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З’ясувати поняття наука, етапи становлення і розвитку науки, розкрити 

процес підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів. 

З’ясувати суть та значеня докторантури та аспірантури. 

 

ВСТУП 

 

Кожен фахівець повинен мати уявлення про методику й організацію 

науково-дослідницької діяльності, про науку та основні її поняття. 

Наука – це сфера людської діяльності, спрямована на вироблення нових 

знань про природу, суспільство і мислення. 

Як специфічна сфера людської діяльності вона є результатом суспільного 

розподілу праці, відокремлення розумової праці від фізичної, перетворення 

пізнавальної діяльності в особливу галузь занять певної групи людей. 

Необхідність наукового підходу до всіх видів людської діяльності змушує 

науку розвиватися швидшими темпами, ніж будь-яку іншу галузь діяльності. 

Поняття "наука" включає в себе як діяльність, спрямовану на здобуття 

нового знання, так і результат цієї діяльності – суму здобутих наукових знань, 

що є основою наукового розуміння світу. Науку ще розуміють як одну з форм 

людської свідомості. Термін "наука" застосовується для назви окремих галузей 

наукового знання. 

Закономірності функціонування та розвитку науки, структури і динаміки 

наукового знання та наукової діяльності, взаємодію науки з іншими 

соціальними інститутами і сферами матеріального й духовного життя 

суспільства вивчає спеціальна дисципліна – наукознавство. 

 

І. ПОНЯТТЯ ПРО НАУКУ  

Кожен фахівець повинен мати уявлення про методику й організацію 

науково-дослідницької діяльності, про науку та основні її поняття. 

Наука – це сфера людської діяльності, спрямована на вироблення 

нових знань про природу, суспільство і мислення. 
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Як специфічна сфера людської діяльності вона є результатом суспільного 

розподілу праці, відокремлення розумової праці від фізичної, перетворення 

пізнавальної діяльності в особливу галузь занять певної групи людей. 

Необхідність наукового підходу до всіх видів людської діяльності змушує 

науку розвиватися швидшими темпами, ніж будь-яку іншу галузь діяльності. 

Поняття "наука" включає в себе як діяльність, спрямовану на здобуття 

нового знання, так і результат цієї діяльності – суму здобутих наукових 

знань, що є основою наукового розуміння світу. Науку ще розуміють як одну з 

форм людської свідомості. Термін "наука" застосовується для назви окремих 

галузей наукового знання. 

Закономірності функціонування та розвитку науки, структури і 

динаміки наукового знання та наукової діяльності, взаємодію науки з іншими 

соціальними інститутами і сферами матеріального й духовного життя 

суспільства вивчає спеціальна дисципліна – наукознавство. 

Одним з основних завдань наукознавства є розробка класифікації наук, 

яка визначає місце кожної науки в загальній системі наукових знань, зв’язок 

усіх наук. Найпоширенішим є розподіл усіх наук на науки про природу, 

суспільство і мислення. 

Наука виникла в момент усвідомлення незнання, що в свою чергу 

викликало об’єктивну необхідність здобуття знання. Знання – перевірений 

практикою результат пізнання дійсності, адекватне її відбиття у свідомості 

людини. Це – ідеальне відтворення умовною формою узагальнених уявлень 

про закономірні зв’язки об’єктивної реальності. 

Процес руху людської думки від незнання до знання називають 

пізнанням, в основі якого лежить відбиття і відтворення у свідомості людини 

об’єктивної дійсності. Наукове пізнання – це дослідження, яке характерне 

своїми особливими цілями і задачами, методами отримання і перевірки  

нових знань. 

Основою і рушійною силою пізнання є практика, вона дає науці 

фактичний матеріал, який потребує теоретичного осмислення. Теоретичні 
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знання створюють надійну основу розуміння сутності явищ об'єктивної 

дійсності. 

Діалектика процесу пізнання полягає в протиріччі між обмеженістю 

наших знань і безмежною складністю об'єктивної дійсності. Пізнання – це 

взаємодія суб’єкта й об’єкта, результатом якого є нове знання про світ. 

Процес пізнання має двоконтурну структуру: емпіричні і теоретичні знання, 

які існують в тісній взаємодії та взаємозумовленості. 

Знання зводяться до відповідей на декілька запитань, які схематично 

можна зобразити таким чином: 

Що? скільки? чому? яке? як? – на ці запитання має дати відповідь 

наука. 

Як зробити? – на це запитання дає відповідь методика. 

Що зробити? – це сфера практики. 

Відповіді на запитання зумовлюють безпосередні цілі науки – 

описування, пояснення і передбачення процесів та явищ об'єктивної 

дійсності, що становлять предмет її вивчення на основі законів, які вона 

відкриває, тобто у широкому значенні – теоретичне відтворення дійсності. 

Істинні знання існують як система принципів, закономірностей, 

законів, основних понять, наукових фактів, теоретичних положень і 

висновків. 

Наука, як специфічна діяльність спрямована на отримання нових 

теоретичних і прикладних знань про закономірності розвитку природи, 

суспільства і мислення, характеризується такими основними ознаками: 

• наявністю систематизованого знання (наукових ідей, теорій, 

концепцій, законів, закономірностей, принципів, гіпотез, основних понять, 

фактів); 

• наявністю наукової проблеми, об'єкта і предмета дослідження; 

• практичною значущістю як явища (процесу), що вивчається, так і 

знань про нього. 

Розглянемо основні поняття науки. 
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Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явища (процесу) без проміжної 

аргументації, без усвідомлення всієї сукупності зв'язків, на основі яких 

робиться висновок. Вона базується на наявних знаннях, але виявляє раніше 

не помічені закономірності. Наука передбачає два види ідей: конструктивні й 

деструктивні, тобто ті, що мають чи не мають значущості для науки і 

практики. Свою специфічну матеріалізацію ідея знаходить у гіпотезі. 

Гіпотеза – наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких 

явищ (процесів) або причин, які зумовлюють даний наслідок. Наукова теорія 

включає в себе гіпотезу як вихідний момент пошуку істини, яка допомагає 

суттєво економити час і сили, цілеспрямовано зібрати і згрупувати факти. 

Розрізняють нульову, описову (понятійно-термінологічну), пояснювальну, 

основну робочу і концептуальну гіпотези. Якщо гіпотеза узгоджується з 

науковими фактами, то в науці її називають теорією або законом. 

Якщо при перевірці результат відповідає дійсності, то гіпотеза 

перетворюється на наукову теорію. Гіпотеза висувається з надією на те, що 

вона, коли не цілком, то хоча б частково, стане достовірним знанням. 

Закон – внутрішній суттєвий зв'язок явищ, що зумовлює їх 

закономірний розвиток. Закон, винайдений через здогадку, необхідно потім 

логічно довести, лише в такому разі він визнається наукою. Для доведення 

закону наука використовує судження. 

Судження – думка, в якій за допомогою зв'язку понять стверджується 

або заперечується що-небудь. Судження про предмет або явище можна 

отримати або через безпосереднє спостереження будь-якого факту, або 

опосередковано – за допомогою умовиводу. 

Умовивід – розумова операція, за допомогою якої з певної кількості 

заданих суджень виводиться інше судження, яке певним чином пов'язане з 

вихідним. 

Наука – це сукупність теорій. Теорія – вчення, система ідей, поглядів, 

положень, тверджень, спрямованих на тлумачення того чи іншого явища. Це 

не безпосереднє, а ідеалізоване відображення дійсності. Теорію розглядають 
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як сукупність узагальнюючих положень, що утворюють науку або її розділ. 

Вона виступає як форма синтетичного знання, в межах якого окремі поняття, 

гіпотези і закони втрачають колишню автономність і перетворюються на 

елементи цілісної системи. 

Наукова концепція – система поглядів, теоретичних положень, 

основних думок щодо об'єкта дослідження, які об'єднані певною головною 

ідеєю. 

Концептуальність – це визначення змісту, суті, смислу того, про що 

йде мова. 

Під принципом у науковій теорії розуміють найабстрактніше 

визначення ідеї. Принцип – це правило, що виникло в результаті об'єктивно 

осмисленого досвіду. 

Поняття – це думка, відбита в узагальненій формі. Воно відбиває 

суттєві й необхідні ознаки предметів та явищ, а також взаємозв'язки. Якщо 

поняття увійшло до наукового обігу, його позначають одним словом або 

використовують сукупність слів – термінів. Розкриття змісту поняття 

називають його визначенням. Останнє має відповідати двом найважливішим 

вимогам: 

• вказувати на найближче родове поняття; 

• вказувати на те, чим дане поняття відрізняється від інших понять. 

Поняття, як правило, завершує процес наукового дослідження, 

закріплює результати, отримані вченим особисто у своєму дослідженні. 

Сукупність основних понять називають понятійним апаратом тієї чи 

іншої науки. 

Науковий факт – подія чи явище, яке є основою для висновку або 

підтвердження. Він є елементом, який у сукупності з іншими становить основу 

наукового знання, відбиває об'єктивні властивості явищ та процесів. На 

основі наукових фактів визначаються закономірності явищ, будуються теорії 

і виводяться закони. 

Рух думки від незнання до знання керується методологією. 
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Методологія наукового пізнання – вчення про принципи, форми і способи 

науково-дослідницької діяльності. Метод дослідження – це спосіб 

застосування старого знання для здобуття нового знання. Він є засобом 

отримання наукових фактів. 

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

здобуття і використання нових знань. Вона існує в різних видах: 

1) науково-дослідницька діяльність; 

2) науково-організаційна діяльність; 

3) науково-інформаційна діяльність; 

4) науково-педагогічна діяльність; 

5) науково-допоміжна діяльність та ін. 

Кожен із зазначених видів наукової діяльності має свої специфічні 

функції, завдання, результати роботи. 

У межах науково-дослідницької діяльності здійснюються наукові 

дослідження. Наукове дослідження – цілеспрямоване пізнання, результати 

якого виступають як система понять, законів і теорій. 

Розрізняють дві форми наукових досліджень: фундаментальні та 

прикладні. Фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та 

(або) експериментальна діяльність, спрямована на здобуття нових знань про 

закономірності розвитку та взаємозв'язку природи, суспільства, людини. 

Прикладні наукові дослідження – наукова і науково-технічна діяльність, 

спрямована на здобуття і використання знань для практичних цілей. 

Наукові дослідження здійснюються з метою одержання наукового 

результату. Науковий результат – нове знання, здобуте в процесі 

фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на 

носіях наукової інформації у формі наукового звіту, наукової праці, наукової 

доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, 

монографічного дослідження, наукового відкриття тощо. Науково-

прикладний результат – нове конструктивне чи технологічне рішення, 

експериментальний зразок, закінчене випробування, яке впроваджене або 
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може бути впроваджене у суспільну практику. Науково-прикладний 

результат може мати форму звіту, ескізного проекту, конструкторської або 

технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка 

тощо. 

До основних результатів наукових досліджень належать: 

• наукові реферати; 

• наукові доповіді (повідомлення) на конференціях, нарадах, семінарах, 

симпозіумах; 

• курсові (дипломні, магістерські) роботи; 

• звіти про науково-дослідну (дослідно-конструкторську; 

дослідно-технологічну) роботу; 

• наукові переклади; 

• дисертації (кандидатські або докторські); 

• автореферати дисертацій; 

• депоновані рукописи; 

• монографії; 

• наукові статті; 

• аналітичні огляди; 

• авторські свідоцтва, патенти; 

• алгоритми і програми; 

• звіти про наукові конференції; 

• препринти; 

• підручники, навчальні посібники; 

• бібліографічні покажчики та ін. 

Суб'єктами наукової діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-

педагогічні працівники, а також наукові установи, наукові організації, вищі 

навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, громадські організації у сфері 

наукової та науково-технічної діяльності. 

Науково-дослідницькою діяльністю займається значне коло людей. Тих, 

хто робить це постійно, називають дослідниками, науковцями (науковими 
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працівниками), вченими. 

Дослідником називають людину, яка здійснює наукові дослідження. 

Науковець – це той, хто має відношення до науки, виробляє нові знання, є 

спеціалістом у певній галузі науки. Вчений – фізична особа, яка провадить 

фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження з метою здобуття 

наукових та (або) науково-технічних результатів. Науковий працівник – 

вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового 

договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною 

або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію, 

підтверджену результатами атестації. 

Люди науки мають відповідну спеціальність і кваліфікацію, працюють 

як самотужки, так і об'єднуючись у наукові колективи (постійні чи тимчасові), 

створюють наукові школи. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Наука – це сфера людської діяльності, спрямована на вироблення нових 

знань про природу, суспільство і мислення. Як специфічна сфера людської 

діяльності вона є результатом суспільного розподілу праці, відокремлення 

розумової праці від фізичної, перетворення пізнавальної діяльності в 

особливу галузь занять певної групи людей. Необхідність наукового підходу 

до всіх видів людської діяльності змушує науку розвиватися швидшими 

темпами, ніж будь-яку іншу галузь діяльності. Поняття "наука" включає в 

себе як діяльність, спрямовану на здобуття нового знання, так і результат 

цієї діяльності – суму здобутих наукових знань, що є основою наукового 

розуміння світу. Науку ще розуміють як одну з форм людської свідомості. 

Термін "наука" застосовується для назви окремих галузей наукового знання. 

 

ІІ. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ НАУКИ  

 

Історичний розвиток науки був нерівномірним. Стадії швидкого і навіть 

стрімкого прогресу змінювались періодами застою, а іноді й занепаду. 
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Наприклад, в античні часи фізико-математичні науки особливого розвитку 

набули на теренах Давньої Греції та Давнього Риму а в середньовіччі їх центр 

перемістився на Схід, передусім в Індію та Китай. У Нову добу ініціативою в 

розвитку фізико-математичних наук знову заволоділа Європа. 

Кожна галузь знань послідовно долає три стани: 

1. Теоретичний (стан вимислу). 

2. Метафізичний (абстрактний) стан. 

3. Науковий (позитивний)стан. 

Протягом усієї історії науки взаємодіяли дві тенденції, які доповнювали 

одна одну – до поглиблення спеціалізації й посилення прагнення до інтеграції. 

Одночасно з диференціацією науки, її поділом на нерідко дуже спеціалізовані 

дисципліни відбувається і її поступова інтеграція, яка ґрунтується на поєднанні 

наукових методів, ідей та концепцій, а також на необхідності з єдиної точки 

зору розглянути зовні різнорідні явища. До найважливіших наслідків інтеграції 

науки належать спрощення оброблення і пошуку інформації, звільнення її від 

надлишку методів, моделей та концепцій. Головним шляхом інтеграції є 

формування «міждисциплінарних наук», які пов'язують традиційні 

спеціальності й завдяки цьому уможливлюють виникнення універсальної 

науки, покликаної створити своєрідний каркас, який об'єднував би окремі науки 

в єдине ціле. Чим ін-тегрованіша наука, тим більше вона відповідає критерію 

простоти й економії, сформульованому англійським схоластом Вільямом 

Оккамом (прибл. 1285 - 1349) і названому «бритва Оккама». 

З розчленуванням науки на окремі дисципліни між ними залишається 

менше зв'язків, ускладнюється обмін інформацією. Аналізуючи подібні об'єкти, 

вдаючись до однакових методів, галузі часто послуговуються різною мовою, 

що ускладнює міждисциплінарні дослідження. Якщо англійський 

природодослідник Чарльз-Роберт Дарвін (1809-1882) міг однаково успішно 

здійснювати дослідження в галузі зоології, ботаніки, антропології й геології, то 

наприкінці XIX ст. це вже було неможливим, особливо для людей менш 

обдарованих. Якщо за його часів спеціалістів, які вивчали живу природу, 



13 

 

називали біологами, то згодом у біології не тільки виокремилися ботаніка, 

зоологія, протистологія (розділ зоології, що вивчає життя найпростіших тварин) 

та мікологія (розділ ботаніки, що вивчає гриби), а й вони, в свою чергу, 

поділились на окремі спеціальності. Кожна з цих дисциплін переповнена 

фактичним матеріалом, опанування яким заповнює життя вченого, і лише 

особливо обдаровані науковці здатні одночасно або почергово працювати у 

двох або кількох галузях. 

Майже неминучим результатом вузької спеціалізації є професійна 

обмеженість, котра проявляється у звуженні світогляду, зниженні здатності 

розуміти те, що передбачає за межами спеціалізації вченого. Вузька 

спеціалізація, безперечно, мас специфічні пере-ваги, але загальному прогресу 

науки не сприяє. 

Інтеграційні тенденції в науці активно виявляються в постіндустріальну 

(інформаційну) епоху, що значною мірою пов'язано з розвитком комп'ютерно-

комунікаційної технології і виникненням світової інформаційної мережі – 

Інтернету. Відчутнішим є прагнення до формулювання нових завдань вищого 

рівня узагальненості, навіть універсальних, які часто об'єднують віддалені 

галузі знань. Триває процес творення загальних понять, концепцій, наукової 

мови. Характерною ознакою сучасної науки вважають посилення інтересу до 

пошуків принципової структурної узагальненості найрізнорітніших систем і 

загальних механізмів найрізноманітніших явищ, які сприяють інтеграції науки, 

її логічній стрункості та єдності, що забезпечує глибше розуміння (єдності 

світу. Сучасним науковим поглядам властива ідея Існування загальних моделей 

різноманітних явищ, ізоморфізму (однаковості) структур різних рівнів 

організації. Утверджується усвідомлення того, що наявність загальних 

принципів і моделей в різних галузях знань дає змогу переносити їх з однієї 

галузі в іншу, що сприяє загальному прогресу науки. При цьому вважається, що 

інтеграція науки є не редукцією (поверненням) наук до фізики (редукціонізм), а 

ізоморфізмом систем з різною природою їх елементів, структур різних рівнів 

організації. Наявність ізоморфізмів найрізнорідніших систем відіграє певну 
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евристичну роль, оскільки вони не лише характеризують концептуальний 

каркас сучасної науки, а й полегшують вибір напрямів конкретних досліджень, 

дають змогу уникнути дублювання теоретичних досліджень та ін. На думку 

французького філософа Гастона Башлара (1884 - 1962), формування наукового 

духу (науки) охоплює такі стани (етапи): 

 донауковий стан (від класичної античності до XVII-XVIII ст.); 

 науковий стан (останні десятиліття XVIII - початок XX ст.); 

 стан нового наукового духу (починається в 1905 р. теорією відносності). 

Радикальні якісні зрушення в розвитку науки ви-значені як наукові 

революції. Саме так оцінено виникнення у XVII ст. природознавства. Воно 

засвідчило, що наука набула історичної сили, а наукові знання за значенням 

випередили значення техніки. Відтоді наукові уявлення про навколишній світ 

стали змагатися з побутовими уявленнями. Будучи закономірним етапом у 

розвитку науки, наукова революція XVII ст. докорінно змінила уявлення про 

будову Всесвіту і місце в ньому людини. Вона спричинила злам у людському 

мисленні, спонукала до наукової творчості, спрямувала погляд і думку вчених у 

раніше недоступні сфери. 

До найголовніших особливостей наукової революції належать: 

1. Яскравий творчий характер. Здобуті раніше знання не руйнувались, а 

інтерпретувалися у контексті нового їх розуміння. 

2. Зміна відповідно до нових уявлень, нове тлумачення раніше здобутих 

знань. У період наукової революції нове створюється на ґрунті вже існуючого. 

Несподівано виявляється, що в наявній інформації давно визрівали елементи 

нового. Тому наукова революція не є миттєвим переворотом, оскільки нове не 

відразу отримує в науці визнання. 

3. Поява протягом 1-3 поколінь великої кількості талановитих осіб. Вони 

піднімають цілий пласт знань на небувалу висоту і тривалий час не мають собі 

рівних. 

4. Бурхливий розвиток фізико-математичних наук. 

Як особливий соціальний інститут, наука започатковується у XVII ст., з 
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виникненням перших наукових товариств й академій, її історія охоплює три 

наукові ре-волюції. 

Перша наукова революція (XVII-XVIII ст.). У цей період відбулося 

становлення класичного природознавства. Основні його критерії і 

характеристики поля-гають 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 набувала престижу й авторитетності, претендуючи разом 

із філософією на єдино адекватне втілення розуму. Зростаючий авторитет науки 

прислужився виникненню першої форми сцієнтизму (лат. scientia – знання, 

наука), прихильники якого абсолютизували роль і значення науки. В його лоні 

сформувався так званий сціснтичниіі (ідеологічний) утопізм – теорія, згідно з 

якою суспільні відносини можуть бути цілком пізнаними і прозорими, а 

політика ґрунтується на винятково наукових законах, що збігаються з законами 

природи. До таких поглядів схилявся французький філософ, письменник Дені 

Діаро (1713-1784), який розглядав суспільство і людину крізь призму 

природознавства і законів природи. Відповідно, людину він ототожнював з 

усіма іншими природними об'єктами, машинами, роль свідомого начала в ній 

звужувалася, а то й ігнорувалася. Такий погляд на ч юдину простежується у 

книзі французького філософа Жульєна-Офре Ламетрі (1709-1751) “Людина-

машина”, в якій людина розглядається як механізм, що сам заводиться, подібно 

до годинника. Оскільки головною наукою періоду була механіка, 

загальнонаукова карти-на світу класичного природознавства мала яскраво ви-

ражений механістичний характер. 

Наприкінці XVIII ст. перша наукова революція переросла у промислову, 

наслідком якої була розбудова капіталістичного індустріального суспільства й 

індустріальної цивілізації. Відтоді розвиток науки значною мірою зумовлений 

потребами економіки й виробництва. 

У XIX ст. наука зазнала істотних змін, її диференціація спричинила 
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формування багатьох самостійних наукових дисциплін з відповідними сферами 

компетенції. У цьому процесі механіка втратила монополію на тлумачення 

загальнонаукової картини світу, зміцніли позиції біології, хімії, геології. 

Істотно змінився стиль наукового мислення, у якому важливого значення 

набула ідея розвитку. Об'єкт пізнання, в тому числі й природа, відтоді 

розглядався не як завершена і стійка річ, а як процес. Загалом наука 

продовжувала розвиватися в межах класичної форми, і надалі претендуючи на 

абсолютність вичерпного бачення картини світу. Неухильно зростав її 

суспільний авторитет і престиж. 

Друга наукова революція (кінець XIX - початок XX ст.). Вона спричинила 

появу нової, некласичної науки, якій належать відкриття електрона, радіо, 

перетворення хімічних елементів, створення теорії відноснос-ті і квантової 

теорії, проникнення у мікросвіт і пізнання великих швидкостей. Радикальні 

зміни відбулися в усіх сферах наукового знання. Заявили про себе нові наукові 

напрями, зокрема кібернетика і теорія систем. 

Некласична наука вже не висувала претензій на повну чи й абсолютну 

об'єктивність знання, на відсутність у ньому суб'єктивного аспекту. У ній різко 

зросла роль суб'єктивного чинника. Дедалі більше вона враховувала вплив 

методів, способів і 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 позбавлялося емпіризму, втрачало 

дослідницьке походження, стаючи суто теоретичним. Особливого значення у 

пізнанні почали набува-ти теорії і моделі, вибудовані пізнавальним суб'єктом за 

допомогою математичного, статистичного, комбінаторного та інших підходів. 

У сфері пізнання й у координатах кожної з наук посилюється процес 

диференціації, наслідком якого стало збільшення кількості наукових дисциплін 

і шкіл. Завдяки цьому окреслилась тенденція до плюралізму. Прийнятним стало 

існування у межах науки різноманітних шкіл і напрямів, різних поглядів на 

одну проблему. На вищих рівнях пізнання виявив себе і плюралізм загальних 

картин світу, що претендували на істинність. Актуальності набув принцип 
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релятивізму (лат. relativus - відносний) – відносності людських знань, 

відповідно до якого кожна теорія визнається істинною лише у конкретній 

системі даних або координат. У науковому обігу поняття «істинність» дедалі 

частіше поступається поняттю «валідність», яке означає обґрунтованість, 

прийнятність. 

Подібна доля спіткала і такі поняття класичної науки, як «причинність», 

«детермінізм», що поступилися місцем поняттям «можливість» та 

«індетермінізм». 

