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1. ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

 
 
Робоча програма з навчальної дисципліни “Економіка, організація та 
управління науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами” 
 
 
Розробник: 
 
доцент, к.т.н., 
доцент кафедри економіки та маркетингу М.В. Літвиненко 
 
 
 
Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні 
кафедри економіки та маркетингу 
 

Протокол від «21»  березня  2019 року № 4 
 
 
 
Завідувач кафедри економіки та маркетингу   проф В.В. Сисоєв 
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3. ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  
кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін 
загальної підготовки та дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю) 
або завідувача випускової кафедри (для 

дисциплін професійної підготовки зі 
спеціалізації, якщо РПНД розроблена не 

випусковою кафедрою) 
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4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
4.1 Мета дисципліни 
Одержання студентами інформації про науку, її ролі у розвитку 

суспільства, одержання студентами навиків і умінь проведення досліджень, 
роботи з літературними джерелами, відбору і аналізу інформації, 
формулювання цілей і завдань дослідження, узагальнення наукової інформації, 
написання магістерських робіт, статей та робити певні висновки і рекомендації. 

. 
 
4.2 Компетентності 
Після вивчення дисципліни студент набуває: 
 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-2 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, генерувати нові 
ідеї 

ЗК-4 Знання та розуміння предметної області професійної діяльності 
ЗК-5 Здатність застосовувати професійні знання у практичних ситуаціях, 

уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 
обґрунтовані рішення 

ЗК-17 Здатність і готовність володіти основними методами, способами та 
засобами одержання, оцінювання, збереження, переробки та 
використання інформації з різних джерел, які необхідні для рішення 
наукових і професійних завдань 

 
Професійні компетентності (ПК) 

ПК-3 Здатність сприймати нову інформацію й інтерпретувати її в контексті 
вже засвоєної маркетингової інформації. 

ПК-4 Здатність демонструвати розуміння сутності та змісту теорії 
маркетингу і функціональних зв’язків між її складовими 

ПК-5 Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної 
області сучасного маркетингу. 

ПК-7 Здатність демонструвати розуміння особливостей досліджень, 
пов'язаних зі специфікою предметної області маркетингу 

ПК-
13 

Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати 
досліджень 

 
4.3 Результати навчання: 
Після опанування дисципліни студент повинен: 
знати: 
– принципи організації та управління науковими дослідженнями в 

Україні, методи та методологію їх поведінки; 
– принципи проведення дослідження та оформлення їх результатів. 
вміти: 
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– вміти орієнтуватись у потоці науково-технічної інформації, 

здійснити інформаційний та патентний пошук; 
– правильно поставити проблему, скласти план дослідження; 
– володіти науковими методами; 
– знаходити найраціональніші конструкторські, технологічні й 

організаційні рішення; 
– використовувати набуті знання в процесі виробничої діяльності, в 

умовах дефіциту інформації та ризику; 
– вміти працювати в корпоративних умовах, сприяти науково-технічному 

прогресу шляхом участі в розробці актуальних проблем науки, техніки, 
соціальних явищ; 

– володіти професійними навичками інженера-організатора виробництва; 
– впроваджувати у виробництво наукомісткі технології. 

 
Програмні результати навчання (ПР) 

Шифр Зміст 

ПР01 
Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення 
науково-практичних проблем на абстрактному рівні шляхом 
декомпозиції їх на складові. 

ПР02 Демонструвати навички самостійно приймати рішення, 
лідерські навички та уміння працювати в команді. 

 
 

4.4 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Загальна підготовка 
ЗП 1 «Глобальна економіка»   
ЗП 2 «Безпека праці та професійної діяльності»  
ЗП 3 «Інтелектуальна власність»  
Професійна підготовка за спеціальністю 
ПП 1Управління проектами  
ПП 2 Управління потенціалом підприємства  
ПП 3 Моделювання в управлінні соціально-
економічними системами 

 

ПП 4 Соціальна відповідальність бізнесу  
ПП 5 Організація праці менеджера  
ПП 6 Технологія управління персоналом  
Вибірковий блок 02 «Економіка підприємства» 
ВБ2.1 Економічне управління підприємством  
ВБ2.2 Конкурентоспроможність підприємства  
ВБ2.3 Стратегічне управління підприємством  
ВБ2.4 Теорія прогнозування і її вплив на прийняття 
рішень 

 

 ВБ2.6 Основи наукових 
досліджень 
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5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9 150/5 64 86 32 - 32 Р  - + 
9* 150/5 12 128 6  6 Р   + 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає – 43%; 
* – заочне відділення. 
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6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
П

ор
яд

ко
ви

й 
№

 за
ня

тт
я 

Види 
навчаль

них 
занять 

(Л; 
ПЗ;ПЗ) 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н 

Номери семестрів, найменування тем і 
питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу 
студентам 

