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1.1. Загальні рекомендації до вивчення дисципліни 

 

Головною умовою результативності наукової діяльності є її 
безперервність та наступність, адже з кожним курсом студенти 

набувають за обраною темою наукового пошуку нові знання щодо 
попередніх. Починаючи з другого курсу, студенти за допомогою 

викладачів обирають напрям та тему наукового дослідження, 
накопичують інформацію, формують програму, пишуть реферати, 

курсові роботи, наукові статті, тези, доповіді, бакалаврську роботу.  
У результаті вивчення теоретичного курсу та виконання 

дослідження за обраною тематикою студент повинен засвоїти 

методологію і методику досліджень, а також уміти відбирати та 
аналізувати необхідну інформацію, формулювати мету, завдання та 
гіпотезу, планувати та проводити експеримент, порівнювати його 
результати з теоретичними обґрунтуваннями проблеми; 

формулювати висновки наукового дослідження; складати звіти, 

доповіді та статті за результатами дослідження. 
Тому завданням цієї навчальної дисципліни є висвітлення 

теоретичних основ, питань методики, технології та організації 
науково-дослідницької діяльності, тобто формування теоретичного 
й практичного підґрунття для ефективного, кваліфікованого 
проведення наукових досліджень студентами, як у процесі навчання 
у вузі, так і на практиці. 

 

1.2. Мета і  завдання  викладання дисципліни 

 

Мета курсу: надання знань про теоретичне і практичне підґрунтя 
для ефективного проведення наукових досліджень, ознайомити 

студентів із методологією і методами дослідження, інформаційним 

забезпеченням науково-дослідної роботи, основними вимогами 

щодо оформлення наукових результатів, ввести елементи наукової 
творчості у професійно орієнтовані дисципліни, сформувати 

наукову культуру студентів. 
Завдання: навчити майбутніх фахівців з фінансів 

обґрунтовувати актуальність обраної теми дослідження, обирати 

оптимальні шляхи досягнення мети і розв’язання поставлених у 
роботі завдань, визначати об’єкт і предмет дослідження, 
аналізувати науково-методичну літературу,  літературно і технічно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

оформляти наукові результати, визначати їх практичну цінність і 
наукову новизну.   

Предметом навчальної дисципліни є методологія наукових 
досліджень і методика здійснення досліджень конкретних проблем 

фінансів на основі загальнонаукових та емпіричних наукових 

прийомів, що дає змогу досліджувати процеси обігу фінансових 
ресурсів суб’єктів економіки у їх спорідненості, відмінності та 
історичному аспекті. 
Після вивчення даного курсу студенти повинні  
знати: 

- предмет, сутність та класифікацію наук; 
- методологію наукових досліджень, їх планування та 

організацію; 

- методи досліджень у сфері фінансів;  
- правила проведення аналізу науково-технічної інформації та 

патентного пошуку; 
- вимоги до оформлення результатів наукових досліджень; 
- види-науково-дослідної роботи студентів. 
вміти: 

- вибирати напрям науково-дослідної роботи та обґрунтовувати 

актуальність досліджень; 
- визначати зміст і структуру предмета та об’єкта дослідження, 

формулювати мету та завдання; 
- використовувати методику формування проблем наукового 

дослідження у сфері фінансів; 
- планувати і виконувати теоретичні та прикладні наукові 

дослідження; 
- використовувати загальні та спеціальні методи дослідження у 

сфері фінансів;  
- підбирати та використовувати фінансову інформацію у 

науково-дослідній роботі; 
- правильно оформляти результати наукових досліджень та 

оприлюднювати їх на конференціях, олімпіадах, конкурсах. 

Вивчення дисципліни „Основи наукових досліджень” 

базується на знаннях, отриманих з таких навчальних дисциплін, як 
„Університетська освіта”, „Математика для економістів”, 

,,Економіко-математичні методи та моделі”, „Економічна 
інформатика”, „Філософія”, „Статистика”, а отримані знання 
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будуть використовуватись у подальшому при вивченні таких 
дисциплін: „Методологія наукових досліджень”, „Інформаційні 
системи і технології у фінансах”, „Фінансовий аналіз”, 

„Інвестиційний аналіз”, „Фінансова діяльність суб’єктів 
підприємництва”, „Страхові послуги”, „Ринок фінансових послуг”. 

 

13. Рекомендована література 

Базова література 

1. Гордійчук А.С. Основи наукових досліджень : Навч.посіб. / 

А.С. Гордійчук, О.А. Стахів – Рівне : НУВГП, 2008. – 331 с. - Мін-

во освіти і науки України. НУВГП. 

2. Кір’янов В.М. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. 

для економічних спец./  – Рівне : В.М. Кір'янов. – НУВГП, 2008. – 

286 с.  
3. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : Навч. посібн / 

В.В. Ковальчук. – К. : Слово, 2009. – 240 с. - 978-966-194-003-0. 

 

Допоміжна література 

4. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення». 

5. ДСТУ ГОСТ 7.1 :2006 «Система стандартів з інформації. 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання». 

6. Закон України «Про інформацію» вiд 02.10.1992 р., № 2657-

XII із змінами (нова редакція вiдбудеться 09.05.2011 р., на пiдставi 
№ 2938-17) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http 

://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12 

7. Закон України «Про наукову та науково-технічну 

діяльність» від 13.12.1991 р., № 1977-XII із змінами [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http ://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12 

8. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 
техніки» вiд 11.07.2001 р., № 2623-III із змінами [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http ://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=2623-14 

9. Захарова И. Г. Информационные технологии в образавании : 

учеб. пособие / И. Г. Захарова ; [ 2-е изд., стер.] – М. : Академия, 
2005. –192 с. 
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10. Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці : 

Навч. посіб.-2-ге вид. / Ю.В. Макогон, В.В. Пилипенко - Донецьк : 
Альфа-прес, 2007. – 144 с. - 966-8510-11-9. 

11. Пасмор Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення 
самостійної роботи студентів : монографія / Н. П. Пасмор. – К. : 

Кондор, 2006. – 116 с. 
12. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у 

вищій школі : Навч. посібник. / І.С. П'ятницька-Позднякова – К. : 

ЦНЛ, 2003. – 116 с. - 966-8253-74-4. 

13. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : Навч.посіб. / 

В.І. Романчиков – К. : ЦУЛ, 2007. – 254 с. - Українська академія 
бізнесу та підприємництва. - 966-364-399-4.  

14. Ростовський В.С. Основи наукових досліджень і технічної 
творчості : Підручник./ В.С. Ростовський, Н.В. Дібрівська – Київ : 

ЦУЛ, 2009. – 96 с. - 978-966-364-873-6. 

15. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 
діяльності : Підручник. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко ; [2-ге вид., 

перероб. і доп.]. – К. : Знання-Прес, 2002. – 295 с. 
 

 

Теми та зміст дисципліни 

 

Тема 1. НАУКА ТА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

План 

1.1. Предмет і сутність науки. 

1.2. Понятійний апарат та зміст науки. 

1.3. Класифікація наук. 
1.4. Генезис розвитку науки та наукової діяльності. 
 

1.1. Наука – це система накопичених знань і діяльність людей, 

що спрямована на одержання, засвоєння, переробку, подальшу 
систематизацію, більш заглиблене пізнання та подальше втілення в 
практику отриманої інформації. 
У суспільно-історичних реаліях наука постає у трьох виявах, як: 
- певна сукупність знань, відомостей, інформації; 
- діяльність, пов'язана з продукуванням знань; 
- сукупність колективів, інституцій, установ і підрозділів, які 
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забезпечують здійснення наукової діяльності. 
Головна функція науки полягає у пізнанні об’єктивного світу. Ця 

головна функція науки включає: 
- пізнавальну; 
- культурно-виховну; 

- практично-дійову. 
Мета науки – пізнання законів природи і суспільства та вплив на 

природу і отримання корисних суспільних результатів. 
Предметом науки є пов’язані між собою форми руху матерії або 

особливості їх відображення у свідомості людини. 

Ознаки науки: 

- наявність систематизованих знань; 
- наявність наукової проблеми, об’єкта і предмета дослідження. 
- практична значущість процесу що вивчається. 

 

1.2. Система наукових знань складається з таких основних 
елементів, як наукова ідея, гіпотез, теорія (рис.1.1). 

Наукова ідея – форма відображення у мисленні нового 
розуміння об'єктивної реальності без проміжної аргументації і 
розуміння сукупності зв’язків. Тому наукові ідеї є своєрідним 

якісним виходом думки за межі вже раніше пізнаного. Вони 

виступають як передумови створення теорій, і як елементи, що 
об'єднують окремі теорії у певну галузь знань. Ідея базується на 
наявних знаннях, виявляє раніше не помічені закономірності. Ідеї 
народжуються з практики, спостереження навколишнього світу і 
потреб життя. 
Матеріалізованим вираженням наукової ідеї є гіпотеза – це 

наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких процесів 
або причин, які зумовлюють даний наслідок. Гіпотеза як 
структурний елемент процесу пізнання є спробою на основі 
узагальнення вже наявних знань вийти за його межі, тобто 
сформулювати нові наукові положення, достовірність яких потрібно 
довести. 
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Рис.1.1. Система наукових знань пізнання 
 

Гіпотези як і ідеї мають імовірнісний характер і проходять у 
своєму розвитку три стадії: 

- накопичення фактичного матеріалу і висунення на його основі 
припущень; 

- формулювання та обґрунтування гіпотези; 

- перевірка отриманих результатів на практиці і на основі 
уточнення гіпотези. 

Теорія – це одним із результатів наукової діяльності, 
формування – найбільш високої форми узагальнення і 
систематизації знань, що дає цілісне уявлення про закономірності та 
суттєві зв'язки дійсності. Ці результати впорядковуються, 
вписуються у струнку систему, об’єднану загальною ідеєю, 

уточнюються на основі введених до теорії абстракцій, ідеалізацій, 

принципів, які дають можливість узагальнити і пізнати існуючі 
процеси і явища, проаналізувати вплив різних факторів і 
запропонувати використати їх у практичній роботі. Теорія виступає 
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як форма синтетичного знання, в межах якого окремі поняття, 
гіпотези і закони втрачають колишню автономність і 
перетворюються на елементи цілісної системи наукових знань. 
Закон – це філософська категорія, що відображає істотні, 

загальні, стійкі повторювані об'єктивні внутрішні зв'язки в природі, 
суспільстві і мисленні.  
Судження – це форма мислення, яка шляхом порівняння кількох 

понять дозволяє стверджувати або заперечувати наявність в 
об’єктах дослідження певних властивостей, якостей. Інакше, це 
будь-яке висловлювання, думка про певний предмет чи явище. Його 
можна отримати при безпосередньому спостереженні будь-якого 
факту, або опосередковано за допомогою умовиводу. 
Умовивід – процес мислення, при якому з одного, двох або 

більше суджень виводиться нове судження, логічно пов’язане з 
вихідними судженнями.  

