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Представлена про|рама навч€Lльного курсу <<Методологiя та органiзацiя
наукових дослiджень> призначена для пiдготовки фахiвцiв за спецiальнiстю 081

<Право> i розрахована на гrоглиблене вивченнrI методологii та методики
проведення юридшIних дослiджень.

У теперiшньому cBiTi процес пошуку нових знань з под€tльшою ix
матерiалiзацiею у створення нових об'ектiв науки, технiки та технологii значно

ускJIаднився. Тому виникли розробки теоретичних основ i методичних засобiв
активiзацii творчого процесу, що сприяють навчанню основам творчостi. I-{e

cT€lJIo нагаlrьною проблемою для нашого суспiльства. Специфiчнiсть таких
засобiв пов'язана з тим, що логiка наукового пошуку д€шека вiд формальноi
логiки, при цьому обставини прориву на бiльш високий piBeHb пiзнання не
завжди спiвпадають з важливими завданнями конкретного часу.

,:"IJ

()володtння теорlею творчост1, прийомами й методами пошуку нових

рlшень допомагае усвlдомити соцrальну значимlсть творчост1, 11 суспlльну
необхiднiсть, повнiше розкрити своi творчi можливостi.

Анотацiя навчальноТ дисциплiни

Робоча програма мiстить матерiали, що вiдповiдають вимогам навчальноi

дисциплiни <<Методологiя та органiзацiя наукових дослiджень>>, якi вкJIючають
теми лекцiй та практичних занять, методичнi рекомендацii для пiдготовки до
практиtIних занrIть, завданIuI для самостiйноi роботи, перелiк нормативно-
правових aKTiB, роз'яснень, рекомендацiй та узаг€Lльненъ судовоi практики,
перелiк основноi навчальноТ та навч€lJIьно-методичноi лiтератури

рекомендованоТ дJuI ознайомлення пiд час вивченнrI курсу, питання дJIя

працiвникiв вищих навчaulьних закладiв та наукових установ, аспiрантiв,
здобувачiв.

1. Опис навчальноi дисциплiни

Галyзь знань, напрям пiдготовки, спецiальнiсть, piBeHb виrrrоi освiти
галузь знань 08 <<Право>>

Спецiальнiсть 081 <<Право>

PiBeHb вищоi освiти третiй (освiтньо-науковий) piBeHb

Характеристика навчальноi дисциплiни
Вид обов'язкова l за вибором
Загальна кiлъкiсть годин l20
Кiлькiсть кредитiв EKTS " 4

Кiлькiсть модулiв 2

кiлькiсть змiстових частин 3

Форма контролю залiк/екзамен



Показники навчальноi дисциплiни для денноТ та заочноТ форми навЧаннЯ
денна форма

навчання
заочна форма

навчання
PiK пiдготовки 1 1

Семестр |-2 |-2
Лекцiйнi заняття 32 16

Практичнi, ceMiHapcbKi заняття 28 16

Самостiйна робота , ,. б0 88

Кiлькiстъ тижневих аудиторних
годин для денноТ форми навчання

4

2. Мета та завдання навчальноТ дисциплiни

2.1,. Мета вивчення навчальноi дисциплiни
Навчальний курс <<Методологiя та органiзацiя наукових дослiджень>>

покJIиканий, стлрияти поглибленому опаЕуванню теоретичних ЗНанЬ ПРО

методологiю та методику проведення юридичних дослiдженъ, усвiдоМЛеННЯ

мiсця та ролi iнтелектуальноI власностi у чих дослiдженнrlх, особливОСтеЙ

об'ектiв iнтелектуальноi власностi, створених у науковiй сферi, ix охороНа Та

захист, пiдготовка iх до самоётiйного виконанIuI науковоТ роботи навЧ€uIЬнИМ

планом вивчеriня курсу uМ.iодологiя ,u ор.u"iзацiя наукових дослiджень)
передбаченО проведеннrI лекцiй, практичних занrIть, самостiйна робота
аспiрантiв, пiдсумковий контроль знанъ з курсу у вигJuIдi iспиту.