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 постнекласичної науки. Подібно до того, як перша наукова 

революція переросла у промислову революцію, що породила індустріальну 

цивілізацію, третя наукова революція перетворилась у технологічну, яка 

формує постіндустріальну цивілізацію. Їй відповідає постіндустріальне, 

інформаційне, постмодерне суспільство. Основою цього суспільства 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, розвиток і поширення яких набули гігантських масштабів. 

Під час третьої наукової революції у науки з'являється якість 

безпосередньої й основної продуктивної сили, головного чинника виробництва 

і громадського життя. Прямим і нерозривним став її зв'язок із виробництвом, у 

взаємодії з яким вона перебрала на себе провідну роль, продовжуючи 

відкривати, відроджуючи новітні та високі технології, нові джерела енергії, 

матеріали. 

Наука зазнала глибоких змін. Передусім ускладнилися елементи процесу 

пізнання – суб'єкт, що пізнає, об'єкт пізнання, змінилося їх співвідношення. 

об’єктом пізнавального процесу рідко є один учений, що самотужки досліджує 

якийсь об'єкт. Найчастіше його утворює колектив, група, чисельність яких 
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залишаться невизначеною. Суб'єкт пізнання перестає перебувати поза його 

об'єктом, протиставлятися йому, а включається у процес пізнання, стає одним з 

елементів І истоми координат цього процесу. Для вивчення об'єкт пізнання 

часто не потрібні безпосередній контакт і взаємодія з ним. Його дослідження 

нерідко здійсню-ються на великій відстані. Наприклад, розвідування ро-довищ 

нафти, інших природних копалин з космосу за допомогою високочутливих 

приладів і телекомунікаційних технологій. Часто об'єкт пізнання позбавлений 

будь-яких обрисів, будучи частиною або фрагментом умовно виокремленого 

явища. Постійно зростає, набуваючи вирішального значення, роль засобів 

(особливо комп'ютера) і способів пізнання. 

Постнеокласична наука відчуває посилення впливу зовнішніх чинників. 

Вона дедалі більше долучається до контексту культури історичної епохи з її 

світоглядними установками, релігійними, моральними, естетичними 

ціннісними орієнтаціями тощо. На наукову діяльність завжди впливають 

соціально-економічні і політичні умови, але в епоху Постмодерну їх вплив 

посилюється. 

В епоху постмодерну цивілізація вступає з величез-ним запасом знань. 

Вони створюють передумови для довгострокових соціальних, економічних, 

політичних, геостратегічних трансформацій. Наукові знання стануть головним 

чинником, який визначатиме порівняльні й конкурентні переваги націй і країн у 

системі світогосподарських зв'язків. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, історичний розвиток науки був нерівномірним. Стадії швидкого і 

навіть стрімкого прогресу змінювались періодами застою, а іноді й занепаду. 

Наприклад, в античні часи фізико-математичні науки особливого розвитку 

набули на теренах Давньої Греції та Давнього Риму а в середньовіччі їх центр 

перемістився на Схід, передусім в Індію та Китай. У Нову добу ініціативою в 

розвитку фізико-математичних наук знову заволоділа Європа. 

Кожна галузь знань послідовно долає три стани: 

1. Теоретичний (стан вимислу). 
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2. Метафізичний (абстрактний) стан. 

3. Науковий (позитивний)стан. 
 

 

 

ІІІ. КЛАСИФІКАЦІЯ НАУК 

Класифікація наук являє собою складну, але дуже важливу проблему. Існує 

дуже багато підходів щодо вибору критеріїв дослідження, що розрізняються по 

об’єкту, предмету, методу, ступеню фундаментальності, сфері застосування і 

т.д. Така складна і розгалужена система факторів практично унеможливлює 

створення єдиної і універсальної класифікації. А в пропонованих різними 

джерелами способах класифікації дуже бракує системності, розділи і підрозділи 

часто не є пропорційними по об’єму та деталізації і не завжди забезпечують 

чітке розмежування. 

Однак, озброївшись підходом, який використовує соціоніка щодо поділу 

інформації на полярні підкласи, ми можемо в значній мірі спростити вибір 

оптимальних критеріїв для класифікації. Давайте спробуємо розібратися з 

найпоширенішими способами поділу наук. У найзагальнішому вигляді 

прийнято виділяти два великі розділи: сферу точних (природничих) дисциплін 

та сферу соціально-гуманітарних дисциплін. Далі різні джерела пропонують 

найрізноманітніші варіанти їх поділу на підрозділи, але я тут розгляну спосіб, 

що є на мою думку найдоцільнішим. 

Гуманітарні науки. Якщо описувати простою мовою, то вони вивчають 

людину з точки зору її духовної, культурної, моральної, громадської та 

розумової діяльності. Часто гуманітарні науки ототожнюються або 

перетинаються з соціальними науками на підставі критеріїв об’єкту, предмету і 

методології вивчення. І при цьому ж протиставляються природничим (точним) 

наукам на підставі критеріїв предмету і методу. Якщо в інших науках важлива 

конкретність, то в гуманітарних, хоч і можлива деяка точність (наприклад, при 

описі історичної події), але важливішим є подання у всій можливій 

багатогранності та інтерпретації, щоб кожна людина могла знайти в цьому 

щось своє. 
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Соціальні (суспільні) науки. Тут є певні подібні риси і перетини з такими 

гуманітарними предметами, як історія, педагогіка, психологія, але предмет 

вивчення подається з дещо іншої позиції. У цій групі академічних дисциплін 

важливо вивчати аспекти буття людини в проекції на її громадську діяльність, 

на відміну від гуманітарних, де частіше переслідуються абстрактні цілі і 

розглядаються абстрактні поняття. Наприклад, не просто в такому-то році 

відбулися такі-то події, а як саме те, що сталося, вплинуло на життя людини, а 

людина – на події; що відбулося в світогляді, які були зрушення, висновки та 

подальші дії. Також у соціальних науках є практичні інструменти, які 

орієнтовані на вивчення суспільства і людини, а гуманітарних частіше це не 

потрібно. 

Природничі науки. Це розділ науки, що відповідає за вивчення зовнішніх 

по відношенню до людини природних явищ. Як відгалуження природничих 

можна розглядати підклас технічних наук, які вивчають різні форми та напрями 

розвитку техніки. Походження природничих наук пов’язане із застосуванням 

філософського натуралізму до наукових досліджень. Принципи натуралізму 

вимагають вивчати і використовувати закони природи без внесення в них 

законів, введених людиною, тобто відмежовуючи те, що може довільно 

інтерпретуватись. Своєю конкретикою і об’єктивністю природничі науки дуже 

відрізняються від дисциплін гуманітарної та соціальної сфери. 

Формальні науки. Математику об’єднують з логікою в комплекс 

формальних наук, і розглядають окремо від природничих наук, оскільки їх 

методологія істотно відрізняється. На противагу природничим і соціальним 

формальні науки методологічно незалежні від емпіричних методів, а підхід до 

досліджуваних об’єктів у них абстрактний. Разом з тим одержувані в них 

результати знаходять застосування при вивченні всіх областей реальності. 

Підсумовуючи відмінності наведених вище основних розділів науки, 

можна виділити всього два системні критерії, пов’язані з поділом 

досліджуваної інформації за походженням. Вони чітко корелюють з двома 
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відомими соціонічними дихотоміями (способами поділу на два полярні 

підтипи): 

1. Дослідження базується на об’єктивному (логіка) чи суб’єктивному 

(етика) способі судження. 

2. Дослідження базується на абстрактному (інтуїція) чи конкретному 

(сенсорика) способі сприймання. 

Такий підхід дає можливість отримати дуже структурований і зручний 

варіант класифікації, в якому наявні чотири базові рівноцінні розділи. Хоча, 

звичайно ж, він не вирішує проблеми з наявністю в деяких дисциплінах різної 

за походженням інформації, через що віднесення їх до певного розділу можна 

здійснити лише умовно – за переважаючим типом інформації. Однак, 

додатковою і дуже важливою перевагою тут можна виділити зручне 

використання у профорієнтації. Дана класифікація тісно пов’язана з поняттям 

«соціонічного клубу», який використовується для об’єднання соціонічних типів 

відповідно до їх сильних сторін (здібностей). Тобто вміння краще працювати з 

певними типами інформації. 

▪ Гуманітарні науки відповідають соціонічному клубу гуманітаріїв. 

Основні дисципліни: Лінгвістика, Філологія, Літературознавство, 

Культурологія, Педагогіка, Психологія, Історія, Мистецтвознавство, Етика, 

Естетика 

▪ Соціальні науки відповідають соціонічному клубу соціалів. Основні 

дисципліни: Соціологія, Соціальна психологія, Право, Політологія, Політична 

економія, Демографія, Соціальна статистика, Соціальна гігієна 

▪ Природничі науки відповідають соцінічному клубу управлінців. 

Основні дисципліни: Фізика, Хімія, Біологія, Астрономія, Географія, Геологія, 

Технічні науки 

▪ Формальні науки відповідають соціонічному клубу дослідників. 

Основні дисципліни: Математика, Логіка, Кібернетика, Статистика (теорія 

ймовірностей), Теоретична інформатика, Теорія інформації 

 



22 

 

IV. СУБ’ЄКТИ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є наукові 

працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти і 

докторанти, інші вчені, наукові установи, університети, академії, інститути, 

музеї, інші юридичні особи незалежно від форми власності, що мають 

відповідні наукові підрозділи, та громадські наукові організації.  

Вчений - фізична особа, яка проводить фундаментальні та (або) прикладні 

наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні (прикладні) 

результати. Вчений є основним суб’єктом наукової і науково-технічної 

діяльності. Вчений має право: 

1) обирати види, напрями і засоби наукової і науково-технічної діяльності 

відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та загальнолюдських 

цінностей; 

2) об’єднуватися з іншими вченими в громадські організації, постійні або 

тимчасові наукові колективи для провадження спільної наукової, науково-

технічної та науково-педагогічної діяльності; 

3) брати участь у конкурсах на проведення наукових досліджень, які 

фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел 

відповідно до законодавства України; 

4) здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні результати 

своєї діяльності; 

5) публікувати результати своїх досліджень або оприлюднювати їх в інший 

спосіб у порядку, встановленому законодавством України; 

6) брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

7) отримувати, передавати та поширювати відкриту науково-технічну 

інформацію; 
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8) отримувати належні стимулювання та мотивацію до наукової і науково-

технічної діяльності, орієнтовані на об’єктивну оцінку реалізації конкретних 

завдань за кінцевим результатом; 

9) здобувати державне і громадське визнання шляхом присвоєння йому 

наукових ступенів, вчених звань, премій, почесних звань за внесок у розвиток 

науки, технологій, впровадження наукових, науково-технічних результатів у 

виробництво та за підготовку наукових кадрів. 

 Вчений під час провадження наукової, науково-технічної, науково-

організаційної та науково-педагогічної діяльності зобов’язаний: 

1) не завдавати шкоди здоров’ю та життю людини, навколишньому 

природному середовищу; 

2) додержуватися етичних норм наукового співтовариства, неухильно 

дотримуватися норм права інтелектуальної власності. 

Науковий працівник провадить наукову (науково-технічну, науково-

організаційну, науково-педагогічну) діяльність у наукових установах, вищих 

навчальних закладах, наукових підрозділах установ, організацій, підприємств. 

Ад’юнкт - вчений, який проводить наукові дослідження у рамках 

підготовки в ад’юнктурі вищого військового навчального закладу (вищого 

навчального закладу із специфічними умовами навчання) для здобуття ступеня 

доктора філософії. Аспірант - вчений, який проводить фундаментальні та (або) 

прикладні наукові дослідження у рамках підготовки в аспірантурі у вищому 

навчальному закладі/науковій установі для здобуття ступеня доктора філософії. 

Докторант - науковий або науково-педагогічний працівник, який проводить 

фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження у рамках підготовки в 

докторантурі у вищому навчальному закладі (науковій установі) для здобуття 

ступеня доктора наук. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Наука – це сфера людської діяльності, спрямована на вироблення 
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нових знань про природу, суспільство і мислення. Як специфічна сфера 

людської діяльності вона є результатом суспільного розподілу праці, 

відокремлення розумової праці від фізичної, перетворення пізнавальної 

діяльності в особливу галузь занять певної групи людей. Необхідність 

наукового підходу до всіх видів людської діяльності змушує науку 

розвиватися швидшими темпами, ніж будь-яку іншу галузь діяльності. 

Поняття "наука" включає в себе як діяльність, спрямовану на здобуття 

нового знання, так і результат цієї діяльності – суму здобутих наукових 

знань, що є основою наукового розуміння світу. Науку ще розуміють як одну з 

форм людської свідомості. Термін "наука" застосовується для назви окремих 

галузей наукового знання. 

2. Історичний розвиток науки був нерівномірним. Стадії швидкого і 

навіть стрімкого прогресу змінювались періодами застою, а іноді й занепаду. 

Наприклад, в античні часи фізико-математичні науки особливого розвитку 

набули на теренах Давньої Греції та Давнього Риму а в середньовіччі їх центр 

перемістився на Схід, передусім в Індію та Китай. У Нову добу ініціативою в 

розвитку фізико-математичних наук знову заволоділа Європа. 

3. Кожна галузь знань послідовно долає три стани: 

1. Теоретичний (стан вимислу). 

2. Метафізичний (абстрактний) стан. 

3. Науковий (позитивний)стан. 

4. В Україні велика увага приділяється підготовці наукових і науково-

педагогічних кадрів, котра має свої закономірності, принципи та специфічні 

ознаки. З часу проголошення державного суверенітету України система 

підготовки й атестації наукових та науково-педагогічних кадрів зазнала 

кардинальних змін. У 1991 році Постановою Кабінету Міністрів України було 

створено Вищу атестаційну комісію України (ВАК України, ліквідовану на 

сьогоднішній день). Нині в Україні сторено Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти котре прийняло повноваження після ліквідації 

ВАК В Україні створено нормативно-правову базу підготовки наукових і 
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науково-педагогічних кадрів, основними документами якої є "Положення про 

підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", "Положення про порядок 

проведення кандидатських іспитів", "Порядок присудження наукових ступенів", 

та ін. Нині підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації здійснюється з 25 галузей наук за 600 науковими 

спеціальностями. Основними формами такої підготовки є аспірантура й 

докторантура. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 

ТЕМА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВИДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
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1. Поняття, особливості, цілі та завдання науково-дослідної роботи.  

2. Критерії класифікації та види наукових досліджень. Основні форми 

науково-дослідної роботи.  

3. Результати наукових досліджень 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів 

економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. К: Вища школа, 1997. 

271 с. 

2. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний 

посібник. К.: Професіонал, 2004. 254 с.  

3. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных 

исследований: учеб. пособие. К.: О-во “Знання”, КОО, 2011. 114 с. 

4. Папковская П.Я. Методология научных исследований: Курс лекций.  

Мн.: ООО “Информпресс”, 2002. 176 с. 

5. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. К.: 

Видавничий Дім “Слово”, 2003. 240 с. 

6. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: Підручник. К.: “Знання-Прес”, 2003. 295 с. 

7. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности: Учебник для студ. вузов. М.: 

Добросвет, 2008. 596 с. 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Визначити поняття наукового дослідження, його значення і основіні 

результати та ін. 

 

ВСТУП 
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І. ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВО-

ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

У межах науково-дослідницької діяльності здійснюються наукові 

дослідження. Наукове дослідження – цілеспрямоване пізнання, результати 

якого виступають як система понять, законів і теорій. 

Наукове дослідження має об’єкт і предмет на пізнання яких воно 

спрямоване. 

Об’єктом дослідження є процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію, і обране для вивчення. 

Предмет знаходиться в межах об’єкта, який вивчається. 

Мета наукового дослідження включає визначення об’єкта, достовірність 

вивчення його структури, характеристик, зв’язків на основі розроблення у науці 

принципів та методів  пізнання для отримання корисних для діяльності людини 

результатів, впровадження в практику, отримання певного ефекту. 

Завдання – це певні напрями дослідження, які дозволяють реалізувати 

поставлену мету. 

Розрізняють дві форми наукових досліджень: фундаментальні та 

прикладні. Фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та (або) 

експериментальна діяльність, спрямована на здобуття нових знань про 

закономірності розвитку та взаємозв'язку природи, суспільства, людини. 

Прикладні наукові дослідження – наукова і науково-технічна діяльність, 

спрямована на здобуття і використання знань для практичних цілей. 

Наукові дослідження здійснюються з метою одержання наукового 

результату. Науковий результат – нове знання, здобуте в процесі 

фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на 

носіях наукової інформації у формі наукового звіту, наукової праці, наукової 

доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, 

монографічного дослідження, наукового відкриття тощо. Науково-прикладний 

результат – нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний 

зразок, закінчене випробування, яке впроваджене або може бути впроваджене у 
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суспільну практику. Науково-прикладний результат може мати форму звіту, 

ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на 

науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо. 

До основних результатів наукових досліджень належать: наукові 

реферати; наукові доповіді (повідомлення) на конференціях, нарадах, 

семінарах, симпозіумах; дипломні, магістерські роботи; звіти про науково-

дослідну (дослідно-конструкторську; дослідно-технологічну) роботу; наукові 

переклади; дисертації (кандидатські або докторські); автореферати дисертацій; 

депоновані рукописи; монографії; наукові статті; аналітичні огляди; авторські 

свідоцтва, патенти; алгоритми і програми; звіти про наукові конференції; 

бібліографічні покажчики та ін. 

Суб'єктами наукової діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-

педагогічні працівники, а також наукові установи, наукові організації, вищі 

навчальні заклади III–IV рівнів акредитації, громадські організації у сфері 

наукової та науково-технічної діяльності. 

Науково-дослідницькою діяльністю займається значне коло людей. Тих, 

хто робить це постійно, називають дослідниками, науковцями (науковими 

працівниками), вченими. 

Дослідником називають людину, яка здійснює наукові дослідження. 

Науковець – це той, хто має відношення до науки, виробляє нові знання, є 

спеціалістом у певній галузі науки. Вчений – фізична особа, яка провадить 

фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження з метою здобуття 

наукових та (або) науково-технічних результатів. 

Ознаки наукового дослідження 

·  творчий характер – здобуття нових знань, установлення нових фактів; 

·   самостійність – прагнення запропонувати власне 

розв’язання  поставлених завдань; 

·   наступність знань – послідовність зв’язку із попередніми дослідженнями 

у даній галузі, передбачення перспектив наступних досліджень; 
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·  новизна та унікальність – обов’язкові елементи новизни різного ступеня: 

від узагальнення і конкретизації вже відомого – до принципово оригінальних 

підходів, технологій; 

·  зв’язок з іншими науками – розгалуження наукових галузей, утворення 

на їх перетині нових; 

·  органічний зв’язок теорії і практики – як найсуттєвіша умова 

вірогідності науково-педагогічного дослідження. 

Для дослідників-початківців дуже важливо мати уявлення про 

методологію та вимоги до визначення наукового дослідження, оскільки саме на 

перших кроках до оволодіння навичками наукової роботи найбільше виникає 

питань саме цього характеру. Передусім бракує досвіду у використанні методів 

наукового пізнання, застосуванні логічних законів і правил, нових засобів і 

технологій. Тому є сенс розглянути ці поняття докладніше. 

Не можна ігнорувати факти тільки тому, що їх важко пояснити або знайти 

їм практичне використання. 3міст нового в науці не завжди бачить сам 

дослідник. Нові наукові факти і навіть відкриття, значення яких погано 

розкрите, можуть тривалий час лишатися в резерві науки і не 

використовуватися на практиці. 

При науковому дослідженні важливо все. Концентруючи увагу на 

основних або ключових питаннях теми, не можна не зважати на побічні факти, 

які на перший погляд здаються малозначущими. Проте саме такі факти можуть 

приховувати в собі початок важливих відкриттів. 

Для дослідника недостатньо встановити новий факт, важливо дати йому 

пояснення з позицій сучасної науки, розкрити його загальнопізнавальне, 

теоретичне або практичне значення. 

Виклад наукових фактів має здійснюватися в контексті загального 

історичного процесу, історії розвитку певної галузі, бути багатоаспектним, з 

урахуванням як загальних, так і специфічних особливостей. 

Накопичення наукових фактів у процесі дослідження – це творчий процес, 

в основі якого завжди лежить задум ученого, його ідея. 
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У філософському визначенні ідея – це продукт людського мислення, 

форма відображення дійсності. Ідея відрізняється від інших форм мислення 

тим, що в ній не тільки відображається об’єкт вивчення, а й міститься 

усвідомлення мети, перспективи пізнання і практичного перетворення 

дійсності. Тому важливе значення має історичне вивчення не лише об’єкта 

дослідження, а й становлення та розвитку знань про нього. 

Ідеї народжуються з практики, спостережень навколишнього світу і потреб 

життя. В основі ідей лежать реальні факти і події. Життя висуває конкретні 

завдання, однак часто не відразу знаходяться продуктивні ідеї для їх вирішення. 

У такому разі на допомогу приходить здатність дослідника проаналізувати ідеї, 

погляди попередників, запропонувати новий, зовсім незвичний аспект розгляду 

завдання, яке протягом тривалого часу не могли вирішити при загальному 

підході до справи. 

Вивчення історичного досвіду, визначення етапів становлення, розвитку 

об’єкта дослідження та ідеї від часу виникнення до стадії вирішення завдання 

значно збагачує наукове дослідження, свідчить про достовірність його 

результатів і висновків, підтверджує наукову об’єктивність і компетентність 

дослідника. 

Існує шість основних вимог визначення наукового дослідження. 

1. Всяке наукове дослідження повинне бути визначене через найближчий 

рід і видову відмінність. 

2. Визначення повинне бути розмірним, тобто обсяги означуваного і 

означального поняття повинні бути однакові. 

3. Видовою відмінністю є ознака або група ознак, властивих тільки 

певному науковому дослідженню і відсутніх в інших, що належать до того ж 

роду. 

4. Визначення не повинне містити логічного кола, тобто означуване 

дослідження не може визначатися за допомогою такого поняття, що саме стає 

ясним тільки через означуване поняття. 

5. Визначення не може бути тільки негативним. 
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6. Воно не повинне містити в собі логічної суперечності. 

Нечіткість у визначенні наукових досліджень зазвичай дуже утруднює, а 

іноді робить просто неможливим практичне використання його результатів. 

Розпливчастість ознак – одна з основних помилок у визначенні наукових 

досліджень, які знижують наукову і практичну цінність 

роботи. Іншими типовими помилками є такі: неповне ділення обсягу понять 

наукових досліджень, занадто 

велике ділення, перехреснеділення і стрибок у діленні. Неповне ділення обсягу 

поняття – це таке явище, коли при перерахуванні видових ознак деякі з них 

пропускаються. Занадто велике ділення полягає в тому, що 

в обсяг подільного поняття вводяться види, які у ньому самому не містяться. У 

такому разі сума обсягів видових ознак перевищує 

обсяг подільного, означуваного поняття. Помилка перехресного ділення 

полягає в тому, що в процесі діленняобсягу поняття 

береться декілька підстав для ділення. Стрибок у діленні – помилка, викликана 

порушенням правила безперервності ділення. 

ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Сучасне науково-теоретичне мислення прагне проникнути у сутність явищ 

і процесів, що вивчаються. Це можливо за умови цілісного підходу до об’єкта 

вивчення, розгляду його у виникненні та розвитку, тобто застосування 

історичного підходу до його вивчення. Перш ніж вивчати сучасний стан, 

необхідно вивчити генезис та розвиток певної науки або сфери практичної 

діяльності. Відомо, що нові наукові і накопичені знання перебувають в 

діалектичній взаємодії. Найкраще і прогресивне зі старого переходить у нове і 

надає йому сили й дієвості. Інколи забуте старе знову відроджується на новій 

науковій основі і живе друге життя в іншому, досконалішому вигляді. 

