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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

 Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній рівень 

Статус навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 4,0 

Галузь знань: 
19  Архітектура та будівництво 

Нормативна 
Напрям підготовки:  

_______________________ 
 

Індивідуальне науково- 
дослідне завдання- немає 

Спеціальність: 
192 Будівництво та цивільна 

інженерія 
 
 

Рік підготовки: 

1 1 

Семестр 

Загальна кількість годин - 
120 

1 1 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 3 
самостійної роботи 
студента - 6  Освітній рівень: 

магістр 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

0 год. - 

Самостійна робота 

80 год. 108 год 

У тому числі: 
Індивідуальні завдання:  немає 

Мова навчання: 
державна 

Форма підсумкового 
контролю:  

екзамен  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

          Сучасне соціально-економічне становище України обумовлює необхідність  
формування науково обґрунтованих напрямів підвищення 
конкурентоспроможності. Динамічність економічних умов господарювання, 
зростання обсягів наукової і науково-технічної інформації створює передумови 
для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, здатних до самостійної творчої 
роботи, впровадження у виробництво наукомістких технологій і пристосування до 
умов ринкових відносин. Сучасний висококваліфікований інженер повинен 
володіти глибокими знаннями та конструктивним мисленням. Щоб стати ним, 
необхідно досконало володіти методологією наукових досліджень і вмінням 
практично їх застосувати. Якщо практичний досвід майбутні спеціалісти 
набувають у процесі навчальної та виробничої практик, а також безпосередньо на 
виробництві чи у невиробничих організаціях, то навички науково-дослідної 
роботи вони повинні отримати у вищих навчальних закладах. Отже, наукова 
підготовка студентів і магістрів зокрема – одне з важливих завдань навчання. 
Навчальна дисципліна "Методологія наукових досліджень" передбачає 
формування культури та навичок проведення досліджень, упровадження їх 
результатів у практику діяльності організацій.  
          Метою навчальної дисципліни є формування знань з методології, теорії 
методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної 
діяльності на студентському рівні, на етапах аспірантських досліджень, 
формування вміння застосовувати їх у практичній діяльності; організовувати 
дослідницьку діяльність.            
         Завдання навчальної дисципліни: теоретична підготовка з питань сутності 
понять і категорій методологій наукових досліджень; організації процесу 
наукового дослідження; застосування теоретичних та експериментальних методів 
дослідження; методик дослідження, їх змісту і принципів розробки етапів та форм 
процесу наукового дослідження; організації науково-дослідної роботи магістрів; 
специфіки наукового пізнання; змісту та структури процесу наукового 
дослідження; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у 
практику; визначення економічної ефективності наукових досліджень. 
          Предметом навчальної дисципліни є система загальних принципів і 
підходів наукового пізнання, методи, технології пізнання, що  пов'язані з 
науковою та практичною професійною діяльністю в галузі агрономії та 
будівництва. 
          Найменування та опис компетентностей, формування котрих 
забезпечує вивчення дисципліни.  

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована на 
формування програмних компетентностей: 

ЗК1. Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, 
сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення.  
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ЗК5. Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність та здатність до 
системного мислення.  

ЗК8. Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової 
новизни.  

ФК9. Уміння застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, 
розрахункові і експериментальні методи досліджень, методи математичного і 
комп’ютерного моделювання в процесі професійної діяльності.  

ФК10. Вміння вибирати та застосовувати на практиці методи дослідження, 
планування і проводити необхідні експерименти, інтерпретувати результати і 
робити висновки щодо оптимальності рішень, що приймаються у сфері 
будівництва, експлуатації, реконструкції та ремонту будівельних об’єктів. 

 
3. Результати навчання 

ПРН2. Виявляти суть науково-технічних проблем, які виникають в ході 
професійної діяльності і залучати до їх вирішення відповідний фізико-
математичний апарат. 

ПРН3. Застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, 
розрахункові і експериментальні методи досліджень, методи математичного і 
комп`ютерного моделювання. 

ПРН4. Виконувати розрахунково-експериментальні роботи і виконувати 
науково-технічні завдання в галузі будівництва на основі досягнень техніки і 
технологій, класичних і сучасних теорій і методів, фізичних, математичних і 
комп`ютерних моделей, забезпечення високих ступеней відповідності до реальних 
будівель і конструкцій. 

ПРН5. Демонструвати здатність проводити дослідницьку та/або інноваційну 
діяльність у створенні експлуатації, реконструкції та ремонті об`єктів 
будівництва. 

ПРН7. Розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за 
наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної 
та етичної відповідальності. 

ПРН14. Володіти основними методами, способами, і засобами отримання, 
зберігання, переробки інформації. 