Лекцit мають настановчо-методичний характер i спрямованi На

висвiтлення найважливiших, проблемно-концептуzIпьних, методологiчних

аспектiв з курсу.
Пракmuчнi заняmmя виступають як засiб закрiплення та поглиблеННЯ

знань, отриманих пiд час лекцiй, вивчення навчальноi та науковоi лiтераЦРИ,

консулътацiй, самостiйноi роботи. Пiд час практичних занять практикуються

елементи теоретичного моделювання i практичного аналiзу, що вкJIючас у себе

активнiстъ присутнiх на ньому осiб в обговореннi винесених на занrIТТя ПИТаНЪ,

знання теоретичЕого та, нормативного маторi.алу, здатнiсть до критиЧнОГО

осмислення i постановки проблемних питань

У процесi пiдготовки до практиIIних занять, аспiранти можуть бути

залуlенi до самостiйноi роботи над науковими джерелами та нормативно-

правовими актами, а також судовою практикою з тим, щоб на пiдставi

проведеного ними аналiзу та узагальнень, вони м€uIи змоry зробити власнi

висЕовки та вiдстоювати власну точку зору з тих чи iнших питань при

пiдготовцi доповiдей, виконання самостiйних наукових дослiджень.

для поглиблення знанъ, набутих пiд час проведення лекцiйних та

практичних занять, аспiрантам необхiдно звернутися до тем, якi представленi

дJUI самостiйного вивчення. Опанування вiдповiдями на контрольнi питання та



вирiшення завдань мас метою удоскон€Lлити знання, отриманi пiд час

аудиторноiроб9ти. + 1 !t

2.2. Завдання навчальноТ дисциплiни

У процесi викладання курсу та його самостiйного вивченIuI аспiрантаМИ

вирirrгуrоться TaKi з ав d ання:

- засвоення основних методiв органiзацii та здiйснення наУкОВОГО

пошуку у правових дослiдженнrtх;
- ознайомленнrI з методикою, технологiею та органiзацiею науково-

дослiдницькоi дiялъностi;
- ознайомлення з основними формами резулътатiв науково-дослiднот

роботи;
ознайомленнrI а меiтодикою пiдготовки повiдомленъ, доповiдей,

виступiв; специфiкою написаннrI статей, дисертацiйних робiт та МонОГРафiй;

- навчити ана_пiзувати конкретну ситуацiю та застосовувати евристичнi

методи для вирiшеннrl конкретних творчих завдань.

у результатi вивчення навчrtльноi дисциплiни аспiрант повинен знаmu:
- фун*цii методологii наукових дослiдженъ;
- методи емгliричного та теоретичного дослiдження;
- змiст основних категорiй метододогii наукових дослiджень;

органiзацiйно-правовi форми наукових дослiджень;
пiдходи щодо наfIисання науковоi роботи;

робоry над науковими, iнформацiйними, нормативно-правовими та

- гIравовi засади академiчноi добросовiсностi; "

- питанняакадемiчноIмобiлъностi;
- питання професiйноi етики;

вмlmu:
- вiдбира,ги тааналiзувати необхiдну iнформацiю;
- обирати об'скт i предмет для аналiзу;
- формулювати моту, завдання та гiпотезу;
- планувати iндивiдуальнунауково-дослiднуроботу;
- систематизувати отримання знання, формулювати практичнi

пропозицii;
- здiйснювати моделювання розвитку об'екта дослiдження та

порijнювати його резулътати з теоретичними обцрунтуваннями

проблеми;
- робити певнi узагальнення та висновки з тематики наукового

дослiдження;



- володiти юридичЕою термiнологiею, понятiйним апаратом науки,

загальнонауковою та спецi€tльною правничою методологiею;

- складати цiлiсне уявлення про предмет та об'скт дослiдження;
- вмiти застосувати науковий iнструментарiй шри моделюваннi

способiв розв'язаннrI конкретних юридичних ситуацiй та виконаннrI

завданъ дослiдженшI;
_ брат1 rIасть *в наукових диску=сiях з проблеми дослiджеЕнЯ, .,

арryментуючи свою позицiю.