Поняття – це сукупність об'єднаних найбільш суттєвих 

властивостей та ознак, властивих предмету чи явищу. Розкриття 
змісту поняття називається визначенням. У процесі розвитку 
наукових знань визначення можуть уточнюватись, доповнюватись у 
змісті новими ознаками. Визначенням, як правило, завершується 
процес дослідження. Вони можуть бути загальними, частковими, 

збірними, абстрактними, конкретними, абсолютними і відносними. 

Найбільш узагальнені й фундаментальні поняття називаються 
категоріями. Категорії – це форми логічного мислення, які 
розкривають внутрішні суттєві сторони і відносини досліджуваного 
предмету.  
Аксіома – це положення, яке сприймається без доказів у зв’язку 

з їх очевидністю. 

Постулат – це твердження, яке сприймається в межах певної 
наукової теорії, як істина без доказовості і виступає в ролі аксіоми. 

Основою великих теоретичних узагальнень є принципи. 

Принцип – це головне вихідне положення будь-якої наукової 
теорії, вчення, науки чи світогляду, виступає як перше і 
найабстрактніше визначення ідеї, як початкова форма 
систематизації знань. Під принципом в науковій теорії розуміють 
саме абстрактне визначення ідеї, що виникла в результаті 
суб’єктивного вимірювання і аналізу досвіду людей. 
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1.3. У змісті науки важливе місце відводиться її класифікації. 
Розвиток нових знань є рухом від єдиної нерозчленованої науки 

стародавності до складної системи спеціалізованих знань в усіх 

сферах людської діяльності. Класифікація наук здійснювалась 
разом з формуванням наукових знань. 
Над проблемою класифікації наукового знання працював 

український природодослідник, мислитель Володимир 
Вернадський (1863- 1945 рр.), який одним із перших у світовій 

науці усвідомив важливість теоретичного освоєння проблем 

наукознавства, дослідження феномену науки засобами самої науки. 

Його внесок у становленні цієї дисципліни зберігає своє значення і 
дотепер. Особлива роль належить його праці «Наукова думка, як 
планетарне явище», у якій В. Вернадський розглядає вузлові 
проблеми розвитку природознавства, виокремлює його інтеграцію і 
формулювання на цій основі нових міждисциплінарних наук. Будь-
яку класифікацію наук він вважав умовною, але необхідною для 
окреслення визначення предметних областей їх дослідження. 

Найвідомішими і найбільш визнаними класифікаціями наук і 
наукових досліджень в наш час є їх розмежування за критеріями: 

- об’єкта і предмета досліджень (механіка, фізика, хімія, 
біологія, географія, а також науки, що утворилися в наслідок їх 

синтезу – біофізика, біохімія та ін.); 

- сфери дослідження (природничі, суспільні та технічні науки); 

- способу і методів одержання нового знання (теоретичні і 
емпіричні науки); 

- зв’язків із предметною діяльністю (теоретичні і прикладні). 
Відповідно до класифікації видів науково-технічної діяльності 

(ДК 015-97), основними галузями є: 
01. Фізико-математичні науки. 

02. Хімічні науки. 

03. Біологічні науки. 

04. Геологічні науки. 

05. Технічні науки.  

06. Сільськогосподарські науки. 

07. Історичні науки. 

08. Економічні науки. 

09. Філософські науки. 

10. Філологічні науки.  
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11. Географічні науки. 

12. Юридичні науки. 

13. Педагогічні науки. 

14. Медичні науки.  

15. Фармацевтичні науки.  

16. Ветеринарні науки.  

17. Мистецтвознавство. 

18. Архітектура. 
19. Психологічні науки. 

20. Військові науки. 

21. Національна безпека. 
22. Соціологічні науки. 

23. Політичні науки. 

24. Фізичні виховання і спорт. 
25. Державне управління. 

 

1.4. Радикальні якісні зрушення в розвитку науки визначені, як 
наукові революції, особливостями яких є: 

- яскравий творчий характер; 

- зміна відповідно до нових уявлень та нове тлумачення раніше 
здобутих знань; 

- поява протягом одного-трьох поколінь великої кількості 
таланливих осіб; 

- бурхливий розвиток фізико-математичних наук. 
Перша  наукова  революція  (XVII- XVIII ст.) У цей період 

відбулось становлення класичного природознавства. Основні його 
критерії і характеристики полягають в об'єктивності знання, 
достовірності його походження, вилученні з нього елементів, що не 
стосуються пізнавального суб'єкта і процедур його пізнавальної 
діяльності. Головною вимогою до науки було досягнення чистої 
об'єктивності знання. Наука швидко набула престижу й 
авторитетності, претендуючи на єдине адекватне втілення розуму. 

Зростаючий авторитет науки прислужився виникненню першої 
форми сцієнтизму, прихильники якого абсолютизували роль і 
значення науки. В його лоні сформувався так званий сцієнтичний 
(ідеологічний) утопізм – теорія, згідно з якою суспільні відносини 
можуть бути цілком пізнаними і прозорими, а політика ґрунтується 
на винятково наукових законах, що збігаються із законами природи. 
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Суспільство і людину розглядали крізь призму природознавства і 
законів природи. Оскільки головною наукою цього періоду була 
механіка, загальнонаукова картина світу класичного 
природознавства мала яскраво виражений механістичний характер. 
Друга наукова революція (кінець XIX – початок XX ст.) 

спричинила появу нової, некласичної науки, якій належить 
відкриття електрона, радіо, перетворення хімічних елементів, 
створення теорії відносності і квантової теорії, проникнення у 
мікросвіт.  
Фізика переступила поріг мікросвіту: було відкрито електрон 

(Дж. Томсон, 1897 р.), закладено основи квантової механіки 

(М. Планк, 1890 р.), виявлено дискретний характер радіоактивного 
випромінювання. Радикальні зміни відбулися в усіх сферах 
наукового пізнання. Заявили про себе нові наукові напрями, 

зокрема кібернетика і теорія систем. 

Швидкі темпи розвитку науки у XX ст. стимулювали створення 
наукознавства, яке вивчає закономірності функціонування й розви-

тку науки, структуру та динаміку наукової діяльності, економіку й 

організацію наукових досліджень, форми взаємодії з іншими сфера-
ми матеріального та духовного життя суспільства. 
Некласична наука вже не висувала претензій на повну чи 

абсолютну об'єктивність знання, на відсутність у ньому 
суб'єктивного аспекту. У науці різко зросла роль суб'єктивного 

чинника. Дедалі більше вона враховувала вплив методів, способів, 
засобів пізнання. Безперечним було для неї і те, що пізнання 
зумовлене не тільки природою пізнавального об'єкта, а й багатьма 
іншими чинниками. Її знання неухильно позбавляються емпіризму, 
втрачають дослідницьке походження, стаючи суто теоретичним. 

Особливого значення у пізнанні почали набувати теорії і моделі, 
побудовані пізнавальним суб'єктом за допомогою математичного, 

статистичного, комбінаторного та інших підходів. 
Третя наукова революція (середина XX ст. – сьогодення). 

Оскільки вона була продовженням другої наукової революції, її 
також називають науково-технічною або науково-технологічною. 

Головним її результатом було виникнення некласичної науки, тобто 
наукова революція перетворилася у технологічну, яка формує 
постіндустріальну цивілізацію. Їй відповідає постіндустріальне, 
інформаційне, постмодерне суспільство. Основою цього суспільства 
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є новітні високі й тонкі технології, які ґрунтуються на нових 
джерелах і видах енергії, нових матеріалах і засобах управління 
технологічними процесами. Виняткову роль при цьому відіграють 
комп'ютери, засоби масової комунікації й інформатики. 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 8; 10; 12; 14].  

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке наука? 

2. Яка структура наукового пізнання? 

3. Які інституції, колективи і підрозділи забезпечують 
здійснення наукової діяльності в Україні? 

4. З яких основних елементів складається наукова теорія? 

5. Як співвідносяться поняття „наукова ідея” та „наукова 
гіпотеза”? 

6. Які елементи можна виділити у структурі доказів? 

7. За якими критеріями прийнято класифікувати науки? 

8. Чому саме революції розмежовують різні етапи розвитку 

науки? 

9. Які характерні риси кожного із періодів у розвитку науки ви 

можете виділити? 

 

Тема 2. ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 
РОБОТИ 

 

План 

2.1. Поняття про методологію, методи, види і функції наукових 
досліджень. 
2.2. Методи досліджень на теоретичному рівні. 
2.3. Методи досліджень на емпіричному рівні. 
2.4. Методи досліджень на теоретичному і емпіричному рівнях. 

 

2.1. Процес пізнання, як основа будь-якого наукового 
дослідження, є складним і вимагає концептуального підходу на 
основі певної методології, застосування певних методик та методів. 
Методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, методів 

дослідження, які забезпечують отримання максимально об'єктивної, 
точної, систематизованої інформації про процеси та явища.  
Методологію розглядають також як: 
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- систему певних правил, принципів, операцій та прийомів 
дослідження і  форм побудови наукового знання; 
- вчення про методи пізнання та перетворення дійсності .  
Методологія виконує такі функції: 

- визначає способи здобуття наукових знань, які відображають 
динаміку процесів та явищ; 

- передбачає особливий шлях, за допомогою якого може бути 

досягнута науково-дослідна мета; 
- забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу чи 

явища, що вивчається; 
- допомагає введенню нової інформації; 
- забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і 
понять у науці; 
- створює систему наукової інформації, яка базується на 
об'єктивних явищах, і логіко-аналітичний інструмент наукового 
пізнання.  
Існують різні рівні методологічного аналізу: 
1. Конкретно-наукова методологія. 
2. Загальнонаукова методологія.  
3.  Філософська  або фундаментальна. 
Метод – в найбільш загальному випадку означає засіб 

досягнення мети, спосіб дослідження явища, який визначає плано-

мірний підхід до наукового пізнання та встановлення істини. Він 

виступає як сукупність певних правил, прийомів, способів, норм 

пізнання і дії. Він є системою приписів, принципів, вимог, що 
орієнтують суб'єкта у вирішенні конкретної задачі, досягненні 
певного результату у певній сфері діяльності. 