 

ІІ. КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ВИДИ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. ОСНОВНІ ФОРМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
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Розрізняють два види наукового дослідження: емпіричне і 

теоретичне. Емпіризм – філософське навчання, що визнає почуттєвий досвід 

єдиним джерелом знань. Емпіричне пізнання будується на вивченні реальної 

дійсності, практичного досвіду. Займаються емпіричним дослідженням, як 

правило, практики – професіонали в тій або іншій області діяльності (учителі, 

соціальні педагоги, психологи й ін.). 

Теоретичними дослідженнями, як ми уже відзначили, займаються 

спеціально до того підготовлені люди: професори, доценти, наукові 

співробітники, що працюють у наукових установах, а також у вищих 

навчальних закладах. 

В емпіричному дослідженні, як правило, використовують такі методи, як 

спостереження, опис, експеримент; при теоретичних дослідженнях, поряд з 

цими методами використовують методи абстрагування, 

ідеалізації, аксиоматизації, формалізації, моделювання й ін. Крім того, на 

емпіричному і теоретичному рівнях використовують такі логічні методи, як 

аналіз – синтез, індукція – дедукція й ін. Докладніше про неї буде сказано 

нижче. 

Відрізняються емпіричні і теоретичні дослідження також отриманими 

результатами. У першому випадку вони фіксуються у виді тверджень, правил, 

рекомендацій, у другому – це теоретичні знання: наукові концепції, закони і 

закономірності, відкриття і винаходи й ін. Емпіричне дослідження здійснюється 

практичними працівниками, зайнятими професійної діяльністю. Отримані 

знання фіксуються у виді тверджень, правил, рекомендацій і ін. Наукове 

дослідження проводиться спеціально підготовленими до цьому вченими. 

Отримані знання відбивають у виді наукових концепцій, законів і 

закономірностей, винаходів і відкриттів і до. 

Незважаючи на відмінність емпіричного і теоретичного знання, вони тісно 

між собою взаємозалежні: теоретичне дослідження будується на основі знань, 

фактів, виявлених у процесі вивчення реальної дійсності. Емпіричний рівень 

дозволяє вивчати реальну дійсність, виявляти нові факти і явища, і на основі 
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їхній будувати узагальнення, робити висновки, давати практичні рекомендації. 

На теоретичному рівні висуваються загальні закономірності, що дозволяють 

пояснити взаємозв'язок раніше відкритих фактів і явищ, формулювати закони, 

на основі яких можливо пророчити розвиток майбутніх подій. Це лише загальна 

схема наукових досліджень, відкриття нових наукових законів. Перехід від 

емпіричного рівня до теоретичного означає якісний стрибок у знанні. 

ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Ефективність наукових досліджень багато в чому залежить від того, які 

джерела вона використовує у своїй творчій діяльності: підходи, зразки, ідеї, 

технології й ін. Виділяють п'ять таких джерел: 1) загальнолюдські гуманістичні 

ідеали, відбиті в так називаному соціальному замовленні суспільства; 2) 

досягнення всього комплексу наук про людину: психології, педагогіки, 

валеології (науки про здоровий спосіб життя), до цьому також можна додати 

філософію, соціологію, соціальну роботу; 3) теоретичні концепції і вітчизняний 

і закордонний досвід; 4) педагогічний потенціал навколишньої дитини 

соціального середовища (родини, школи, установ культури й ін.); 5) творчий 

потенціал працівників соціальної сфери (соціальних педагогів, соціальних 

працівників, соціальних психологів і ін.). 

 

ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Основні результати і положення дослідження мають бути опубліковані для 

ознайомлення з ними наукової громадськості. 

Публікація (риblісаtіо – оголошую всенародно, оприлюднюю) – це 

доведення до загального відома за допомогою преси, радіомовлення або 

телебачення, розміщення в різних виданнях (газетах, журналах, книгах) роботи 

(робіт), а також це текст, надрукований у будь-якому виданні. Публікації 

виконують кілька функцій: оприлюднюють результати наукової роботи; 

сприяють встановленню пріоритету автора; свідчать про особистий внесок 

дослідника в розробку наукової проблеми; слугують підтвердженню 

достовірності основних результатів і висновків дисертації, новизни і наукового 
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рівня її; підтверджують факт апробації та впровадження результатів; 

відображають основний зміст дисертації; фіксують завершення певного етапу 

дослідження або роботи загалом; забезпечують первинною науковою 

інформацією суспільство, сповіщають наукове співтовариство про появу нового 

наукового знання: перетворюють індивідуальний результат у загальне надбання 

та ін. 

За обсягом розрізняють два види наукових неперіодичних видань: книга – 

книжкове видання обсягом понад 48 сторінок; брошура – книжкове видання 

обсягом від 4 до 48 сторінок. 

Статті наукового характеру друкуються переважно в наукових збірках або 

журналах. 

 Науковий журнал – журнал, що містить статті та матеріали досліджень 

теоретичного або прикладного характеру, призначений переважно фахівцям 

певної галузі науки. За цільовим призначенням наукові журнали поділяють на 

науково-теоретичні, науково-практичні та науково-методичні. 

Розрізняють два види монографій – наукові та практичні. 

Науковим вважається видання результатів теоретичних чи 

експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до 

публікації документів та літературних текстів. Воно призначене для фахівців і 

для наукової роботи. Серед наукових видань розрізняють науково-дослідні та 

джерелознавчі. 

До першої групи наукових видань належать: монографія, автореферат 

дисертації, препринт, тези доповідей та матеріали наукової 

конференції, збірник наукових праць. 

До другої групи наукових видань належать джерелознавчі 

видання, або документальні наукові видання, які містять пам'ятки культури та 

історичні документи, що пройшли текстологічне опрацювання, мають 

коментарі, вступні статті, допоміжні покажчики та інші елементи науково-

довідкового апарату видання. 



35 

 

Результати виконаної науково-дослідної роботи можуть бути використані 

для складання рефератів, написання наукових статей, монографій, дисертацій, 

підготовки доповідей на наукових конференціях, що дає змогу зробити їх 

набутком широкої наукової громадськості. 

Види наукових видань 

Монографія – наукове або науково-популярне видання, що містить повне 

дослідження однієї проблеми або теми та належить одному чи кільком авторам. 

Тези доповідей (повідомлень) – наукове видання, що містить короткий 

виклад текстів доповідей чи повідомлень, опублікованих до початку 

проведення наукового заходу. 

Матеріали конференції (круглого столу) – наукове видання, що містить 

тексти доповідей чи повідомлень, рекомендації та рішення, які відображають 

підсумки наукового заходу. 

Збірник наукових праць – наукове видання, що містить дослідницькі праці 

наукових установ, навчальних закладів чи товариств. 

Види навчальних видань 

Підручник – навчальне видання, що містить систематизоване викладення 

навчальної дисципліни та відповідає програмі навчальної дисципліни. 

Навчальний посібник – навчальне видання, що доповнює або частково 

(повністю) замінює підручник, містить систематизоване викладення навчальної 

дисципліни та відповідає програмі навчальної дисципліни. Навчальні посібники 

слід розробляти для доповнення або заміни будьякої частини підручника, не 

допускаючи його дублювання. 

Навчально-методичний посібник – навчальний посібник, основним змістом 

якого є методика викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або 

методика щодо розвитку та виховання особистості. 

Навчальний наочний посібник – навчальний посібник, основним змістом 

якого є зображення, що унаочнюють предмет навчальної дисципліни. 
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Практичний посібник – видання, що містить опис технології практичної 

діяльності, призначене для оволодіння якою-небудь професією,  знаннями, 

навичками та (або) підвищення фахової кваліфікації й майстерності. 

Методичний посібник – видання, основним змістом якого є методика 

виконання будь-якого виду практичної діяльності. 

Хрестоматія – навчальний посібник, що містить літературнохудожні, 

історичні та інші твори чи уривки з них, які є предметом вивчення у навчальній 

дисципліні. 

Практикум – навчальний посібник, що містить сукупність практичних 

завдань і (або) вправ із певної навчальної дисципліни, які сприяють засвоєнню 

набутих знань, умінь і навичок. 

Методичні рекомендації, методичні настанови – видання, що містить 

рекомендації та настанови щодо виконання певних дій, процесів, операцій 

практичної діяльності. 

Енциклопедичний словник, словник-довідник – видання, що містить статті 

невеликого обсягу, викладені у стислій формі та розташовані за абеткою їхніх 

назв 

 Мовний словник, лінгвістичний словник – довідкове видання, що містить 

упорядкований перелік мовних одиниць з відомостями про їх значення, 

вживання, будову, походження тощо або з перекладом іншою мовою. 

Довідник – довідкове видання прикладного характеру, побудоване у 

систематичному порядку чи за абеткою назв статей, призначене для швидкого 

пошуку певних відомостей. 

Дистанційний курс (веб-ресурс дисципліни) – систематизоване зібрання 

інформації та засобів навчально-методичного характеру, що розроблене з 

метою реалізації дистанційної взаємодії здобувачів вищої освіти і викладача 

незалежно від їх місцезнаходження, та є доступним через Інтернет (локальну 

мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві 

програмних засобів. 

Реферати бувають двох видів: наукові та інформативні. 
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Науковий реферат – стисле усне або письмове викладення наукової теми 

(питання), складене на підставі проведеного наукового дослідження, огляду 

одного або кількох літературних та інших джерел. У ньому зазвичай висвіт-

люють наукові дослідження, проведені автором реферату, з викладенням 

поставленої гіпотези, системи доказів, експерименту та здобутих результатів, 

зазначають наукову новизну та практичне значення цих результатів. Так, 

науковий реферат, який складає студент під час виконання НДРС, повинен 

висвітлювати одне з питань теми дослідження, наприклад за літературними 

джерелами. У ньому слід описати стан об'єкта дослідження, зазначити вади та 

висловити пропозиції щодо усунення їх. Закінчується реферат резюме – 

коротеньким висновком з основних положень наукової теми (питання). 

Інформативний реферат – коротеньке письмове викладення однієї науко-

вої праці, що висвітлює стисло її зміст. Призначення його полягає в опера-

тивному повідомленні наукових працівників і фахівців про досягнення науки й 

технічного прогресу. Текст інформативного реферату викладається у такій 

послідовності: тема, предмет (об'єкт), характер і мета роботи. У ньому слід 

зазначити ті особливості теми, які необхідні для розкриття мети та змісту 

роботи і методу проведення її. Описування методів доцільне в тому випадку, 

коли вони нові й становлять особливий інтерес для цієї праці. 

Основним і наймасовішим видом друкованої інформації за результатами 

дослідження є журнальна наукова стаття. Композиція наукової статті ґрунту-

ється на логічному розкритті наукової думки, мотивованому та дозованому 

розкритті фактів, поєднанні їх у певну систему. Для того щоб композиція статті 

стала справжнім засобом реалізації творчого наукового результату, автор 

повинен продумати її план у такій послідовності: заголовок, вступ, основна 

частина, висновок. 

Розробити універсальний алгоритм роботи над рукописом статті досить 

важко, що пов'язано зі специфікою та індивідуальністю праці письменника, 

якою, по суті, і є робота науковця під час підготовки публікації. Однак наведена 
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загальна схема журнальної статті може бути використана автором-початківцем 

як своєрідний шаблон. 

Треба зауважити, що поспішне опублікування "сирої" статті може 

спричинити у автора в подальшому відчуття невдоволеності й незручності 

навіть через багато років. Однак слід уникати і завчасних статей, і зволікання з 

публікаціями, бо публікація дає пріоритет в авторстві і створює практично 

необмежену аудиторію для науковця. 

Монографія – спеціальне наукове дослідження, присвячене літературному 

викладенню однієї проблеми. Монографія відрізняється від статті ширшою 

постановкою проблеми, аргументованістю роздумів, їх доказовістю, посилан-

ням на докази (літературні джерела, показники роботи підприємств та ін.). 

Монографія зазвичай має довідковий апарат: список використаної літератури, 

хронологічний довідник, тематичний або іменний покажчик. Архітектоніка 

монографії виражена самостійними структурними підрозділами, які мають 

заголовки, певну систему кодування таблиць, рисунків, схем та ін. Заголовки і 

підзаголовки розділів, параграфів повинні мати динамічне викладення 

матеріалу дослідження. Параграфи в разі потреби поділяють на пункти. 

Дисертація за обраною темою дослідження не відрізняється архітектонікою 

від монографії. Вона має лише інше функціональне призначення. 

Дисертація – кваліфікаційна наукова робота в певній галузі знань, яка 

містить сукупність наукових результатів і положень, висунутих автором для 

публічного захисту, і засвідчує особистий внесок автора в науку та його 

здобутки як науковця. Основою дисертації є виконані та опубліковані наукові 

праці, відкриття або великі винаходи, впроваджені у виробництво машини або 

технологічні процеси. Для оперативного ознайомлення з основним змістом, 

результатами, висновками і рекомендаціями автора дисертації складається 

автореферат, де висвітлюються його внесок у розроблення обраної проблеми, 

ступінь новизни і практична значущість результатів дослідження. 

Розглянуті різновиди наукових праць, літературно узагальнюючі результа-

ти виконаного дослідження мають анотацію – коротке викладення змісту статті, 
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реферату, монографії, дисертації. В анотації дається характеристика твору з 

погляду змісту, призначення, форми та інших особливостей. Відомості про 

зміст і значення праці, її автора в анотації мають рекомендаційний характер. 

Анотація міститься в книжках, брошурах, тематичних планах і рекламних 

матеріалах, а також у бібліографічних посібниках, друкованих картках. На 

початку анотації наводиться бібліографічний опис твору. 

Формами висвітлення підсумків наукової роботи є тези, доповіді, 

матеріали конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо. Вони є 

свідченням апробації дисертаційної роботи і належать до опублікованих праць, 

які додатково відображають наукові результати дисертації. Слід враховувати, 

що апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, 

симпозіумах, семінарах, у школах тощо є обов'язковою. 

Тези – це коротко, точно, послідовно сформульовані основні ідеї, думки, 

положення наукової доповіді, повідомлення, статті або іншої наукової праці. 

Тези доповіді – це опубліковані до початку наукової конференції (з'їзду, 

симпозіуму) матеріали попереднього характеру, що містять виклад основних 

аспектів наукової доповіді. Вони фіксують науковий пріоритет автора, містять 

матеріали, не викладені в інших публікаціях. Рекомендований обсяг тез 

наукової доповіді – 2–3 сторінки машинописного тексту через 1,5–2 інтервали. 

Можливий виклад однієї тези. 

Реферат – короткий виклад змісту одного або декількох документів з пев-

ної теми. Обсяг реферату визначається специфікою теми і змістом документів, 

кількістю відомостей, їх науковою цінністю або практичним значенням. Його 

обсяг коливається від 500– 2500 знаків до 20–24 сторінок. 

Види рефератів: інформативні, розширені або зведені, наукові. 

Невід'ємним елементом будь-якої науково-дослідної роботи, що потребує 

обов'язкового додаткового оформлення, є винахідницька діяльність, бо 

результати НДР – нові технологічні процеси та агрегати, матеріали та сполуки, 

пристрої та конструкції – можуть становити предмет винаходу або відкриття. 
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Закони України про промислову власність дають таке визначення поняття 

винаходу. 

Винахід (корисна модель, промисловий зразок) – результат творчої діяль-

ності в будь-якій сфері згідно з технологією або художнім конструюванням 

Аналогічні вимоги законодавство України висуває для оформлення заявки 

на промисловий зразок, тільки пакет документів у цьому разі повинен містити 

комплект фотознімків із зображенням виробу (його макета, малюнка), які дають 

повне уявлення про його зовнішній вигляд. У процесі виконання науково-

дослідної роботи вчений може зробити відкриття – встановити раніше 

невідомі об'єктивно існуючі закономірності, властивості чи явища 

матеріального світу, що вносять докорінні зміни в рівень пізнання. Відкриття 

лежить в основі науково-технічної революції, надає принципово нового 

спрямування науці і техніці, революціонує суспільне виробництво. Тому дуже 

важливо закріпити пріоритет науковця та держави законодавчо. 

Науково-дослідна робота та її результати можуть бути піддані науковій або 

науково-технічній експертизі. Згідно із законодавством України, під науковою 

та науково-технічною експертизою розуміють діяльність, метою якої є 

дослідження, перевірка, аналіз науково-технічного рівня об'єкта експертизи і 

підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об'єктів. 

Це найбільш детальний та об'єктивний метод оцінки наукової діяльності та її 

результатів. 

Основним юридичним документом, що регламентує відносини між замов-

ником і організатором у сфері наукової і науково-технічної експертизи, є 

договір на його проведення. У ньому визначають: сторони договору, предмет і 

об'єкти експертизи; умови її проведення; права та обов’язки сторін; термін 

проведення експертизи; термін, упродовж якого висновки експертизи 

зберігають чинність; порядок розрахунків; відповідальність за невиконання або 

за неналежне виконання умов договору; відповідальність за достовірність умов 

експертизи; інші суттєві умови, що випливають зі специфіки об'єкта 

експертизи. 
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Висновки державної наукової і науково-технічної експертизи є обов'язко-

вими для прийняття до розгляду і врахування в обґрунтуванні структури і 

змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукових і науково-

технічних, соціально-економічних і екологічних програм і проектів, реалізації 

наукової і науково-технічної діяльності, аналізу ефективності використання 

науково-технічного потенціалу. 

Висновки громадської та інших наукових і науково-технічних експертиз 

зазвичай мають рекомендаційний характер. їх беруть до уваги державні органи 

поряд з висновками державної експертизи в прийнятті рішень про реалізацію 

науково-технічних програм, проектів, використання іншої науково-технічної 

продукції та розробок. 

Значну частину наукової інформації вчені і фахівці отримують з усних 

джерел – доповідей і повідомлень на нарадах, семінарах, симпозіумах, 

конференціях і бесід при особистих зустрічах тощо. 

Колоквіум – форма колективних зустрічей, де, як правило, обмінюються 

думками вчені різних напрямів. Усі присутні є учасниками невимушеної 

дискусії. На колоквіумах офіційні доповідачі не призначаються. 

Симпозіум є напівофіційною бесідою з заздалегідь підготовленими 

доповідями, а також виступами експромтом. Учасники симпозіуму можуть 

відвідувати не всі доповіді, зустрічатися в кулуарах. 

Конференція – найпоширеніша форма обміну інформацією. Одна частина 

учасників – доповідачі – повідомляє про нові наукові ідеї, результати 

теоретичних і експериментальних робіт, про виробничий досвід, відповідає на 

запитання. Інша, більша частина – слухачі, що сприймають інформацію. 

Слухачі можуть задавати запитання і брати участь в обговореннях. 

План доповіді практично аналогічний плану статті. Але специфіка усної 

мови приводить до суттєвих змін і форми, і змісту. У підготовці доповіді треба 

врахувати, що велика частина інформації міститься в демонстраційному 

матеріалі (плакати, слайди тощо). На демонстраційні матеріали зазвичай 

виносять: математичні постановки, метод вирішення, алгоритми, структуру 
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системи, схему експерименту, виявлені залежності в формі таблиць або 

графіків та ін., тому доповідь повинна містити коментарі (але не повторення) до 

ілюстративного матеріалу. Це дає змогу на 20–30% скоротити доповідь. 

З'їзди і конгреси є вищою, найбільш представницькою формою 

спілкування і мають національний чи міжнародний характер. Тут виробляється 

стратегія у визначеній галузі науки і техніки, а також і в суміжних галузях. 

Дискусія – це корисна форма колективного мислення. Різні точки зору, 

висловлювані в дискусії, сприяють активному мисленню, змушують ретельно 

продумувати й обґрунтовувати власну точку зору. Участь в дискусії – кращий 

метод розвитку навичок критичного судження й міркування, де перевіряється 

якість накопичених людиною знань. 

Форми участі в дискусії: слухати і записувати; постановка запитань з 

метою уточнення незрозумілих моментів чи отримання додаткової інформації; 

висловлення своєї думки, яка повинна бути досить обґрунтованою. 

Наукова дискусія є однією з найефективніших форм колективної творчої 

праці, тому важливо дотримуватися всіх умов, що забезпечують її плідність. 

Від учасників дискусії вимагається активність, вміння бачити позитивні сто-

рони роботи, що піддається критиці; правильне викладення позиції супро-

тивника, чітка кваліфікація суті його помилки (чи має вона принциповий ха-

рактер, йдеться про некоректність формулювань чи про неправильність кон-

цепції автора), окреслення можливих шляхів її виправлення. Серед цих умов 

далеко не останнє місце посідає виконання етичних вимог – критикуючи 

помилки в роботі, учасники дискусії не повинні торкатися особистих якостей і 

здібностей автора. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Основні результати і положення дослідження мають бути опубліковані для 

ознайомлення з ними наукової громадськості. 

Публікація (риblісаtіо – оголошую всенародно, оприлюднюю) – це 

доведення до загального відома за допомогою преси, радіомовлення або 

телебачення, розміщення в різних виданнях (газетах, журналах, книгах) роботи 
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(робіт), а також це текст, надрукований у будь-якому виданні. Публікації 

виконують кілька функцій: оприлюднюють результати наукової роботи; 

сприяють встановленню пріоритету автора; свідчать про особистий внесок 

дослідника в розробку наукової проблеми; слугують підтвердженню 

достовірності основних результатів і висновків дисертації, новизни і наукового 

рівня її; підтверджують факт апробації та впровадження результатів; 

відображають основний зміст дисертації; фіксують завершення певного етапу 

дослідження або роботи загалом; забезпечують первинною науковою 

інформацією суспільство, сповіщають наукове співтовариство про появу нового 

наукового знання: перетворюють індивідуальний результат у загальне надбання 

та ін. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Сучасне науково-теоретичне мислення прагне проникнути у сутність явищ 

і процесів, що вивчаються. Це можливо за умови цілісного підходу до об’єкта 

вивчення, розгляду його у виникненні та розвитку, тобто застосування 

історичного підходу до його вивчення. Перш ніж вивчати сучасний стан, 

необхідно вивчити генезис та розвиток певної науки або сфери практичної 

діяльності. Відомо, що нові наукові і накопичені знання перебувають в 

діалектичній взаємодії. Найкраще і прогресивне зі старого переходить у нове і 

надає йому сили й дієвості. Інколи забуте старе знову відроджується на новій 

науковій основі і живе друге життя в іншому, досконалішому вигляді. 

Ефективність наукових досліджень багато в чому залежить від того, які 

джерела вона використовує у своїй творчій діяльності: підходи, зразки, ідеї, 

технології й ін. Виділяють п'ять таких джерел: 1) загальнолюдські гуманістичні 

ідеали, відбиті в так називаному соціальному замовленні суспільства; 2) 

досягнення всього комплексу наук про людину: психології, педагогіки, 

валеології (науки про здоровий спосіб життя), до цьому також можна додати 

філософію, соціологію, соціальну роботу; 3) теоретичні концепції і вітчизняний 

і закордонний досвід; 4) педагогічний потенціал навколишньої дитини 

соціального середовища (родини, школи, установ культури й ін.); 5) творчий 
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потенціал працівників соціальної сфери (соціальних педагогів, соціальних 

працівників, соціальних психологів і ін.). 

Основні результати і положення дослідження мають бути опубліковані для 

ознайомлення з ними наукової громадськості. 

Публікація (риblісаtіо – оголошую всенародно, оприлюднюю) – це 

доведення до загального відома за допомогою преси, радіомовлення або 

телебачення, розміщення в різних виданнях (газетах, журналах, книгах) роботи 

(робіт), а також це текст, надрукований у будь-якому виданні. Публікації 

виконують кілька функцій: оприлюднюють результати наукової роботи; 

сприяють встановленню пріоритету автора; свідчать про особистий внесок 

дослідника в розробку наукової проблеми; слугують підтвердженню 

достовірності основних результатів і висновків дисертації, новизни і наукового 

рівня її; підтверджують факт апробації та впровадження результатів; 

відображають основний зміст дисертації; фіксують завершення певного етапу 

дослідження або роботи загалом; забезпечують первинною науковою 

інформацією суспільство, сповіщають наукове співтовариство про появу нового 

наукового знання: перетворюють індивідуальний результат у загальне надбання 

та ін. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 
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необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 

ТТЕЕММАА  №№  33..  ММЕЕТТООДДООЛЛООГГІІЯЯ    ННААУУККООВВИИХХ  ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ  

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Етапи наукового дослідження 

2. Методологія дослідження 

3. Фундаментальна або філософська методологія. Загальнонаукова 

методологія. Конкретнонаукова методологія 

4. Методи і техніка дослідження. Класифікація методів 

5. Використовування методів наукового пізнання. Методи, що застосовуються 

на емпіричному й теоретичному рівнях досліджень. Методи теоретичних 

досліджень 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів 

економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. К: Вища школа, 1997. 