 
4. Передумови для вивчення дисципліни 

         
Вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» ґрунтується на 

положеннях таких дисциплін: філософія, вища математика, фізика, хімія. 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Наука та наукові дослідження. Організація науково-дослідної 
діяльності в Україні. 

 
            Предмет і сутність науки. Наука як сфера діяльності людини, спрямована 
на одержання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів 
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природи чи суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Етапи 
становлення і розвитку науки. Наукова революція – радикальна, якісна зміна в 
розвитку науки. Основні закономірності розвитку науки. Наукова школа, її 
ознаки. Класифікація наук. Фундаментальні і прикладні науки. Організація 
науково-дослідної діяльності в Україні. Наукові ступені і вчені звання. 
Наукометричні бази. Індекс цитування. Індекс Гірша (h-індекс). Імпакт-фактор. 
Web of Science, Scopus, Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Index 
Copernicus (IC) (Польща). Наукові медалі і премії 

 
Тема 2. Основні принципи науки і наукового пізнання 

 
           Основні наукові поняття (наукова ідея, гіпотеза, наукові закони, поняття, 
категорії, судження, наукова концепція, принципи, положення, факти, теорія) 
Методологія наукового пізнання. Класифікація принципів науки і наукового 
пізнання Принципи "здорового глузду", три правила Декарта (розчленування 
важких, що не піддаються розв’язанню в загальному випадку задач, на окремі 
задачі, які можуть бути розв’язані; перехід від менш складного до більш 
складного; недопущення випадання логічних ланцюгів у міркуванні), принцип 
об’єктивності. Діалектичні принципи пізнання (принцип загального зв’язку, 
принцип загального розвитку, принцип діалектичної суперечності, принцип 
діалектичного заперечення, принцип історичності, принцип системності, принцип 
єдності аналізу і синтезу принцип єдності історичного і логічного, принцип 
сходження від абстрактного до конкретного). Структуризація 

 
Тема 3. Методологія і методи наукових досліджень 

 
            Процес наукового дослідження: види, характеристики, рівні. Об’єкт і 
предмет наукового пізнання. Методологія наукового пізнання: поняття, 
класифікаційні рівні і основні принципи. Емпіричне пізнання: поняття, роль і 
завдання (спостереження, факт, експеримент, вимірювання, опис). Теоретичний 
рівень пізнання (уявний експеримент і ідеалізація на основі механізму переносу 
зафіксованих в об’єкті результатів практичних дій; розвиток пізнання в логічних 
формах: поняттях, судженнях, умовиводах, законах, наукових ідеях, гіпотезах, 
теоріях; логічна перевірка обґрунтованості теоретичних побудов; застосування 
теоретичних знань у практиці, суспільному житті). Загальнологічні методи 
досліджень (аналіз, синтез, повна та неповна індукція, дедукція, аналогія, 
моделювання, абстрагування, конкретизація, пояснення, формалізація, 
спостереження, експеримент). 
 

Тема 4. Організація наукового дослідження 
 

          Специфіка наукового і повсякденного пізнання. Використання наукової 
термінології у науковому пізнанні. Системи особливих спеціальних засобів 
наукових досліджень. Специфіка об’єктів наукового дослідження. Особливість 
методу пізнавальної діяльності. Об’єктивність – специфічна риса  наукового 
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пізнання. Проблематика наукових досліджень. Науковий напрям, проблема і тема 
дослідження. Наукові задачі і наукові питання. Науково-дослідна діяльність 
студентів. Формування наукового світогляду, оволодіння методологією та 
методами наукового дослідження. Система науково-дослідної роботи студентів. 
Вибір теми та реалізація наукового дослідження, їх актуальність, навизна, 
достовірність і ефективність. Етапи наукового дослідження.  
 

Тема 5.  Оцінка ефективності наукового дослідження 
 

            Оцінка ефективності наукового дослідження. Науково-технічний ефект, 
економічний ефект, фінансово-економічний ефект, соціальний ефект, екологічний 
ефект наукового дослідження. Критерії ефективності наукових 
досліджень (наукова значущість виконаної роботи, обсяг наукової продукції, який 
вимірюється загальною або середньою кількістю публікацій, що припадають на 
одного наукового співробітника, виконаних і захищених дисертаційних робіт, 
завершених тем або зданих звітів тощо; економія суспільних витрат.) Результати 
практичної реалізації наукових досліджень. Критерій впровадження  закінчених 
тем.  Очікуваний і фактичний економічний ефект наукового дослідження.  
 