Методика  дослідження  – це система правил використання 
методів, прийомів та способів для проведення будь-якого 
дослідження.  
З огляду на сферу реалізації розрізняють загальні і спеціальні 

методи наукових досліджень. 
Залежно від того на якому рівні відбуваються наукові 

дослідження загальні методи пізнання умовно поділяються на 3 

групи: 

1. методи емпіричного дослідження, процесу накопичення 
фактів; 

2. методи теоретичних досліджень; 
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3. методи, які можуть бути застосовані як на емпіричному так і 
на теоретичному рівні. 
 

2.2.. Емпіричні методи пізнання відіграють велику роль у 
науковому дослідженні. Вони не лише є основою для закріплення 
теоретичних передумов, а й часто становлять предмет нового 
відкриття, нового наукового дослідження. До них відносять 
спостереження, порівняння, вимірювання  та експеримент. 

Спостереження – це систематичне, цілеспрямоване спеціально 
організоване сприйняття предметів і явищ об’єктивної дійсності які 
виступають об’єктами дослідження які переважно спираються на 
дані органів чуттів. 

Вимоги до спостереження: 
- навмисності; 
- планомірності; 
- цілеспрямованості; 
- вибірковості; 
- системності. 
Порівняння – це процес зіставлення предметів або явищ 

дійсності з метою встановлення подібності між ними і знаходження 
загального притаманного чи властивого кільком об’єктам 

дослідження. 
Вимоги до методу порівняння: 

- порівнюватись можуть тільки явища між якими може існувати 

певна об’єктивна спільність; 
- порівняння повинне здійснюватись за найважливішими, 

найсуттєвішими в контексті обраного завдання ознаками. 

Вимірювання – це сукупність дій що виконуються за допомогою 

засобів вимірюваної величини в прийнятих одиницях виміру. 
Елементи вимірювання: 
- об’єкт вимірювання; 
- еталони; 

- вимірювальні прилади; 

- методи вимірювання. 
Експеримент – це цілеспрямоване і активне втручання в хід 

процесу, що вивчається, зміна об’єкта чи його відтворення у 
спеціально створених і контрольованих умовах. 

Перевагами експерименту є те, що: 
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- у процесі експерименту можливе вивчення явища «у чистому 
вигляді» усунувши побічні фактори, які приховують основний 

процес; 
- можна досліджувати обрані властивості об’єктів, в тому числі і в 
експериментальних умовах; 

- умови в яких проведені дослідження можуть багаторазово 
відтворюватись при повторенні експерименту. 
 

2.3. До них відносять формалізацію, аксіоматичний метод, 

гіпотетико-дедуктивний метод і сходження від абстрактного до 
конкретного. 

Формалізація – це метод вивчення різноманітних об’єктів 
шляхом відображення їх змісту і структури у знаковій формі за 
допомогою штучних мов. 

Переваги формалізації: 
- забезпечує узагальненість підходу до вирішення проблем; 

- символіка надає стислості та чіткості фіксації значень; 
- однозначність символіки; 

- дає змогу формувати знакові моделі об’єктів і вивчення 
реальних ідей і процесів замінювати на вивчення цих явищ. 

Аксіоматичний  метод  – це засіб побудови наукової теорії, 
при якому без доведення приймаються деякі твердження (аксіоми), 

а потім використовуються для доведення інших тверджень (теорем) 

за логічними правилами. 

Для виводу теорем з аксіом (і взагалі одних формул з інших) 

формуються спеціальні правила виводу. Аксіоматичний метод є 
лише одним з методів побудови наукового знання. Він має 
обмежене застосування, оскільки вимагає високого рівня розвитку 
аксіоматизованої змістовної теорії. 

Гіпотетико-дедуктивний метод – це метод наукового пізнання, 
сутність якого полягає у створенні системи дедуктивно пов'язаних 

між собою гіпотез, з яких виводяться твердження щодо емпіричних 
фактів. 

Цей метод ґрунтується на виведені (дедукції) умовиводів з 
гіпотез та інших посилань, істинне значення яких невідоме. А це 
означає, що умовивід, отриманий на основі даного методу, буде 
мати лише ймовірнісний характер.  
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З логічної точки зору гіпотетико-дедуктивний метод являє 
собою ієрархію гіпотез, ступінь абстрактності й спільності яких 
збільшується залежно від віддаленості емпіричного базису. 

Сходження від абстрактного до конкретного – це метод 

теоретичного дослідження і викладу, який полягає у русі наукової 
думки від вихідної абстракції (однобічне, неповне знання) через 
послідовні етапи поглиблення і розширення пізнання до результату 
– цілісному відтворенню у теорії предмета, що досліджується.  

Передумовою даного метода є сходження від чуттєво-

конкретного до абстрактного, виокремлення у мисленні окремих 
сторін предмета та їх «закріплення» у відповідних абстрактних 
визначеннях. Рух пізнання від чуттєво-конкретного до абстрактного 
– це і є рух від одиничного до загального, тут домінують такі 
логічні прийоми як аналіз та індукція. 

 

2.4. До методів емпіричного і теоретичного рівнів відносяться: 
аналіз та синтез, індукція та дедукція, аналогія, моделювання, 
абстрагування, системний підхід, математично-статистичні методи. 

Аналіз – метод пізнання, що передбачає поділ об’єкта на 
складові частини з метою їх самостійного вивчення. Різновидом 

аналізу є поділ на класи предметів на підкласи – класифікація і 
періодизація. 

Синтез – об’єднання (реальне і розумове) різних сторін частини 

предмета в єдине ціле. Синтез це не довільне діалектичне 
поєднання розрізнених частин, шматочків цілого, а діалектична 
єдність з виділенням сутності. 

Аналіз і синтез діалектично взаємозалежні, вони з'являються як 
нерозривну єдність протилежностей. Аналіз і синтез буває: 

- прямій або емпіричний; 

- зворотній  або елементарно-теоретичний; 

- структурно-генетичний. 

Абстрагування – процес мисленнєвого відволікання від ряду 
несуттєвих, другорядних ознак, властивостей і відносин предметів 
та явищ, які вивчають з одночасним виділенням властивостей, що 
цікавлять дослідника. 

Процес абстрагування проходить два етапи: 

-  перший  етап:  виділення важливого в явищах і вста-
новлення незалежності або дещо слабкої залежності досліджуваних 
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явищ від визначених факторів (якщо об'єкт А не залежить 
безпосередньо від фактора Б, то можна відволіктися від останнього 
як несуттєвого). 

-  другий  етап:  він полягає у тому, що  один об'єкт замінюєть-
ся іншим, простішим, котрий виступає «моделлю» першого. 

Індукція – являє собою умовивід від часткового до загального, 
від окремих факторів до узагальнених, коли на основі знань про 
частини предметів класу робиться висновок про клас вцілому. Як 
метод індукція - це процес дослідного вивчення явищ під час якого 
здійснюється перехід від окремих фактів до загальних положень. 

Дедукція – такий умовивід у якому висновок про деякий 

елемент множини робиться на основі значення про загальні 
властивості всієї множини. 

Аналогія – встановлення схожості в деяких властивостях і 
відносинах між нетотожними об’єктами. На підставі виявленої 
схожості робиться узагальнення за аналогією. Аналогія дає не 
достовірні а вірогіднісні знання. 

Моделювання – це метод дослідження об'єктів на їх моделях. У 

логіці і методології науки модель – це аналог певного фрагменту 
реальності, породження людської культури, концептуально-

теоретичних образів тощо. Форми моделювання різноманітні і зале-
жать від використання моделей і сфери застосування моделювання. 
За характером моделей виокремлюють матеріальне (предметне) та 
ідеальне моделювання, яке виражене у відповідній знаковій формі. 

Метод моделювання має наступну структуру: 
- постановка задачі; 
- вибір моделі або її створення; 
- дослідження моделі; 
- перенесення значення з моделі на оригінал. 

Системний підхід – сукупність загальнонаукових 
методологічних принципів (вимог) в основі яких лежить розгляд 

об’єктів як систем. 

До числа цих вимог відносяться:  
а) виявлення залежності кожного елемента від його місця і 

функцій у системі з урахуванням того, що властивості цілого не 
можна звести до суми властивостей цих елементів;  
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б) аналіз того, наскільки поведінка системи зумовлена як 
особливостями її окремих елементів, так і властивостями її 
структури;  

в) дослідження механізму взаємодії системи і середовища;  
г) вивчення характеру ієрархічності, притаманного даній 

системі;  
д) забезпечення всебічного багатоаспектного опису системи;  

є) розгляд системи як динамічної цілісності, що розвивається. 
Статистичні методи – ґрунтується на врахуванні дії 

множинності випадкових факторів, які характеризуються стійкою 

частотою. У статистичних законах передбачення носять не 
достовірний, а вірогідний характер. 

Ці методи використовуються при дослідження масових явищ 

(при математичній статистиці, статистичній фізиці, квантовій 

механіці та синергетиці). 
Рекомендована література: [1; 2; 3; 7; 10; 13; 15]. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке методологія і які функції вона виконує? 

2. Які рівні методологічного аналізу можна виділити? 

3. Як співвідносяться поняття „метод” і „методика 
дослідження”? 

4. На які групи прийнято поділяти наукові дослідження залежно 
від цільового призначення та потреб практики? 

5. Які методи використовуються на емпіричному рівні 
дослідження? 

6. Які методи належать до теоретичного рівня дослідження? 

7. Які методи досліджень використовують як на емпіричному, 
так і на теоретичному рівнях? 

8. У чому особливості експерименту, як емпіричного методу 
наукового дослідження? 

9. Який із методів теоретичного дослідження ви використовуєте 
найчастіше? 

10. Які особливості застування системного підходу як наукового 

методу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

Тема 3. ПРОЦЕС НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

План 

3.1. Характеристика та етапи проведення наукового дослідження. 
3.2. Формулювання теми наукового дослідження. 
3.3. Визначення мети, завдань, об’єкта і предмета дослідження. 
3.4. Впровадження та ефективність наукових досліджень. 
 