271 с. 

2. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. К.: 

Професіонал, 2004. 254 с.  

3. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных 

исследований: учеб. пособие. К.: О-во “Знання”, КОО, 2011. 114 с. 

4. Папковская П.Я. Методология научных исследований: Курс лекций.  

Мн.: ООО “Информпресс”, 2002. 176 с. 
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5. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. К.: 

Видавничий Дім “Слово”, 2003. 240 с. 

6. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: Підручник. К.: “Знання-Прес”, 2003. 295 с. 

7. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности: Учебник для студ. вузов. М.: 

Добросвет, 2008. 596 с. 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Визначити етапи наукового дослідження, розкрити методологію 

дослідження, фундаментальну, філософську методологію, загальнонаукову, 

конкретнонаукову методологію, класифікацію методів та ін. 

 

ВСТУП 

Для дослідників-початківців дуже важливо мати уявлення про 

методологію та методи наукової творчості, оскільки саме на перших кроках 

до оволодіння навичками наукової роботи найбільше виникає питань саме 

методологічного характеру. Передусім бракує досвіду у використанні 

методів наукового пізнання, застосуванні логічних законів і правил, нових 

засобів і технологій. Тому є сенс розглянути ці питання докладніше.  

Не можна ігнорувати факти тільки тому, що їх важко пояснити або 

знайти їм практичне використання. 3міст нового в науці не завжди бачить 

сам дослідник. Нові наукові факти і навіть відкриття, значення яких погано 

розкрите, можуть тривалий час лишатися в резерві науки і не 

використовуватися на практиці. 

При науковому дослідженні важливо все. Концентруючи увагу на 

основних або ключових питаннях теми, не можна не зважати на побічні 

факти, які на перший погляд здаються малозначущими. Проте саме такі 

факти можуть приховувати в собі початок важливих відкриттів.  

Для дослідника недостатньо встановити новий факт, важливо дати 
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йому пояснення з позицій сучасної науки, розкрити його загально 

пізнавальне, теоретичне або практичне значення. 

Виклад наукових фактів має здійснюватися в контексті загального 

історичного процесу, історії розвитку певної галузі, бути багатоаспектним, з 

урахуванням як загальних, так і специфічних особливостей. 

Накопичення наукових фактів у процесі дослідження – це творчий 

процес, в основі якого завжди лежить задум ученого, його ідея.  
 

 

І. ЕТАПИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Наукове дослідження – це складний і багатогранний процес, у якому 

поєднуються організаційні, технічні, економічні, правові і психологічні 

аспекти. Співвідношення означених аспектів у кожному науковому дослідженні 

має неповторну специфіку. Дослідження різняться за цільовим призначенням, 

джерелами фінансування і термінами проведення, вони потребують різного 

технічного, програмного, інформаційного і методичного забезпечення. Однак 

усім їм притаманні спільні методологічні підходи і універсальні послідовні 

процедури. 

Увесь процес дослідження – від творчого задуму до оформлення 

наукового результату – умовно можна розбити на п’ять послідовних етапів: 

1. Визначення мети, об’єкта і предмета дослідження. 

2. Інформаційне забезпечення. 

3. Методичне та програмне забезпечення. 

4. Аналіз даних. 

5. Формулювання висновків та пропозицій. 

На першому етапі на змістовно-теоретичному рівні: 

- виявляється природа і сутність досліджуваного явища, його властивості 

та якісна своєрідність; 

- уточнюється понятійний апарат, тобто терміни і поняття стосовно 

окремих властивостей явища; 
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- визначається мета, об’єкт та предмет дослідження; 

- формулюється послідовна система гіпотез. 

Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат. Мета визначає 

стратегію і тактику дослідження, загальну його спрямованість і логіку. Для 

досягнення мети формулюється послідовність відносно самостійних наукових 

задач, кожна з яких стосується конкретного аспекту наукової теми і 

підпорядкована меті. Зазвичай наукові задачі даються переліком: 

проаналізувати..., розробити..., узагальнити,.., виявити..., обгрунтувати..., 

довести..., показати..., описати..., встановити..., вияснити..., визначити... і т.п. 

Варіанти досягнення мети (розв’язування наукових задач) кристалізуються у 

формі гіпотез. 

Гіпотеза – наукове припущення, що висувається для пояснення якихось 

явищ, підлягає перевірці (тестуванню) і за результатами перевірки 

підтверджується чи спростовується. Логічно сформульовані гіпотези, кожна з 

яких стосується конкретного аспекту наукової теми, як і наукові задачі, 

підпорядковані досягненню мети. Якщо гіпотеза узгоджується з науковими 

фактами, то вона перетворюється в наукову теорію. 

Залежно від мети вибирається об’єкт і предмет дослідження. 

Об’єкт дослідження – це те, що породжує проблемну ситуацію і на що 

спрямовується процес пізнання. Об’єкт відносно автономний і має чіткі межі. 

Вирізняють об’єкти природні, соціальні, ідеалізовані. На емпіричному рівні 

вчений має справу з природними і соціальними об’єктами, теорія оперує 

виключно ідеалізованими об’єктами. Усе це зумовлює істотну різницю і в 

методах дослідження. 

Предметом дослідження є найбільш значущі властивості об’єкта, окремі 

його аспекти, сегменти чи взаємозв’язки, які підлягають вивченню. Об’єкт і 

предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і 

частинне (поодиноке).  

Другий етап – інформаційне забезпечення наукового дослідження. 
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Інформація – це сукупність відомостей про об’єкт та предмет 

дослідження. Щоб забезпечити наукове дослідження інформацією, необхідно, 

по-перше, визначити, яка саме інформація потрібна, по-друге, знати джерела 

інформації і доступ до них. Відповідно до мети і задач дослідження на другому 

етапі визначається потреба в інформації, обґрунтовується набір показників, що 

характеризують об’єкт, здійснюється збирання, накопичення і узагальнення 

фактів, вибираються і ретельно аналізуються літературні джерела, складаються 

анотації і реферати цих джерел. 

Третій етап наукового дослідження стосується його методичного та 

програмного забезпечення. Відповідно до концептуальної схеми дослідження 

обґрунтовується сукупність методів, способів, прийомів вирішення наукових 

задач. У методичному забезпечені вирізняють метод і методику. Метод – це 

спосіб дослідження, інструмент досягнення мети; методика – правила 

використання конкретних методів. 

Отже, основні програмно-методологічні питання наукового дослідження 

можна сформулювати так: 

Мета Для чого проводиться дослідження? 

Об’єкт Де здійснюється дослідження? 

Предмет Що саме досліджується? 

Метод Як досліджується? 

 

Четвертий етап – аналіз даних. Аналіз – наріжний камінь пізнавального 

процесу, найпродуктивніший його елемент. У процесі аналізу здійснюється 

систематизація й узагальнення наукових фактів, всебічне вивчення конкретного 

об’єкта, його структури, характеристик, зв’язків; перевіряється правильність, 

істинність сформульованих гіпотез і тверджень. Доказами істинності гіпотез є 

результати їх тестування. 

Практично усі методи аналізу реалізовані в комп’ютерних програмах. 

Отже, аби зменшити обсяг рутинної обчислювальної роботи і поглибити аналіз 

даних, дослідник має володіти комп’ютером і знати програмне забезпечення. 
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Останній (п’ятий) етап – це формулювання наукових висновків, 

доведення істинності власних суджень за допомогою аргументів, оформлення 

результатів наукових досліджень у формі реферату, курсової чи дипломної 

роботи, наукового звіту, аналітичного огляду, доповіді, статті. 

Щоб довести істинність власних суджень, необхідно ясно і чітко 

сформулювати предмет доказу (тезу) і правильно підібрати докази (аргументи). 

У науковій полеміці аргументація і докази здійснюються за правилами логіки, 

зокрема: 

❖ Необхідно дотримуватися логічного зв’язку між аргументами і тезою. 

Якщо теза не випливає з аргументів, вона вважається 

необгрунтованою. 

❖ Аргументами можуть слугувати лише такі положення, істинність яких 

не викликає сумнівів. 

❖ Аргументи мають бути достатніми і залишатися незмінними, тобто 

доводити один і той самий висновок.  

❖ Не можна допускати суперечливих аргументів. Усі поняття і судження 

мають бути однозначними і визначеними.  

Важливим елементом наукової полеміки є спростування, тобто доведення 

хибності, необґрунтованості певних тверджень. Критиці можна піддати саму 

тезу, аргументи або спосіб доведення (демонстрацію). Пам’ятаючи, що будь-

яка дискусія – це діалог, у якому виклад власних доказів має змінюватися 

увагою до доказів опонента, слід дотримуватися принципів етики дискусії: 

поважати опонента, сприймати альтернативні погляди тощо. 

Дотримання основних правил доказу і спростування є обов’язковою 

умовою успішного професійного спілкування і взаєморозуміння між 

прибічниками різних наукових парадигм. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, увесь процес дослідження – від творчого задуму до 

оформлення наукового результату – умовно можна розбити на п’ять 

послідовних етапів: 1. Визначення мети, об’єкта і предмета дослідження. 
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2. Інформаційне забезпечення. 3. Методичне та програмне забезпечення. 

4. Аналіз даних. 5. Формулювання висновків та пропозицій. 

 
 

ІІ. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус будь-якої 

наукової проблеми приводять до необхідності її вивчення у системі координат, 

що задається різними рівнями методології науки. 

Методологія (гр. methodos – спосіб, метод і logos – наука, знання) – 

вчення про правила мислення при створенні теорії науки. 

Питання методології досить складне, оскільки саме це поняття 

тлумачиться по-різному. Багато зарубіжних наукових шкіл не розмежовують 

методологію і методи дослідження. У вітчизняній науковій традиції 

методологію розглядають як учення про науковий метод пізнання або як 

систему наукових принципів, на основі яких базується дослідження і 

здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, методів, прийомів 

дослідження. Найчастіше методологію тлумачать як теорію методів 

дослідження, створення концепцій, як систему знань про теорію науки або 

систему методів дослідження. Методику розуміють як сукупність прийомів 

дослідження, включаючи техніку і різноманітні операції з фактичним 

матеріалом. 

Методологія виконує такі функції: 

• визначає способи здобуття наукових знань, які відображають динамічні 

процеси та явища; 

• направляє, передбачає особливий шлях, на якому досягається певна 

науково-дослідницька мета; 

• забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу чи явища, 

що вивчається; 

• допомагає введенню нової інформації до фонду теорії науки; 
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• забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і понять у 

науці; 

• створює систему наукової інформації, яка базується на об’єктивних 

фактах, і логіко-аналітичний інструмент наукового пізнання. 

Ці ознаки поняття "методологія", що визначають її функції в науці, дають 

змогу зробити такий висновок: методологія – це концептуальний виклад 

мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання 

максимально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про 

процеси та явища. 

Методологічна основа дослідження, як правило, не є самостійним 

розділом дисертації або іншої наукової праці, однак від її чіткого визначення 

значною мірою залежить досягнення мети і завдань наукового дослідження. 

Крім того, в розділах основної частини дисертації подають виклад загальної 

методики і основних методів дослідження, а це потребує визначення 

методологічних основ кваліфікаційної роботи. 

Під методологічною основою дослідження слід розуміти основне, вихідне 

положення, на якому базується наукове дослідження. Методологічні основи 

даної науки завжди існують поза цією наукою, за її межами і не виводяться із 

самого дослідження. 

Методологія – вчення про систему наукових принципів, форм і способів 

дослідницької діяльності – має чотирирівневу структуру. Нині розрізняють 

фундаментальні, загальнонаукові принципи, що становлять власне 

методологію, конкретнонаукові принципи, що лежать в основі теорії тієї чи 

іншої дисципліни або наукової галузі, і систему конкретних методів і технік, 

що застосовуються для вирішення спеціальних дослідницьких завдань. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Методологія (гр. methodos – спосіб, метод і logos – наука, знання) – 

вчення про правила мислення при створенні теорії науки. Питання методології 

досить складне, оскільки саме це поняття тлумачиться по-різному. Багато 

зарубіжних наукових шкіл не розмежовують методологію і методи 
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дослідження. У вітчизняній науковій традиції методологію розглядають як 

учення про науковий метод пізнання або як систему наукових принципів, на 

основі яких базується дослідження і здійснюється вибір сукупності 

пізнавальних засобів, методів, прийомів дослідження. 
 

 

ІІІ. ФУНДАМЕНТАЛЬНА АБО ФІЛОСОФСЬКА МЕТОДОЛОГІЯ 

 

Філософська, або фундаментальна, методологія є вищим рівнем 

методології науки, що визначає загальну стратегію принципів пізнання 

особливостей явищ, процесів, сфер діяльності. 

Розвиток методології – одна зі сторін розвитку пізнання в цілому. 

Спочатку методологія ґрунтувалася на знаннях, які диктувала геометрія як 

наука, де містилися нормативні вказівки для вивчення реального світу. Потім 

методологія виступала як комплекс правил для вивчення всесвіту і перейшла у 

сферу філософії. Платон і Арістотель розглядали методологію як логічну 

універсальну систему, засіб істинного пізнання. 

Тривалий час проблеми методології не посідали належного місця в науці 

через механістичність або релігійність тих чи інших поглядів на світ. Зразком 

пізнання були принципи механіки, розроблені Г. Галілеєм і Ф. Декартом. 

Емпіризм протягом багатьох століть виступав вихідною позицією при розгляді 

всіх проблем. 

Ідеалісти І. Кант і Г.В.Ф. Гегель дали новий поштовх розвиткові 

методології, спробували розглянути закономірності в самому мисленні: 

сходження від конкретного до абстрактного, суперечності розвитку буття і 

мислення та ін. 

Усі досягнення минулого були опрацьовані у вигляді діалектичного 

методу пізнання реальної дійсності, в основу якого було покладено зв’язок 

теорії і практики, принципи пізнанності реального світу, детермінованості 

явищ, взаємодії зовнішнього і внутрішнього, об’єктивного і суб’єктивного. 
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Діалектична логіка пізнання стала універсальним інструментом для всіх 

наук, при вивченні будь-яких проблем пізнання і практики. 

Діалектика як метод пізнання природи, суспільства і мислення, 

розглянута в єдності з логікою і теорією пізнання, є фундаментальним 

науковим принципом дослідження багатопланової і суперечної дійсності в усіх 

її проявах. Діалектичний підхід дає змогу обґрунтувати причинно-наслідкові 

зв’язки, процеси диференціації та інтеграції, постійну суперечність між 

сутністю і явищем, змістом і формою, об’єктивність в оцінюванні дійсності. 

Досвід і факти є джерелом, основою пізнання дійсності, а практика – критерієм 

істинності теорії. Діалектика як фундаментальний принцип і метод пізнання 

має величезну пояснювальну силу. Однак вона не підмінює конкретнонаукові 

методи, пов’язані зі специфікою досліджуваної сфери. Діалектика виявляється в 

них і реалізується через них відповідно до вимог спадкоємності і непротиріччя 

в методології. 

Філософська методологія виконує два типи функцій. По-перше, вона 

виявляє смисл наукової діяльності та її взаємозв’язки з іншими сферами 

діяльності, тобто розглядає науку стосовно практики, суспільства, культури 

людини. Це – філософська проблематика. Методологія не є особливим розділом 

філософії: методологічні функції щодо спеціальних наук виконує філософія в 

цілому. По-друге, методологія вирішує завдання вдосконалення, оптимізації 

наукової діяльності, виходячи за межі філософії, хоча й спирається на 

розроблені нею світоглядні й загальнометодологічні орієнтири та постулати. 

Отже, фундаментальні принципи базуються на узагальнюючих, філософських 

положеннях, що відбивають найсуттєвіші властивості об’єктивної дійсності і 

свідомості з урахуванням досвіду, набутого в процесі пізнавальної діяльності 

людини. До них належать принципи діалектики, що відбивають 

взаємозумовлений і суперечливий розвиток явищ дійсності, детермінізму – 

об’єктивної причинної зумовленості явищ, ізоморфізму – відношень об’єктів, 

що відбивають тотожність їх побудови та ін. Безумовно, змістова інтерпретація 

цих принципів варіюється відповідно до специфіки досліджуваного матеріалу 
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(порівняємо, наприклад, розуміння ізоморфізму в математиці, геохімії і 

мовознавстві, природничих науках). Від тлумачення філософських принципів 

залежить обґрунтування методологічного підходу в дослідженні тієї чи іншої 

галузі. 

Філософські вчення, провідними ідеями яких є філософські концепції 

наукового пізнання, діалектичний метод і теорія наукової творчості, 

визначають загальний підхід до вивчення проблеми, спрямовані на вирішення 

стратегічних, а не тактичних завдань дослідження і пов’язані з ним 

опосередковано. 

ЗАГАЛЬНОНАУКОВА МЕТОДОЛОГІЯ 

Загальнонаукова методологія використовується в усіх або в переважній 

більшості наук, оскільки будь-яке наукове відкриття має не лише предметний, 

але й методологічний зміст, спричиняє критичний перегляд прийнятого досі 

понятійного апарату, чинників, передумов і підходів до інтерпретації матеріалу, 

що вивчається. 

До загальнонаукових принципів дослідження належать:  

❖ історичний,  

❖ термінологічний,  

❖ функціональний,  

❖ системний,  

❖ когнітивний (пізнавальний),  

❖ моделювання та ін. 

Сучасне науково-теоретичне мислення прагне проникнути у сутність 

явищ і процесів, що вивчаються. Це можливо за умови цілісного підходу до 

об’єкта вивчення, розгляду його у виникненні та розвитку, тобто застосування 

історичного підходу до його вивчення. 

Перш ніж вивчати сучасний стан, необхідно вивчити генезис та розвиток 

певної науки або сфери практичної діяльності. 

Відомо, що нові наукові і накопичені знання перебувають в діалектичній 

взаємодії. Найкраще і прогресивне зі старого переходить у нове і надає йому 
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сили й дієвості. Інколи забуте старе знову відроджується на новій науковій 

основі і живе друге життя в іншому, досконалішому вигляді. 

У цьому зв’язку особливого значення набувають вивчення історичного 

досвіду, аналіз та оцінювання історичних подій, фактів, попередніх теорій у 

контексті їх виникнення, становлення та розвитку. Отже, історичний метод дає 

змогу дослідити виникнення, формування і розвиток процесів і подій у 

хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх 

зв’язків, закономірностей та суперечностей. 

Будь-яке теоретичне дослідження потребує описування, аналізу та 

уточнення понятійного апарату конкретної галузі науки, тобто термінів і 

понять, що їх позначають. 

Термінологічний принцип передбачає вивчення історії термінів і 

позначуваних ними понять, розробку або уточнення змісту та обсягу понять, 

встановлення взаємозв’язку і субординації понять, їх місця в понятійному 

апараті теорії, на базі якої базується дослідження. Вирішити це завдання 

допомагає метод термінологічного аналізу і метод операціоналізації понять. 

Визначення понять слід формулювати, базуючись на тлумачних та 

професійних словниках. Визначення обсягу і змісту поняття дають через 

родову ознаку і найближчу видову відмінність. Як правило, спочатку називають 

родове поняття, до якого поняття, що визначається, входить як складова. Потім 

указують на ту ознаку поняття, яка відрізняє його від усіх подібних, причому ця 

ознака має бути найважливішою інайсуттєвішою. 

Є певні правила визначення понять. Правило розмірності вимагає, щоб 

обсяг поняття, що визначається, відповідав обсягу поняття, яке визначає, тобто 

ці поняття мають бути тотожними. Друге: нове поняття не повинне бути 

тавтологічним. Третє: поняття має бути чітким і однозначним. Якщо при 

визначенні поняття важко зазначити одну ознаку, називають декілька ознак, 

достатніх для розкриття специфіки його обсягу і змісту. Дійсно наукове 

визначення складних явищ і фактів не може обмежуватися формально-
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логічними вимогами. Воно має містити оцінку фактів, об’єктів, явищ, що 

визначаються, органічно увійти в чинну терміносистему науки. 

До загальнонаукової методології слід віднести системний підхід, 

застосування якого потребує кожний об’єкт наукового дослідження. Сутність 

його полягає у комплексному досліджені великих і складних об’єктів (систем), 

дослідженні їх як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усіх елементів 

і частин. 

Кожну конкретну науку, діяльність, об’єкт можна розглядати як певну 

систему, що має множину взаємопов’язаних елементів, компонентів, підсистем, 

визначені функції, цілі, склад, структуру. До загальних характеристик системи 

відносять цілісність, структурність, взаємозв’язок із зовнішнім 

середовищем, ієрархічність, цілеспрямованість, самоорганізацію. З позицій 

системного підходу можна розглядати будь-яку сферу. Орієнтація на системний 

підхід у дослідженні (структура, взаємозв’язки елементів та явищ, їх 

супідрядність, ієрархія, функціонування, цілісність розвитку, динаміка системи, 

сутність та особливості, чинники та умови) виправдана тоді, коли ставиться 

завдання дослідити сутність явища, процесу.  

V системному дослідженні об’єкт, що аналізується, розглядається як 

певна множина елементів, взаємозв’язок яких зумовлює цілісні властивості цієї 

множини. Основний акцент робиться на виявлення різноманітності зв’язків і 

відношень, що мають місце як усередині досліджуваного об’єкта, так і у його 

взаємодії із зовнішнім середовищем. Властивості об’єкта як цілісної системи 

визначаються не тільки і не стільки сумарними властивостями його окремих 

елементів чи підсистем, скільки специфікою його структури, особливими 

системотворчими, інтегративними зв’язками досліджуваного об’єкта. 

Системний принцип дає змогу визначити стратегію наукового 

дослідження. В його межах розрізняють структурно-функціональний, 

системно-діяльнісний, системно-генетичний та інші підходи. 

Сутність структурно-функціонального підходу полягає у виділенні в 

системних об’єктах структурних елементів (компонентів, підсистем) і 
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визначенні їхньої ролі (функцій) у системі. Елементи і зв’язки між ними 

створюють структуру системи. Кожний елемент виконує свої специфічні 

функції, які "працюють" на загальносистемні функції. Структура характеризує 

систему в статиці, функції – у динаміці. Між ними є певна залежність. 

Загальнонауковою методологією вивчення об’єкта дослідження є 

системно-діяльнісний підхід, який набув значного поширення в сучасних 

наукових розробках. Зазначений підхід указує на певний компонентний склад 

людської діяльності. Серед найсуттєвіших її компонентів; потреба – суб’єкт – 

об’єкт – процеси – умови – результат. Це створює можливість комплексно 

дослідити будь-яку сферу людської діяльності. 

Зміст системно-генетичного підходу полягає в розкритті умов 

зародження, розвитку і перетворення системи. 

Пізнавальний, або когнітивний, принцип пов’язаний із 

загальнофілософською теорією пізнання і є методологічною базою для багатьох 

наук; особливо ефективний у вивченні динаміки науки та її співвідношення з 

суспільством, в обґрунтуванні провідного значення знання в поведінці індивіда. 

Слід мати на увазі, що для аналізу формування знання необхідне вивчення 

практичної і теоретичної діяльності людини у співвідношенні з її соціальним 

аспектом. У центрі досліджуваних проблем знаходиться людина як член 

соціуму, представник етносу, психологічний суб’єкт, мовна особа, комунікант. 

Пізнавальний принцип у методології не має чітко окреслених меж, 

можливості його використання визначаються специфікою галузі. Особливе 

місце посідають дослідження рівня когнітивних структур соціальних груп і їхня 

мотивованість при визначенні інформаційно-пізнавальних потреб. 

