

видань. 

Категорії – це форми логічного мислення, які розкривають 

внутрішні суттєві сторони і відносини досліджуваного предмету. 
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Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на 

основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені 
спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний 

досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення 

проблемних професійних завдань у певній галузі. 
Магістр з управління фінансово-економічною безпекою – це 

фахівець вищої ланки управління, який вміє розробляти стратегію 

безпеки підприємства та його підрозділів, створювати програму 

розвитку підприємства та ін.. 

Магістерська кваліфікаційна робота - самостійний на 

науково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, 

тобто готується з метою публічного захисту і отримання 

кваліфікації магістра. 

Мета дослідження – це поставлена кінцева ціль, кінцевий 

результат, на який спрямоване все дослідження.  

Монографія  –  це наукова праця, присвячена глибокому 

викладу матеріалу в конкретній, зазвичай вузькій галузі науки.  

Навчальна  література  – це підручники, навчальні 
посібники, навчально-методична література. 

Надруковані  документи  – це дисертації, звіти про 

науково-дослідну роботу, окремі праці. 
Наука – це система знань об’єктивних законів природи, 

суспільства, мислення, що виражається у точних категоріях та має 
досить складну структуру.  

Наука – це система історично сформованих, постійно 

зростаючих і поглиблюваних знань про об’єктивні закони природи, 

суспільства та мислення, заснована на цілеспрямовано зібраних 

фактах і теоріях, яка постійно розвивається й перетворюється в 

безпосередню продуктивну силу суспільства у результаті 
спеціальної діяльності людей. 

Наукова ідея – це форма відображення у мислені нового 

розуміння об’єктивної реальності без жодної аргументації і 
розуміння сукупності зв’язків; 

Наукова інформація – це логічна інформація, яка отримується 

в процесі пізнання, адекватно відображає закономірності 
об'єктивного світу і використовується в суспільно-історичній 

практиці.  
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Наукове дослідження – цілеспрямоване вивчення за допомогою 

наукових методів явища процесів, аналіз впливу на них різних 

факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою 

отримання переконливо доведених і корисних для науки і практики 

рішень.  

Науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи 

та відповідно до трудового договору (контракту) професійно 

займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною 

або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну 

кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або 

вченого звання, підтверджену результатами атестації. 
Науково- інформаційна  діяльність  – сукупність дій, 

спрямована на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і 
держави, що полягає в збиранні, аналітико-синтетичній обробці, 
фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні інформації. 

Науково-технічний (інформаційний) ефект – безпосередній 

результат наукових досліджень, розробок, пов'язаний із 
накопиченням нових знань (науково-технічної інформації).  

Об'єктом дослідження прийнято називати те, на що спрямована 

пізнавальна діяльність дослідника. Це процес або явище, яке 

породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження.  

Патентні бюлетні – патентно-ліцензійні видання. 

Первинна  інформація  – це вихідна інформація, яка є 

результатом безпосередніх соціологічних експериментальних 

досліджень, вивчення практичного (це фактичні дані, зібрані 
дослідником, їх аналіз і перевірка). 

Періодичні  видання  –  це журнали, бюлетені та інші 
видання з різних галузей науки і техніки.  

Положення – сформульована наукова думка у формі наукового 

твердження. 

Поняття – сукупність об’єктивних найбільш суттєвих 

властивостей та ознак властивих предмету чи явищу. 

Постулат – це твердження, яке сприймається в межах певної 
наукової теорії, як істина бездоказовості і виступає в ролі аксіоми. 

Предмет дослідження – це теоретичне відтворення тих суттєвих 

зв'язків і відношень, які підлягають безпосередньому вивченню  
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Прикладні наукові дослідження - наукова діяльність, 

спрямована на одержання нових знань, що можуть бути 

використані для практичних цілей. 

Принцип – головне вихідне положення будь-якої наукової 
теорії, вчення, науки чи світогляду, яке виступає як перше і 
найголовніше вирішення ідеї, як початкова форма систематизації 
знань. 

Словник – довідкове видання, що містить впорядкований 

перелік мовних одиниць (слів, словосполучень тощо) з короткими 

їх характеристиками або характеристиками позначених ними 

понять або з перекладом іншою мовою.  

Спеціальні  випуски  технічних  видань  –  це документи 

інформаційного, рекламного плану, аналітичні, статистичні дані з 
проблеми. 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного 

апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і 
розмішується після висновків. 

Стандарти  –  це нормативно-технічні документи щодо єдиних 

вимог до продукції, розробки, виробництву та застосуванню. 

Судження – думки виражені в формі розповідного речення, які 
дозволяють стверджувати або заперечувати наявність в об’єкті 
дослідження певних властивостей чи якостей. 

Теза – це систематизований виклад основних положень, думок, 

спостережень, в ній відсутні деталі, пояснення, ілюстрації; 
Тема – це наукове завдання, що охоплює певну частину 

наукового дослідження.  

Тематична довідка – це запит з конкретної теми, підбірка 

літератури за темою.  

Теорія – це однин із результатів наукової діяльності, 
формування найбільш високої форми узагальнення та 

систематизації знань, що дає цілісне уявлення про закономірності 
та суттєві зв’язки дійсності.  

Універсальна десяткова класифікація (УДК) — бібліотечна 

класифікація документів, широко використовується у всьому світі 
для систематизації творів науки, літератури і мистецтва, 

періодичного друку, різних видів документів і організації картотек. 

Факт – знання про об’єкт, достовірність якого доведена. 
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Фактографічна довідка – містить конкретні відомості 
статистичного, хронологічного характеру. 

Фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та 

(або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових 

знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, 

їх взаємозв'язку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