3.1. Наукове дослідження – це цілеспрямоване вивчення, за 
допомогою наукових методів, явищ і аналізу впливу на них 

різноманітних факторів, а також вивчення взаємодії між ними з 
метою отримання переконливо доведених і корисне для науки і 
практики рішення. 

Метою наукового дослідження є: всебічне, об’єктивне вивчення 
явищ та процесів з метою отримання корисних для діяльності 
людини результатів, впровадження у виробництво нових ідей, 

приладів та підвищення його ефективності. 
Технологія наукового дослідження – це спосіб досягнення його 

мети за умов фіксованого поділу функцій між технічними засобами 

і органами людини, що відповідають можливостям та встановленні 
логіки дослідження. 

Етапи наукового дослідження: 

1. Вибір теми, завдання, проблеми науково-дослідної роботи. 

2. Підбір літератури, документів, матеріалів відповідно до 
обраної теми. 

3. Уточнення теми або проблеми. Складання змісту або плану 
роботи, визначення її актуальності, новизни, мети та завдання 
роботи. 

4. Формування гіпотези, наукового передбачення, припущення, 
роз’яснення причини, які зумовили даний наслідок. Вдало 
сформульована гіпотеза передбачає невизначеність результатів 
дослідження і спрямовує дослідження на доведення реальності 
існування передбачених припущень. 

5. Визначення завдань, підбір матеріалу. 
6. Визначення методології дослідження. 
7. Робота з систематизацією накопичуваного матеріалу, 

проведення аналізу наукових праць, тощо. 
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8. Аніліз результатів дослідження. На основі отриманих 
результатів про окремі явища визначаються дані, які 
характеризують досліджуваний комплекс вцілому. На цьому етапі 
матеріали обробляються, статистично порівнюються із гіпотезою та 
уточнюються. 

9. Складання розширеного плану науково-дослідної роботи, 

відповідно до змісту напрацьованого матеріалу. 
10. Літературне оформлення результатів дослідження. 

Готуються узагальнення, висновки, літературне оформлення. 
 

3.2. Вибір теми наукового дослідження є одним з відпові-
дальних етапів. Тема, яка обирається для дослідження, повинна 
бути пов'язана з основними напрямками розвитку галузі та 
науковими дослідженнями, які проводяться у вузі. 

Тема – це наукове завдання, що охоплює певну частину 
наукового дослідження. Вона базується на численних 
дослідницьких питаннях. Під науковими питаннями розуміють 
більш дрібні наукові завдання, що входять до колективної теми 

наукового дослідження. Результати вирішення завдань мають не 
лише теоретичне, але й практичне значення. Сукупність кількох тем 

становлять проблему.  
Під проблемою розуміють складне наукове завдання, яке 

охоплює значну галузь дослідження і має перспективне значення. 
Розв'язання проблеми ставить загальне завдання – зробити 

відкриття; відкрити новий напрям у дослідженнях; розробити новий 

підхід до розв'язання проблеми. Комплексна проблема включає 
кілька проблем. 

Постановка (вибір) теми є складним, відповідальним 

завданням і включає кілька етапів. 

Перший етап – формулювання проблеми. На основі аналізу 
суперечностей досліджуваного напряму формулюють основне 
питання (проблему) і в загальних рисах – очікуваний результат. 

Другий етап містить розробку структури проблеми. Виділяють 
теми, підтеми, питання. З кожної теми окреслюють орієнтовні межі 
дослідження. 

На третьому етапі визначають актуальність проблеми на 
даному етапі розвитку науки. Для цього до кожної теми висувають 
кілька заперечень і на основі аналізу методом дослідницького 
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наближення виключають заперечення на користь реальності даної 
теми. Після цього остаточно формують структуру проблеми й 

позначають умовним кодом теми, підтеми, питання. 
Після обґрунтування проблеми і визначення її структури 

науковець (чи колектив) самостійно обирає тему дослідження. До 
обраної теми висувається низка вимог. 

По-перше, тема має бути актуальною, тобто важливою, такою, 

що вимагає вирішення в теперішній час. 
По-друге, тема повинна вирішувати нове наукове завдання. Це 

означає, що тема в такій постановці ніколи не розроблялась і не 
розробляється зараз, тобто не дублюється. Усе те, що вже відомо, не 
може бути предметом наукового дослідження. 

По-третє, тема має бути значущою. Для наукових досліджень 
така вимога є тим елементом, який визначає престиж вітчизняної 
науки і становить фундамент для прикладних досліджень. 

По-четверте, тема повинна відповідати профілю наукового 
колективу. Кожен науковий колектив має свій профіль, 
кваліфікацію, компетентність. 

 

3.3. За результатами опрацювання інформації роблять 
методологічні висновки, в яких підводять підсумок критичного 
аналізу. У висновках має бути висвітлено такі питання: актуальність 
і новизна теми; останні досягнення в галузі теоретичних і 
прикладних досліджень з теми; наукова доцільність виконання 
нового дослідження. 

На основі зазначених висновків формулюють у загальному 
вигляді мету й конкретні завдання наукового дослідження, а також 

визначають об'єкт і предмет дослідження.  
Мета дослідження – це поставлена кінцева ціль, кінцевий 

результат, на який спрямоване все дослідження. Тільки вдумливий, 

самостійний аналіз прочитаного дозволить переконатися у своїх 
судженнях, закріпити думку, поняття, уявлення. Формулювання 
мети зазвичай починається словами: «розробити методику (модель, 
критерії, вимоги, основи, тощо)», «обґрунтувати...», «виявити...», 

розкрити особливості... », виявити можливості використання...» 

тощо. 

Об’єктом дослідження прийнято називати те, на що 
спрямована пізнавальна діяльність дослідника. Це процес або 
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явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для 
дослідження. Об'єктом наукового дослідження виступає 
навколишній матеріальний світ та форми його відображення у 
людській свідомості людей, які існують незалежно від нашої 
свідомості, відбираються відповідно до мети дослідження. 

Предмет дослідження – це теоретичне відтворення тих 

суттєвих зв'язків і відношень, які підлягають безпосередньому 
вивченню Предметом є властивості, характерні для наукового 
пізнання, визначення певного «ракурсу» дослідження як 
припущення про найсуттєвіші для вивчення обраної проблеми 

характеристики об'єкта.  
Щодо завдань дослідження, то, як правило, їхня кількість може 

коливатись у межах від трьох до восьми. При цьому важлива роль 
належить науковому керівникові. Він обмежує і спрямовує пошук, 
допомагає розібратися у великому потоці первинної та вторинної 
інформації, відкинути другорядні джерела. 

 

3.4. Кінцевою формою реалізації результатів науково-дослідної 
роботи є створення наукової продукції (теоретичні та науково-

методологічні положення, методики, рекомендації).  
Впровадження результатів дослідження в практику – це 

початок застосування або передача результатів дослідження для 
практичного використання. 

Зазвичай, здача замовнику закінчених робіт оформляється актом 

здачі приймання закінченої науково-дослідної роботи за темою, 

який складає комісія за участю замовника та виконавця. 
Впровадження закінчених досліджень включає дослідне 
випробування розроблених методик, рекомендацій, інструкцій, які 
мають прикладний характер. Результати дослідних випробувань 
наукових розробок оформляються відповідним протоколом. Якщо в 
ході дослідного випробування виявлено недоробки, то виконавець 
вживає необхідних заходів для їх усунення. Отже, наукове 
дослідження вважається завершеним, якщо його результати здані 
замовнику, відповідають технічному завданню на його виконання, 
оформлені актом на приймання роботи спеціальної комісії. 

Якщо дослідження носять методологічний характер, то їх 
практична значущість може полягати в публікації основних 
результатів дослідження на сторінках монографії, підручників, 
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наукових статей, у наявності авторських свідоцтв, актів про 
впровадження; в апробації результатів дослідження на науково-

практичних конференціях; у використанні наукових розробок в 
навчальному процесі закладів освіти; у розробці державних і 
регіональних програм розвитку тієї чи іншої галузі; використанні 
результатів дослідження для підготовки нових нормативних 

методичних документів тощо. 

Ефект дослідження – сукупність добутих наукових, 

економічних і соціальних результатів. Результат зіставлення ефекту 
із витратами на його досягнення характеризує ефективність 
наукового дослідження. 

Таким чином, ефективність наукових досліджень 

визначається на основі співвідношення економічного ефекту і 
витрат на науково-дослідні роботи: 

..

..

..

äí

äí
äí Ñ

Å
Å

∆
= , (1.1) 

де ..äíÅ  – ефективність науково-дослідних робіт; 

..äíÅ∆  – приріст економічного ефекту від наукових досліджень; 

..äíÑ  – витрати на проведення науково-дослідних робіт. 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 10; 12; 14; 16]. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке наукове дослідження? 

2. Які головні етапи наукового дослідження? 

3. Як співвідносяться між собою наукова проблема та наукове 
завдання? 

4. З яких етапів складається постановка (вибір) теми наукового 
дослідження? 

5. Яким вимогам повинна відповідати тема наукового 
дослідження? 

6. Яким чином формулюється мета наукового дослідження? 

7. Як співвідносяться предмет і об’єкт дослідження? 

8. Яким чином формулюються завдання наукового дослідження? 

9. Які види ефекту від наукових досліджень ви знаєте? 

10. Яким чином розраховується ефективність наукових 

досліджень? 
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Тема 4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

План 

4.1. Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній 

роботі. 
4.2. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. 

4.3. Техніка роботи зі спеціальною літературою. 

 

Інформація для дослідника є предметом і результатом його 
праці. Осмислюючи та опрацьовуючи потрібну інформацію, 

дослідник видає специфічний продукт – якісно нову інформацію.  