Тема 6.  Інформаційна база наукового дослідження 
 
           Наукова інформація. Джерела науково-технічної інформації: монографія, 
збірник, періодичні видання, спеціальні випуски технічних видань, патентно-
ліцензійні видання (патентні бюлетені), стандарти, навчальна література ( 
підручники, навчальні посібники, навчально-методична література), надруковані 
документи (дисертації, звіти про НДР, окремі праці).. Довідково-інформаційний 
фонд. Довідково-пошуковий апарат. Інформаційний ринок. Науково-
інформаційна діяльність. Джерела інформації та їх використання у науково-
дослідницькій роботі. Первинна та вторинна інформація.. Інтернет - важливе 
джерело інформації. Довідково-інформаційні фонди (ДІФ). Універсальна 
десяткова класифікація (УДК). Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК). 
Алфавітні каталоги. Реферативні видання.  Техніка роботи зі спеціальною 
літературою.  
 

Тема 7. Методика теоретичних і експериментальних досліджень. 
 

          Загальні відомості про теоретичні дослідження. Методи теоретичних 
досліджень: мислений експеримент, ідеалізація, формалізація, аксіоматичний 
метод, гіпотетико-дедуктивний метод, математична гіпотеза, сходження від 
абстрактного до конкретного, системний підхід, побудова математичної моделі, за 
якою далі здійснюється дослідження об’єктів, математичний опис об’єкта в 
цілому, Алгоритмізація. Експеримент як засіб отримання нових знань. Різновиди 
експериментів. Методики експерименту. Вибір об’єктів експериментального 
дослідження. Точність вимірів і похибки. Обробка експериментальних даних. 
Методи обробки і аналізу експериментальних даних. Фізичні, розрахункові і 
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математичні моделі. Статистичні методи досліджень. Експериментальна 
перевірка законів розподілу експериментальних даних. Вибіркові оцінки 
коректності математичної обробки результатів експерименту. Математичне 
очікування. Дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. 
Коефіцієнти асиметрії і ексцесу, Точність вимірювань. Абсолютна і відносна 
похибка. Систематичні і випадкові похибки. Точність вибіркового спостереження 
(експерименту). Довірчий інтервал. Статистичні критерії. Критерії Пірсона 
(критерій χ2) та Стьюдента ( t-критерій ). Критерій Розенбаума (Q-критерій). 
Критерій Фішера (F-критерій). Коефіцієнт кореляції. Вимоги щодо проведення 
статистичних спостережень. Правила статистичних спостережень А. Кетле. 
 

Тема 8.  Моделювання в наукових дослідженнях 
 

          Загальні відомості про моделювання систем. Поняття "система" і "модель". 
Відкрита і закрита системи.  Абстрактна мова. Атрибути і функції системи. 
Динамічна система. Класифікація методів математичного моделювання. 
Детерміноване та стохастичне, статичне та динамічне, неперервне, дискретне та 
дискретно-неперервне моделювання. Геометрично подібні, фізично подібні, 
математично подібні моделі. Абстрактне (наочне, символьне, математичне ) 
моделювання. Ідеальні (знакові) моделі.  Символьне моделювання. Тезаурус. 
Математичне моделювання, що включає імітаційне, інформаційне, структурне, 
ситуаційне моделювання. Знакові (концептуальні і математичні ) моделі. Основні 
постулати моделювання. Геометрична та фізична схожість. Функціонально-
структурний ізоморфізм об’єктів і явищ природи. Теорія схожості. 
Співвідношення між моделлю та системою. Простір станів системи. Аналогія, 
абстракція і спрощення – основні поняття моделювання систем. Класифікація 
моделей. Математичні (аналітичні, імітаційні і комбіновані) моделі. Метод 
статистичного моделювання.  Метод статистичних випробувань (метод Монте-
Карло). Натурні (фізичні) та макетні моделі. Вимоги до моделей.  
 
 

Тема 9.  Написання, оформлення, захист магістерської роботи  
 
          Загальні відомості про науково-дослідну роботу студентів. Умови 
успішного виконання студентської науково-дослідної діяльності. "Положення про 
наукову роботу студентів" Міністерства освіти і науки України. Участь студентів 
у роботі наукових гуртків, творчих секцій, лабораторій; у виконанні 
держбюджетних та господарських наукових робіт, проведенні досліджень у 
межах творчої співпраці кафедр, факультетів, комп’ютерного центру; у написанні 
статей, тез, доповідей; у наукових конференціях, конкурсах, предметних олімпіадах. 
Формування теми і мети,  ознайомлення з літературними джерелами, складання 
плана-проспекта досліджень і загального календарного плана виконання роботи - 
перший етап НДР. Вимоги до написання курсової роботи.  Магістерська робота як 
кваліфікаційне наукове дослідження. Етапи виконання магістерської роботи. 
Оформлення і захист випускних кваліфікаційних робіт. 
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Тема 10.   «Ідентифікатор» об’єкта. Наукометричні бази даних 

 
«Ідентифікатор» об’єкта - ціле число (або длинне ціле число), яке 

гарантировано унікальне і постійне для цього объекта впродовж його життя. Два 
об’єкта з неперекрывающимся часом життя можуть  мати однакові значення id . 
Реализація CPython - адреса об’єкта в пам’яті. 

