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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ. СИЛАБУС 
 
Короткий зміст опису дисципліни. 

Основи державної політики у сфері науки і науково-технічної 
діяльності. Правове регулювання науки та наукових досліджень в Україні. 
Конституційно-правові гарантії наукових досліджень. Закони України про наукову 
діяльність. Виконавчо-розпорядчі органи регулювання наукової сфери. 
Адміністративно-правове регулювання наукової діяльності. Повноваження 
МОН України та НАН України. Консультативно-дорадчі повноваження щодо 
адміністративно-правового регулювання у сфері науки. Методи державного 
регулювання наукової діяльності. 

Державне нормативно-правове регулювання інформаційного 
забезпечення наукової діяльності. Національна система науково-технічної 
інформації. Національний фонд досліджень України. Визначення пріоритетних 
напрямів наукових досліджень. Режим найбільшого сприяння виконанню 
наукових робіт. Правове регулювання статусу науково-педагогічного 
працівника. Системи правового забезпечення захисту наукових досліджень. 
Охорона, адміністративний та судовий захист результатів наукових досліджень. 
Правовий статус та діяльність всеукраїнських та міжнародних організацій щодо 
захисту результатів наукових досліджень.  

 

Дисципліна «Правове забезпечення наукових досліджень» забезпечує 
оволодіння здобувачами загальними та фаховими компетентностями і досягнення 
ними програмних результатів навчання. 
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Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності 

Номер теми, 
що розкриває 

зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньо-наукової програмою 
ЗК 5. Здатність працювати в команді дослідників, 

виявляти ініціативу, брати на себе 
відповідальність, мотивувати людей та рухатися 
до спільної мети, сповідуючи та дотримуючись 
принципів наукової етики. 

1-4 

Фахові компетентності за освітньо-науковою програмою 
ФК 6 Здатність аналізувати, систематизувати та 

узагальнювати результати міждисциплінарних 
наукових досліджень у сфері міжнародних 
економічних відносин та бізнесу. 

1-4 

 



Програмні результати навчання за освітньо-науковою програмою  
ПРН 5. Демонструвати лідерські якості, навички 

міжособистісної взаємодії, вміння працювати в 
команді дослідників, ефективно спілкуватися на 
професійному та соціальному рівнях, 
дотримуючись принципів наукової етики 

1-4 

ПРН 12. Аналізувати, систематизувати та узагальнювати 
результати міждисциплінарних наукових 
досліджень у сфері міжнародних економічних 
відносин та бізнесу. 

1-4 

 
 

Обсяг: 3 кредити 90 годин, з них аудиторних – 28 годин  (8 лекцій (16 годин), 

6 практичних занять (12 годин), 62 години самостійної роботи. 

Навчальний рік: 2020/2021, 2021/2022 
 

Мова викладання: українська. 
 

Форми поточного контролю: опитування (50 балів), письмові роботи (30 

балів), ситуаційні завдання (20 балів). 
 

Форми підсумкового контролю: письмовий залік – 100 балів (в т. ч. два 

теоретичних питання – 40 балів; тестові завдання – 20 балів; визначення понять – 

20 балів; ситуаційне завдання – 20 балів). 
 

Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, 

лекційні матеріали та презентації, завдання до практичних занять, додаткова 

рекомендована література та нормативно-правові акти знаходяться на офіційних 

веб-сайтах (перераховані нижче), сайті КНТЕУ (http://ldn.knute.edu.ua/) чи на 

кафедрі загальноправових дисциплін (Л-100). 
 

Ознайомлення із додатковою літературою та ресурсами мережі Інтернет 

спрямоване на краще сприйняття лекційного матеріалу та повноцінного 

опанування майбутніми докторами філософії дисципліни. 
 

Рекомендована література (основні джерела): 

1. Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері науки: 

підручник: за заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. Вид. друге, доповн. та 

переробл. – Київ: «Істина», 2018. – 145 с. 



2.Економічнідослідження (методологія, інструментацій, організація, 

апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. 2 –ге вид., допов. К.: Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 296 с. 

3. Мартиненко С.М., Москаленко А.М. Організація науково-дослідницької 

роботи студентів з юридичних дисциплін. Навч.-метод.посіб.. К., 2013. 178 

с . 

4. Нагорічна О. С., Коновалов Ю. О. Законодавче забезпечення процесу 

державного регулювання наукової діяльності. Державне управління: 
удосконалення та розвиток.№ 5, 2014. URL. : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=724 

5. Ярмольницький В. Впровадження наукових розробок. Економіка, закон, 

ринок. 2014. № 4. С. 34–43. 
 

Політика академічної доброчесності:  

https://knute.edu.ua 

Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознайомитися з 

наступними веб-сайтами: 

http://www.rada.gov.ua/;  

http://www.kmu.gov.ua/ 

http://www.president.gov.ua/;  

https://mon.gov.ua/ua; 

http://www.ccu.gov.ua/; 

https://supreme.court.gov.ua/; 

https://court.gov.ua/. 

http://www.nrfu.orgv.ua 
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Адреса: Київ, вул. Кіото, 19, ауд. Л-100. 