Наукова інформація – це логічна інформація, яка отримується в 
процесі пізнання, адекватно відображає закономірності 
об'єктивного світу і використовується в суспільно-історичній 

практиці.  
Інформацію поділяють на: 

- оглядову (вторинну) огляд наукових матеріалів;  
- релеративну, що міститься в описах прототипів наукових 

завдань; 
- реферативну (вторинну), що міститься в анотаціях, резюме, 

рефератах; 
- сигнальну (вторинну) – інформацію попереднього 

повідомлення; 
- довідкову (вторинну) – систематизовані короткі відомості в 

будь-якій галузі знань. 
Науково- інформаційна  діяльність  – сукупність дій, 

спрямована на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і 
держави, що полягає в збиранні, аналітико-синтетичній обробці, 
фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні інформації. 
При опрацюванні інформації її можна поділити на дві групи: 
Первинна  інформація  – це вихідна інформація, яка є 

результатом безпосередніх соціологічних експериментальних 
досліджень, вивчення практичного (фактичні дані, зібрані 
дослідником, їх аналіз і перевірка). 
Вторинна  інформація  – це результат аналітичної обробки та 

публікації інформації з теми дослідження (опубліковані документи, 

огляд інформації з теми). Це:  
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- інформаційні видання (сигнальна інформація, реферативні 
журнали, експрес-інформація, огляди); 

- довідкова література (енциклопедії, словники); 

- каталоги і картотеки; 

- бібліографічні видання (рис .  1.1).  
 

 

 

Рис.1.2. Загальна схема процесу збору та аналізу наукової 
інформації 
 

Основні джерела науково-технічної інформації можна 
згрупувати в такому вигляді: 

1. Монографія. 
2. Збірник. 
3. Періодичні видання. 
4. Спеціальні випуски технічних видань. 
5. Патентно-ліцензійні видання (патентні бюлетні). 
6. Стандарти. 

7. Навчальна література.. 
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8. Надруковані документи. 

До основних видів довідкових видань належать: 
Енциклопедія – наукове або науково-популярне довідкове 

видання, яке містить найістотнішу інформацію з усіх або окремих 
галузей знань та практичної діяльності. Енциклопедії відображають 
рівень науки і культури своєї епохи. Енциклопедії поділяються на 
універсальні та галузеві. 

Словник – довідкове видання, що містить впорядкований 

перелік мовних одиниць (слів, словосполучень тощо) з короткими 

їх характеристиками або характеристиками позначених ними 

понять або з перекладом іншою мовою. Словники бувають 
філологічні і термінологічні. 

Довідники – видання, що містить короткі відомості наукового, 

виробничого і прикладного характеру з певного питання. 
 

4.2. Довідково-бібліографічний апарат (ДБА) – це сукупність 
довідкових і бібліографічних знань, бібліотечних каталогів та 
картотек, призначених для інформування і популяризації творів 
друку та інших документів залежно від інформаційних потреб 

користувачів. 
Складовою частиною ДБА є система каталогів і картотек – 

сукупність планомірно організованих, взаємопов’язаних 

бібліотечних каталогів та бібліографічних картотек, які 
доповнюють одне одного, розкривають склад і зміст фондів 
бібліотеки в різних аспектах. 

Каталог – це розташовані в порядку алфавіту картки з описом 

видань. 
За структурою, тобто за способами групування бібліографічних 

записів, існує кілька видів каталогів, а найбільше поширені три: 

абетковий, систематичний та предметний. 

Алфавітні  каталоги  містять картки на книги, розташовані в 
алфавітному порядку прізвищ авторів чи назв незалежно від змісту. 
За ними можна встановити, які твори того чи іншого автора є в 
бібліотеці. Картки каталогу розставлені за першим словом 

бібліографічного опису книги: прізвища автора або назви книги, яка 
не має автора. Якщо перші слова співпадають, картки 

розставляються за другим словом. Картки авторів з однаковим 

прізвищем – за алфавітом їх ініціалів тощо.  
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Систематичні  каталоги  містять картки на книги, в яких 
назви робіт розташовані за галузями знань, згідно з діючою 

класифікацією науки. Послідовність розміщення карток відповідає 
визначеній бібліографічній класифікації – УДК чи ББК. 

Предметні  каталоги  містять картки з назвами творів з 
конкретних проблем і питань одного змісту (предметними 

рубриками). Він  є  зручним  для  дослідника ,  оскільки  
концентрує близькі за змістом матеріали в одному місці, полегшує 
роботу з каталогом, допомагає користувачам і бібліотекарям 

знаходити потрібну рубрику. 
У бібліотеках застосовується інформаційно-пошукова мова 

(ІПМ) бібліотечно-бібліографічного типу: універсальна  
десяткова  класифікація  (УДК)  і бібліотечно-
бібліографічна  класифікація  (ББК).  

Універсальна десяткова класифікація. Універсальна десяткова 
класифікація (УДК) є міжнародною системою класифікації творів 
друку й документальних матеріалів. УДК охоплює всі області 
людських знань, її розділи органічно пов'язані між собою. 

В основі структури УДК – принцип  десяткових  дробів .  Для 
позначення відділів застосовуються арабські цифри, зрозумілі у всіх 

країнах, що робить УДК загальнодоступною міжнародною 

системою. Десятковий принцип структури дозволяє безмежно 
розширювати її шляхом додавання нових цифрових позначень до 
існуючих, не змінюючи системи в цілому. 
Таблиці УДК розподіляються на основні  та допоміжні .  
Розподіл таблиць на основні та допоміжні базується на 

особливостях понять, які в них відображені. Основна таблиця 
містить у собі поняття, специфічні для певних галузей науки, 

техніки, мистецтва тощо. До допоміжних таблиць віднесені 
поняття, що повторюються, загальні для всіх або багатьох розділів 
(загальні визначники), або ті, що застосовуються лише в одному 
розділі (спеціальні визначники). 

Основна таблиця 

Відповідно до десяткової системи всю сукупність знань 
розділено на десять  основних  класів:  

1. Загальний відділ. 

2. Філософія. Психологія. 
3. Релігія. Теологія. 
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4. Суспільні науки. (Статистика. Політика. Економіка тощо). 
5. (вільний з 1961 р). 
6. Математика та природничі науки. 

7. Прикладні науки. Медицина. Техніка. 
8. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт. 
9. Мова. Мовознавство. Художня література. 
Літературознавство. 

Географія. Біографії. Історія. 

Кожен з цих класів поділено на десять розділів, які, у свою 

чергу, поділяються на десять підрозділів тощо. 

Для полегшення читання і для кращої наочності після кожного 
третього знака ставиться крапка. 
Індекси УДК побудовані так, що кожна наступна цифра, що 

приєднується до індексу, не змінює попереднє значення, а лише 
уточнює, визначаючи більш конкретне поняття. 
 

4.3. Доповідь, реферат, курсова (дипломна) робота мають бути 

пов'язані з інформаційними матеріалами і містити огляд літератури 

за тематикою дослідження, а це вимагає від дослідника 
наполегливої праці з науковою літературою. 

Уміти працювати з книгою – це означає швидко розбиратися в 
ї ї  структурі, правильно оцінювати і фіксувати в зручній формі все, 
що здається цікавим і потрібним, для виконання наукового 
дослідження. 
Вважається, що вивчення літератури з обраної теми слід 

починати із загальних робіт, щоб мати уявлення щодо основних 
питань, близьких до теми дослідження, а потім вести пошук нових 
видань спеціальної літератури. 

При чому на першому етапі слід охопити якомога більше 
джерел, а потім поступово «відсіювати» зайві видання. Однак 
продуктивнішою є методика, за якою від самого початку роботи 

свідомо обмежується коло джерел, а вивчення починається саме з 
тих, що мають безпосереднє відношення до теми наукового 
дослідження. Як показує досвід, надмірне коло джерел інформації 
на довгий час гальмує вирішення конкретної наукової проблеми. 

Етапи вивчення наукових джерел інформації можна 

поділити на: 

- загальне ознайомлення з вирішенням наукової проблеми; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

- побіжний перегляд відібраної літератури і систематизація її 
відповідно до змісту роботи і черговості вивчення, опрацювання; 

- читання за послідовністю розміщення матеріалу; 
- вибіркове читання окремих частин; 

- виписування потрібного матеріалу для формування тексту 
науково-дослідної роботи; 

- критичне оцінювання записаного, редагування і чистовий 

запис як фрагменту тексту наукової роботи (статті, монографії, 
курсової (дипломної) роботи, дисертації тощо). 
Рекомендована література: [1; 2; 3; 5; 6; 11; 19; 20]. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке наукова інформація і яким чином вона поділяється? 

2. Чим відрізняється первинна і вторинна інформація? 

3. Які можуть бути джерела науково-технічної інформації? 

4. Які видання належать до довідкових видань? 

5. Що таке довідково-бібліографічний апарат? 

6. Які види каталогів ви знаєте і чим вони відрізняються? 

7. Що передбачає довідково-бібліографічна робота бібліотеки? 

8. Які принципи застосування універсальної десяткової 
класифікації? 

9. Які характерні відмінності має бібліотечно-бібліографічна 
класифікація? 

10. Що передбачає техніка роботи зі спеціальною літературою? 

 

Тема 5. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ І ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 
План 

5.1. Загальні вимоги до науково-дослідної роботи. 

5.2. Правила оформлення науково-дослідної роботи. 

5.3. Мова і стиль наукової роботи. 

 

5.1. Виконана науково-дослідна робота подається у формі звіту. 
Це документ, що містить вичерпні систематизовані відомості про 
виконану роботу. При його складанні слід дотримуватись таких 
вимог, як чіткість і логічна послідовність викладу матеріалу, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

переконливість аргументації, чіткість формулювань, що виключає 
можливість неоднозначного тлумачення, конкретність викладу 
результатів роботи; обґрунтованість рекомендацій і пропозицій. 

При підготовці результатів науково-дослідної роботи можна 
користуватися наступними методичними прийомами викладу 
наукового матеріалу: послідовним, цілісним і вибірковим. 

Послідовний виклад матеріалу передбачає логічно зумовлену 

схему підготовки публікації: формулювання задуму і складання по-

переднього плану; відбір і підготовка матеріалів; групування 
матеріалів; обробка рукопису. Його недоліком є нераціональне 
використання часу. Поки автор не закінчив повністю чергового 
розділу, він не може перейти до наступного. Проте, матеріал, що 
майже не потребує чорнової обробки, чекає на свою чергу і лежить 
без руху. 

Цілісний виклад передбачає написання всієї праці в чорновому 
варіанті, а потім обробку в частинах і деталях, внесення доповнень і 
виправлень. Його перевага полягає в тому, що майже вдвічі 
економиться час при підготовці остаточного варіанту рукопису. 
Разом з тим, існує небезпека порушення послідовності викладу 
матеріалу. 