2.3. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програМЕиМи
компетентностями

]ф
Програмна компетентнiсть

Вiдповiднiсть
дисциплiпи
компетеIIтностi

зк - загальна компетентнiсть
зк1 Зdаmнiсmь dо абсmракmноzо 7I1.tслення, аналiзу mа сuнmезу +

зкз Зdаmнiсmь провеdення самосmiйнл,tх dослidэюень на
сучаснолwу piBHi

+

зк4 Зdаmнiсmь dо поu.lуку, оброблення на аналtiзу iнфорлtацit з

рiзнttх dэюерел

+

зкб З d аmн i с mь пр ацю в аmu в л,t i эtсн ар о d н о лlу н ау ко в о п4у пр о с m о р i +

зк7 зdаmнiсmь розробляmu mа управляmu науковuл4u проекmамu +

зк10 Ул,tiння з HoBl,lx dослidнuцькttх позuцiй форлtулюваmu
заzсtльну меmоdолоziчну бозу власноzо наукобо2о
dослiduсення, усвidол,tлюваmu йоzо акmуальнiсmь, лtеmу i
значення dля розвumlЕ сферu iнmелекmуальноi власносmi,
iHu,tttx zапузей наук11, суспiльно-полimuчноzо, еконол,tiчноzо
jсummя, нацiональноi чu cBimoBot dyxoBHoi кульmурu

+

зк11 Умiння квшtiфiковано вidобразumu резульmаmu науковuх
dослidлсень у науковl.ж сmаmmrш mа mезах, опублiкованl,tх як

у фаховuх вimчuзнянuх вudаннях, mак i у BudaHHstx, якi
вхо dяmь d о л,tiэtснар оdнuх н аукол4еmрuчнuх б аз

+

ФК - фаховi компетентностi
Фк1 З d аmн i сmь ф орлlулю в аmu н ауко ву пр о бл е л,lу, р о б о ч i z iпо m е з u

dослidlсуваноi проблемu, ulо переdбачае zлuбоке
переос.л4uслення наявнlж mа сmворення новl]х цiлiснuх знань
mа/або профеёiйно[ пракmuкu ,-

+

Фкз З d аmн i с mь d о ан ал imuчн о 2 о о цiню в ання пр ав о в о i' пр о б л е лl u +

Фк5 Зdаmнiсmь dо побуdовu пpa*oBttx моdелей i перевiрка ix
аdекваmносmi

+

Фкб Знання doKmpuHaltbHttx пidхоdiв у zалузi dослidэюення,

форл,tулювання л,lеmu власно2о Hayчoaozo dослidэюення як
склаd ов oi за?альноцuвiлiзацiйноzо процесу

+

Фк7 Влwiння форл,tулюваmu mа обrрунmовуваmu юрuduчнi
BllcHoBчul, пропозuцit, рекол49нdацit

+

Фк8 зdаmнiсmь зdiйснюваmu аналiз законоdавчllх mekcmiB mа ix
експерmuзу

+

Фк9 Веdення Diалоzу й арzулленmування пid час науковuх i diловtlх

duскусiй, переzоворiв, cydoBttx dебаmiв, публiчноzо вuсmупу в

cydax mа iHu,t1lx opzaцax

+



Фк10 Зdаmнiсmь Dо.напuсання Hayчolozo dослid)юення з правовоi
проблеллаmuкu або сmаmmi у фахове вudання

+

Фк12 Знання меmоdолоziчнuх прuнцuпiв mа MemodiB правовоzо
dослidження

+

2.4. Результати навчання за дисциплiною:

резчльтат навчання
(l. знати; 2.Ъмiти;3 - комунiкацiя;.4.

aBToHoMHlcTb та вiдповiдальнiсть) Форми (таlабо методи
i техпологii)
викладання i

навчання

Методи
оцiпювання та

пороговий
критерiй

оцiнюванпя (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплiниКод Результат навчання

I.1

правовими та
джерелаN4и,
використовуються

Знаmu; |. Знати функцii
методологii наукових
дослiджень;' методи емiiричнЬго
та теоретиIIного дослiдження;
змiст основних категорiй
методологii начкових
дослiджень; органiзацiйно-
правовi форми наукових
дослiджень; пiдходл щодо
написчtннrl науковоТ роботи;
робоry над науковими,
iнформацiйними, нормативно-

iншими
що

IIри

лекцiя, селliнарське
заняmmя, саrпосmiйна

робоmа ri

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповiOi,
наукова робоmа,
розв'язання
заdач

10%

1.2 Знаmu: правовi засади
академiчноi. добросовiсноотi;
питання академiчнот
мобiльностi; питання
професiйноi етики

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%

2.1. Влlimu: оцiнювати та визначати

роль iT. призначення об'ектiв
iнтелектуальноi власностi у
розрiзi здiйснення науково-
дослiдноi дiяльностi

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, саtпосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
заDач

