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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Мета курсу «Нормативно-правова та етична регуляція наукової 
діяльності» – ознайомлення аспірантів з нормативно-правовими документами 
регулювання наукової діяльності та етикою науки, що включає основні поняття, 
категорії та принципи кодексу поведінки вченого. 

За підсумками вивченого курсу аспірант має  
знати: 
 основні етапи становлення,тенденції розвитку науки «Публічне 

управління»; 
 понятійно-категоріальний апарат наукової етики; 
 норми наукового етикету; 
 основні ідеї, що показують етичну цінність, етичні наслідки діяльності 

вченого; 
 основні нормативні документи, що регламентують наукову діяльність 

ученого; 
 нормативно-правові документи регулювання наукової діяльності; 
 нормами наукового товариства; 
 моральні норми індивідуальної та колективної наукової діяльності; 

 
уміти: 
 застосовувати основні поняття етики науки, аргументовано викладати 

наукову току зору; 
 -здійснювати наукові дослідження відповідно до нормативно-правових 

документів, що регламентують наукову діяльність та діяльність 
вченого;  

 демонструвати теоретичні знання та практичне володіння нормами 
професійної етики наукового працівника; 

 орієнтуватися у моральних нормах і принципах науки, включаючи 
специфіку проблем науки «Публічне управління». 

За навчальним планом вивчення дисципліни «Нормативно-правова та 
етична регуляція наукової діяльності» передбачено протягом одного семестру. 
Навчальний матеріал розділений на три модулі. У тематичному плані  
представлено розподіл годин кожного модуля за видам навчальних занять та 
самостійної роботи аспірантів. Самостійна робота аспірантів має дві складові: 
самостійна підготовка до аудиторних занять та підготовка до модульного 
контролю. 

Кожен з модулів має свою форму контролю у вигляді індивідуальних 
завдань, виконання яких передбачається у письмовому вигляді з наступним 
захистом. 

Дисципліна «Проектування соціальних технологій» має загальний обсяг –
120 годин, з них: 16 – лекції; 8 – практичні та семінарські заняття, 96 – 
самостійна робота. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни  

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ТА ЕТИЧНА РЕГУЛЯЦІЯ  
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 
№ 

пор. 
Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль І. Засади етики наукової діяльності 
1 Етика в науці 
2 Норми наукового етикету 
3 Моральні норми індивідуальної та колективної наукової діяльності 
 Змістовий модуль ІІ. Нормативно-правова регуляція наукової 

діяльності 
4 Основні нормативні документи, що регламентують наукову діяльність 

ученого 
5 Нормативно-правові документи регулювання наукової діяльності 
6 Норми наукового товариства 

 
Змістовний модуль ІІІ. Дослідницькі та інноваційні процеси 
у науці «Публічне управління» 

7 Етапи становлення, тенденції розвитку науки «Публічне управління» 
8 Підготовка та організація досліджень 
9 Оформлення результатів досліджень 

Разом годин: 120 
 

 
ЗМІСТ  

дисципліни  
«НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ТА ЕТИЧНА РЕГУЛЯЦІЯ  

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

Змістовий модуль І. Засади етики наукової діяльності 
 
Тема 1.Етика в науці 

 
Етика в науці й етика вченого. Умови виникнення та функціонування 

професійної етики. Професійний обов’язок, професійні зобов’язання, 
покликання та професійна відповідальність ученого. Види професійної етики: 
правова, юридична, судова, економічна, соціальна, наукова; етика викладача, 
вченого, керівника та ін. Етика науки у системі професійної етики. Кодекси 
професійної етики. Професійний етикет.Науковий етикет.  

 
Література [2; 3; 11; 12] 
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Тема 2. Норми наукового етикету 
 
Норми етикету у науковому товаристві. Статус та ранг вченого. Вчені 

ступені та звання як складник соціального статусу. Правила наукового 
спілкування, дискусії, полеміки. Опанування, рецензування, експертиза. 
Редагування. Проблеми у стосунках «автор – редакція».  