Вибірковий виклад матеріалу часто використовується 
дослідниками. По мірі готовності матеріалу автор обробляє його в 
будь-якій зручній для нього послідовності. Необхідно кожен розділ 
доводити до кінцевого результату, щоб при підготовці всієї праці її 
складові були майже готові до опублікування. 
Послідовність підготовки результатів науково-дослідної 

наступна. 
Формулювання задуму здійснюється на першому етапі роботи. 

Слід чітко визначити: мету даної роботи; коло читачів, на яке вона 
розрахована; матеріали, які в ній надаватимуться; передбачувана 
повнота й деталізація викладу; теоретичне чи практичне 
спрямування; ілюстративні матеріали, необхідні для розкриття її 
змісту. Визначається назва праці, яку потім можна корегувати. 

На етапі формулювання задуму бажано скласти попередній план 

роботи, інколи на вимогу видавництва – план-проспект. План-

проспект відбиває задум праці й відтворює структуру майбутньої 
публікації. 
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Відбір і підготовка матеріалів передбачають ретельний вибір 
вихідного матеріалу: скорочення до бажаного обсягу, доповнення 
необхідною інформацією, об'єднання розрізнених даних, уточнення 
таблиць, схем, графіків. Підготовка матеріалів може здійснюватися 
в будь-якій послідовності, окремими частинами, без попередньої 
детальної обробки. Головне – підготувати матеріали в повному 
обсязі для подальших етапів роботи над рукописом. 

Групування матеріалу передбачає вибір варіанта його 
послідовного розміщення згідно з планом роботи. Паралельно з 
групуванням матеріалу визначається рубрикація праці, тобто поділ 
її на логічно підпорядковані елементи – частини, розділи, 

підрозділи, пункти. Правильність формулювань і відповідність назв 
рубрик можна перевірити на комп'ютері. За інших умов це можна 
зробити через написання заголовків на окремих смугах паперу. 
Спочатку вони розкладаються в певній послідовності, а потім 

приклеюються до відповідних матеріалів. Результатом цього етапу є 
логічне поєднання складових рукопису, створення його чорнового 
макету, який потребує подальшої обробки. 

Обробка рукопису складається з уточнення його змісту, 
оформлення й літературної правки. Цей етап ще називають 
роботою над чистовим рукописом. 

Шліфування тексту рукопису починається з уточнення його зміс-
ту й структури. Перевіряється й критично оцінюється кожен висно-

вок, кожне речення, кожне окреме слово, а крім того, відповідність 
назви роботи й назв розділів і підрозділів їхньому змісту, логічність 
і послідовність викладу матеріалу. Доцільно ще раз проаналізувати 

аргументованість основних положень, наукову новизну, теоретичну 
й практичну значущість роботи, її висновки і рекомендації. Слід 

мати на увазі, що однаково недоречними є надмірний лаконізм і 
надлишкова деталізація у викладі матеріалу. Допомагають 
сприйняттю змісту роботи таблиці, схеми, графіки тощо. 

Наступний етап роботи над рукописом – перевірка 

правильності його оформлення. Це стосується рубрикації 
посилань на літературні джерела, цитування, написання чисел, 
знаків, фізичних і математичних величин, формул, побудови 

таблиць, підготовки ілюстративного матеріалу, створення 
бібліографічного опису, бібліографічних покажчиків тощо. Для 
оформлення друкованих видань існують спеціальні правила, тому 
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слід керуватися державними стандартами, довідниками, 

підручниками, вимогами видавництв і редакцій. 

Заключний етап – це літературна правка. Її складність 
залежить від мовностильової культури автора, від того, як 
здійснювалася попередня підготовка рукопису. Водночас з 
літературною правкою автор вирішує, як розмістити текст і які 
виділення потрібно в ньому зробити. 

Звіт про виконану науково-дослідну роботу (НДР) має складати-

ся з трьох частин: вступна частина, основна частина, додатки. 

Вступна частина містить такі структурні елементи: 

- обкладинку (сторінки 1 і 2 обкладинки); 

- титульний аркуш; 

- список авторів; 
- реферат: 
- зміст; 
- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і 

термінів; 
- передмову. 
Основна частина складається з: 
- вступу; 
- суті звіту; 
- висновків; 
- рекомендацій; 

- переліку посилань. 
Додатки розміщують після основної частини звіту. 
 

5.2. Оформлення звіту про науково-дослідну роботу 

регламентовано Державним стандартом України ДСТУ3008-95 
«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 
оформлення». Стандарт встановлює основні вимоги щодо звітів із 
завершених НДР, а також правила друкування звіту. 
Текст друкують машинописним або комп'ютерним способом, 

дотримуючись полів: ліве – не менше 30 мм, праве – не менше 10, 

верхнє – не менше 15, нижнє – не менше 20 мм – через півтора або 
два інтервали, а при друкуванні за допомогою комп'ютера 
використовують шрифт Times New Roman текстового редактора 
Microsoft Word розміром 14 пунктів з полуторним міжрядковим 

інтервалом. Формат паперу А4 (210 х 297 мм). 
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Титульний аркуш є першим аркушем роботи і включає такі дані: 
обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності (якщо 
необхідно); ідентифікатори звіту; міжнародний стандартний 

книжковий номер (ISBN - International Standard Book Number) або 
міжнародний номер серійного видання ( ISSN - International 

Standard Serial Number ) – наводять для звітів, котрі видаються; 
відомості про виконавця роботи – юридичну особу (організацію) 

або фізичну особу; грифи затвердження та погодження; повна назва 
документа; підписи відповідальних осіб, включаючи керівника 
роботи; рік складення (затвердження) звіту. 
Список виконавців включає прізвища всіх відповідальних 

виконавців, виконавців і співвиконавців (авторів роботи), які брали 

творчу участь у роботі, із зазначенням їх посад, наукових ступенів, 
вчених звань. Якщо виконавець роботи тільки один, його прізвище і 
підпис поміщають на титульному аркуші. 
Реферат призначений для ознайомлення зі звітом. Він має бути 

стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють 
прийняти рішення про доцільність читання всього звіту. Реферат 
має бути розміщений безпосередньо за списком авторів, починаючи 

з нової сторінки. Тексту реферату при виданні звіту передує повний 

бібліографічний опис звіту, який виконують відповідно до вимог 
чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Реферат 
повинен містити: 

- відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість 
ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком 

посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додатків); 
- текст реферату, в якому зазначають дані про об'єкт 

дослідження або розроблення; мету роботи; методи дослідження та 
апаратуру; результати та їх новизна; основні конструктивні, 
технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та 
показники; ступінь впровадження; взаємозв'язок з іншими 

роботами; рекомендації щодо використання результатів роботи; 

галузь застосування; економічну ефективність; значущість роботи 

та висновки; прогнозні припущення про розвиток об'єкта 
дослідження або розроблення; 

- перелік ключових слів повинен включати від 5 до 15 слів у 
називному відмінку. 
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Реферат належить виконувати обсягом не більш як 500 слів, і, 
бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4. 

Зміст включає перелік умовних позначень, символів, одиниць, 
скорочень і термінів; передмову; вступ; послідовно перелічені назви 

всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають 
заголовки) суті звіту; висновки; рекомендації; перелік посилань; 
назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. У 

змісті можуть бути перелічені номери й назви ілюстрацій та 
таблиць з зазначенням сторінок, на яких вони вміщені. 
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і 

термінів містить всі прийняті у звіті малопоширені умовні 
позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у 
переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з 
нової сторінки. 

Вступ до звіту про виконану НДР повинен містити оцінку стану 
досліджуваної науково-дослідної проблеми, провідні фірми та про-

відних вчених і фахівців даної галузі; світові тенденції розв'язання 
поставлених задач; актуальність даної роботи та підставу для її ви-

конання; мету роботи та галузь застосування. 
Основна частина повинна містити: 

- вибір напряму дослідження; 
- сутність теоретичних та/або експериментальних досліджень; 
- узагальнення й оцінку результатів досліджень. Науково-дослідна 

робота має відображати: 
- обґрунтування вибору обраного напряму дослідження; методи 

вирішення завдань та їх порівняльну оцінку; розробленість 
загальної методики виконання дослідження, аналіз та узагальнення 
існуючих результатів; 

- характер і зміст виконаних теоретичних або прикладних 
досліджень; 

- оцінку повноти вирішення поставленого завдання, відповідність 
виконаного дослідження програмі, оцінку достовірності отриманих 
результатів, обґрунтування необхідності проведення додаткових 
досліджень. 
Висновки повинні містити стислий підсумок результатів 

виконаної науково-дослідної роботи чи окремих її етапів, 
пропозиції щодо їх використання, включаючи впровадження. Слід 

зазначити наукову, соціальну значущість результатів роботи. 
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У звіті на ґрунті одержаних висновків можуть наводитись 
рекомендації. У рекомендаціях визначають подальші роботи, які 
вважають необхідними, приділяючи основну увагу пропозиціям 

щодо ефективного використання результатів дослідження чи 

розроблення. Вони повинні мати конкретний характер і бути 

повністю підтверджені звітною роботою. Їх вміщують після 
висновків, починаючи з нової сторінки. 

У списку використаних джерел наводиться повний 

бібліографічний опис монографій, наукових збірників, статей, 

архівних та інших документів, що були використані при виконані 
науково-дослідної роботи. Методику складання бібліографічного 
опису і списків наведено нижче. 
У додатки, за необхідності, включають допоміжні матеріали 

щодо звіту (таблиці, ілюстрації, акти тощо). 

 

5.3. Мова і стиль наукової роботи як частина писемної наукової 
мови складалися під впливом так званого академічного етикету, 
сутністю якого є інтерпретація власної та запозичених точок зору з 
метою обґрунтування наукової істини.  

Для наукового тексту характерними є смислова завершеність, 

цілісність і складність викладу. Найважливішим засобом 

вираження логічних зв'язків тут є спеціальні функціонально-

синтаксичні засоби, що вказують на послідовність розвитку думки 

(спочатку, насамперед, потім, по-перше, по-друге, отже і таке інше), 
заперечення (проте, тимчасом, але, тоді як, однак, аж ніяк), 
причинно-наслідкові відношення (таким чином, тому, завдяки 

цьому, відповідно до цього, внаслідок цього, крім того, до того ж), 

перехід від однієї думки до другої (перш ніж: перейти до., 

звернімося до., розглянемо, зупинимось на., розглянувши., 

перейдемо до., треба зупинитися на., варто розглянути.), результат, 
висновок (отже, значить, як висновок, на закінчення зазначимо, все 
сказане дає змогу зробити висновок, підсумовуючи, слід сказати.).  