DOI — (англ. Digital Object Identifier), цифровий ідентифікатор об’єкта 
стандарт ISO 26324:2012 позначення представленої в мережі інформаціі про 
об’єкт. 

Індекс цитування – прийнятий у науковому світі показник «значущості» 
праць вченого Індекс Гірша  по Scopus  (h-index) – найбільш престижний 
показник,  значущий для світового наукового співтовариства.  

Імпактфактор (ІФ або IF) – як спосіб вимірювання цінністі журналу 
шляхом вирахування середнього числа цитувань за певний проміжок часу. 

Поняття про наукометричні бази даних.Завдання наукометричних баз 
даних. 

База даних Scopus англійського наукового видавництва Elsevier.  
Web of Science (WoS) http://thomsonreuters.com, база даних 

Філадельфійського інституту наукової інформації компанії Thomson Reuters.  
База наукових публікацій Index Copernicus. http://www.indexcopernicus.com. 
Google Академія (Google Scholar) –вільно доступна пошукова система, що 

забезпечує повнотекстовий пошук наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. 
Квартиль (quartile) журнала, як категорія «престижності», «впливовості», 

«значущості» наукового журналу всередині наукометричної бази. Квартиль 
журнала в Scirus и WOS. Чотири квариля Q1. Q2, Q3, Q4. 
http://www.scopus.com/sources 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.indexcopernicus.com/
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6. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьо
го 

у тому числі усьо
го 

у тому числі 
л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 1. Наука та наукові 
дослідження. Організація 
науково-дослідної 
діяльності в Україні. 

12 2 2 - 8 11 - - - 11 

Тема 2. Основні принципи 
науки і наукового пізнання  12 2 2 - 8 13 1 1 - 11 

Тема 3. Метадологія і 
методи наукових 
досліджень 

12 2 2 - 8 11 - - - 11 

Тема 4. Організація 
наукового дослідження 12 2 2 - 8 13 1 1 - 11 

Тема 5. Оцінка 
ефективності наукового 
дослідження 

12 2 2 - 8 13 1 1 - 11 

Тема 6. Інформаційна база 
наукового дослідження. 12 2 2 - 8 11 - - - 11 

Тема 7.  Методика 
теоретичних і 
експериментальних 
досліджень. 

12 2 2 - 8 13 1 1 - 11 

Тема 8.  Моделювання в 
наукових дослідженнях 12 2 2  8 11    11 

Тема 9.  Написання, 
оформлення, захист 
магістерської роботи.  

12 2 2  8 12 1 1  10 

Тема 10. «Ідентифікатор» 
об’єкта.  Наукометричні 
бази даних 

12 2 2  8 12 1 1  10 

Усього годин 120 20 20 - 80 120 6 6 - 108 
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7. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 
Денна 

ФН 
Заочна 

ФН 
1 Вибір напрямку та теми, формування задач наукових досліджень 

Вибір напрямку наукового дослідження. Методи обґрунтування 
тем наукових досліджень 

2  

2 Пошук, накопичення та обробка науково-технічної інформації 
Наукові документи та видання. Державна система науково-
технічної інформації. Інформаційний пошук. Науково-технічна 
патентна інформація. 

2 1 

3 Організація роботи у науковому колективі Планування та 
програмування наукових досліджень. Основні принципи 
управління науковим колективом. Ділове листування. 

2 
 

4 Методологія теоретичних досліджень Задачі та методи 
теоретичного дослідження. Моделі досліджень. Аналітичні 
методи досліджень з використанням експериментів. 
Ймовірносно-статистичні методи досліджень. 

2 1 

5 Методологія експериментальних досліджень Задачі та методи 
експериментального дослідження. Метрологічне забезпечення 
експериментальних досліджень. Розробка плану-програми 
експерименту. Робоче місце експериментатора та його 
організація. Вплив психологічних факторів на хід та якість 
експерименту. 

2 1 

6 

Обробка результатів експериментальних досліджень Методи 
оцінки випадкових похибок у вимірюваннях. Методи графічної 
обробки результатів вимірювань. Методи підбору емпіричних 
формул. Регресійний аналіз. Оцінка адекватності теоретичних 
рішень. 

