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ВСТУП 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Організація наукових 

досліджень у галузі та інтелектуальна власність»  складена відповідно до 

варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки магістра за 

освітньо-професійною програмою «Екологічна біотехнологія та біоенергетика». 

Спеціальність 101 Екологія. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Організація наукових 

досліджень у галузі та інтелектуальна власність» є методологія та організація 

наукових досліджень, використання інтелектуальної власності. 

 
Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях переважної більшості 

дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця, є складовою підготовки 

фахівців другого рівня вищої освіти (магістр) та є базовою для виконання 

індивідуальних наукових досліджень, використання сучасних експериментальних 

методів роботи в лабораторних умовах та наукового обладнання, підготовки до 

захисту атестаційної роботи магістра. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Наукова методологія 

2. Інтелектуальна власність 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація наукових 

досліджень у галузі та інтелектуальна власність» є формування знань про 

науку, розуміння процесу наукової діяльності, оволодіння методологічними та 

методичними основами наукового дослідження, захисту інтелектуальної 

власності. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація наукових 

досліджень у галузі та інтелектуальна власність» є:  

- отримання знань щодо теоретичних основ, інструментів та методів 

наукових досліджень;  

- розуміння принципів екологізації антропогенної діяльності; 

- забезпечення можливостей використання набутих знань та умінь для 

опису, аналізу та прогнозування стану систем довкілля в умовах обмеженої 

інформації; 

- формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до навколишнього 

середовища на основі знань про природу. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- методи наукових досліджень;  

- сучасні експериментальні методи роботи в лабораторних умовах, із 

сучасною апаратурою;  

- стан наукової діяльності в Україні та світі; 



- систему роботи з бібліотечно-бібліографічними джерелами інформації; 

- відповідальність за порушення інтелектуальних прав; 

- основні законодавчо-правові акти у сфері інтелектуальної власності; 

- порядок набуття прав на об’єкти ІВ;  

- основні способи комерціалізації;  

- необхідність захисту прав власника охоронного документа, види способів 

захисту прав 

уміти: 

- аналізувати та синтезувати інформацію на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів; 

- виконувати індивідуальні наукові дослідження в групі під керівництвом 

лідера; 

- впроваджувати результати наукового дослідження. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити 

ECTS. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Наукова методологія  

Тема 1.1 Основи наукових досліджень 

Термінологія. Процес пізнання, його види та структура, понятійний апарат, 

зміст і функції науки. Наука як система знань, закономірності її розвитку. 

Гіпотеза, докази та формування теорій. Вибір наукового напрямку. Визначення 

теми, постановка завдань, виділення предмету та об’єкту. Формулювання 

наукової новизни та практичного значення результатів наукового дослідження. 

Основи наукової етики 

Тема 1.2 Методологія, планування, впровадження наукової роботи 

Два рівні пізнання в методології наукових досліджень: емпіричний і 

теоретичний. Методи та техніка наукових досліджень, їх класифікація. Методи 

емпіричного дослідження. Методи теоретичного дослідження. Експеримент та 

його характерні особливості в процесі дослідження. Аналіз і синтез, індукція і 

дедукція, історичний і логічний методи дослідження. Гіпотеза і докази у наукових 

дослідженнях. Підбір методів. Оформлення та форми впровадження результатів 

наукового дослідження. Сутність наукової публікації, її основні види, функції, 

кількість і обсяг. Наукова монографія, наукова стаття, тези наукової доповіді. 

Реферат. Доповідь. Методика написання тексту. Робота з інформаційними 

ресурсами, бібліотечно-бібліографічна класифікація (УДК).  

 

Змістовий модуль 2. Інтелектуальна власність 

Тема 2.1 Основи інтелектуальної власності  

Апробація та оприлюднення результатів наукового дослідження. Авторське  

і суміжне права. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. Передача 

права користування об'єктом інтелектуальної власності.  

Тема 2.2 Охорона і захист інтелектуальної власності 



Порушення прав інтелектуальної власності. Право промислової власності. 

Правова охорона інтелектуальної власності. Механізми захисту прав 

інтелектуальної власності. Державні органи в системі правової охорони та захисту 

інтелектуальної власності України 
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