Для вивчення внутрішніх і зовнішніх зв’язків об’єкта дослідження 

суттєве значення має моделювання. За його допомогою вивчаються ті процеси і 

явища, що не піддаються безпосередньому вивченню. Метод моделювання 

зарекомендував себе як ефективний засіб виявлення суттєвих ознак явищ та 

процесів за допомогою моделі (концептуальної, вербальної, математичної, 

графічної, фізичної тощо). 
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Під моделлю розуміють уявну або матеріальну систему, яка, 

відображаючи або відтворюючи об’єкт дослідження, може замінити його так, 

що її вивчення дає нову інформацію про цей об’єкт. 

Метод моделювання має таку структуру: 

а) постановка завдання; 

б) створення або вибір моделі; 

в) дослідження моделі; 

г) переведення знань з моделі на оригінал. 

Активно використовуються в наукових дослідженнях кількісно-якісні 

методи, які сьогодні поширені в різних галузях науки. До них належать 

наукометрія, бібліометрія, інформетрія. 

Наукометрія є системою вивчення наукового, конструктивного знання за 

допомогою кількісних методів. Тобто в наукометрії вимірюються тільки ті 

об’єктивні кількісні закономірності, які справді визначають досягнутий наукою 

рівень її розвитку. 

Бібліометрія – метод кількісного дослідження друкованих документів у 

вигляді матеріальних об’єктів або бібліографічних одиниць, а також замінників 

тих чи інших. 

Бібліометрія дає змогу простежити динаміку окремих об’єктів науки: 

публікації авторів, їх розподіл за країнами, рубриками наукових журналів, 

рівень цитування та ін. 

Інформетрія вивчає математичні, статистичні методи і моделі та їхнє 

використання для кількісного аналізу структури і особливостей наукової 

інформації, закономірностей процесів наукової комунікації, включаючи 

виявлення самих цих закономірностей. Характерною особливістю інформетрії є 

те, що її основна мета – здобуття наукового знання безпосередньо з інформації. 

Такими є основні загальнонаукові принципи пізнавальної діяльності 

людини. 

КОНКРЕТНОНАУКОВА МЕТОДОЛОГІЯ 
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Конкретнонаукова (або частковонаукова) методологія — це сукупність 

ідей або специфічних методів певної науки, які є базою для розв’язання 

конкретної дослідницької проблеми; це наукові концепції, на які спирається 

даний дослідник. 

Рівень конкретнонаукової методології потребує звернення до 

загальновизнаних концепцій провідних учених у певній галузі науки, а також тих 

дослідників, досягнення яких є загальновизнаними. 

Пошуки методологічних основ дослідження здійснюються за такими 

напрямами: 

• вивчення наукових праць відомих учених, які застосовували 

загальнонаукову методологію для вивчення конкретної галузі науки; 

• аналіз наукових праць провідних учених, які одночасно із загальними 

проблемами своєї галузі досліджували питання даної галузі; 

• узагальнення ідей науковців, які безпосередньо вивчали дану проблему; 

• проведення досліджень специфічних підходів для вирішення цієї 

проблеми професіоналами-практиками, які не лише розробили, а й реалізували 

на практиці свої ідеї; 

• аналіз концепцій у даній сфері наукової і практичної діяльності 

українських учених і практиків; 

• вивчення наукових праць зарубіжних учених і практиків. Отже, 

виходячи з методологічних основ наукового дослідження, необхідно чітко 

відповісти на запитання про: передбачувану провідну наукову ідею, сутність 

явища (об’єкта, предмета дослідження), суперечності, що виникають у процесі 

чи явищі, стадії, етапи розвитку (або тенденції). Це і становить наукову 

концепцію дослідження. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, філософська, або фундаментальна, методологія є вищим рівнем 

методології науки, що визначає загальну стратегію принципів пізнання 

особливостей явищ, процесів, сфер діяльності. Розвиток методології – одна зі 

сторін розвитку пізнання в цілому. Спочатку методологія ґрунтувалася на 
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знаннях, які диктувала геометрія як наука, де містилися нормативні вказівки 

для вивчення реального світу. Потім методологія виступала як комплекс правил 

для вивчення всесвіту і перейшла у сферу філософії. Платон і Арістотель 

розглядали методологію як логічну універсальну систему, засіб істинного 

пізнання. 
 

IV. МЕТОДИ І ТЕХНІКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Стратегічні методологічні положення і принципи знаходять своє тактичне 

втілення в методах дослідження. 

Метод – спосіб пізнання, дослідження явищ природи і суспільного 

життя. Це також сукупність прийомів чи операцій практичного або 

теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного зав-

дання. Різниця між методом та теорією має функціональний характер: 

формуючись як теоретичний результат попереднього дослідження, метод 

виступає як вихідний пункт та умова майбутніх досліджень. 

У найбільш загальному розумінні метод – це шлях, спосіб досягнення 

поставленої мети і завдань дослідження. Він відповідає на запитання: як 

пізнавати. 

Методика – сукупність методів, прийомів проведення будь-якої роботи. 

Методика дослідження – це система правил використання методів, прийомів та 

операцій. 

У науковому дослідженні часто застосовують метод критичного аналізу 

наукової і методичної літератури, практичного досвіду, як того потребує рівень 

методики і техніки дослідження. У подальшій роботі широко використовуються 

такі методи: спостереження, бесіда, анкетування, рейтинг, моделювання, 

контент-аналіз, експеримент та ін. 

Вибір конкретних методів дослідження диктується характером 

фактичного матеріалу, умовами і метою конкретного дослідження. Методи є 

упорядкованою системою, в якій визначається їх місце відповідно до 

конкретного етапу дослідження, використання технічних прийомів і 
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проведення операцій з теоретичним і фактичним матеріалом у заданій по-

слідовності. 

В одній і тій же науковій галузі може бути кілька методик (комплексів 

методів), які постійно вдосконалюються під час наукової роботи. 

Найскладнішою є методика експериментальних досліджень, як лабораторних, 

так і польових. У різних наукових галузях використовуються методи, що 

збігаються за назвою, наприклад, анкетування, тестування, шкалювання, однак 

цілі і методика їх реалізації різні.  

Класифікація методів 

Класифікація методів розроблена слабо. Досить поширеним є поділ 

основних типів методів за двома ознаками: мети і способу реалізації. 

За першою ознакою виділяються так звані первинні методи, що 

використовуються з метою збору інформації, вивчення джерел, спостереження, 

опитування та ін. Вторинні методи використовуються з метою обробки та 

аналізу отриманих даних – кількісний та якісний аналіз даних, їх 

систематизація, шкалювання та ін. Третій тип представлений верифікаційними 

методами і прийомами, що дають змогу перевірити отримані результати. Вони 

зводяться також до кількісного та якісного аналізу даних на основі виміру спів-

віднесення постійних і змінних чинників. 

За ознакою способу реалізації розрізняють логіко-аналітичні, візуальні 

та експериментально-ігрові методи. До перших належать традиційні методи 

дедукції та індукції, що різняться вихідним етапом аналізу. Вони доповнюють 

один одного і можуть використовуватися з метою верифікації – перевірки 

істинності гіпотез і висновків. 

Візуальні, або графічні, методи – графи, схеми, діаграми, картограми та 

ін. дають змогу отримати синтезоване уявлення про досліджуваний об’єкт і 

водночас наочно показати його складові, їхню питому вагу, причинно-

наслідкові зв’язки, інтенсивність розподілу компонентів у заданому об’ємі. Ці 

методи тісно пов’язані з комп’ютерними технологіями. 
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Експериментально-ігрові методи безпосередньо стосуються реальних 

об’єктів, які функціонують у конкретній ситуації, і призначаються для 

прогнозування результатів. З ними пов’язаний цілий розділ математики – 

"теорія ігор"; з їх допомогою вивчаються ситуації в політичних, економічних, 

воєнних питаннях. Вони використовуються у психології ("трансакційний 

аналіз"), соціології ("управління враженнями", "соціальна інженерія"), в 

методиці нетрадиційного навчання. 

У прикладних аспектах гуманітарних наук доцільно використовувати 

математичні методи. Математичний апарат теорії ймовірностей дає 

можливість вивчати масові явища в соціології, лінгвістиці. Математичні методи 

відіграють важливу роль при обробці статистичних даних, моделюванні. Однак 

при цьому слід зважати на різницю в природі об’єктів і категорій гуманітарних, 

природничих і математичних наук. Проблема полягає у визначенні конкретної 

гуманітарної сфери, в якій застосування математичних методів дає результати. 

Інколи методи поділяють на групи відповідно до їх функціональних 

можливостей: етапні, тобто пов’язані з певними етапами дослідження, й 

універсальні, які використовують на всіх етапах. До першої групи відносять 

спостереження, експеримент, а до другої – абстрагування, узагальнення, 

дедукцію та індукцію та ін. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, метод – спосіб пізнання, дослідження явищ природи і суспільного 

життя. Це також сукупність прийомів чи операцій практичного або 

теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного 

завдання. Різниця між методом та теорією має функціональний характер: 

формуючись як теоретичний результат попереднього дослідження, метод 

виступає як вихідний пункт та умова майбутніх досліджень. 

Розрізняють методи теоретичних та емпіричних досліджень. Такий 

розподіл методів завжди умовний, оскільки з розвитком пізнання один 

науковий метод може переходити з однієї категорії в іншу. 
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V. ВИКОРИСТОВУВАННЯ МЕТОДІВ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

 

Успіх наукового дослідження значною мірою залежить від уміння 

науковця вибрати найрезультативніші методи дослідження, оскільки саме вони 

дають можливість досягти поставленої в дисертації мети. 

Методи наукового пізнання поділяють на загальні й спеціальні. 

Більшість соціальних проблем конкретних наук і навіть окремі етапи їх 

дослідження потребують застосування спеціальних методів вирішення. Вони 

мають специфічний характер і вивчаються, розробляються та вдосконалюються 

в конкретних, спеціальних науках. Вони ніколи не бувають довільними, 

оскільки визначаються характером досліджуваного об’єкта. 

Загальні методи наукового пізнання, на відміну від спеціальних, 

використовуються в дослідницькому процесі в різноманітних науках. 

Загальні методи наукового пізнання умовно поділяють на три великі 

групи: 

• методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, 

вимірювання, експеримент); 

• методи, що використовуються як на емпіричному, так і на теоретичному 

рівнях дослідження (абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, 

моделювання та ін.); 

• методи або методологія, що використовуються на теоретичному рівні 

дослідження (сходження від абстрактного до конкретного, системний, 

структурно-діяльнісний підхід). 

Спостереження – систематичне цілеспрямоване вивчення об’єкта. Це 

найелементарніший метод, який є, як правило, складовою інших емпіричних 

методів. 

Щоб стати основою наступних теоретичних і практичних дїй 

спостереження мусить відповідати таким вимогам: 

• задуманості заздалегідь (спостереження проводиться для певного, чітко 

поставленого завдання); 
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• планомірності (виконується за планом, складеним відповідно до 

завдання спостереження); 

• цілеспрямованості (спостерігаються лише певні сторони явища, котрі 

викликають інтерес при дослідженні); 

• активності (спостерігач активно шукає потрібні об’єкти, риси явища); 

• систематичності (спостереження ведеться безперервно або за певною 

системою). 

Спостереження, як метод пізнання, дає змогу отримати первинну 

інформацію про об’єкт дослідження у вигляді сукупності емпіричних 

тверджень. 

Порівняння – один із найпоширеніших методів пізнання. Це процес 

встановлення подібності або відмінності предметів та явищ дійсності, а також 

знаходження загального, притаманного двом або кільком об’єктам. 

Метод порівняння дасть результат, якщо відповідатиме таким основним 

вимогам: 

• можна порівнювати лише ті явища, між якими є певна об’єктивна 

спільність; 

• порівняння необхідно здійснювати за найсуттєвішими, найважливішими 

(в межах конкретного пізнавального завдання) рисами. 

Інформацію про об’єкт можна отримати двома шляхами: 

• безпосередній результат порівняння (первинна інформація); 

• результат обробки первинних даних (вторинна або похідна інформація). 

Найпоширенішим і найважливішим способом такої обробки є умовивід за 

аналогією. Об’єкти чи явища можуть порівнюватися безпосередньо або 

опосередковано через їх порівняння з будь-яким іншим об’єктом (еталоном). У 

першому випадку отримують якісні результати (більше-менше, вище-нижче). 

Порівняння ж об’єктів з еталоном надає можливість отримати кількісні 

характеристики. Такі порівняння називають вимірюванням. 

Вимірювання – це процедура визначення числового значення певної 

величини за допомогою одиниці виміру. Цінність цієї процедури полягає в 
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тому, що вона дає точні, кількісно визначені відомості про об’єкт. При 

вимірюванні необхідні такі основні елементи: об’єкт вимірювання, еталони, 

вимірювальні прилади, методи вимірювання. 

Експеримент – це такий метод вивчення об’єкта, який пов’язаний з 

активним і цілеспрямованим втручанням дослідника в природні умови 

існування предметів і явищ або створенням штучних умов, необхідних для 

виявлення його відповідної властивості. 

Експериментальне вивчення об’єктів порівняно зі спостереженням має 

такі переваги: 

• у процесі експерименту можна вивчати явища у "чистому вигляді", 

звільнившись від побічних факторів, які затінюють основний процес; 

• в експериментальних умовах можна дослідити властивості об’єктів; 

• експеримент можна повторювати, тобто є можливість проводити дослід 

стільки разів, скільки це необхідно. 

Дослідження об’єкта проводиться поетапно: на кожному етапі 

застосовуються найдоцільніші методи відповідно до конкретного завдання. На 

етапі збору фактичного матеріалу і його первинної систематизації 

використовують методи опитування (анкетування, інтерв’ювання) і 

експертних оцінок, а також лабораторні експерименти (спостереження за 

документними джерелами інформації, тестування) і польові експерименти, 

такі як відсторонене і приховане спостереження, а також "включене" 

спостереження – співучасть у дослідженні. 

Опитування дає змогу отримати як фактичну інформацію, так і оцінні 

дані, проводиться в усній або письмовій формі. При створенні анкети або плану 

інтерв’ю важливо сформулювати запитання так, щоб вони відповідали 

поставленій меті. Анкета може включати декілька блоків питань, пов’язаних не 

лише з рівнем періодичності використання тих чи інших засобів, а й оцінкою 

об’єкта дослідження. 

Різновидом вибіркового опитування є тестування, яке проводиться з 

метою виявлення суттєвих ознак об’єкта, засобів його функціонування, 
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використовується в лабораторних експериментах, коли масове опитування 

через анкетування неможливе. Тестування інколи проводять двічі – на почат-

ковому етапі дослідження, де воно виконує діагностичну функцію, і при 

завершенні дослідження, де воно виконує верифікаційну функцію. Тести 

складають так, щоб однозначно виявити ті чи інші властивості опитуваних. 

Розрізняють формальні і неформальні ситуації тестування, У ході 

перших передбачають отримати відповіді на стереотипні запитання, другі 

проводять у формі бесіди на Головною умовою при цьому є створення 

атмосфери психологічного комфорту й довіри. Тестування, на відміну від 

інших методів, дає змогу виявити індивідуальні характеристики об’єкта 

дослідження. 

Необхідно дотримуватися принципу репрезентативності – достатності 

фактичного матеріалу. Так, якщо вивчаються характерні риси молоді, то 

вибірка має включати всі групи молоді – учнів і неучнів, міську і сільську 

молодь, яка проживає в різних регіонах країни. При недотриманні цих умов 

репрезентативність вибірки і мета дослідження не будуть досягнуті. Необхідно 

мати уявлення про генеральну і вибіркову сукупність. 

Метод експертних оцінок використовується для отримання змінних 

емпіричних даних. Проводиться опитування спеціальної групи експертів (5-7 

осіб) з метою визначення певних змінних величин, які необхідні для оцінки 

досліджуваного питання. Експерти підбираються за ознакою їх формального 

професійного статусу – посади, наукового ступеня, стажу роботи та ін. 

На другому етапі дослідження, методи, що використовують, мають інше 

цільове призначення – обробку отриманих даних, встановлення залежності 

кількісних та якісних показників аналізу, інтерпретацію їхнього змісту. Вибір і 

послідовність методів визначаються послідовністю обробки даних. 

На даному етапі широко використовуються методи статистичного 

аналізу: кореляційний, факторний аналіз, метод імплікаційних шкал, контент-

аналіз та ін. 
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Кореляційний аналіз – це процедура для вивчення співвідношення між 

незалежними змінними. Зв’язок між цими величинами виявляється у взаємній 

погодженості спостережуваних змін. Обчислюється коефіцієнт кореляції. Чим 

вищим є коефіцієнт кореляції між двома змінними, тим точніше можна 

прогнозувати значення однієї з них за значенням інших. 

Факторний аналіз дає можливість встановити багатомірні зв’язки 

змінних величин за кількома ознаками. На основі парних кореляцій, отриманих 

у результаті кореляційного аналізу, одержують набір нових, укрупнених ознак 

– факторів, У результаті послідовної процедури отримують фактори другого, 

третього та інших рівнів. Факторний аналіз дає змогу подати отримані 

результати в узагальненому вигляді. 

Метод імплікаційних шкал – це наочна форма виміру та оцінки 

отриманих даних, які градуюються за кількістю або інтенсивністю ознак. 

Шкали класифікуються за типами або рівнем виміру. Прості шкали дають 

однозначну оцінку тієї чи іншої ознаки. Серію шкал (так звану батарею) можна 

перетворити в єдину шкалу значень окремих ознак. Ця процедура називається 

шкалюванням. 

Контент-аналіз посідає особливе місце в системі методів другого етапу 

дослідження, оскільки він допомагає дати інтерпретацію змісту інформації 

через кількісні показники. Останнім часом контент-аналіз розуміють як якісно-

кількісний аналіз змісту сукупності текстового масиву. Контент-аналіз на 

доповнення до традиційних методів логіко-аналітичного аналізу застосовують 

переважно до текстових масивів (опублікованих і неопублікованих), а не 

конкретних текстів. 

Суть методу полягає в находженні і виділенні в тексті певних смислових 

понять, одиниць аналізу, що являють інтерес для дослідника, а також 

визначенні частоти їх застосування в документі залежно від змісту. Ретельний 

підрахунок за кожною одиницею спостереження з обов’язковим урахуванням 

частоти її вживаності у тексті дає змогу виявити закономірності, об’єктивовані 

в документі, які традиційними методами вивчити не можна. 
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МЕТОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НА ЕМПІРИЧНОМУ Й 

ТЕОРЕТИЧНОМУ РІВНЯХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

До методів, що застосовують на емпіричному й теоретичному рівнях 

досліджень, відносять, як правило, абстрагування, аналіз і синтез, індукцію та 

дедукцію, моделювання та ін. 

Абстрагування має в розумовій діяльності універсальний характер, 

оскільки кожний крок думки пов’язаний саме з цим процесом або з 

використанням його результатів. Зміст цього методу полягає в уявному відході 

від несуттєвих властивостей, зв’язків, відношень предметів і в одночасному 

виділенні, фіксуванні однієї чи кількох найважливіших рис, які особливо 

цікавлять дослідника. 

Розрізняють процес абстрагування і результат абстрагування, що 

називається абстракцією. Під, результатом абстрагування розуміють знання 

про деякі сторони об’єктів. Процес абстрагування – це сукупність операцій, 

які приводять до отримання такого результату (абстракції). Прикладом 

абстракції можуть служити численні поняття, якими оперує людина не лише в 

науці, а й у повсякденному житті: дерево, дім, дорога, книга та ін. 

Абстрагування дає змогу замінити У пізнанні складне простим, але таким 

простим, яке відбиває основне в цьому складному. 

Процес абстрагування в системі логічного мислення тісно пов’язаний з 

іншими методами дослідження і передусім з аналізом і синтезом. 

Аналіз – це метод пізнання, який дає змогу поділити предмет на частини. 

Синтез, навпаки, є наслідком з’єднання окремих частин чи рис предмета в 

єдине ціле. 

Аналіз та синтез взаємопов’язані, вони являють собою єдність 

протилежностей. Залежно від рівня пізнання об’єкта та глибини проникнення в 

його сутність застосовуються аналіз і синтез різного роду. 

Прямий, або емпіричний, аналіз і синтез використовуються на стадії 

поверхового ознайомлення з об’єктом. При цьому здійснюється виділення 

окремих частин об’єкта, виявлення його властивостей, проводяться 
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найпростіші вимірювання, фіксація безпосередніх даних, що лежать на 

поверхні. Цей вид аналізу і синтезу дає можливість пізнати явище, однак для 

проникнення в його сутність він недостатній. 

Зворотний, або елементарно-теоретичний, аналіз і синтез широко 

використовуються для вивчення сутності досліджуваного явища. Тут операції 

аналізу і синтезу базуються на деяких теоретичних міркуваннях, тобто 

припущеннях і причинно-наслідкових зв’язках різноманітних явищ. 

Найглибше проникнути в сутність об’єкта дає змогу структурно-

генетичний аналіз і синтез. При цьому поглиблено вивчають причинно-

наслідкові зв’язки. Цей тип аналізу і синтезу потребує виділення в складному 

явищі таких елементів, таких ланцюгів, які є центральними, головними, що 

вирішально впливають на всі інші сторони об’єкта. 

Індукція та дедукція. Дедуктивною називають таку розумову 

конструкцію, в якій висновок щодо якогось елементу множини робиться на 

підставі знання загальних властивостей всієї множини. Змістом дедукції як 

методу пізнання є використання загальних наукових положень при дослідженні 

конкретних явищ. 

Під індукцією розуміють перехід від часткового до загального, коли на 

підставі знання про частину предметів класу робиться висновок стосовно класу 

в цілому. Дедукція та індукція – взаємопротилежні методи пізнання. 

Є кілька варіантів установлення наслідкового зв’язку між методами 

наукової індукції: 

• метод єдиної подібності. Якщо два чи більше випадків досліджуваного 

явища мають лише одну загальну обставину, а всі інші обставини різні, то саме 

ця подібна обставина є причиною явища, яке розглядається; 

• метод єдиної розбіжності. Якщо випадок, у якому досліджуване явище 

настає, і випадок, в якому воно не настає, в усьому подібні і відрізняються 

тільки однією обставиною, то саме ця обставина, наявна в одному випадку і 

якої немає в іншому, є причиною явища, котре досліджується; 
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• об’єднаний метод подібності і розбіжності – комбінація двох перших 

методів; 

• метод супутніх змін: коли виникнення або зміна одного явища викликає 

певну зміну іншого явища, то обидва вони перебувають у причинному зв’язку 

між собою; 

• метод решт: якщо складне явище викликане складною причиною, котра 

являє собою сукупність певних обставин, і відомо, що деякі з них є причиною 

частини явища, то решта цього явища викликається обставинами, що 

залишилися. 

 

 

МЕТОДИ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Серед методів теоретичних досліджень слід, передусім, назвати 

історичний, термінологічний, функціональний, системний, когнітивний, 

моделювання та ін., зміст яких розкрито у попередніх розділах. 

До методів теоретичного дослідження слід віднести метод сходження від 

абстрактного до конкретного. Сходження від абстрактного до конкретного – 

це загальна форма руху наукового пізнання, закон відображення дійсності і 

мислення. 

Згідно з цим методом мислення бере свій початок від конкретного в 

дійсності до абстрактного в мисленні і від нього – до конкретного в мисленні. 

Метод ідеалізації – конструювання подумки об’єктів, яких немає в 

дійсності або які практично нездійсненні. Мета ідеалізації: позбавити реальні 

об’єкти деяких притаманних їм властивостей і наділити (подумки) ці об’єкти 

певними нереальними і гіпотетичними властивостями. При цьому мета 

досягається завдяки: 

• багатоступінчастому абстрагуванню; 

• переходу думки до кінцевого випадку розвитку якоїсь властивості; 

• простому абстрагуванню. 
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Формалізація – метод вивчення різноманітних об’єктів шляхом 

відображення їхньої структури в знаковій формі за допомогою штучних мов, 

наприклад мовою математики. 