I5%

2.2. Влlimu: дослiджувати та робити
висновки щодо змiсту rrравових
концепцiй, доктрин тлумаченнr{t.
сутност1 прав, у тому чисш прав
на результати творчоi дiяльностi;
аналiзувати особливостi
становлення системи правового

регулювання вiдносин у сферi
науковоi дiяльностi, вищоТ

освiти та iнтелектуальноi

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
побоmа

!d

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%



власностr
3, 1, Граллотно i точно форл,tулюваmu

mа вuсловлюваmu своi позицii,
нi}лежним IrиHoM ix
обrрунтовувати та брати у{асть в
аргументованiй професiйнiй
дискусiТ. чр" аналiзi * об'ектiв
науково1 дlяльност1, результатrв
iнтелектуальноi власно cTi

Сел,tiнарське
заняmmя, салwосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%

з.2. Браmu участь в
дискусlиних

обговореннi

правозастосування та
наукових дослiджень

питань
виконання

CeMiHapcbKe
заняmmя, саlпосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmубання,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%

4.1. Дналiзуваmu iнформацiю з

першоджерел, оцiнювати fi з

позицiй HacTytIHocTi та новизни,
використов}ъати cyracHi
iнформацiйнi технологii i бази
даних при проведеннi наукових
дослiджень " } 1

лекцiя, сел,tiнарське
заняmпlя, самосmiйна
робоmа, експрес
опumування,
пidсупtкова
конmрольна робоmа

r+

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання
заdач, наукова
ро'боmа

I0%

4.2. Вuзначаmu mа dослidэюуваmu
проблеми розвитку науки,
входжеЕня УкраiЪи в
европейський дослiдницький
простiр до Свропейський простiр
вищоI освiти

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmпtя, сапtосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'язання
заdач, наукова
робоmа

10%

4.3. Формувати правовi позицii длlя

розв'язання проблем i
практичних ситуацiй у сферi
HayKoBoi дiяльностi та
iнтелектуальноi власностi

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, саrпосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
з'аdач

15%

2.5. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами
навчання

навчання

Програмнi результати
навчання (назва)

1.1 1.2 z.| "r1 3.1 3.2 4.| 4.2 4.3.

Програмнi результати навчання (Спецiальнiсть 08 1 <Право>)

ПРН 1 Влliння засmосовуваmu HoBi цiлiснi
знання у власнllх науковuх ilослidэюеннstх
mа у професiйнiй пракmuцi

+ + + + +

ПРН 4 Влliння формулюваmu робочi
zi,по m е зu d о слid асу в ан o| пр о бл7лlu, яryi

л4аюmь р о зlаuрю в аmu i поzлuблюваmu

+



сmан науковuх dослidэtсень в обранiй
сферi (з поzлuбленнялl у сферу
iнmелекmу альн oi власн о сmi )
ПРН б Знання поzляdiв провidнuх
зарубiэюнuх вченLtх, поло)юень Hayчoаux
u,tкiл mа фунdал,ленmальнi працi у zалузi
d о слidнсення, форл,tулюваmu л,Iеmу

вл асн о 2 о науко в о zo d о слid эюе ння як
склаd овч з az сtльноцuв iлiз ацiйн о 2о пр оце су

+ + +

ПРН 8 Знання прuнцuпiв фiнансування
н ауко в о -d о слidн о i р о б оmu mа сmрукmwu
кошmорuсiв на tt вл,lконання, влliння
пidzоmуваmu запum на оmрu]чrання

фiнансування, звimну d окуменmацiю

+

3. Програма навчальноi дисциплiни

Моdуль 1.

Змiстовий модуль 1" Загальна характеристика науки як форми суспiльноТ
свiдомостi

Тема 1. Наука як система знанъ

Тема 2. Методопогiя дослiдницькоi дiяльностi. Академiчна доброчеснiсть.

Змiстовний модуль 2 Методологiя та органiзацiя наукових дослiджень

Тема 3. Методологiчнi основи здiйснення наукового дослiдження.

Тема 4. Органiзацiя науки i науkовоI дiяльносii. Академiчна мобiльнiстъ.

Професiйна етика.

Моdуль 2.

Змiстовий модуль 3. Iнформацiя i HayKoBi дослiдження

Тема 5. Iнформацiйне забезпечення наукових дослiджень.

Тема 6. Види результатiв наукових дослiджень.