Завдяки спеціальним термінам стає можливим у стислій та 
економній формі давати розгорнуті визначення і характеристики 

наукових фактів, понять, процесів, явищ. Треба добре пам'ятати, що 

науковий термін – це не просто слово, а втілення сутності даного 
явища. Отже, добирати наукові терміни і визначення необхідно 
дуже уважно. Не можна довільно змішувати в одному тексті різну 
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термінологію, пам'ятаючи, що кожна галузь науки має свою, 

властиву тільки їй термінологічну систему.  
Лексика наукових текстів також досить специфічна. Вона 

покликана, з одного боку, визначати логічні зв'язки між частинами 

висловлювань (наприклад, «навести результати», «як показав 
аналіз», «на підставі отриманих даних», «підсумовуючи сказане», 

«звідси випливає, що» і таке інше), а з другого боку, позначати 

певні поняття, будучи, по суті, термінами (наприклад, «навколишнє 
середовище», «вікові особливості» і таке інше). 
Рекомендована література: [1; 2; 3; 4; 10; 13; 15]. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які вимоги та методичні прийоми використовують при 

підготовці результатів науково-дослідної роботи? 

2. Яка послідовність підготовки результатів науково-дослідної 
роботи? 

3. З яких частин повинен складатися Звіт про виконану науково-

дослідну роботу? 

4. Який документ встановлює правила оформлення звітів про 

виконану науково-дослідну роботу? 

5. Які основні правила подання ілюстрацій, таблиць та формул? 

6. Які особливості оформлення цитат, посилань та 
інформаційних джерел? 

7. Які характерні особливості наукового стилю можна виділити? 

8. Яку лексику використовують при підготовці звітів з науково-

дослідної роботи? 

 

Тема 6. ВИДИ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 

СТУДЕНТІВ 

 

План 

6.1. Реферат - найпростіший вид навчально-дослідницької роботи 

студента. 
6.2. Курсова робота – навчально-дослідницька робота студентів. 

 
6.1. Реферат (доповідати, повідомляти) – доповідь на певну 

тему, що передбачає огляд відповідних літературних та інших 
джерел, виклад змісту наукової роботи, книжки, статті тощо. 
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Реферат викладають своїми словами, використовуючи при цьому 
особливо значущі визначення, цитати, а також висловлювання, з 
якими референт не згоден. Цитування зумовлює посилання на 
джерело із зазначенням сторінок. Аналогічними  є вимоги і до 
виявлених думок авторів наукових робіт, якщо вони містять 
важливі положення, висновки.  

План реферату дослідник складає особисто. Композиція 
реферату повинна охоплювати такі обов’язкові компоненти: 

1. Вступ. 

2. Головна частина. 
3. Висновки. 

Робота над рефератом відбувається з дотриманням такого 
порядку: 

1. Вибір або формування теми. З’ясування форми реферату, яка 
відповідає його меті. 

2. Обмірковування теми, складання попереднього плану 
реферату. 

3. Ознайомлення з науковою літературою, що відповідає темі 
роботи. Вибір джерел, що розкривають тему. 

4. Формування мети реферату, коригування його первинного 
плану. 

5. Виклад матеріалу відповідно до складеного плану.  
Кожний реферат має бути індивідуальною роботою, в ньому 

простежуватимуться особливості мислення, творча менера автора. 
Водночас він повинен відповідати таким вимогам до його 
оформлення: 

- використання паперу типового формату (А4); 

- скріплення і про нумерування сторінок; 
- правильне оформлення титульної сторінки; 

- подання списку літератури; 

- недопустимість жодних надмірностей в оформленніі, які не 
стосуються змісту реферату. 

 

6.2. Курсова робота є одним із видів наукової роботи, 

самостійним навчально-науковим дослідженням студента, 
виконується на кожному курсі з певної дисципліни або з двох-трьох  

дисциплін одного спрямування. Виконання курсової роботи має 
за мету дати студентам навички проведення наукового дослідження, 
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розвинути у них навички творчої самостійної роботи, оволодіння і 
спеціальними методами сучасних наукових досліджень, 
поглибленим вивченням будь-якого питання, теми навчальної 
дисципліни. Згідно з Положенням про організацію навчального 
процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота 
виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення 
знань, одержаних студентами за час навчання та застосування до 

комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика 
курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і 
тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху. 
Керівництво здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими 

викладачами профілюючих кафедр. Термін виконання курсових 
робіт визначається робочим навчальним планом.  

Процес виконання курсової роботи поділяється на декілька 

етапів, а саме:  
- вибір теми курсової роботи;  

- підготовка до написання курсової роботи;  

- складання плану роботи;  

- формування тексту курсової роботи;  

- оформлення роботи;  

- захист курсової роботи.  

У процесі підготовки до написання курсової роботи 

підбираються й вивчаються літературні джерела, складається 
бібліографія. Дієву допомогу студенту в цьому надає науковий 

керівник, а також працівники бібліотек. Самостійний пошук 
літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних 
каталогів (систематичного, алфавітного), реферативних журналів, 
бібліографічних довідників. Особливу увагу слід звернути на 
періодичні видання: газети, журнали, де можна знайти останні 
результати досліджень спеціалістів. Важливо підібрати джерела 
сучасної зарубіжної літератури. Методика вивчення літератури, як 
основа наукового дослідження в курсовій роботі, залежить від 

характеру й індивідуальних особливостей студента - 

загальноосвітнього рівня й спеціальної підготовки, ерудиції та 
особливостей пам’яті, звичок і працездатності. Разом з є доцільним 

дотримання загальних правил опрацювання літератури. Спочатку 
потрібно ознайомитись з основною літературою (підручниками, 

теоретичними статтями), а потім - прикладною (законодавчими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

актами, інструктивними матеріалами, статтями про конкретні 
дослідження чи досвід господарювання тощо). Вивчення складних 
джерел (монографій) слід починати лише після опрацювання 
простіших (підручників). Вивчення книг передує вивченню статей 

давніших видань - найновіших джерел.  

Відібрана література підлягає уважній обробці. Попереднє 
ознайомлення включає побіжний огляд змісту, читання передмови, 

анотації. Розділи, що мають особливе значення для курсової роботи, 

старанно обробляють, звертаючи особливу увагу на ідеї й 

пропозиції щодо вирішення проблемних питань обраної теми, 

дискусійні питання, наявність різних точок зору й протиріч.  

У процесі опрацювання літератури на окремих аркушах або 
картках роблять конспективні записи, виписки з тексту, цитати, 

цифровий матеріал. При цьому слід обов’язково робити повні 
бібліографічні записи джерел: автора, назва книги (статті), 
видавництва (назви журналу), року видання, обсягу книги (номеру 
журналу), номеру сторінки з тим, щоб використати ці записи для 
підготовки списку використаної літератури й зробити необхідні 
посилання на джерела в тексті курсової роботи. 

Попереднє ознайомлення з літературними джерелами є основою 

для складання плану курсової роботи. План включає: вступ; 3-4 

взаємопов’язані і логічно побудовані питання, що дозволяють 
розкрити тему; висновки. Самостійно складений студентом план 

обговорюються з науковим керівником, у разі необхідності 
коригується й після цього затверджується. Формування тексту 

курсової роботи відбувається шляхом систематизації й обробки 

зібраних матеріалів з кожної позиції плану. До тексту вносяться 
тільки старанно підібрані й цілеспрямовано проаналізовані 
матеріали. На цьому ж етапі виконуються обчислення, 
обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, 

підбирається ілюстративний матеріал (графіки, рисунки, таблиці).  
У процесі роботи визначається необхідність доповнення 

додатковими матеріалами. Одержаний чорновий варіант курсової 
роботи доповнюється, уточнюються деякі положення, остаточно 
формулюються й пропозиції. Текст курсової роботи повинен бути 

відредагованим, стилістично витриманим як наукове дослідження.  
Рекомендована література: [1; 2; 3; 4; 10; 13; 15]. 
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Питання для самоконтролю 

1. Назвіть види навчально-дослідницьких робіт студентів? 

2. Охарактеризуйте сутність реферату, як навчально-

дослідницьку роботу студентів. 
3. Охарактеризуйте сутність курсової роботи, як навчально-

дослідницьку роботу студентів. 
4. Назвіть вимоги до курсової роботи студентів. 
5. Назвіть композицію курсової роботи. 

 

Тема 7. ПРАВОВА СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ 

 
План 

7.1. Охорона та використання результатів інтелектуальної 
діяльності. 
7.2. Авторське право та суміжні права. 
7.3. Інтелектуальна власність як результат науково-технічної 
творчості. 

 

7.1. Інтелектуальна власність – це термін, який склався 
історично, є умовним та має тільки термінологічну схожість з 
правом власності у його традиційному сприйманні і повинен 

розумітися як сукупність виключних прав особистого і майнового 
характеру на результати інтелектуальної діяльності. 
Цивільний кодекс України визначає право інтелектуальної 

власності як право особи на результат інтелектуальної, творчої 
діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, 
визначений законом (ч. 1 ст. 418). 

Право інтелектуальної власності слід розглядати у двох 
значеннях: 

- у суб'єктивному значенні право інтелектуальної власності 
являє собою суб'єктивне право (майнові або немайнові права) на 
інтелектуальний продукт, тобто певні правомочності творця або 
іншої особи стосовно інтелектуального продукту. Цивільний кодекс 
України визначає, що право інтелектуальної власності становлять 
особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) 
майнові права інтелектуальної власності, які поширюються на 
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результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт 
права інтелектуальної власності (ст. 418); 

- в об'єктивному значенні право інтелектуальної власності – це 
система правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері 
створення та використання інтелектуального продукту. Ця 
сукупність правових норм становить підгалузь цивільного права і 
складається з декількох правових інститутів: авторське право та 
суміжні права, право промислової власності (патентне право), 
інститут засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу та їх 
продукції і послуг. 
Право інтелектуальної власності як інститут цивільного права 

традиційно виконує такі функції: 
- визнання авторства на результати розумової праці; 
- встановлення режиму їх використання; 
- матеріальне та моральне заохочення; 
- захист прав авторів, роботодавців та інших осіб, які набувають 

право інтелектуальної власності. 
Можна виділити такі групи об'єктів права інтелектуальної 

власності, об'єднаних на підставі спільних ознак: 
- об'єкти авторського права та суміжних прав, що межують з 
першими. До цієї групи відносять традиційні об'єкти авторсько-

правової охорони – наукові, літературні, художні твори. Українське 
законодавство відносить сюди також комп'ютерні програми та бази 

даних. До об'єктів суміжних прав належать виконання, фонограми 

та відеограми, передачі організацій мовлення; 
- об’єкти промислової власності (об'єкти виключного права на 
результати творчої діяльності, використовувані у виробництві: 
винаходи, промислові зразки, корисні моделі, комерційна таємниця 
(ноу-хау); 
- засоби індивідуалізації продукції, робіт, послуг (комерційні 
найменування, торговельні марки, географічні позначки); 

- нетрадиційні об'єкти інтелектуальної діяльності (сорти рослин і 
породи тварин, топографії інтегральних мікросхем). 