Переваги формалізації; 

• вона забезпечує узагальненість підходу до вирішення проблем; 

• символіка надає стислості та чіткості фіксації значень; 

• однозначність символіки (уникаємо багатозначності звичайної мови); 

• дає змогу формувати знакові моделі об’єктів і замінювати вивчення 

реальних речей і процесів вивченням цих моделей. 

Аксіоматичний метод – метод побудови наукової теорії, за якою деякі 

твердження приймаються без доведень, а всі інші знання виводяться з них 

відповідно до певних логічних правил. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ЕМПІРИЧНОМУ ТА 

ТЕОРЕТИЧНОМУ РІВНЯХ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

Метод з грецької означає шлях пізнання. Сучасна наука володіє 

потужним арсеналом різноманітних методів, які призначені для розв’язування 

різних за своїм характером наукових задач. При проведенні конкретного 

наукового дослідження використовуються ті методи, які спроможні дати 

глибоку й всебічну характеристику досліджуваного явища. Вибір їх залежить 

від мети і задач дослідження, специфіки предмета пізнання та інформаційного 

забезпечення. Вирізняють методи загальнонаукові, які застосовують у 

дослідницькому процесі різних наук, і спеціальні при розв’язанні прикладних 

наукових задач. 

Загальнонаукові методи дослідження умовно поділяють на три групи: 

➢ методи, що використовуються на теоретичному рівні дослідження 

(індукція, дедукція, системний підхід). 

➢ методи, що використовуються як на теоретичному, так і на 

емпіричному рівнях дослідження (формалізація, абстрагування, 

аналіз і синтез, систематизація, узагальнення, моделювання). 
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➢ методи емпіричного дослідження (спостереження, експеримент, 

вимірювання, оцінювання, порівняння, візуально-графічні методи). 

Методи емпіричного рівня дослідження поділяються на універсальні і 

специфічні. Одні методи «працюють» на усіх етапах пізнавального процесу, 

адаптуючись до специфіки об’єкта дослідження та наявної інформації 

(формули, таблиці, графіки тощо), інші - на окремих його етапах (експертні 

оцінки, екстраполяція тощо). Розглянемо основні складові методології 

емпіричного дослідження. 

Сутність методів теоретичного рівня пізнання 

Індукція – умовивід від окремого до загального. 

Дедукція – умовивід від загального до окремого. 

Аналіз – поділ предмета дослідження на складові з метою всебічного його 

вивчення. 

Синтез – об’єднання раніше виділених частин предмета в єдине ціле. 

Аргументація – раціональний спосіб переконання шляхом обґрунтування 

та оцінювання доводів на захист певної тези. 

Абстрагування – відокремлення істотного від неістотного. 

Формалізація – відображення об’єкта чи явища в знаковій формі. 

Моделювання – заміна реального процесу певною конструкцією, яка 

відтворює основні, найістотніші риси процесу, абстрагуючись від другорядних, 

неістотних. 

Системний підхід – об’єкт дослідження розглядається як система, що 

об’єднує певну множину взаємодіючих елементів в єдине ціле; взаємозв’язок 

системи і її складових підпорядковується діалектиці цілого і частинного, 

загального і окремого. 

Аналогія – спосіб пізнання, за яким на основі подібності об’єктів за 

певними ознаками робиться умови від щодо подібності їх за іншими ознаками. 

Інтерпретація – розкриття змісту явища, тексту чи знакової форми, що 

сприяє їх розумінню. 

Методи емпіричного рівня дослідження 
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Спостереження - сплановане, науково організоване збирання даних про 

будь-які соціально-економічні явища та процеси шляхом реєстрації фактів чи 

опитування респондентів. Масове спостереження дає інформаційну базу для 

узагальнень і характеристики об’єктивних закономірностей. 

Залежно від ролі дослідника і мети дослідження вирізняють обстеження і 

експеримент. Обстеженням називають дослідження, коли дослідник 

спостерігає за процесом, не втручаючись в його перебіг. Експеримент – це 

науково поставлений дослід у спеціально створених і контрольованих умовах, 

які дослідник може відтворювати неодноразово, визначати їх вплив на перебіг 

відповідних процесів. 

Вимірювання - це процедура приписування властивостям явища чи 

процесу певних значень. В теорії вимірювання властивості називаються 

ознаками. Наприклад, ознаки суб’єкта господарювання: статутний фонд, 

ліквідні активи, прибуток, зобов’язання тощо. Одні ознаки виражаються 

числами, інші – словесно, їх називають відповідно кількісними і 

атрибутивними (описовими). Останні поділяються на номінальні і порядкові. 

Номінальні ознаки представляють класи чи категорії досліджуваних об’єктів 

(форми власності, організаційно-правові форми господарювання), порядкові 

(рангові) ознаки не лише представляють класи, але й упорядковують їх, 

встановлюючи послідовність типу «більше, ніж», «краще, ніж» і т. ін. 

Відповідно до приписаних чисел-рангів (1, 2, 3, ... ) дані упорядковуються, 

ранжуються. 

Кількісні ознаки виражаються числами. Це можуть бути первинні 

абсолютні величини, наприклад, площа зернових (га), активи фірми (млн. грн.), 

кількість зареєстрованих у регіоні злочинів, або вторинні, розрахункові, як-от: 

урожайність з 1 га, прибутковість активів фірми, кількість злочинів на 100 000 

населення регіону. 

Узагальнення – це комплекс послідовних дій по зведенню конкретних 

одиничних фактів в єдине ціле з метою виявлення типових рис і 

закономірностей, притаманних досліджуваному явищу. Багатогранність видів і 
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форм, у яких проявляються однакові за своєю суттю процеси, передбачає поділ 

їх на складові, на групи особливого класу, через те найважливішими 

специфічними методами на етапі узагальнення даних є класифікації та 

використання узагальнюючих показників. 

Результати узагальнення і класифікацій оформляються у вигляді 

статистичних таблиць і графіків, які наочно і компактно подають інформацію 

щодо об’єкта дослідження (див. 3.1; 3.5). 

Порівняння – один з найпоширеніших методів пізнання, який встановлює 

подібність або відмінність різних об’єктів дослідження за певними ознаками. 

Результатом порівняння є відносна величина, яка показує, у скільки разів 

порівнювана величина більша (менша) за базисну, іноді – скільки одиниць 

однієї величини припадає на 100, на 1000 і т.д. одиниць іншої, базисної 

величини. Відзначимо три аспекти порівняння. 

Порівняння з еталоном – нормативом, стандартом, оптимальним рівнем. 

Це стосується виконання договірних зобов’язань, використання виробничих 

потужностей, відповідність стандартам тощо. Такі порівняння відіграють 

важливу роль в аналізі досліджуваних явищ, адже будь-яке відхилення 

відносної величини від 1 чи 100% свідчить про порушення оптимальності 

процесу. Наприклад, для проведення своїх операцій та підтримки ліквідності 

фірма протягом року має тримати в обігу щонайменше 400 тис. грн. Фактично в 

обігу фірми 368 тис. грн., що становить 92% від потреби (368 : 400 = 0,92). 

Для показників, які не мають визначеного еталона (захворюваність, 

злочинність тощо), базою порівняння може бути максимальне чи мінімальне 

значення або середній рівень. 

Порівняння в часі. Соціально-економічні явища безперервно змінюються. 

Протягом певного часу – місяць за місяцем, рік за роком – змінюється кількість 

населення, обсяг і структура виробництва, ступінь забруднення довкілля. Для 

характеристики напряму та інтенсивності такого роду змін співвідносяться 

рівні явища за два періоди чи моменти часу. При цьому базою порівняння може 

бути або попередній, або більш віддалений у часі рівень.  
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Територіально-просторові порівняння. Найчастіше – це регіональні чи 

міжнародні порівняння показників економічного розвитку або життєвого рівня 

населення. Вибір бази порівняння довільний. Головне, щоб методика 

розрахунку показників, що порівнюються, була однаковою. Наприклад, рівень 

безробіття за методологією Міжнародної організації праці (МОП) у 2001 р. 

становив, у %: в Україні - 11,1, У Німеччині - 7,9. Отже, в Україні рівень 

безробіття був майже в 1,4 раза вищий (11,1 : 7,9 -1,40). 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Методи наукового пізнання поділяють на загальні й спеціальні. Більшість 

соціальних проблем конкретних наук і навіть окремі етапи їх дослідження 

потребують застосування спеціальних методів вирішення. Вони мають 

специфічний характер і вивчаються, розробляються та вдосконалюються в 

конкретних, спеціальних науках. Вони ніколи не бувають довільними, оскільки 

визначаються характером досліджуваного об’єкта. Загальні методи наукового 

пізнання, на відміну від спеціальних, використовуються в дослідницькому 

процесі в різноманітних науках. Загальні методи наукового пізнання умовно 

поділяють на три великі групи: методи емпіричного дослідження 

(спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент); методи, що 

використовуються як на емпіричному, так і на теоретичному рівнях 

дослідження (абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання 

та ін.); методи або методологія, що використовуються на теоретичному рівні 

дослідження (сходження від абстрактного до конкретного, системний, 

структурно-діяльнісний підхід). 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Увесь процес дослідження – від творчого задуму до оформлення 

наукового результату – умовно можна розбити на п’ять послідовних етапів: 1. 

Визначення мети, об’єкта і предмета дослідження. 2. Інформаційне 
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забезпечення. 3. Методичне та програмне забезпечення. 4. Аналіз даних. 5. 

Формулювання висновків та пропозицій. 

2. Методологія (гр. methodos – спосіб, метод і logos – наука, знання) – 

вчення про правила мислення при створенні теорії науки. Питання методології 

досить складне, оскільки саме це поняття тлумачиться по-різному. Багато 

зарубіжних наукових шкіл не розмежовують методологію і методи 

дослідження. У вітчизняній науковій традиції методологію розглядають як 

учення про науковий метод пізнання або як систему наукових принципів, на 

основі яких базується дослідження і здійснюється вибір сукупності 

пізнавальних засобів, методів, прийомів дослідження. 

3. Філософська, або фундаментальна, методологія є вищим рівнем 

методології науки, що визначає загальну стратегію принципів пізнання 

особливостей явищ, процесів, сфер діяльності. Розвиток методології – одна зі 

сторін розвитку пізнання в цілому. Спочатку методологія ґрунтувалася на 

знаннях, які диктувала геометрія як наука, де містилися нормативні вказівки 

для вивчення реального світу. Потім методологія виступала як комплекс правил 

для вивчення всесвіту і перейшла у сферу філософії. Платон і Арістотель 

розглядали методологію як логічну універсальну систему, засіб істинного 

пізнання. 

4. Метод – спосіб пізнання, дослідження явищ природи і суспільного 

життя. Це також сукупність прийомів чи операцій практичного або 

теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного 

завдання. Різниця між методом та теорією має функціональний характер: 

формуючись як теоретичний результат попереднього дослідження, метод 

виступає як вихідний пункт та умова майбутніх досліджень. 

5. Розрізняють методи теоретичних та емпіричних досліджень. Такий 

розподіл методів завжди умовний, оскільки з розвитком пізнання один 

науковий метод може переходити з однієї категорії в іншу. 

6. Методи наукового пізнання поділяють на загальні й спеціальні. 

Більшість соціальних проблем конкретних наук і навіть окремі етапи їх 
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дослідження потребують застосування спеціальних методів вирішення. Вони 

мають специфічний характер і вивчаються, розробляються та вдосконалюються 

в конкретних, спеціальних науках. Вони ніколи не бувають довільними, 

оскільки визначаються характером досліджуваного об’єкта. Загальні методи 

наукового пізнання, на відміну від спеціальних, використовуються в 

дослідницькому процесі в різноманітних науках. Загальні методи наукового 

пізнання умовно поділяють на три великі групи: методи емпіричного 

дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент); методи, 

що використовуються як на емпіричному, так і на теоретичному рівнях 

дослідження (абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання 

та ін.); методи або методологія, що використовуються на теоретичному рівні 

дослідження (сходження від абстрактного до конкретного, системний, 

структурно-діяльнісний підхід). 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розкрити основні засади організація наукових досліджень у вищому 

навчальному закладі. 

 

ВСТУП 

 

I.ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У 

ВНЗ 

 

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у закладах вищої 

освіти є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою 

інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. 

Провадження наукової і науково-технічної діяльності університетами, 

академіями, інститутами є обов’язковим. 

Правові засади науково-дослідної роботи в ВНЗ визначає Закон України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 та «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» від 26.11.2015. 

Важливе значення в регулюванні зазначеної діяльності належить наступним 

нормативно-правовим актам: 

– Закону України “Про вищу освіту”; 

– Закону України “Про видавничу справу”; 

– Закону України “Про авторське право і суміжні права”; 

– Закону України “Про приєднання України до Бернської конвенції про 

охорону літературних і художніх творів”; 

– Закону України “Про захист інформації в автоматизованих системах”; 

– Закону України “Про Національну програму інформатизації”; 

– наказу Держстандарту України від 22.06.2015 № 61, яким затверджено 

ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. 

Терміни та визначення понять»; 

Суб’єктами наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної 

діяльності у ВНЗ є наукові, науково-педагогічні працівники, особи, які 
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навчаються у закладах вищої освіти, інші працівники закладів вищої освіти, а 

також працівники підприємств, які спільно з закладами вищої освіти провадять 

наукову, науково-технічну, мистецьку та інноваційну діяльність. 

Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є 

здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і 

розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових 

конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для 

забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців 

інноваційного типу. 

Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності закладів вищої освіти є: 

1) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 

результатів; 

2) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки фахівців з вищою освітою; 

3) формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного 

забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок. 

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у закладах вищої 

освіти провадиться відповідно до законодавства про освітню, наукову, науково-

технічну та інноваційну діяльність. Державні органи, до сфери управління яких 

належать заклади вищої освіти, формують політику наукової і інноваційної 

діяльності, яка здійснюється безпосередньо закладами вищої освіти на засадах 

автономії. 

Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки: 

1) розробляє відповідно до законодавства пропозиції щодо обсягу 

бюджетного фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності закладів вищої освіти, інших підприємств, установ та організацій, що 

діють у системі вищої освіти, а також щодо обсягу капітального будівництва 

зазначених підприємств, установ та організацій з урахуванням їхніх запитів; 
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2) погоджує рішення про утворення науково-навчальних і науково-

дослідних об’єднань, що провадять наукову, науково-технічну та інноваційну 

діяльність спільно з науковими установами і організаціями Національної 

академії наук України, національних галузевих академій, наукових і науково-

технологічних парків, бізнес-інкубаторів, мистецьких творчих майстерень 

тощо; 

3) розробляє державні цільові програми, спрямовані на обладнання закладів 

вищої освіти сучасними приладами, науковим обладнанням, навчальними 

лабораторіями, інформаційно-телекомунікаційними мережами тощо, з 

урахуванням їхніх запитів. 

3. Наукові дослідження, що проводяться за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, фінансуються державними органами та органами місцевого 

самоврядування, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, 

незалежно від фінансування освітньої діяльності. У першочерговому порядку 

фінансуються фундаментальні дослідження, а також прикладні науково-

дослідні роботи, що виконуються в межах основних напрямів розвитку науки і 

техніки. Державні органи та органи місцевого самоврядування, до сфери 

управління яких належать заклади вищої освіти, за результатами наукової 

діяльності закладів вищої освіти визначають для них обсяг фінансування 

наукової діяльності за окремими бюджетними програмами. Заклади вищої 

освіти на конкурсних засадах формують тематику науково-дослідних робіт і 

самостійно затверджують тематичні плани наукової діяльності. 

4. Держава економічно заохочує підприємства різних форм власності до 

співпраці з закладами вищої освіти щодо виконання науково-інноваційних 

проектів, підготовки і перепідготовки фахівців з вищою освітою, проведення 

практики студентів. 

5. Заклад вищої освіти, який провадить наукову діяльність, що має важливе 

значення для науки, економіки та виробництва, і хоче отримати відповідну 

державну підтримку, має право пройти державну атестацію відповідно 

до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-12
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Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність може провадитись 

закладами вищої освіти, у тому числі через створені ними юридичні особи, 

предметом діяльності яких є доведення результатів наукової і науково-

технічної діяльності закладу вищої освіти до стану інноваційного продукту та 

його подальша комерціалізація. 

До виконання наукових і науково-технічних робіт у закладі вищої освіти 

можуть залучатися науково-педагогічні, наукові і педагогічні працівники, інші 

працівники закладів вищої освіти, особи, які навчаються у закладі вищої освіти, 

а також працівники інших організацій. 

Заклади вищої освіти, зокрема які є засновниками інноваційних структур 

різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори тощо), мають 

право проводити спільні наукові дослідження, демонстраційні досліди тощо, у 

тому числі з використанням земельних ділянок, які знаходяться в постійному 

користуванні закладів вищої освіти. 

Набуття, охорона та захист прав закладів вищої освіти та учасників 

освітнього процесу щодо результатів наукової, науково-технічної та інших 

видів діяльності забезпечуються відповідно до закону. 

Заклади вищої освіти мають право розпоряджатися майновими правами 

інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності. 

Витрати державних і комунальних закладів вищої освіти, понесені у зв’язку 

із забезпеченням правової охорони на об’єкти права інтелектуальної власності, 

майнові права на які набуті в установленому законом порядку, здійснюються за 

рахунок власних надходжень закладу вищої освіти. 

Об’єкти права інтелектуальної власності підлягають оцінці. За результатом 

оцінки їх вартість відображається у бухгалтерському обліку закладу вищої 

освіти у порядку, передбаченому законом. 

Заклади вищої освіти здійснюють заходи з впровадження, включаючи 

трансфер технологій, об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права 

на які вони набули. Заклади вищої освіти та наукові установи здійснюють 

заходи із запобігання академічному плагіату - оприлюдненню (частково або 
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повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як 

результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворенню 

опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без 

зазначення авторства. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у закладах вищої 

освіти є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою 

інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. 

Провадження наукової і науково-технічної діяльності університетами, 

академіями, інститутами є обов’язковим. Правові засади науково-дослідної 

роботи в ВНЗ визначає Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 та 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015. 

 

ІІ. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЧЕНИХ, НАУКОВИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

Основними формами підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації є 

аспірантура, ад’юнктура та докторантура. 

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту». 

Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за 

власною освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на 

відповідну освітню діяльність або за освітньо-науковою програмою, окремі 

елементи якої забезпечуються іншими науковими установами та/або вищими 

навчальними закладами, та докторів наук за науковими програмами відповідно 

до Закону України «Про вищу освіту». 

Наукові працівники підвищують свою кваліфікацію та проходять 

стажування в Україні і за кордоном. Результати підвищення кваліфікації 

враховуються під час атестації наукових працівників. 
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Вчені мають право на здобуття наукового ступеня доктора філософії і 

доктора наук та присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і 

професора. 

Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань є державним 

визнанням рівня кваліфікації вченого. Присудження наукових ступенів і 

присвоєння вчених звань здійснюються відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту». 

Перелік осіб, яким присуджено наукові ступені та присвоєно вчені звання, 

розміщується у відкритому доступі в мережі Інтернет відповідно до 

законодавства. 

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації 

(або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у 

вигляді монографії, або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або 

міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь 

доктора наук, а також автореферати та відгуки опонентів оприлюднюються на 

офіційних веб-сайтах відповідних наукових установ (вищих навчальних 

закладів) згідно із законодавством. 

1. Атестація наукових працівників проводиться в наукових установах не 

рідше одного разу на п’ять років з метою: 

1) оцінювання рівня професійної підготовки наукового працівника, 

результативності його роботи; 

2) визначення відповідності кваліфікації наукового працівника займаній 

посаді; 

3) виявлення перспективи використання здібностей наукового працівника, 

стимулювання підвищення його професійного рівня; 

4) визначення потреби в підвищенні кваліфікації, професійній підготовці 

наукового працівника. 

Положення про атестацію наукових працівників розробляється 

Національною радою України з питань розвитку науки і технологій та 

затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу 
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виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

Правовий режим наукового і науково-технічного (прикладного) результату 

як об’єкта інтелектуальної власності визначається законодавством України. 

Основними посадами наукових працівників наукових установ (їхніх філій, 

інших відокремлених підрозділів), наукових підрозділів юридичних осіб 

державної та інших форм власності є: 

1) керівник (президент, генеральний директор, генеральний конструктор, 

директор, начальник); 

2) заступник керівника (перший віце-президент, віце-президент, заступники 

генерального директора, генерального конструктора, директора, начальника) з 

наукової роботи; 

3) радник при дирекції наукової установи; 

4) член Президії Національної академії наук України або національної 

галузевої академії наук; 

5) радник Президії Національної академії наук України або національної 

галузевої академії наук; 

6) академік - секретар відділення (його заступники); 

7) головний учений секретар, учений секретар (їх заступники); 

8) керівник (завідувач, відповідальний секретар, головний редактор) та 

заступники керівника (завідувача, секретаря відповідального головного 

редактора) наукового підрозділу, наукового видавництва, редакції наукового 

видання; 

9) головний конструктор, головний інженер, головний технолог з основного 

напряму діяльності наукової установи, організації, закладу та їх заступники; 

10) провідний конструктор, провідний інженер, провідний технолог з 

основного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу; 

11) провідний редактор наукового видавництва, періодичного наукового 

видання; 

12) головний науковий співробітник; 
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13) провідний науковий співробітник; 

14) старший науковий співробітник; 

15) науковий співробітник; 

16) науковий співробітник-консультант; 

17) молодший науковий співробітник; 

18) докторант. 

До наукових працівників належать також особи, які мають науковий 

ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за 

галузями наук, за якою присуджено науковий ступінь. 

Основні посади науково-педагогічних працівників університетів, академій, 

інститутів визначаються відповідно до Закону України «Про вищу освіту». 

До стажу наукової роботи зараховується: 

1) час роботи на посадах наукових працівників; 

2) час роботи на посадах науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів, визначених у Законі України «Про вищу освіту». 

Аспірантам, ад’юнктам і докторантам, зарахованим за державним замовленням, 

замість заробітної плати призначається стипендія у розмірі, визначеному 

Кабінетом Міністрів України; 

3) час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю відповідно 

до групи спеціальностей галузі науки, за якою присуджено науковий ступінь, з 

дня зайняття посади за цією спеціальністю; 

4) час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, 

зазначених у статті 118 Кодексу законів про працю України, якщо цій роботі 

безпосередньо передувала і після неї слідувала робота, передбачена пунктами 

1-3 цієї частини; 

5) час навчання в аспірантурі, ад’юнктурі чи докторантурі за денною 

(очною) формою навчання випускникам аспірантури, ад’юнктури, 

докторантури; 

6) час роботи на посадах науково-викладацького складу Національної 

школи суддів України; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran707#n707
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7) час навчання в аспірантурі (докторські програми) третього рівня вищої 

освіти та наукової роботи за спеціальністю за кордоном, за умови збереження 

громадянства, сплати страхових внесків відповідно до Закону України «Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» та перерви між завершенням навчання (роботи) за кордоном та 

відновленням навчання (роботи) в Україні не більше трьох місяців; 

8) час наукового стажування, у тому числі в іноземній науковій установі 

(вищому навчальному закладі), за умови сплати страхових внесків відповідно 

до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування». 

Оплата праці наукового працівника повинна забезпечувати достатні 

матеріальні умови для його ефективної самостійної творчої діяльності, 

підвищення престижності професії наукового працівника, стимулювати 

залучення талановитої молоді до наукової і науково-технічної діяльності та 

підвищення кваліфікації наукових працівників. 

Заробітна плата наукових працівників складається з посадових окладів 

(ставок), премій, доплат за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж 

наукової, науково-педагогічної роботи та інших надбавок, доплат та винагород, 

передбачених законодавством у сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

Науковому працівнику за виконання роботи у вільний від основного 

навантаження час винагорода виплачується за договорами цивільно-правового 

характеру. 

Держава гарантує встановлення ставок (окладів) науковим працівникам 

державних наукових установ (вищих навчальних закладів), виходячи з 

розрахунку посадового окладу молодшого наукового співробітника на рівні не 

нижче подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по 

Україні. 