 
Література [2; 3; 11; 12] 

 
 

Тема 3.Моральні норми індивідуальної та колективної наукової 
діяльності 

 
Академічне середовище як місце формування особливого ідеалу 

моральності. Зв’язок моральних та професійних якостей наукового працівника. 
Інтелігенція та інтелігентність: їх зв’язок і нетотожність. Виховне значення 
моральних ідеалів наукового середовища. Найпоширеніші порушення 
моральних норм життєдіяльності наукового співтовариства. 

 
Література [2; 3] 

 

 
Змістовий модуль ІІ. Нормативно-правова регуляція наукової діяльності 

 
Тема 4. Основні нормативні документи, що регламентують наукову 

діяльність ученого 
 
Державні методи регулювання наукової діяльності вченого, що зазначені у 

нормативно-правових актах.Характеристика нормативно-правової системи, що 
регламентує наукову діяльність ученого.Міжнародні конвенції про роль науки у 
суспільстві та статус ученого. 

 
Література [4–10] 

 
Тема 5. Нормативно-правові документи регулювання наукової 

діяльності  
 
Основні нормативні акти, якими регулюється наукова діяльність в 

Україні.Державна система організації та управління науковими дослідженнями в 
Україні. Правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку 
науково-технічної сфери, умови для наукової та науково-технічної діяльності, 
забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку. 

 
Література [4–10] 
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Тема 6. Нормами наукового товариства 

 
Академічне середовище як місце формування особливого ідеалу 

моральності, значення цього явища. Зв’язок моральних та професійних якостей 
наукового працівника. Наукові школи, напрями, корпорації. Наукові контакти. 
Керівництво науковим товариством. 

 
Література [2; 3; 11; 12] 

 
 

Змістовий модуль ІІІ. Дослідницькі та інноваційні процеси у науці  
«Публічне управління» 

 
Тема 7. Етапи становлення, тенденції розвитку науки «Публічне 

управління» 
 
Інтегральний характер державно-управлінської теорії. Роль гуманітарних 

наук у формуванні державно-управлінського знання. Філософія публічного 
управління. Класичні концепції державного управління. Сучасні концепції 
публічного управління. Галузь науки державного управління в Україні. Місце та 
роль галузі науки “Публічне управління” у науковому пізнанні та практиці. 
Завдання науки в контексті трансформації державного управління в Україні. 

 
Література [1] 

 
Тема 8. Підготовка та організація досліджень 
Організація наукових досліджень. Бюджетні та договірні дослідження. 

Планування і контроль наукових досліджень. Науково-експертний супровід 
досліджень. Інформаційне та видавниче забезпечення досліджень. Фінансове та 
матеріально-технічне забезпечення досліджень. Відповідальність і заохочення 
виконавців та організаторів НДР. Апробація результатів досліджень. 

 
Література [1; 5; 7; 10; 12] 

 
Тема 9. Оформлення результатів досліджень 

Поширені види результатів досліджень. Загальні вимоги до оформлення 
результатів досліджень. Державні стандарти оформлення звітів. Дотримання 
захисту авторських прав. Патентування. Комп’ютерне оформлення матеріалів.   

 
Література [1; 5; 7; 10–12] 
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ТЕМИ  РЕФЕРАТІВ 
 

1. Етика в науці й етика вченого.  
2. Умови виникнення та функціонування професійної етики.  
3. Види професійної етики. 
4. Етика науки у системі професійної етики.  
5. Кодекси професійної етики.  
6. Науковий етикет.  
7. Норми етикету у науковому товаристві.  
8. Статус та ранг ученого.  
9. Учені ступені та звання як складник соціального статусу.  
10. Правила наукового спілкування. 
11. Академічне середовище як місце формування особливого ідеалу 

моральності. Зв’язок моральних та професійних якостей наукового 
працівника.  