Інформаційно- 
методичне 

забезпечення 

1 2 3 4 6 
   Модуль №1 

Науково-технічна підготовка 
нововведень 

(модульний контроль - 7 тиждень) /  
1 кредит 

 

1 Л 2 Тема 1 Розвиток комплексної системи 
„наука-техніка-виробництво” 
Питання: 

1 Характерні особливості сучасної науки 
2 Комплексна системи „наука-техніка-
виробництво” 
3 Специфіка економічної науки 
4 Циклічний розвиток науки 

 

1, 2, 5, 7 
 

2 ПЗ 4 Студенти, використовуючи  літературні 
джерел виконують пошук опису результатів 
наукових досліджень. Визначають, на рішення 
яких завдань (опис, систематизація, 
обґрунтування чи прогнозування явищ 
дійсності) 

 

1, 2, 5, 7 
 

3 Л 4 Тема 2 Методологія та методика 
наукової роботи. 

Питання: 
1 Наука як система знань. Факт, гіпотеза, 

теорія, концепція. 
2 Наукова гіпотеза: види, функції, етапи 

розвитку. 
3 Методологія, метод, методика 

 

1, 2, 5 

4 ПЗ 2 Основна мета заняття набуття навичок щодо 
формування та обґрунтування наукових 
припущень 
 
 

1, 2, 5 

5 Л 3 Тема 3 Наукове дослідження.Технологія 
дослідницької роботи 
Питання: 

1 Поняття наукове дослідження. Етапи 
наукового дослідження. 

1, 2, 9,12,16 
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П
ор

яд
ко

ви
й 

№
 за

ня
тт

я 

Види 
навчаль

них 
занять 

(Л; 
ПЗ;ПЗ) 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н 

Номери семестрів, найменування тем і 
питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу 
студентам 

Інформаційно- 
методичне 

забезпечення 

1 2 3 4 6 
2 Формування теми, проблеми та мети 

наукового дослідження. 
3 Формування гіпотези, методики і 

робочого плану дослідження. 
4 Результати наукового дослідження: види 

та вимоги. 
 

6 ПЗ 4 Студенти отримують навички щодо 
формулювання теми, мети і завдань наукового 
дослідження у їх логічній змістовності. 
 

9,16 

7 Л 3 
Тема 4 Інформаційне забезпечення 
наукової роботи 
Питання: 

1 Суть і види науково-технічної 
інформації 

2 Організація робіт з наукової літератури. 
Форми обміну інформацією 

3 Складання бібліографії 
 

1, 2, 5, 8 

8 ПЗ 4 Студенти за допомогою викладача набувають 
навичок з аналізу наукових текстів, написання 
анотацій наукових публікацій, складання 
бібліографії 
 

1, 2, 5 

9 Л 4 Тема 5 Системний підхід, системне 
мислення, системний аналіз 
Питання: 

1 Поняття системи. 
2 Системний підхід. 
3 Системний аналіз.  

4,6,7,17 

10 М1  Модульна контрольна № 1 
 

 

   Модуль № 2 
Організація та методика науково-

дослідницької діяльності / 1 кредит 

 

11 Л 3 Тема 6 Наукові установи України та 
організація підготовки 
наукових кадрів 

Питання: 
1 Організація роботи наукового колективу. 

Робоче місце і робочий день науковця. 
2 Етичні норми і цінності науки 

1, 4, 5,11 
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П
ор

яд
ко

ви
й 

№
 за

ня
тт

я 

Види 
навчаль

них 
занять 

(Л; 
ПЗ;ПЗ) 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н 

Номери семестрів, найменування тем і 
питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу 
студентам 

Інформаційно- 
методичне 

забезпечення 

1 2 3 4 6 
 

12 Пз 4 Студентам пропонується сформувати портрет 
сучасного науковця, визначити риси його 
характеру 

1,2,3,4,5,8 

13 Л 3 Тема 7 Система управління розвитком 
науки в Україні. 

Питання: 
1 Організаційна структура науки 
2 Пріоритетні напрямки розвитку науки 
3 Планування та оперативне управління 

науковими дослідженнями  
 

3, 4, 5,8. 

14 ПЗ 4 Студенти за допомогою викладача розв'язують 
приклад задачі щодо розробки сіткової моделі 
на мові подій. Потім студентам пропонується 
самостійно розробити сіткову модель, що 
відображає послідовність робіт їх наукового 
дослідження, визначити основні її параметри: 
критичний путь та резерви часу 
 

3, 4, 5,8. 

15 Л 4 Тема 8 Організація наукової діяльності 
Питання: 

1 Організація науково-дослідних робіт. 
2 Організація дослідно-конструкторських 

робіт. 
3 Організація винахідницької, 

раціоналізаторської та патентно-
ліцензійної роботи. 