Умови оплати праці працівників державних наукових установ, що 

фінансуються з державного бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів 
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України, а комунальних наукових установ, що фінансуються з місцевого 

бюджету, встановлюються засновником відповідно до законодавства України. 

Оплата праці наукових працівників, які виконують науково-дослідні роботи 

за контрактом за рахунок коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт та 

грантів, визначається за угодою сторін у межах коштів на оплату праці, 

визначених замовником або надавачем гранту. 

Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників 

Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників 

здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування». 

Окремим категоріям наукових (науково-педагогічних) працівників за 

переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, можуть надаватися 

службові житлові приміщення. 

Науковим працівникам, які мають науковий ступінь доктора філософії або 

доктора наук, для створення умов для провадження наукової діяльності 

надається в установленому законодавством порядку додаткова жила площа у 

вигляді кімнати (кабінету) або в розмірі до 20 квадратних метрів. Зазначена 

додаткова жила площа оплачується в одинарному розмірі. 

Науковим (науково-педагогічним) працівникам за рішенням 

уповноваженого органу управління, до сфери управління якого належить 

наукова установа або вищий навчальний заклад, Національної академії наук 

України або національних галузевих академій наук може надаватися у постійне 

користування житло за рахунок цільового бюджетного фінансування та інших 

джерел. 

Держава забезпечує надання науковим (науково-педагогічним) працівникам 

на будівництво (реконструкцію) і придбання житла пільгових довгострокових 

кредитів, порядок надання яких визначається Кабінетом Міністрів України. 

Кошти на зазначені цілі щорічно передбачаються в Державному бюджеті 

України. 
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Держава створює умови для забезпечення молодих вчених житлом шляхом 

пріоритетного пільгового молодіжного кредитування на будівництво 

(реконструкцію) і придбання житла, першочергового надання службового 

житла. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Основними формами підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації є 

аспірантура, ад’юнктура та докторантура. Наукові працівники підвищують 

свою кваліфікацію та проходять стажування в Україні і за кордоном. 

Результати підвищення кваліфікації враховуються під час атестації наукових 

працівників. Вчені мають право на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії і доктора наук та присвоєння вчених звань старшого дослідника, 

доцента і професора. 

 

ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

У професійній підготовці спеціаліста гуманітарного профілю значну роль 

відіграє курсова (дипломна) робота. 

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження 

студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів. 

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 їх застосування до комплексного вирішення конкретного 

фахового завдання. 

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної 

дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху. 

Вона затверджується на засіданні кафедри. Виконання курсових робіт 

визначається графіком. 

Курсова робота допомагає студентові систематизувати отримані 

теоретичні знання з вивченої дисципліни, перевірити якість цих знань; 

оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень. Уже на 
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цій першій творчій спробі можна виявити здатність студента самостійно 

осмислити проблему, творчо, критично її дослідити; вміння збирати, 

аналізувати і систематизувати літературні (архівні) джерела; здатність 

застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; 

формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета дослідження. 

Випадає й слушна можливість проконтролювати вміння студента правильно 

організувати свою дослідницьку роботу та оформити її результати. 

Дипломна робота — це кваліфікаційне навчально-наукове 

дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у 

вищому навчальному закладі. 

Дипломна робота має комплексний характер і пов'язана з 

використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних 

дисциплін. У більшості випадків дипломна робота є поглибленою розробкою 

теми курсової роботи студента-випускника. Нею передбачено систематизацію, 

закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та 

застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших 

завдань. 

Вимоги до дипломних робіт 

• актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної галузі науки та 

перспективам розвитку, практичним завданням відповідної сфери; 

• вивчення та критичний аналіз монографічних і періодичних видань з 

теми; 

• вивчення та характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного 

стану, а також передового досвіду роботи у відповідній галузі; 

• чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз 

проведених автором експериментів; 

• узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні 

рекомендації. 

Згідно з навчальними планами окремих спеціальностей студенти V 

курсу виконують дипломні роботи. До захисту дипломних робіт допускаються 
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студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, пройшли і захистили 

виробничу практику (стаціонар), подали в установлений термін дипломну 

роботу і позитивні відгуки на неї. У такому разі вони звільняються від 

державних іспитів зі спеціальності. 

Курсова (дипломна) робота як самостійне навчально-наукове 

дослідження має виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки 

студента, його здатність застосовувати одержані знання під час вирішення 

конкретних проблем, його схильність до аналізу та самостійного 

узагальнення матеріалу з теми дослідження. 

Студенту надається право вибирати тему курсової та дипломної робіт з 

числа визначених випускними кафедрами навчального закладу або 

запропонувати свою тему з обґрунтуванням її розробки. 

Керівництво курсовими та дипломними роботами здійснюється, як 

правило, кваліфікованими викладачами. Організація і контроль за процесом 

підготовки й захисту курсових та дипломних робіт покладаються на 

завідуючих кафедрами. 

Тематика курсових та дипломних робіт щорічно коригується з 

урахуванням набутого на кафедрах досвіду, побажань спеціалістів, які беруть 

участь у рецензуванні робіт, і рекомендацій Державної екзаменаційної 

комісії (ДЕК). 

Незалежно від обраної теми, структура курсової (дипломної) роботи 

має бути такою:  

✓ титульний аркуш;  

✓ зміст;  

✓ перелік умовних позначень (при необхідності);  

✓ вступ;  

✓ кілька розділів (підрозділів), що розкривають теорію питання та досвід 

практичної роботи;  

✓ висновки;  

✓ список використаної літератури;  
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✓ додатки. 

Текст курсової (дипломної) роботи можна використати для наступного 

написання та оформлення доповіді, реферату, статті, тез доповіді та ін. 

Курсова та дипломна роботи мають свою специфіку, їх деталі завжди 

потрібно узгоджувати з науковим керівником. Щодо структури, методики їх 

написання та оформлення вони мають подібні риси, тому будуть 

проаналізовані спільно. 

Раціональніше організувати роботу над курсовою (дипломною) роботою, 

правильно розподілити свій час, спланувати його, глибоко і своєчасно 

розробити вибрану тему допоможе алгоритм написання курсової 

(дипломної) роботи. Він дисциплінує виконавця, лімітує термін, відведений 

на вибір теми, підбір та аналіз літератури з теми дослідження, написання, 

оформлення і захист курсової (дипломної) роботи . 

Курсову (дипломну) роботу доцільно виконувати в такій послідовності: 

вибір теми – з'ясування об'єкта і предмета – визначення мети і завдань 

дослідження – виявлення і відбір літератури з теми, її вивчення – складання 

попереднього плану – написання вступу – виклад теорії і методики – вивчення 

досвіду роботи – формулювання висновків і рекомендацій – оформлення 

списку використаних джерел та додатків. Потім здійснюється літературне й 

технічне оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захисту і захист 

курсової (дипломної) роботи. 

Виконання курсової (дипломної) роботи організується відповідно до 

графіка, затвердженого кафедрою та деканатом. 

Процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи: 

• підготовчий; 

• етап роботи над змістом; 

• заключний етап. 

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ 

(ДИПЛОМНОЮ) РОБОТОЮ 

Цей етап починається з вибору теми курсової (дипломної) роботи, її 
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осмислення та обґрунтування, з переліку тем, запропонованих кафедрою, 

студент вибирає ту, яка найповніше відповідає його навчально-виробничим 

інтересам та схильностям. Перевага надається темі, при розробці якої студент 

може виявити максимум особистої творчості та ініціативи. Разом із 

керівником необхідно визначити межі розкриття теми та перелік установ, 

досвід роботи яких буде висвітлюватись у дослідженні. 

При з'ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження необхідно 

зважати на те, що між ними і темою курсової (дипломної) роботи є системні 

логічні зв'язки. Об'єктом дослідження є вся сукупність відношень різних 

аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної для 

дослідника інформації. Предмет дослідження – це тільки ті суттєві 

зв'язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній 

роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким 

чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об'єкт. 

Визначаючи об'єкт, треба знайти відповідь на запитання: що 

розглядається? Разом з тим предмет визначає аспект розгляду, дає уявлення 

про зміст розгляду об'єкта дослідження, про те, які нові відношення, 

властивості, аспекти і функції об'єкта розкриваються. Іншими словами, 

об'єктом виступає те, що досліджується. А предметом – те, що в цьому об'єкті 

має наукове пояснення. 

Правильне, науково обґрунтоване визначення об'єкта дослідження – це 

не формальна, а суттєва, змістова наукова акція, зорієнтована на виявлення 

місця і значення предмета дослідження в більш цілісному і широкому 

понятті дослідження. Треба знати, що об'єкт дослідження – це частина 

об'єктивної реальності, яка на даному етапі стає предметом практичної і 

теоретичної діяльності людини як соціальної істоти (суб'єкта). Предмет 

дослідження є таким його елементом, який включає сукупність 

властивостей і відношень об'єкта, опосередкованих людиною (суб'єктом) у 

процесі дослідження з певною метою в конкретних умовах. 

Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а 
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також з його кінцевим результатом і шляхом його досягнення. Кінцевий 

результат дослідження передбачає вирішення студентами проблемної 

ситуації, яка відображає суперечність між типовим станом об'єкта 

дослідження в реальній практиці і вимогами суспільства до його більш 

ефективного функціонування. Кінцевий результат відображає очікуваний 

від виконання позитивний ефект, який формулюється двоступенево: перша 

частина – у вигляді суспільної корисності; друга – у вигляді конкретної 

користі, віднесеної до основного предмета дослідження . 

Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити завдання 

дослідження, які можуть включати такі складові: 

• вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної 

проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності понять, явищ, 

процесів, подальше вдосконалення їх вивчення, розробка ознак, рівнів 

функціонування, критеріїв ефективності, принципів та умов застосування 

тощо); 

• всебічне (за необхідності й експериментальне) вивчення практики 

вирішення даної проблеми, виявлення її типового стану, недоліків і 

труднощів, їх причин, типових особливостей передового досвіду; таке вивчення 

дає змогу уточнити, перевірити дані, опубліковані в спеціальних 

неперіодичних і періодичних виданнях, підняти їх на рівень наукових фактів, 

обґрунтованих у процесі спеціального дослідження; 

• обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної 

проблеми; 

• експериментальна перевірка запропонованої системи заходів щодо 

відповідності її критеріям оптимальності, тобто досягнення максимально 

важливих у відповідних умовах результатів вирішення цієї проблеми при 

певних затратах часу і зусиль; 

• розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання 

результатів дослідження у практиці роботи відповідних установ 

(організацій). 
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Виконання завдань дослідження неможливе без ознайомлення з 

основними літературними (а можливо й архівними) джерелами з теми 

курсової (дипломної) роботи. З метою повного їх виявлення необхідно 

використовувати різні джерела пошуку: каталоги і картотеки кафедр та 

бібліотеки вищого навчального закладу, а також провідних наукових 

бібліотек міста, бібліотечні посібники, прикнижні та пристатейні списки 

літератури, виноски і посилання в підручниках, монографіях, словниках та ін., 

покажчики змісту річних комплектів спеціальних періодичних видань. 

Під час джерелознавчих пошуків необхідно з'ясувати стан 

вивченості обраної теми сучасною наукою, щоб не повторювати в роботі 

загальновідомих істин, конкретніше точніше визначити напрями та основні 

розділи свого дослідження. 

Бібліографічні виписки джерел краще робити на каталожних картках, 

щоб скласти з них робочу картотеку, яка, на відміну від записів у зошиті, 

зручна тим, що її завжди можна поповнювати новими матеріалами, 

контролювати повноту добору літератури з кожного розділу курсової 

(дипломної) роботи, знаходити необхідні записи. Картки можна групувати в 

будь-якому порядку залежно від мети або періоду роботи над дослідженням. 

У початковий період роботи над темою найзручнішою є розстановка 

карток в єдиному алфавіті прізвищ авторів та назв видань. Можна 

згрупувати картки в картотеці за основними питаннями, що розкривають 

зміст теми курсової (дипломної) роботи. Тоді на каталожних роздільниках 

олівцем пишуть назви основних структурних частин роботи: Вступ, Розділ 

(його назва), Висновки та ін. Картотека наповнюється картками відповідно до 

теми розділів і підрозділів, щоб своєчасно звернути увагу на недостатню 

кількість матеріалу з того чи іншого питання. Доцільно використовувати 

дублювання карток у різних розділах та підрозділах, якщо в статті або 

монографії розкрито комплекс питань з теми дослідження. 

Картки робочої картотеки використовують для складання списку 

літератури, тому бібліографічні описи на картках мають бути повними, 
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відповідати вимогам стандарту 7.1-84. Крім основних відомостей про 

видання на картках поміщають анотацію, а також шифр документа і назву 

бібліотеки, в якій він зберігається. 

Складену з теми роботи картотеку необхідно дати на перегляд 

науковому керівникові, який порекомендує праці, котрі треба вивчити в першу 

чергу, а також ті, які слід виключити з картотеки або включити до неї. Після 

узгодження з керівником наповнення картотеки встановлюється наявність 

необхідних видань у бібліотеках інституту та міста. Після цього студент 

розпочинає їх вивчення, переходячи до другого етапу роботи над 

дослідженням. 

РОБОТА НАД ТЕКСТОМ КУРСОВОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ 

Другий етап починається з вивчення та конспектування 

літератури з теми курсової (дипломної) роботи. Вивчення літератури 

треба починати з праць, де проблема відображається в цілому, а потім 

перейти до вужчих досліджень. Починати ознайомлення з виданням треба з 

титульного аркуша, з'ясувавши, де, ким, коли воно було видано. Треба 

переглянути зміст, який розкриває структуру видання, наповнення його 

розділів, звернутися до передмови, де розкрито призначення видання, 

завдання, поставлені в ньому автором. 

Читаючи видання, треба уважно стежити за ходом авторської думки, 

вміти відрізняти головні положення від доказів й ілюстративного матеріалу. 

Часто статті з наукових збірок складні для сприйняття, тому необхідно їх 

читати кілька разів, намагаючись виділити головну ідею та аргументи, якими 

автор її доводить. З'ясовуючи це, треба виписати всі необхідні цитати, цифри, 

факти, умови, аргументи, якими оперує автор, доводячи основну ідею статті. 

Конспектуючи матеріал, слід постійно пам'ятати тему курсової 

(дипломної) роботи, щоб виписувати тільки те, що має відношення до теми 

дослідження. Виписувати цитати треба на одну сторону окремих аркушів 

паперу стандартного розміру, що допомагає краще орієнтуватися в 

накопиченому матеріалі, систематизувати його за темами і проблемами. 
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Кожна цитата, приклад, цифровий матеріал мають супроводжуватися точним 

описом джерела з позначенням сторінок, на яких опубліковано цей матеріал. 

Застосування так званих розлапкованих цитат, коли думки іншого автора 

видаються за особисті, розглядається як грубе порушення літературної та 

наукової етики, кваліфікується як плагіат. 

Однак це не означає, що студент зовсім не повинен спиратися на праці 

інших авторів: чим ширше і різноманітніше коло джерел, які він 

використовував, тим вищою є теоретична та практична цінність його 

дослідження. 

Після конспектування матеріалу необхідно перечитати його знову, щоб 

склалося цілісне уявлення про предмет вивчення. Щоб зібрати матеріал з 

одного питання разом, можна розрізати ті конспекти, де розглянуто кілька 

питань з теми дослідження. 

Правильна та логічна структура курсової (дипломної) роботи – це 

запорука успіху розкриття теми. 

Процес уточнення структури складний і може тривати протягом усієї 

роботи над дослідженням. Попередній план роботи треба обов'язково 

показати науковому керівникові, оскільки може статися, що потрібно буде 

переписувати текст роботи. 

Готуючись до викладення тексту курсової (дипломної) роботи 

доцільно ще раз уважно прочитати її назву, що містить проблему, яка повинна 

бути розкрита. Проаналізований та систематизований матеріал викладається 

відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів (глав і 

параграфів). Кожний розділ (глава) висвітлює самостійне питання, а 

підрозділ (параграф) – окрему частину цього питання. 

Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому починаючи 

працювати над розділом, треба відмітити його головну ідею, а також тези 

кожного підрозділу. Тези необхідно підтверджувати фактами, думками різних 

авторів, результатами анкетування та експерименту, аналізом конкретного 

практичного досвіду. Треба уникати безсистемного викладення фактів без 
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достатнього їх осмислення та узагальнення. 

Думки мають бути пов'язані між собою логічно, увесь текст має бути 

підпорядкований одній головній ідеї. Один висновок не повинен суперечити 

іншому, а підкріплювати його. Якщо висновки не будуть пов'язані між 

собою, текст втратить свою єдність. Один доказ має випливати з іншого. Для 

доказу кожного положення треба наводити аргументи, розташовуючи їх таким 

чином: 

• середній доказ – слабкий доказ – сильний доказ 

або 

• сильний – слабкий – середній. 

Щодо кожного розділу (глави) роботи необхідно зробити висновки, на 

основі яких формулюють висновки до всієї роботи в цілому. 

Достовірність висновків загалом підтверджується вивченням 

практичного досвіду роботи конкретних установ, щодо яких проводиться 

дослідження. Оперативно і в повному обсязі зібрати практичний матеріал, 

узагальнити його та систематизувати допоможе оволодіння студентом 

основними методами дослідження: спостереженням, експериментом, 

бесідою, анкетуванням, інтерв'ю, математичними методами обробки кількісних 

даних, методом порівняльного аналізу та ін. Найкращих результатів можна 

досягти при комплексному використанні цих методів, проте слід мати на 

увазі, що залежно від особливостей теми дослідження, специфіки предмета і 

конкретних умов окремі методи можуть набути переважного значення. 

Накопичуючи та систематизуючи факти, треба вміти визначити їх 

достовірність і типовість, найсуттєвіші ознаки для наукової характеристики, 

аналізу, порівняння. Аналіз зібраних матеріалів слід проводити у сукупності, з 

урахуванням усіх сторін відповідної сфери діяльності (чи установи). 

Порівняльний аналіз допомагає виділити головне, типове в питаннях, що 

розглядаються, простежити зміни, що сталися в роботі культурологічних і 

документно-інформаційних установ протягом останніх років, виявити 

закономірності, проаналізувати причини труднощів у їх функціонуванні, 
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визначити тенденції та перспективи подальшого розвитку. 

Кількісні дані, що ілюструють практичний досвід роботи, можна 

проаналізувати за методом ранжованого ряду, розподіливши матеріали за 

роками, звівши їх у статистичні таблиці, таблиці для порівняння та ін., що 

дозволить зробити конкретні висновки. 

Таким чином, широке використання відомих у науці методів 

накопичення, вивчення, систематизації фактів та практичного досвіду в 

цілому дасть змогу виконати основне завдання курсового (дипломного) 

дослідження: поєднати різні роз'єднані знання в цілісну систему, вивести 

певні закономірності, визначити подальші тенденції розвитку теорії та 

практики відповідної сфери діяльності. 

ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ (ДИПЛОМНОЮ) 

РОБОТОЮ 

На цьому етапі передбачається написання студентом вступу та висновків 

до курсової (дипломної) роботи, оформлення списку літератури та додатків, 

редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового 

керівника, підготовка роботи до захисту. 

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина 

курсової (дипломної) роботи. У вступі обґрунтовується  

▪ актуальність теми, що вивчається, її практична значущість;  

▪ визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження;  

▪ розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось;  

▪ розкривається структура роботи, її основний зміст.  

Якщо студент вирішив не торкатися деяких аспектів теми, він повинен 

зазначити про це у вступі. 

Обов'язковою частиною вступу є огляд літератури з теми дослідження, 

в який включають найбільш цінні, актуальні роботи (10-15 джерел). Огляд 

має бути систематизованим аналізом теоретичної, методичної й практичної 

новизни, значущості, переваг та недоліків розглядуваних робіт, які доцільно 

згрупувати таким чином: роботи, що висвітлюють історію розвитку 
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проблеми, теоретичні роботи, які повністю присвячені темі, потім ті, що 

розкривають тему частково. В огляді не слід наводити повний 

бібліографічний опис публікацій, що аналізуються, достатньо назвати автора 

й назву, а поруч у дужках проставити порядковий номер бібліографічного 

запису цієї роботи в списку літератури. Закінчити огляд треба коротким 

висновком про ступінь висвітленості в літературі основних аспектів теми. 

Логічним завершенням курсової (дипломної) роботи є висновки. 

Головна їх мета – підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у 

вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Дуже 

важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. У висновках 

необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити в результаті 

вивчення теми, а й недоліки та проблеми практичного функціонування 

культурологічних і документних систем, а також конкретні рекомендації 

щодо їх усунення. Основна вимога до заключної частини — не 

повторювати змісту вступу, основної частини роботи і висновків, зроблених 

у розділах. 

Список використаної літератури складається на основі робочої 

картотеки і відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивченості 

досліджуваної теми, є "візитною карткою" автора роботи, його професійним 

обличчям, свідчить про рівень володіння навичками роботи з науковою 

літературою. "Список..." повинен містити бібліографічний опис джерел, 

використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, необхідно 

додержуватися вимог державного стандарту. Кожний бібліографічний запис 

треба починати з нового рядка, літературу слід розташовувати в алфавітному 

порядку авторів та назв праць, спочатку видання українською мовою, потім — 

іноземними. Бібліографічні записи в "Списку..." повинні мати порядкову 

нумерацію. У тексті роботи слід давати у дужках посилання на номери списку. 

Якщо необхідно вказати номер сторінки, її ставлять через кому після номера 

видання. 

Завершуючи написання курсової (дипломної) роботи, необхідно 
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систематизувати ілюстративний матеріал. Ілюстрації можна подавати у тексті 

або оформляти у вигляді додатків. Усі додатки повинні мати порядкову 

нумерацію та назви, що відповідають їхньому змісту. Нумерація аркушів з 

додатками продовжує загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи. 

Обсяг курсової роботи має бути в межах 25-30 сторінок машинопису, обсяг 

дипломної роботи – в межах 50-60 сторінок машинопису, без урахування 

додатків і списку літератури. 

Літературне оформлення курсової (дипломної) роботи є важливим 

елементом її виконання і одним із багатьох чинників, на які зважає комісія 

при оцінюванні під час захисту. Передусім звертається увага на змістовний 

аспект викладу матеріалу (логічність і послідовність, повнота і 

репрезентативність, тобто широта використання наукових джерел, загальна 

грамотність та відповідність стандартам і прийнятим правилам), а також на 

текст роботи, список літератури і додатки, на зовнішнє оформлення 

титульного аркуша. 

Курсову (дипломну) роботу рекомендується виконувати спочатку в 

чорновому варіанті. Це дозволяє вносити до тексту необхідні зміни і 

доповнення як з ініціативи самого автора, так і згідно з зауваженнями 

керівника. 

Перш ніж представляти чернетку керівникові, треба ще раз 

переглянути, чи логічно викладено матеріал, чи є зв'язок між параграфами та 

главами, чи весь текст "працює" на головну ідею курсової (дипломної) роботи. 

Такий уявний структурний аналіз роботи допоможе краще побачити 

нелогічність в її структурі та змісті. 

Оформляючи текст роботи, треба знайти час для повторного перегляду 

першоджерел. Це допоможе побачити все цінне, що було пропущено на 

початку вивчення теми, наштовхне на цікаві думки, поглибить розуміння 

проблеми. 

Доцільно відкласти текст і повернутися до нього через деякий час, щоб 

подивитися на роботу очима сторонньої особи. Весь цей час не слід читати 
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щось із теми роботи, але постійно думати над нею. У цей період, коли тема 

вивчена та викладена, з'являються власні думки, власна оцінка та розуміння 

проблеми – неодмінна умова поліпшення структури і змісту роботи. 

