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1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ 
(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)

Кількість навчальних годин
3 них

Назва теми Усього
годин

/кредитів
лекції

практичні
(семінар

ські)

самос
тійної
роботи

Форми
контролю

1 2 3 3 5 6

Тема 1. Характеристи
ка нормативно-право
вого забезпечення 
організації та 
здійснення наукової 
діяльності в Україні.

22 4 2 16 0 ; ГД; БО

Тема 2. Система 
державних органів 
регулювання наукової 
діяльності.

23 4 4 15 БО; 0 ; Р

Тема 3. Наукова та
науково-технічна
експертиза.

22 4 2 16 ГД; 0 ; БО

Тема 4. Проблемні 
питання правового 
забезпечення наукових 
досліджень

23 4 4 15 Р; 0 ; БО

Разом 90/3 16 12 62

Підсумковий контроль Залік

Позначення:
ГД -  групова дискусія; 
Р -  реферування;
О -  опитування;
БО -  бліц-опитування.

з



2.ТЕМАТИК А ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Результати навчання Навчальна діяльність Робочий 
час, год

1 2
Оволодіння теоретичним 
матеріалом щодо 
правового забезпечення 
наукових досліджень як 
навчальної дисципліни. 
Знати: особливості 
відносин, що становлять 
предмет правового 
регулювання, метод 
правового регулювання 
цих відносин та систему 
норм конституційного та 
інших галузей права. 
Вміти: аналізувати 
нормативні та підзаконні 
акти що регулюють 
зазначені відносини.

Тема 1. Характеристика 
нормативно-правового забезпечення 

організації та здійснення наукової 
діяльності в Україні.

Лекція 1

План лекції
1. Основи державної політики у сфері 

науки і науково-технічної діяльності.
2. Правове регулювання науки та 

наукових досліджень в Україні.
3. Конституційно-правові гарантії 

наукових досліджень.
4. Суб’єкти наукової діяльності.
5. Наукова діяльність у системі вищої 

освіти.

Основний: 1,2.
Додатковий: 4, 6, 7. 
Нормативно-правові акти: 10-17, 21, 
24, 30.
Інтернет-джерела: 38-47.

4

Самостійна робота по доповненню 
матеріалу лекції, підготовка до 

практичного заняття
Конституційно-правові гарантії 
наукових досліджень. Нормативні 
акти: про наукову діяльність. 
Державна атестація наукових установ. 
Залучення молоді до наукової 
діяльності

16

Семінарське заняття.
Питання (завдання) до заняття

1. Поняття, функції та значення науки.
2.Правове регулювання науки та 
наукових досліджень в Україні.

2



3.Суб’єкти наукової діяльності. 
^Характеристика законо-давства про 
наукову діяльність.
5. Наукова діяльність у системі вищої 
освіти.

Оволодіння знаннями Тема 2. Система державних органів 4
щодо поняття правового 
статусу здобувана

регулювання наукової діяльності.

ступеня вищої освіти 
доктора філософії.

Лекція 2

Знати: власні права, План лекції
обов’язки та 1. Державне (адміністративне)
повноваження, управління науковою та інноваційною
визначених органами діяльністю.
державної законодавчої 2. Виконавчі органи у сфері наукової
та виконавчої влади у та інноваційної діяльності.
сфері наукової діяльності. 3. Регуляторні акти Міністерства
А також повноваження освіти і науки України.
центрального органу 4. Правове регулювання
виконавчої влади, що інформаційного забезпечення наукової
забезпечує формування та 
реалізує державну

діяльності

політику у сфері наукової Основний: 1-3.
діяльності. Особливості Додатковий'. 5, 7. 9.
міжнародного Нормативно-правові акти: 12-19, 22,
співробітництва на 25, 29, 35-37.
сучасному етапі. 
Уміти: аналізувати

Інтернет-джерела: 38-47.

особливості власних прав, 
обов’язків та гарантій, а

Самостійна робота здобувачів:

також повноважень Консультативно-дорадчі повноваження 15
законодавчих органів щодо адміністративно-правового
державної влади, регулювання у сфері науки.
виконавчих органів Повноваження Верховної Ради
державної влади та України, Президента України, Кабінету
органів місцевого Міністрів України, місцевих рад у сфері
самоврядування і наукової і науково-технічної діяльності.
управління у сфері Цілі та напрями державної політики у
наукової діяльності. сфері наукової діяльності.
Застосовувати здобуті Національний фонд досліджень
знанняпри вирішенні України.
практичнихситуацій.
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Семінарське заняття.