4 Роль та місце патентної і науково-технічної 
інформації. Основні поняття. 

5 Ціль використання патентної і науково-
технічної інформації на різних стадіях 
життєвого циклу виробу. 

6 Порядок подачі заявки на службовий 
винахід. 

 

1, 2, 5 

16 ПЗ 4 Студентам пропонується 
виконати вправу щодо розрахунку 
економічного ефекту від продажу ліцензій 

1, 2, 5 

17 Л 2 Тема 9 Основні методи визначення 
економічної ефективності науково-
дослідних робіт 
Питання: 

2,6 
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П
ор

яд
ко

ви
й 

№
 за

ня
тт

я 

Види 
навчаль

них 
занять 

(Л; 
ПЗ;ПЗ) 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н 

Номери семестрів, найменування тем і 
питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу 
студентам 

Інформаційно- 
методичне 

забезпечення 

1 2 3 4 6 
1 Вплив науково-дослідних робіт на 

інтенсивність розвитку економіки. 
2 Вибір, етапи та зміст НДКР. 
3 Економічна ефективність наукових 
досліджень. 
 

18 ПЗ 2 Пропонується виконати вправи з вибору 
ресурсозберігаючого технологічного процесу, 
що складається з кількох операцій, кожну з 
яких можливо виконати двома варіантами. 
Студент будує графіки зміни технологічної 
собівартості, визначає зони з найменшими 
витратами та виходячи з заданого викладачем 
об’єму виробництва визначає розмір 
технологічної собівартості з мінімальними 
витратами, використаних ресурсів. 

2,6 

19 Л 2 Тема 10 Методологічні основи наукових 
досліджень та творчості 
Питання: 

1 Поняття методології науково-дослідної 
діяльності. 

2 Методи пошуку наукових ідей, 
винаходів Пізнавальні прийоми і 
форми наукових досліджень. 

 

2, 6, 7, 8 

20 Л 2 Тема 11 Організація проведення та 
оформлення результатів наукових 
досліджень 
Питання: 

1 Оформлення звітів про результати 
наукової роботи. 

2 Оформлення заявок на винаходи. 
 

1, 2, 5,6. 

21 ПЗ 2 Студенти знайомляться з основними етапами 
підготовки та вимогами до оформлення 
наукової роботи 

1, 2, 5,6. 

22 М2  Модульна контрольна № 2  
Всього  64   
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 15 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях 20 

4 Виконання індивідуального завдання: Р 25 
5 Інші види самостійної роботи 10 
 Разом 86 

 
 

Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна 

організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 

«Економіка, організація та управління науково-дослідними та дослідно-

конструкторськими роботами» включає самостійне опрацювання студентами 

певного кола питань. Самостійна робота студентів із літературними джерелами 

пробуджує у них інтерес до предмета, розвиває здатність самостійно 

аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 

 Конспектування та вивчення передбаченої літератури; 

 Опрацювання лекційного матеріалу; 

 Ознайомлення з досвідом науково-дослідної діяльності підприємств; 

 Вивчення відповідних нормативно-законодавчих актів; 

 Збір інформації для виконання індивідуального завдання; 

 Вивчення методик проведення наукових досліджень та необхідних 

розрахунків; 

 Розв'язування практичних задач; 

 Підготовку до заліку. 

Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 

теоретичного матеріалу дисципліни «Економіка, організація та управління 

науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами, а й розвиток 

наукової творчості у будь якій діяльності, зокрема у галузі економіки. 
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8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

______________________________________Реферат_____________________________________________ 
 (вид індивідуального завдання) 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

1 Роль науки у забезпеченні технічного прогресу та 
удосконаленні виробництва 

1-4 

2 Визначення долевої участі (ефективності роботи) 
окремих НДІ та проектних організацій 

1-4 

3 Основні елементи структури науки. Характеристика 
особливостей сучасної науки. 

1-4 

4 Види науково-дослідних робіт. 1-4 
5 Етапи дослідницько-конструкторських робіт. 5-7 
6 Характеристика патентних фондів. 5-7 
7 Ціль використання патентної та науково-технічної 

інформації на різних стадіях життєвого циклу виробу чи 
технології. 

5-7 

8 Концепція життєвого циклу виробу чи технології. 5-7 
9 Порядок надання заявки на службовий винахід. 5-7 
10 Організаційна структуру науки в Україні. 5-7 
11 Функції Верховної Ради України, Президента України та 

Кабінету Міністрів в державному регулюванні в сфері 
наукової діяльності. 

7-9 

12 Національна академія наук України (НАНУ), її структура, 
функції. 