12. Державні методи регулювання наукової діяльності вченого. 
13. Характеристика нормативно-правової системи, що регламентує 

наукову діяльність вченого. 
14. Міжнародні конвенції про роль науки у суспільстві та статус ученого. 
15. Державна система організації та управління науковими дослідженнями 

в Україні.  
16. Правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку 

науково-технічної сфери. 
17. Академічне середовище як місце формування особливого ідеалу 

моральності.  
18. Зв’язок моральних та професійних якостей наукового працівника.  

19. Інтегральний характер державно-управлінської теорії.  
20. Роль гуманітарних наук у формуванні державно-управлінського 

знання. Філософія публічного управління.  
21. Класичні концепції державного управління.  
22. Сучасні концепції публічного управління. 
23. Місце та роль галузі науки “Публічне управління” у науковому 

пізнанні та практиці. 
24. Загальні вимоги до оформлення результатів досліджень. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Що являє собою етика в науці й етика вченого? 
2. Назвіть умови виникнення та функціонування професійної етики.  
3. Що являє собою професійний обов’язок, професійні зобов’язання, 

покликання та професійна відповідальність ученого? 
4. Що таке професійна етика? 
5. Що є правовою етикою? 
6. Що є юридичною етикою? 
7. Що є судовою етикою? 
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8. Що є економічною етикою? 
9. Що є соціальною етикою? 
10. Що є науковою етикою? 
11. Що таке етика викладача? 
12. Що таке етика керівника? 
13. Визначте етику науки у системі професійної етики.  
14. Що таке кодекси професійної етики? 
15. Поясніть, у чому зміст професійного етикету? 
16. Поясніть, у чому зміст наукового етикету? 
17. Визначте норми етикету у науковому товаристві.  
18. Що являє собою статус та ранг ученого? 
19. Назвіть учені ступені та звання як складник соціального статусу. 
20. Які правила наукового спілкування ви знаєте?  
21. Що являє собою опанування? 
22. Що являє собою рецензування? 
23. Що являє собою експертиза? 
24. У чому полягаютьморальні норми індивідуальної та колективної 

наукової діяльності? 
25. Що є академічним середовищем? 
26. У чому полягає зв’язок моральних та професійних якостей наукового 

працівника? 
27. Чим відрізняються поняття «інтелігенція» та «інтелігентність»? 
28.  У чому виховне значення моральних ідеалів наукового середовища? 
29. Назвіть найпоширеніші порушення моральних норм життєдіяльності 

наукового співтовариства. 
30. Назвіть основні нормативні документи, що регламентують наукову 

діяльність ученого. 
31. У чому полягають державні методи регулювання наукової діяльності 

вченого? 
32. Які нормативно-правові акти регулювання наукової діяльності 

вченогови знаєте? 
33. Схарактеризуйте нормативно-правову систему, що регламентує наукову 

діяльність ученого. 
34. Роль науки у суспільстві та статус ученого відповідно до міжнародних 

конвенцій. 
35. Назвіть основні нормативні акти, якими регулюється наукова діяльність 

в Україні.  
36. Схарактеризуйте державну систему організації та управління науковими 

дослідженнями в Україні.  
37. Що таке правові, організаційні та фінансові засади функціонування і 

розвитку науково-технічної сфери? 
38. Дайте визначення академічному середовищу. 
39. Що являють собою наукові школи, напрями, корпорації? Наведіть 

приклади. 
40. Як здійснюється керівництво науковим товариством? 
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41. У чому полягає інтегральний характер державно-управлінської теорії? 
42. Роль гуманітарних наук у формуванні державно-управлінського знання. 
43. Поясніть філософію публічного управління. 
44. Які класичні концепції державного управління ви знаєте? 
45. Які сучасні концепції публічного управління ви знаєте? 
46. Що уявляє собою галузь науки державного управління в Україні? 
47. Визначте місце та роль галузі науки “Публічне управління” у науковому 

пізнанні та практиці.  
48. Завдання науки в контексті трансформації державного управління в 

Україні. 
49. Назвіть етапи організації наукових досліджень. 
50. Як оформлюються результати наукових досліджень на прикладі 

дисертаційного дослідження? 
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