2 1 

7 

Розробка моделі, головних ідей, концептуальних положень, що 
покладені в основу дослідження. Приклади використання 
моделей при прийнятті управлінських рішень. Аналіз і 
узагальнення даних дослідження. Визначення 
репрезентативності висновків. Співставлення результатів 
дослідження із теорією. Аналіз розходжень. Уточнення 
теоретичних моделей, досліджень та висновків. Проведення 
додаткових експериментів.  

2 

 

8 
Оформлення результатів наукової роботи та передача 
інформації. Аналіз результатів теоретико-експериментальних 
досліджень та формування висновків та пропозицій. 

2 
 

9 
Складання заявки на грант. Форми подання результатів 
наукового дослідження, вимоги до написання наукової статті. 
Підготовка слайдів до наукової доповіді 

2 1 

10 
Впровадження та ефективність наукових досліджень Державна 
система впровадження. Ефективність та критерії наукової 
роботи 

2 1 

 Разом 20 6 
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8. Теми лабораторних занять 
не передбачено 

 
9. Індивідуальні завдання  

не передбачено 
 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення про 
організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання студентів Луганського національного аграрного університету. 
 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 
результатів навчання 

 
11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування. 
11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену. 
11.3. Засобами діагностики результатів навчання є тестові завдання.. 

 
11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Семестровий 
контроль Сума Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 100 
Т1, Т2 ... Т10 – теми навчальної дисципліни. 

 
 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 
передбачає навчальна дисципліна  

 
Навчальна дисципліна передбачає використання пакету програм Microsoft 

Office 365. 
 

13. Рекомендовані джерела інформації 
13.1 Основні 

1)  Корягін М. В., Чік М. Ю. Основи наукових досліджень : Навчальний 
посібник, 2017. 622 с.  

2) Важинський С. Є., Щербак Т. І. Методика та організація наукових досліджень: 
Навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с. 

3) Поворознюк А.І., Панченко В. І., Філатова А. Є. Методологія та організація 
наукових досліджень: навч. посіб. Х.: «НТМТ», 2016. 192 с.  

4) Бірта Г. О , Бургу Ю. Г. Методологія і організація наукових досліджень: навч. 
посіб. К.: «Центр учбової літератури», 2014. 142 с.  

5) Ковальчук В.В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: Навчальний 
посібник. К.: ВД. «Професіонал», 2014 р. 216 с. 
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6) Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / Б. І. 
Мокін, О. Б. Мокін. Вінниця : ВНТУ, 2014. 180 с.  

7) Методологія та організація наукових досліджень : навчально-методичний 
посібник / В. М. Михайлов та ін. Х.: ХДУХТ, 2014. 220 с.  

8) Клименко М. О. Основи та методологія наукових досліджень : навчальний 
посібник / М. О. Клименко, В. П. Фещенко, Н. М. Вознюк. К.: Аграрна освіта, 
2010. – 351 с. 

13.2 Нормативні документи 
1) Положення про національний науковий центр, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів від 19.03.1994 р. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-94-п#Text. 

2) Положення про Національний фонд досліджень України: постанова Кабінету 
Міністрів від 04.07.2018 р. № 528. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2018-п#Text . 

3) Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і 
технологій: постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2017 р. № 226. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-2017-п#Text. 

4) Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять 
національне надбання: постанова Кабінету Міністрів від 19.10.2016 р. № 723. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723-2016-п#Text  

5) Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) : затв. 
постановою Кабінету Міністрів України від 23.03. 2016 р. № 261. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п#Text 

6) Порядок проведення державної атестації наукових установ: постанова 
Кабінету Міністрів від 19.07.2017 р. № 540. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-2017-п#Text  

7) Порядок реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що 
виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва 
українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого 
співробітництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
20.11.2017 р. № 1507. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1564-17#Text  

8) Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-
ХІІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text   

9) Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон 
України від 14.9.2006 р. № 143-V. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text 

10) Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.02.2002 р. № 40-IV. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text  

11) Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25.06.1993 р. № 3322-
ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12#Text   

12) Про наукову і науково-технічну експертизу : Закон України від 10.02.1995 р. 
№ 51/95-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр#Text 

13) Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р. № 
848-УШ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-94-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2018-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723-2016-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1564-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
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14) Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 
№ 3687- ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text  

15) Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності : Закон України від 
08.09.2011 р. № 3715 - VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-
17#Text   

16) Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Закон 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text   

17) Типове положення Про раду молодих вчених при органах виконавчої влади : 
постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 822. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/822-2016-п#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/822-2016-%D0%BF#Text
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