7-9 

13 Галузеві Академії наук, спрямованість їх діяльності та 
задачі 

10-12 

14 Підготовка наукових кадрів на Україні. 10-12 
15 Джерела фінансування наукових досліджень 10-12 
16 Організація планування розвитку науки в Україні. 10-12 
17 Методи визначення економічної ефективності науково-

дослідних та дослідницько-конструкторських робіт. 
12-14 

18 Підходи до визначення перспективності досліджень 12-14 
19 Визначення економічного  ефекту від використання нової 

техніки. 
12-14 

20 Види техніко-економічного аналізу. 12-14 
21 Суть функціонально-коштовного аналізу. Принципи 

організації ФКА. 
14-16 

 
 

 
9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Методами навчання дисципліни «Економіка, організація та управління 

науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами» є способи 
спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що забезпечують 
вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою професійних 
знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, розвиток 
пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців за 
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спеціальністю 051 «Економіка, організація та управління науково-
дослідними та дослідно-конструкторськими роботами». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так 
і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, 
бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення 
задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни 
«Економіка, організація та управління науково-дослідними та дослідно-
конструкторськими роботами» використовуються: пояснювально-наочний 
проблемний виклад; частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 
- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 
роботи студентів; 

- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в 
собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 
створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 
заохочення; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 
усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і 
систематичного контролю. 

 
 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Методами контролю з дисципліни «Економіка, організація та управління 
науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами» є поточний, 
модульний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної  
роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення 

кожного змістовного модуля. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль з 
дисципліни «Економіка, організація та управління науково-дослідними та 
дослідно-конструкторськими роботами» включає семестровий контроль у 
формі заліку. 
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11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 
 

Таблиця 11.1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

П
от

оч
не

 т
ес

ту
ва

нн
я 

та
 с

ам
ос

ті
йн

а 
ро

бо
та

 

Змістовий модуль 1 Т1 2 
Т2 2 
Т3 2 
Т4 2 
Т5 2 

МКР1 15 
Змістовий модуль 2 Т6 2 

Т7 2 
Т8 2 
Т9 2 
Т10 2 
Т11 2 

МКР2 15 
Контрольна робота 1 КР1 14 
Контрольна робота 2 КР2 14 

Індивідуальне 
завдання 

РЕ 10 

Відвідування занять 10 
Загальна сума 100 

 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Оцінювання проводиться за шкалою ЄКТС, національною та за шкалою 
НТУ ХПІ (100 балів). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 
бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому 
порядку: 
 

 
Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 
 
 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Базова література 
1  Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. 

Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 206 с. школа, 2008.– 367 с. 
2 Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. Уч.- 

методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 392 с 
3 Крылов И.И. Основы научных исследований. – М.: Мир, 2000. – 320 с. 
4 Пилипчук М.І., Григор’єва А.С., Шостак В.В. Основи наукових 

досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 
5 Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. 
– К.: Знання, 2008.– 310 с. 

6 Шишка Р.Б Організація наукових досліджень та підготовки 
магістерських і дисертаційних робіт: Навчальний посібник. – Харків: 
Еспада, 2007. – 368 с. 

7 Поворознюк А. І. Методологія та організація наукових досліджень: 
навч. посібник / А. І. Поворознюк, В. І. Панченко, Г. Є. Філатова ; дар. 
Г. Є. Філатова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. - 
Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. - 194 с 

Допоміжна література 

8 Білей П.В., Довга Н.Д., Ханик Я.М. та ін. Методологія наукових 
досліджень технологічних процесів: Навч.посіб. –Л.: НУ «Львівська 
політехніка», 2003. –176 с. 

9 Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: підруч. для студ. екон. спец. 
вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища. шк.,  2007. – 271 с. 

10  Вовканич С. Активізація наукової діяльності молоді в системі 
інноваційного розвитку / С. Вовканич, О.Риндзак; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж. – Л.: ІРД НАН України, 2006. –184 с. 

11 Дубровский К.И. Организация управления научными исследованиями. 
М.: Эконом, 2008, – 283 с. 

12  Свердан М.М. Основи наукових  досліджень: навч. посіб. / М.М. 
Свердан, М.Р. Свердан; М-во фінансів України. – Чернівці: Рута, 2006. – 
351 с. 

13 Шишкіна Є. К. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / Є. К. 
Шишкіна, О. О. Носирєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. 
ун-т. - Харків : Діса плюс, 2014. - 200 с.  

 

http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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1.  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua. 

2. Державна служба статистики України [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: www.ukrstat.gov.ua. 

           3. Бібліотека НТУ ХПІ / http://library.kpi.kharkov.ua 

  4. Вісник НТУ «ХПІ».  Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/2494 
           4. Харківський Центр науково-технічної та економічної інформації.  

Режим доступу: http://www.cntei.com.ua 
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