Питання (завдання) до заняття
1. Виконавчо-розпорядчі органи 

регулювання наукової та інноваційної 
сфери.

2. Адміністративно-правове 
регулювання наукової та інноваційної 
діяльності.

3. Нормативно-правові повноваження 
державних виконавчих органів у сфері 
Наукової діяльності.
4. Державне нормативно - 
правове регулювання інформаційного 
забезпечення наукової діяльності

Оволодіння нормами та 
приписами щодо 
правових основ наукової 
та науково-технічної 
експертизи та загального 
порядку проведення 
наукової експертизи у 
нашій державі.
Знати: особливості 
власних прав, обов’язків 
та гарантій, а також 
повноважень 
законодавчих органів 
державної влади, 
виконавчих органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування і 
управління у сфері 
наукової діяльності. 
Уміти: застосовувати 
здобуті знання про 
особливості організації та 
здійснення наукової та 
науково-технічної 
експертизи при вирішенні 
практичних

ТемаЗ .Наукова та науково-технічна 
експертиза.

Лекція 3

План лекції 
1.Визначення пріоритетних напрямів 

наукових досліджень за допомогою 
засобів експертної діяльності.

2.Обов'язковість наукової та науково- 
технічної експертизи наукових програм

3. Визначення переліку пріоритетних 
тем наукових досліджень для 
підтримки державою.

4. Режим найбільшого сприяння 
виконанню робіт.

Рекомендовані джерела

Основні: 1, 2.
Основний: 1-3.
Додатковий: 4, 6-9. 
Нормативно-правові акти: 11, 16, 18, 
30-33.
Інтернет-джерела: 38-47.
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ситуацій. Самостійна робота здобувачів:

Обов'язковість наукової та науково- 
технічної експертизи державних 
цільових наукових, міждержавних 
галузевих та міжгалузевих науково- 
технічних програм у сфері наукової та 
науково-технічної діяльності; 
інноваційних програм та проектів 
державного значення.

16

Семінарське заняття
Питання (завдання) до заняття

1. Державна політика щодо 
визначення першочергових напрямів 
наукових досліджень.

2. Правове регулювання наукової та 
науково-технічної експертизи.

3. Визначення державою 
пріоритетних тем наукових досліджень 
та забезпечення їх підтримки.

4. Правові основи режиму 
найбільшого сприяння виконанню 
робіт.

2

Оволодіння знаннями 
щодо поняття мети та 
завдань наукової діяль
ності та захисту своїх 
прав науковця з метою 
забезпечення та розвитку 
власного наукового 
кадрового потенціалу. 
Знатм. механізми захисту 
прав щодо оскарження 
неправомір-ного рішення 
про позбав-лення 
наукового ступеню чи 
інших випадків.
Уміти: аналізувати 
особливості підготовки 
наукового дисертаційного 
дослідження до захисту,

Тема 4. Проблемні питання 
правового забезпечення наукових 
досліджень

Лекція 4

План лекції
1. Охорона результатів наукових 
досліджень за чинним 
законодавством України.

2. Адміністративний та судовий 
захист результатів наукових 
досліджень.

3. Судовий захист наукових 
досліджень.

4. Правовий статус та діяльність 
організацій щодо захисту результатів 
наукових досліджень.
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повноваження 
спеціалізованої вченої 
ради у процесі захисту 
дисертації.

Рекомендовані джерела

Основний: 1-3.
Додатковий: 4-9.
Нормативно-правові акти: 10-19, 22- 
28, 30-33.
Інтернет-джерела: 38-47.

Самостійна робота здобувачів:

1 .Правове регулювання статусу 
науково-педагогічного працівника.
5. Присудження та позбавлення 
наукових ступенів та вчених звань.
6. Правове забезпечення захисту 
наукових досліджень

15

Практичне заняття
Питання (завдання) до заняття

1. Характеристика елементів системи 
правового забезпечення захисту 
наукових досліджень.

2. Позасудовий (адміністративний), 
досудовий та судовий захист 
результатів наукових досліджень.

3. Особливості правового статусу та 
діяльність державних і громадських 
організацій щодо захисту результатів 
наукових досліджень.

4
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