Тема 7. Форми мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва. Входження

Украiни до европейського дослiдницького простору та европейського

цростору вищоi освiти. ? N



4. Структура навчальноТ дисциплiни

Назви змiстових модулiв i тем
денна форма

Тема 1. Наука як система знань

Тема 2. Методологiя дослiдницькоi
дiяльностi. Академiчна доброчеснiсть.
Разом за змiстовим модулем 1

Тема 3. Методологiчнi основи
здiйснення наукового дослiдження
Тема"4. Органiзацiя науки i науковоi
дiяльностi. Академiчна мобiльнiсть.

1ина етика.
разом за змiстовим модулем 2

Тема 5. Iнформацiйне забезпечення
:ових дослiджень

Тема 6. Види результатiв наукових
дослiджень
Тема 7. Форми мiжнародного науково-
технiчного спiвробiтництва. ВходженнrI
Украiни до европейського
дослiдницького прасторута * 1

свропейського
разом за змiстовим модулем З

Усього годин

Кiлькiсть годин
заочна

числ1

Модуль 1,

Змiстовий модуль 1 Загальна характеристика науки як форми суспiльноТ
свiдомостi

змiстовий ,ль 2 Методологiя та о ганiзацiя на кових дослiджень

ль2
змiстовий ль 3. IH ацiя i на Bi дослiдження

5. Теми практичних занять

I2

t2

|2

36
88

м
з/п

назва теми Кiлькiсть годин
денна
форма

заочна
форма

1 Наука як система знань 2 2

2. Методологiя дослiдницькоi дiяльностi.
Академiчна доброчеснiсть.

4 2

aJ. Методолd,гiчнi осноЬи здiйснення наукоЁого

дослiдження

6 4



4. Органiзацiя науки i науковоТ дiяльностi 4 2

5. Iнформацiйне забезпечення Еаукових
дослiджень

4 2

6. Види результатiв наукових дослiджень 4 2

7. Форми мiжнародного науково-технiчного
спiвробiтництва

4 2

Усього 28 1,6

J\ъ

зlп
Найменування робiт Кiлькiсть годин

денна
форма

заочна
форма

1
Наука як система знань 8 I2

2. Методологiя дослiдницькоI дiяльностi. 8 I2

.)
J.

Методологiчнi основи здiйснення наукового
дослiдження

10 16

4.
Органiзацiя науки i науковоI дiяльностi 8 12

5.

Iнформацiйне забезцеченнrI наукових 
Ф

дослlджень

8 |2

6.
Види результатiв наукових дослiджень 10 t2

7.

Форми мiжнародного науково-технiчного
спiвробiтництва. Входження УкраiЪи до
европейського дослiдницького простору та
европейського простору вищоi освiти.

8 \2

Усього 60 88

у r,р ou..i 'оо".о"""J;Ж;"#:ffiffiХХих, с eMiHap ських навч€шьних

занять будуть використовуватися: презентацii, розв'язування ситУацiйниХ
завдань, гIроведення диспутiв з актуatльних питань науки цивiльного права та

iнтелектуальноi власностi.

8. Методи контролю
Методи здiйснення контролю - поточний та пiдсумковий.
Форма контролю знань аспiрантiв - усна, писъмова,у формi

тестування



9. Критерii оцiнювання результатiв навчання аспiрантiв

кожного виду поточного та пiдсумкового контролiв.
Оцiнювання навч€tльних досягнень здiйснюють за 100 балъною

шк€шою.

tl .

10. Шкала оцiнювання

Поточний контроль та самостiйна робота Пiдсумковий
контроль

(залiк)

Сума

Змiстовий модуль 1 змiстовий
модуль 2 40 100

т1 т2 тз т4

15 15 15 15

Поточний контроль та самостiйна робота Пiдсумковий
контроль
(екзамен)

Сума

Змiстовий модуль 3

40 100т5 тб т7

20 20 20

Сума баЛiв за Bci
види навча-пьноi

дiяльностi

Оцiнка за нlцiон€lJlьною шкzlJIою

для екзамену для залiку

90-100 вiдмiнно

зараховано82-89 добре

74-8t

64-7з задовiльно

60-6з

З5=З9 , незадовiлъно"з '

можливiстю повторного
скJIаданнrI

не зараховано з
можливiстю
цовтсрного
складанця



0-34 незадовiльно з
обов'язковим повторним
вивченням дисциплiни

не зараховано з

обов'язковим
повторним
вивченням
дисциплiни

11. Методичне забезпечення

11.1. Змiст навчальноТ дисциплiни за темами лекцiй
*f

Тема 1. Наука як система зпань

Загальне поняття науки i науковоi дiяльностi.