Суб’єктами права інтелектуальної власності є, передусім, 

творці об'єктів права інтелектуальної власності (автори, виконавці, 
винахідники тощо). Творцем інтелектуальної власності може бути 

будь-яка фізична особа незалежно від віку. Вона є первинним 

суб'єктом права інтелектуальної власності, що на підставі закону чи 
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договору може перейти до інших фізичних чи юридичних осіб – 

правонаступників, які є похідними суб'єктами права інтелектуальної 
власності. 
Під захистом інтелектуальних прав слід розуміти сукупність 

встановлених законом мір, що спрямовані на відновлення або 
визнання виключних прав на інтелектуальний продукт при їх 
порушенні або оспорюванні. Об'єктом захисту є суб'єктивні права 
інтелектуальної власності немайнового та майнового характеру. 
Суб'єктами права на захист визнаються не тільки творець 
інтелектуального продукту, а і його правонаступники – особи, які 
одержали відповідні права на нього за договором, у порядку 
спадковості або в результаті злиття, приєднання, поділу та 
перетворення юридичної особи. 

Порушення майнових інтелектуальних прав має місце у разі 
вчинення без дозволу уповноваженої особи будь-яких дій стосовно 
її прав, які згідно а законом потребують дозволу та виплати 

винагороди за використання відповідних об'єктів.  
Порушення немайнового інтелектуального права залежно від 

виду інтелектуального продукту може полягати у:  
- привласненні авторства (плагіат), невизнанні, запереченні 
дійсного авторства, використанні об'єкта без зазначення імені 
автора, якщо таке зазначення практично можливе;  
- розголошенні імені автора, коли він бажав залишитися анонімним, 

розголошенні проти волі автора його псевдоніму;  
- перекрученні, спотворенні та іншій істотній зміні твору, що 
зашкодило честі і репутації автора. 

 

7.2. Об’єктом авторсько-правової охорони є твір.  

Твором називають продукт інтелектуальної (наукової, 
літературної та художньої) авторської творчості, втілений у будь-
якій об'єктивній, доступній для сприйняття формі. Під творчістю 

мають на увазі духовну інтелектуальну діяльність, в результаті якої 
людина розкриває свою індивідуальність і створює якісно новий 

результат, який не існував раніше. 
Поняття «твір» і «об'єкт авторського права» не тотожні. Більш 

широке за суттю – поняття «твір». Наявність твору – обов'язкова 
умова авторсько-правової охорони. 
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Важливо розрізняти сам твір, який має нематеріальну сутність, і 
форму його втілення, тобто ту речову форму, яка є матеріальним 

носієм твору. Авторське право на твір зберігається навіть у разі 
втрати матеріального носія, у якому він був втілений. Авторське 
право на твір не пов'язане із правом власності на матеріальний 

об'єкт, у якому він втілений. Тому перехід права власності на 
матеріальний об'єкт або права володіння матеріальним об'єктом як 
такі не тягнуть за собою переходу авторських прав на твір як не-
матеріальне благо. 

Об’єктами авторського права визнають лише такі твори, які 
мають передбачені законом ознаки. Ознаками твору, який визнано 
об’єктом авторського права, є: 

1. Творчий характер.  
2. Оригінальний характер твору.  
3. Об’єктивна форма втілення.  
Основні риси співавторства. Співавторству властиві: 
- спільна творча праця кількох осіб. Спільна праця повинна 

мати творчий характер. Тільки в результаті творчої діяльності вини-

кають твори науки які визнають охороноздатними об'єктами; 

- створення спільного твору. У роботі над колективним твором 

співавтори використовують різні форми втілення задумів: слово, 

звук, зображення тощо. При застосуванні однієї форми втілення 
праця співавторів має однорідний характер, оскільки вони 

виконують однакову роботу; 
- належність авторського права особі, яка бере участь у 

створенні твору. Чинне законодавство закріплює авторське право 
за співавторами незалежно від того, чи становить твір нерозривне 
ціле або складається з частин, кожна з яких має самостійне 
значення. 

 

7.3. Протягом останніх років в Україні сформувалася досить 
розгалужена організаційна структура органів, які прямо чи 

опосередковано забезпечують діяльність у сфері охорони 

інтелектуальної власності. Важливу роль у структурі органів 
регулювання охорони інтелектуальної власності відіграють 
організації, що утворюють інфраструктуру діяльності в цій сфері: 

- Державна служба інтелектуальної власності України; 
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- Державне підприємство «Український інститут промислової 
власності»; 

- Державне підприємство «Українське агентство з авторських 
та суміжних прав»; 

- Інститут інтелектуальної власності і права; 
- Український центр інноватики та патентно-інформаційних 

послуг. 

Промислова власність – це вид інтелектуальної власності, який 

охоплює права на такі об'єкти промислової власності, як винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки 

обслуговування, фірмові найменування та географічні зазначення 
про походження товарів, а також припинення недобросовісної 
конкуренції, передбачені Паризькою конвенцією з охорони 

промислової власності. 
До об’єктів промислової власності відносяться: 

- винахід – це рішення утилітарного завдання (продукт творчої 
діяльності) в будь-якій галузі промисловості або іншій сфері 
суспільно корисної діяльності людини, що відповідає визначеним 

законодавством умовам надання правової охорони і визнане як 
винахід компетентним державним органом; 

- корисна модель – результат творчої діяльності людини в 
галузі технології, яка пов'язана з конструктивним виконанням 

пристрою; 

- промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у 
галузі художнього конструювання; 

- товарний знак (знак для товарів і послуг, торговельна марка) 
– це один із засобів ідентифікації товарів або послуг, тобто 
позначення, здатне відрізняти товари або послуги однієї особи від 

товарів або послуг іншої особи; 

- наукове відкриття – встановлення невідомих раніше, але 
об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ 

матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового 

пізнання. Право на наукове відкриття засвідчується дипломом та 
охороняється у порядку, встановленому законом. На географічні, 
археологічні і палеонтологічні відкриття, також на відкриття 
корисних копалин і в галузі суспільних наук дипломи не видаються; 
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- раціоналізаторська пропозиція – визнана юридичною особою 

пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне 
рішення у будь якій сфері діяльності; 

- «Ноу-хау» – це конфіденційна інформація наукового, 

технічного, виробничого, адміністративного, фінансового, 
комерційного або іншого характеру, що практично застосовується у 
діяльності, яка ще не стала загальним надбанням. 

Заявляються і одержують правову охорону в Україні (з видачею 

охоронного документа) у формі патентів – винаходи (корисні 
моделі) і промислові зразки, у формі свідоцтва на знаки для товарів 
і послуг, на твори науки, літератури і мистецтва, у формі 
посвідчення або свідоцтва – на раціоналізаторські пропозиції. 
Патент – це юридично-технічний документ, що видається 

компетентним державним органом і яким держава засвідчує 
виключне право власника на створений ним об'єкт промислової 
власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, сорт 
рослин). Це юридичний документ, оскільки закріплює за власником 

патенту визначені законом права. Водночас це технічний документ, 
оскільки він дає технічний опис об'єкта. 
Патентна документація – це сукупність опублікованих і 

неопублікованих документів (і витягів із них), що містять відомості 
про результати науково-технічних і проектно-конструкторських 
розробок, заявлених або визнаних винаходами, корисними 

моделями, промисловими зразками та іншими об'єктами 

промислової власності, а також відомості про охорону прав ви-

нахідників, патентовласників, володарів охоронних документів на 
винаходи, корисні моделі, промислові зразки і товарні знаки (тобто 
офіційні публікації патентних відомств). До патентної документації 
відносяться: описи винаходів, описи корисних моделей, патентні 
бюлетені, реферати описів винаходів. 
Об’єктом винаходу може бути: 
- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура 

клітин рослини і тварини тощо); 

- процеси (спосіб); 

- нове застосування відомого продукту чи процесу. 
Реферат – це скорочений виклад змісту опису винаходу, 

включає (без абзаців) до 200 слів або 1000 знаків: 
- об’єкт винаходу; 
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- галузь застосування; 
- суть винаходу; 
- альтернативні рішення (якщо вони є); 
- технічний результат. 
Згідно з нині чинним законодавством України патент видається 

за результатами експертизи по суті заявленого технічного рішення. 
Деклараційний патент видається за результатами формальної 
експертизи щодо локальної новизни заявки на винахід. Строк дії 
патенту України на винахід 20 років від дати подання заявки, 

деклараційного патенту – 6 років. Термін дії деклараційного 
патенту на корисну модель 10 років від дати подання заявки. 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 8; 9; 11; 13; 15].  

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке право інтелектуальної власності? 

2. Які такі групи об'єктів права інтелектуальної власності можна 
виділити? 

3. Чим відрізняються первинні суб'єкти авторського права від 

похідних? 

4. Які нормативно правові акти регламентують захист 
інтелектуальних прав, порядок їх відновлення, компенсації та 
попередження порушень у майбутньому? 

5. Як співвідносяться поняття „твір” та „матеріальний носій 

твору”? 

6. Які ознаки і критерії визнання об'єкту авторського права? 

7. Які особливості встановлення строків охорони майнових та 
немайнових права автора? 

8. Які інституції здійснюють регулювання охорони 

інтелектуальної власності? 

9. Що відноситься до об'єктів промислової власності? 

10. Які існують форми охоронних документів, їх структура та 
строки дії? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