Функцii науки та iсторичнi критерii розвитку. '

Понятiйн ий аlарж науковоТ дiяльностi.

Класифiкацiя науковоi дiяльностi.

Тема 2. Методологiя дослiдницькоi дiяльностi. Академiчна доброчеснiсть.

Загальнi понrIття методологii наукових дослiджень.

Методика та методологiя наукових дослiджень.

Загальнонаукоrii методи дЬслiдkення. t* '

Методи емпiричного дослiдження у правових дослiдженнrD(: спостереження

(анкетування, тестування),метод експертних дослiджень,експериМенТ,

порiвняння,.

Методи теоретиIIних дослiдженъ: метод сходження вiд абстрактноо ДО

конкретного, метод iдеалiзацii, метод формалiзацii, аксiоматичний метОД.

унiверсальнi методи наукового дослiдження: абстраryвання, аналiзу i синтезу' .. l

iндукцiТ i дедукцii, моделювання.

Академiчна доброчеснiсть.- 
Тема 3 Метqдологiчнi оd"оrи здiйсненЪя наукового дослiдження.

Поняття наукового дослiдження.

Ознаки наукових дослiджень.

Класифiкацiя наукових дослiджень.

Науково-дослiдний процес: поняття та етапи.

Методичнi пiдходи до дослiджень у сферi iнтелектуалъноi власностi..

t*



-Тема 
4.Оргпнiзацiя НаУки i наУковоi Дiяльностi. АкаДемiчна мобiльнiсть.

- 
Професiйна етЙка.

,Щержавна полiтика та уrrравлiння у сферi науки.

Законодавча основа органiзацii та здiйснення наукових дослiджень.

Правовий статус наукового працшника.

органiзацiйно-правовi форми здiйснення науковоi та науково-технiчноi

дiяльностi.

Органiзацiя пiдготовки наукових кадрiв.

Iнтеграцiя освiти i науки. Iнтеграцiя науки i практики.

Особливостi впровадженнrI результатiв правових дослiджень.
*1

Академiчна мобiльнiсть.

Професiйна етика.

|t.2. Змiст навчальнот дисциплiни за темам практичних завдань

Тема 5. Iнформацiйне забезпечення наукових дослiджень.

наукова та науково-технiчна iнформацiя у наукових дослiдженнllх.

Методика iнформацiйного забезпеченцrI наукових дослiдженъ.

нормативно-правовi основи формування т використання iнформацiйних

Види pecypciB науково-технiчноТ iнформацii.

Неопублiкована iнформацiя у наукових дослiдженнях.

Форми та метоДи роботи з науковою, науково-технiчноi iнформацii.

Тема 6. Види результатiв наукових дослiджень.

ВизначеннlI наукового результату.

Форми вiдображення наукових результатlв.

Визначення науково-прикладного результату. Форми вiдображення науково-

прикJIадного результату.

Тема 7. Форми мiяснародного науково-технiчного спiвробiтництва,

входження Укратни до €вропейського дослиницького простору та

€вропейського простору вищоi освiти.



Правовi основи здiйснення мiжнародного наукового та науково-технiчного

спiвробiтництва.

Принципи мiжнародного наукового спiвробiтництва

Форми здiйснення мiжнародного наукового та науково-технiчного

спiвробiтництва

tiрава суб'ектiЬ у здiйсненi Йiжнародного buy*o"o.o та науково-технiчного

спiвробiтництва.

Особливостi мiжнародного спiвробiтництва у сферi трансферу технологiй.

Органiзацii та процрами мiжнародного наукового та науково-технiчного

спiвробiтництва.

Входження УкраiЪи до европейського дослiдницького простору та

европейського простору вищоi освlти.

Контрольнi питання

1. Наука як Ъсобл"""d""д riiзнавальноi дiiльностi.
2. Фактори, що сприяливиникненню науковоi дiяльностi.
З. Щiалектичний зв'язок науки та практики.

4. Наука як скJIадова система духовноi культури людства.

5. Об'ект наукового пiзнання.

6. Предмет наукового гriзнання.

7. Пiзнавальна функцiя науки.

8. Критична функцiя науки.

10. Етапи iсторичного розвитку наукового пiзнання та ik загаJIъна tr l

характеристика.

концепцiя постiндустрiального суспiльства).

12. Наукове пiзнанIuI: поняття та xapaкTepHi ознаки.

13. Наукова дiяльнiсть: поняття та види.

14. Знання як результат пiзнання дiйсностi та ik види.

15. Наукова iдея: понrIття та ii роль у форrчгуваннi наукових знань.

1б.Гiпотеза як структурний елемент процесу пiзнання.

17. Щоказ в системi наукового пiзнаннjl: поняття та елементи.

18. <<Поняття), (принцип> та <<теорiл> як категорii наукового пiзнання.

19. КритерiТ класифiкацii наук.

20. Наукова дiяльнiсть: понrIття авиди



- 2|. Фундаментальнi нфковi'дослiдження: поняття та результати.
22. ГIрикладнi HayKoBi дослiдження : поняття та резулътати.
2З. Науково-технiчнi розробки в системi наукового пiзнання.

24. Особ.пивостi наукового дослiдження.
25. Мета наукового дослiдження.
26. Науково-дослiдний процес та його стадii.

27. Зв'язок наукового дослiдження з iнновацiйною дiяльнiстю .

28" Iнновацiйна дiяльнiсть: tIонrIття та ocHoBHi етапи.

29. Методи емпiричних дослiджень
30. Науковий експеримент в системi наукових дослiджень
3 1. Методи теоретичних дослiджень.

" 32. Методи цаукового цраворого дослiджецнrl.
33. Вузи як суб'екти науковоi та iнновацiйноi дiяльностi.
34. Органiзацiйнi форми здiйсненнrl HayкoBoi дiяльностi.
З5.Результати наукового пiзнання як об'екти охороЕи права iнтелектуальноi

власностi.

З6. Науковий TBip як об'ект авторського права. Види наукових TBopiB.

37. Критерii охороноздатностi наукових TBopiB.

38. Особливостi правового режиму наукових TBopiB, створоних у
спiвавторствi. Види спiвавторства.

39. Особливостi rrравового режиму <службового>) наукового твору.

40. Суб'екти авторського права на науковий TBip.

41. Результати наукових правових дослiджень та iх види.
- 42.РеЗулътаТи наукоЁо-теХнiчноi розробки як об'екти охорони права

iнтелектуальноi власностi.

43.Змiст авторського права на науковий TBip.

44. Змiст права iнтелектуальноi власностi на результати науково-технiчноi

творчостi. tr }

45.Вчений - основний суб'ект науковоi та науково-технiчноi дiяльностi.

Його права та обов'язки.

4б. Громадськi HaykoBi органiзацii в системi суб'ектiв науковот та науково-

технiчноi дiяльностi.
47. Щжерела правового реryлювання науковот та iнновацiйнот дiяльностi.

48. Форми пiдготовки наукових кадрiв вищоТ квалiфiкацii.

49. Вплив евроiнтеграцiйних процесiв на оцlганiзацiю,здiйснення наукових та

iнновацiйних розробок.
50. OcHoBHi форми мiжнародного наукового та науково-технiчного

спiвробiтництва.
51. Права суб'ектiв науковоi та науково-технiчноi дiяльностi У сферi

мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва.

5 2 . ГIринципи мiжнародного науково-технiчного спiвро бiтництва :



53. Методи сприrIння мiжнародному науково-технiчному спiвробiтництвУ.

54. Нормативно-правова база, що забезпечуе здiйснення мiжнародНогО

науково-технiчного спiвробiтництва.

55. Роль мiжнародних органiзацiй у мiжнародному науково-технiчному

спiвробiтництвi.
- 56. Зв'язок ocBiTHboi тdнаукОвоi дiяльностi1

57. Освiтня та iнновацiйна дiяльнiсть: форми та напрями взаемодiТ"

58. Науково-технiчна

дослiдження.

iнформацiя та fi роль у проведенi наукового

59. Щжерела науковоi та науково-технiчноТ iнформацii.

60. Принципи реryлювання iнформацiйних вiдносин у науковiй та науково-

технiчнiй дiяльностi.
61. Форми та методи роботи з науковою та науково-технiчною iнформацiею.

62. Вимо|и до використання науковоi та науково-технiчноi iнформацii У
процесi проведеннrI наукових дослiджень.

63. Методи роботи з iнформацiйними джерелами.
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