Під час редагування тексту бажано прочитати роботу вголос, що 

дозволить побачити можливу непереконливість доказів, кострубатість фраз та 

уникнути цього. Не треба боятися скорочувати написане – від цього текст 

тільки виграє. Під час підготовки чернетки слід ретельно відредагувати кожне 

речення, звернути увагу на вибір необхідних формулювань, які б просто і чітко, 

коротко й доступно виражали зміст викладених питань. Не варто 

послуговуватися складними синтаксичними конструкціями – вони часом слабо 

зв'язані між собою логічно, містять двозначні тлумачення тощо. 

У курсовій (дипломній) роботі необхідно прагнути дотримуватися 

прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і символів, не 

рекомендується вживати слова і вирази-штампи, вести виклад від першої 

особи: "Я спостерігав", "Я вважаю", "Мені здається", "На мою думку", "Ми 

отримуємо", "Ми спостерігаємо". Слід уникати в тексті частих повторень слів 

чи словосполучень. 

При згадуванні в тексті прізвищ (учених-дослідників, практиків) ініціали, 

як правило, ставляться перед прізвищем (Ю.М. Столяров, а не Столяров 

Ю.М., як це прийнято в списках літератури). 

Чернетку дипломної роботи треба писати на окремих аркушах паперу з 

однієї сторони з полями (приблизно шириною 3-4 см) чорнилом, чітко і 

розбірливо. Недотримання такої вимоги ускладнює внесення автором 

необхідних змін до тексту, які можна зробити на полях або на зворотньому 

боці аркуша. Тут же можуть бути зроблені зауваження або пропозиції 

керівником роботи. Бажано не відкладати оформлення чорнового варіанта 

роботи на останні дні встановленого терміну. Завдання студента – якомога 

раніше подати чернетку керівникові. Вважається нормою, коли курсова 

(дипломна) робота переробляється кілька разів. Навіть досвідчені автори 

неодноразово допрацьовують свої роботи. 
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Після остаточного узгодження чернетки з керівником можна 

оформляти чистовий варіант. Перед тим як віддруковувати з чернетки 

курсову (дипломну) роботу, її слід старанно ще раз перевірити, уточнити 

назви розділів (глав), підрозділів (параграфів), таблиць, послідовність 

розміщення матеріалу, звірити цифрові дані, обґрунтованість і чіткість 

формулювань, висновків та рекомендацій. 

До формулювань заголовків (назв) розділів (глав) і підрозділів 

(параграфів) курсової (дипломної) роботи висуваються такі основні вимоги: 

стислість, чіткість і синтаксична різноманітність у побудові речень, з 

переважанням простих, поширених, послідовне та точне відображення 

внутрішньої логіки змісту роботи. 

Розділи і підрозділи прийнято нумерувати арабськими цифрами. 

Параграфи (підрозділи) нумерують окремо в кожному розділі. Позначення 

розділів (глав), параграфів і їхні порядкові номери пишуть в одному рядку з 

заголовком, причому в кінці крапка не ставиться. 

Наприклад: 

Розділ 2. Функції Верховної Ради України 

2.1.Законодавча функція парламенту 

2.2.Представницька функція парламенту 

Сторінки роботи повинні мати поля: ліве – 30 мм, зверху – 20 мм, 

праве – 10 мм, знизу – 20 мм. Таблиці, малюнки, схеми, графіки та інші 

ілюстративні матеріали як у тексті роботи, так і в додатках слід виконувати на 

стандартних аркушах (21 х 30 см) або наклеювати на стандартні білі аркуші. 

Усі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої без 

пропусків або літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний 

аркуш, на ній цифра 1 не ставиться, другою вважається сторінка, що містить 

"зміст", на ній цифра 2 не ставиться, на наступній сторінці проставляється 

цифра 3 і далі згідно з порядком. Порядковий номер сторінки проставляється 

посередині верхнього поля. 

Курсова (дипломна) робота відкривається титульним аркушем. На 
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ньому вказуються міністерство, назва інституту, в якому виконувалася 

курсова (дипломна) робота, назва кафедри, на якій вона виконувалась, повна 

назва теми роботи, прізвище та ініціали студента-дипломника, курс, група, 

факультет, де він навчається, прізвище, ініціали, вчене звання наукового 

керівника, рік і місце виконання роботи. 

На наступній сторінці розміщується зміст із позначенням сторінок, на 

яких кожний з елементів плану викладений у роботі. Всі розділи і підрозділи, 

що є у плані, мають бути виділені в тексті заголовками та підзаголовками. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, логічним завершенням курсової (дипломної) роботи є 

висновки. Головна їх мета – підсумки проведеної роботи. Висновки 

подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних 

рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. 

У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити 

в результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми практичного 

функціонування культурологічних і документних систем, а також 

конкретні рекомендації щодо їх усунення. Основна вимога до заключної 

частини – не повторювати змісту вступу, основної частини роботи і 

висновків, зроблених у розділах. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 
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зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити організаційну структура науки та визначити пріоритетні 

напрями розвитку науки в Україні. 

ВСТУП 

 

Вищим державним науковим центром є Національна академія наук 

України (НАН). Вона очолює і координує разом з Державним комітетом у 

справах науки та технологій України фундаментальні і прикладні дослідження 

в різних галузях науки. НАН є державною науковою установою, яка об´єднує 

всі напрями науки та підтримує міжнародні зв´язки з науковими центрами 

інших країн. При Національній академії наук України створена міжвідомча 

рада з координації фундаментальних досліджень. 

Розвиток науки і техніки є визначальним чинником прогресу 

суспільства, підвищення добробуту його членів, їхнього духовного та 

інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної 

державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і 

невід'ємної складової національної культури та освіти.  
 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НАУКИ 

 

Організація наукових досліджень передбачає чітке визначення напрямів 

науково-дослідних робіт, планування та систематичний контроль за 

виконанням планів, координацію наукової діяльності, організацію її 

інформаційного забезпечення, державну реєстрацію найважливіших 

запланованих робіт і поетапний облік виконаної роботи, оформлення 

результатів науково-дослідних робіт та впровадження їх у практичну 

діяльність.  

Загальні цілі і завдання науки на конкретний період розвитку кожна 

держава визначає виходячи з їх соціально-економічного і політичного стану. 
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Державна політика України з наукової та науково-технічної діяльності 

спрямована на: 

- примноження національного багатства на основі використання наукових 

і науково-технічних досягнень; 

- створення умов для досягнення високого рівня життя людей, їхнього 

фізичного і інтелектуального розвитку за допомогою використання сучасних 

досягнень науки і техніки; 

- зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та 

науково-технічних досягнень; 

- забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної 

творчості. 

Для досягнення основних цілей держава забезпечує: 

• соціально-економічні, організаційні, правові умови для формування 

та ефективного використання наукового та науково-технічного потенціалу, 

включаючи державну підтримку суб'єктів наукової і науково-технічної 

діяльності; 

• створення сучасної інфраструктури науки і системи інформаційного 

забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, інтеграції освіти, науки і 

виробництва; 

• підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку наукових 

кадрів; 

• підвищення престижу наукової і науково-технічної діяльності, 

підтримку та заохочення наукової молоді; 

• фінансування та матеріальне забезпечення фундаментальних 

досліджень; 

• підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, 

державних наукових і науково-технічних програм та концентрацію ресурсів для 

їх реалізації; 

• створення ринку наукової і науково-технічної продукції та 

впровадження досягнень науки і техніки в усі сфери суспільного життя; 
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• правову охорону інтелектуальної власності та створення умов для її 

ефективного використання; 

• організацію статистики в науковій діяльності; 

• проведення наукової і науково-технічної експертизи виробництва, 

нових технологій, техніки, результатів досліджень, науково-технічних програм 

і проектів тощо; 

• стимулювання наукової та науково-технічної творчості, вина-

хідництва та інноваційної діяльності; 

• пропагування наукових та науково-технічних досягнень, винаходів, 

нових сучасних технологій, внеску України у розвиток світової науки і техніки; 

• встановлення взаємовигідних зв'язків з іншими державами для 

інтеграції вітчизняної та світової науки. 

При здійсненні державного управління та регулювання науковою 

діяльністю держава керується принципами: 

• органічної єдності науково-технічного, економічного, соціального 

та духовного розвитку суспільства; 

• поєднання централізації та децентралізації управління у науковій 

діяльності; 

• додержання вимог екологічної безпеки; 

• визнання свободи творчої, наукової і науково-технічної діяльності; 

• збалансованості розвитку фундаментальних і прикладних 

досліджень; 

• використання досягнень світової науки, можливостей міжнародного 

наукового співробітництва; 

• свободи поширення наукової та науково-технічної інформації; 

• відкритості для міжнародного науково-технічного співробітництва, 

забезпечення інтеграції української науки в світову в поєднанні з захистом 

інтересів національної безпеки. 

Організаційна структура є складною, розгалуженою системою. Державне 

регулювання і управління розвитком науки здійснюють Верховна Рада України, 
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Кабінет Міністрів України і Президент України. Вищим органом організації 

науки є Національна академія наук України (НАН України). Сукупність всіх 

органів влади та наукових установ України формують організаційну структуру 

науки. 

Президент України як глава держави і гарантії державного суверенітету 

сприяє розвиткові науки і техніки з метою забезпечення технологічної 

незалежності країни, матеріального достатку суспільства і духовного розквіту 

нації. 

Президент України відповідно до Конституції України та законів 

України: 

• визначає систему органів виконавчої влади, які здійснюють 

державне управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності в Україні; 

• забезпечує здійснення контролю за формуванням та функціо-

нуванням системи державного управління у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності; 

• для здійснення своїх повноважень у науковій і науково-технічній 

сфері створює консультативно-дорадчу раду з питань науки і науково-технічної 

політики, яка сприяє формуванню державної політики щодо розвитку науки, 

визначення пріоритетних науково-технічних напрямів, вироблення стратегії 

науково-технологічного та інноваційного розвитку, розглядає пропозиції щодо 

ефективного використання коштів Державного бюджету України, які 

спрямовуються на розвиток науки, технологій та інновацій, щодо 

удосконалення структури управління наукою, системи підготовки і атестації 

кадрів. 

Верховна Рада України: 

• визначає основні засади і напрями державної політики у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності; 

• затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та 

загальнодержавні (національні) програми науково-технічного розвитку 

України; 
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• здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України 

віднесені до її відання. 

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів 

виконавчої влади: 

• здійснює науково-технічну політику держави; 

• подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки та її матеріально-технічного забезпечення; 

• забезпечує реалізацію загальнодержавних науково-технічних 

програм; 

• затверджує державні (міжвідомчі) науково-технічні програми 

відповідно до визначених Верховною Радою України пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки. 

Одним із основних важелів здійснення державної політики в сфері 

наукової і науково-технічної діяльності є бюджетне фінансування. 

Розмір його не може бути менше 1,7% валового внутрішнього продукту 

України. Вищим науковим органом держави є Національна академія наук 

(НАН) України, яка очолює, організовує і здійснює фундаментальні та 

прикладні дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних і 

гуманітарних наук, а також координує здійснення фундаментальних досліджень 

у наукових установах та організаціях незалежно від форм власності. При 

Національній академії наук України створюється Міжвідомча рада з 

координації фундаментальних досліджень в Україні (далі - Рада ). Положення 

про Раду та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Керівництво НАН України здійснює її Президент, який вибирається 

загальними зборами вчених. НАН складається із ряду відділів відповідних 

галузей наук. Крім галузевих, є і територіальні відділи (Донецький, Західний, 

Південний) і територіальні філії. 

Галузеві відділи НАН об'єднують науково-дослідні інститути. Крім НАН 

в Україні функціонують державні галузеві академії наук 

- Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, 
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Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, 

Академія мистецтв України (далі - академії), які є державними науковими 

організаціями, заснованими на державній власності. 

Кошти на забезпечення діяльності академій щорічно визначаються у 

Державному бюджеті України окремими рядками. Фінансування академій може 

здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством 

України. Галузеві академії координують, організують і проводять дослідження 

у відповідних галузях науки і техніки. 

Держава передає академіям у безстрокове безоплатне користування без 

права зміни форми власності основні фонди, а також обігові кошти. 

Використання майна, переданого академіям, здійснюється ними відповідно до 

законодавства та статутів академій. Земельні ділянки надаються академіям у 

постійне користування відповідно до земельного законодавства України. 

Академії здійснюють свою діяльність згідно з законодавством України та 

своїх статутів, які приймаються загальними зборами академій та 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Загальні збори Національної академії наук України та галузевих академій 

наук мають виключне право вибирати вчених України дійсними членами 

(академіками) та членами-кореспондентами, а іноземних учених – іноземними 

членами відповідних академій. До складу академій можуть входити наукові 

установи, підприємства, організації, об'єкти соціальної сфери, що забезпечують 

їх діяльність. 

Державне управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності 

академій здійснюється згідно з законодавством України у межах, що не 

порушують їхньої самоврядності у вирішенні питань статутної діяльності і 

свободи наукової творчості. 

Самоврядність академій полягає у самостійному визначенні тематики 

досліджень, своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, 

кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв'язків. 

Академії виконують замовлення органів державної влади щодо 
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розроблення засад державної наукової і науково-технічної політики, 

проведення наукової експертизи проектів державних рішень і програм. 

Академії щорічно звітують перед Кабінетом Міністрів України про результати 

наукової і науково-технічної діяльності та використання коштів, виділених їм із 

Державного бюджету України. 

При Президентові України створена Рада з питань науки та науково-

технічної політики як консультативно-дорадчий орган, з метою сприяння 

формуванню державної політики щодо розвитку науки, визначенню 

пріоритетних напрямів, розробці стратегії технологічного розвитку, 

вдосконаленню структури управління наукою та системи підготовки і атестації 

кадрів. 

Основними завданнями Ради є: 

- вироблення пропозицій щодо державної політики у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності, інтелектуальної власності та трансферту 

технологій; 

- оцінка стану науки та техніки в Україні; 

- експертиза проектів законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України з питань наукової та науково-технічної діяльності, 

інтелектуальної власності та трансферту технологій; 

- аналіз проектів національних та державних науково-технічних програм, 

пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, основних 

засад та напрямів кадрової політики, підготовки, атестації наукових кадрів, 

міжнародного співробітництва з цих питань, поліпшення соціального захисту 

науковців та піднесення суспільного престижу їх праці; 

- сприяння координації діяльності академій наук, вищих навчальних 

закладів, галузевих науково-дослідних інститутів, підприємств, установ та 

організацій у сфері наукової та науково-технічної діяльності; 

- розроблення пропозицій щодо створення цивілізованого ринку об'єктів 

інтелектуальної власності в Україні; 

- підготовка пропозицій щодо фінансування наукової та науково-



115 

 

технічної діяльності, аналіз ефективності використання коштів, що виділяються 

для цього. 

Раду очолює Президент України. 

Для підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук, що провадяться науковими 

установами, вищими навчальними закладами, вченими, створюється 

Державний фонд фундаментальних досліджень (далі - Фонд). 

Основними завданнями Фонду є: 

• фінансова підтримка на конкурсних засадах фундаментальних 

наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та 

гуманітарних наук, що виконуються науковими колективами або окремими 

вченими; 

• сприяння науковим контактам та розповсюдження інформації в 

галузі фундаментальних наукових досліджень в Україні та за кордоном; 

• підтримка міжнародного наукового співробітництва в галузі 

фундаментальних наукових досліджень. 

Діяльність Фонду регулюється Положенням, яке затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

Головним завданням галузевих міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади з проблем науково-технологічного та інноваційного розвитку 

є розроблення та реалізація єдиної науково-технологічної політики відповідної 

галузі, здійснення функцій державного замовника в частині використання 

коштів державного бюджету, що надаються на підтримку науково-технічного 

розвитку галузей, та функцій розпорядника галузевих фондів, проведення 

експертизи наукових результатів, організація і проведення моніторингу 

інноваційної діяльності підприємств та установ своєї галузі незалежно від їх 

підпорядкованості. Вчені для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів 

науки, захисту фахових інтересів, взаємної координації науково-дослідної 

роботи, обміну досвідом, об'єднуються в наукові громадські організації, які 

підлягають реєстрації та діють відповідно до законодавства про об'єднання 
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громадян. 

Громадські наукові організації можуть створювати тимчасові наукові 

колективи, утворювати для виконання статутних завдань науково-дослідні, 

проектно-конструкторські, експертні, консалтингові, пошукові організації, 

співпрацювати з іноземними та міжнародними організаціями, бути 

колективними членами міжнародних науково-фахових об'єднань, спілок, 

товариств відповідно до законодавства України. 

Органи державної влади можуть залучати громадські наукові організації 

за їхньою згодою до участі у підготовці та реалізації рішень щодо наукової і 

науково-технічної діяльності, наукової і науково-технічної експертизи, 

науково-технічних програм, проектів і розробок тау взаємодії з ними 

інформувати населення про безпеку, екологічну чистоту, економічну та 

соціальну значущість, екологічні та соціально-економічні наслідки реалізації 

відповідних програм, проектів і розробок. 

Основними виробниками і носіями знання в суспільстві виступає наука в 

цілому, тобто її організаційна структура та окремі вчені, дослідники. В Україні 

діє розгалужена мережа наукових організацій. За офіційними статистичними 

даними кількість наукових організацій в Україні склала 1506 одиниць у 2000 

році. Проте спостерігається деяке зменшення конструкторських і проектно-

пошукових організацій, але водночас зростає кількість ВНЗ, у яких проводяться 

наукові дослідження. 

Суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові 

працівники, науково-педагогічні працівники, а також наукові установи, наукові 

організації, вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, громадські 

організації. 

Вчений є основним суб'єктом наукової і науково-технічної діяльності. Він 

має право: обирати форми, напрями і засоби наукової і науково-технічної 

діяльності відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та 

загальнолюдських цінностей; об'єднуватися з іншими вченими в постійні або 

тимчасові наукові колективи для проведення спільної наукової і науково-
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технічної діяльності; брати участь у конкурсах на виконання наукових 

досліджень, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України 

та інших джерел; здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні 

результати своєї діяльності; публікувати результати своїх досліджень або 

оприлюднювати їх іншим способом; брати участь у конкурсах на заміщення 

вакантних посад наукових і науково-педагогічних працівників; отримувати, 

передавати та поширювати наукову інформацію; здобувати державне і 

громадське визнання через присудження наукових ступенів, вчених звань, 

премій, почесних звань за внесок у розвиток науки, технологій, впровадження 

наукових, науково-технічних результатів у виробництво та за підготовку 

наукових кадрів. 

Науковий працівник може виконувати науково-дослідну, науково-

педагогічну, дослідно-конструкторську, дослідно-технологічну, проектно-

конструкторську, проектно-технологічну, пошукову, проектно-пошукову 

роботу та (або) організовувати виконання зазначених робіт у наукових 

установах та організаціях, вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, 

лабораторіях підприємств. 

Наукова установа діє на підставі статуту (положення), що затверджується 

в установленому порядку. 

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є 

колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною 

діяльністю наукової установи. 

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи: 

визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності; 

здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-

дослідних робіт; розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень; 

затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників 

(консультантів); затверджує результати атестації наукових працівників; обирає 

за конкурсом на вакантні посади наукових працівників; у межах своєї 

компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань; вирішує інші 
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питання діяльності наукової установи, визначені її статутом (положенням). 

Для надання державної підтримки науковим установам усіх форм 

власності, діяльність яких має важливе значення для науки, економіки та 

виробництва, створюється Державний реєстр наукових установ, яким надається 

підтримка держави. Положення про Державний реєстр наукових установ 

затверджується Кабінетом Міністрів України. Наукові установи включаються 

Міністерством освіти і науки України до Державного реєстру наукових установ 

за умови проходження державної атестації. 

Наукові установи, включені до Державного реєстру наукових установ: 

• користуються податковими пільгами відповідно до законодавства 

України; 

• не можуть змінювати наукову і науково-технічну діяльність на інші 

види діяльності; 

• зобов'язані не менш як 50 відсотків доходу від своєї діяльності 

спрямовувати на проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвиток 

дослідницької матеріально-технічної бази. 

Статус національного наукового центру може бути надано науковій 

установі, вищому навчальному закладу IV рівня акредитації (об'єднанню 

наукових установ чи вищих навчальних закладів IV рівня акредитації), що 

проводять комплексні наукові дослідження загальнодержавного значення та 

мають світове визнання своєї діяльності. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Організація наукових досліджень передбачає чітке визначення напрямів 

науково-дослідних робіт, планування та систематичний контроль за 

виконанням планів, координацію наукової діяльності, організацію її 

інформаційного забезпечення, державну реєстрацію найважливіших 

запланованих робіт і поетапний облік виконаної роботи, оформлення 

результатів науково-дослідних робіт та впровадження їх у практичну 

діяльність.  

Загальні цілі і завдання науки на конкретний період розвитку кожна 
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держава визначає виходячи з їх соціально-економічного і політичного стану. 

Державна політика України з наукової та науково-технічної діяльності 

спрямована на: примноження національного багатства на основі використання 

наукових і науково-технічних досягнень; створення умов для досягнення 

високого рівня життя людей, їхнього фізичного і інтелектуального розвитку за 

допомогою використання сучасних досягнень науки і техніки; зміцнення 

національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних 

досягнень; забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної 

творчості. 
 

 

ІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКИ В УКРАЇНІ 

 

Фундаментальні науки мають розвиватись випереджальними темпами, 

створюючи теоретичну базу для прикладних наук. Для сучасної науки 

характерний такий цикл: фундаментальні – прикладні розробки – 

впровадження. Враховуючи світові тенденції у розвитку науки в Україні, 

найбільш пріоритетними напрямами державної підтримки мають стати: 

у сфері наукового розвитку: 

• фундаментальна наука, насамперед, розробки вітчизняних 

наукових колективів, що мають світове визнання; 

• прикладні дослідження і технології, в яких Україна має 

значний науковий, технологічний та виробничий потенціал і які здатні 

забезпечити вихід вітчизняної продукції на світовий ринок; 

• вища освіта, підготовка наукових і науково-педагогічних 

кадрів з пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку; 

• розвиток наукових засад розбудови соціально орієнтованої 

ринкової економіки; 

у сфері технологічного розвитку: 

• дослідження і створення умов для високопродуктивної праці 

та сучасного побуту людини; 
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• розроблення засобів збереження і захисту здоров'я людини, 

забезпечення населення медичною технікою, лікарськими препаратами, 

засобами профілактики і лікування; 

• розроблення ресурсо-, енергозберігаючих технологій; 

• розроблення сучасних технологій і техніки для 

електроенергетики, переробних галузей виробництва, в першу чергу 

агропромислового комплексу, легкої та харчової промисловості; 

у сфері виробництва: 

• формування наукоємних виробничих процесів, сприяння 

створенню та функціонуванню інноваційних структур (технопарків, 

інкубаторів тощо); 

• створення конкурентоспроможних переробних виробництв; 

• технологічне і технічне оновлення базових галузей економіки 

держави; 

• впровадження високорентабельних інноваційно-

інвестиційних проектів, реалізація яких може забезпечити якнайшвидшу 

віддачу і започаткувати прогресивні зміни в структурі виробництва і 

тенденціях його розвитку. 

Невід'ємною частиною державної інноваційної політики має стати 

створення умов для розширення сфери та масштабів попиту, пропозицій і 

розповсюдження науково-технічних знань в країні, комерційного впровадження 

науково-технічних розробок у виробництво. 

Для цього має бути забезпечено: 

• підвищення рівня та розширення сфери науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських розробок, у тому числі шляхом 

систематичного підвищення частки витрат на науку в державному 

бюджеті; 

• розвиток фундаментальних досліджень, які мають особливе 

значення для переходу економіки на інноваційний шлях розвитку; 
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• оптимізація структури установ та господарюючих суб'єктів, 

що діють у науково-технічній сфері; 

• формування в суспільстві методів сприяння інноваціям 

шляхом впровадження нових освітніх програм і розвитку системи 

безперервної освіти (підвищення кваліфікації кадрів) в науці, 

виробництві, сфері послуг; 

• створення засад для розвитку науково-технічної діяльності 

підприємств і посередницьких організацій, які сприяють активізації 

інноваційної діяльності, допомагають встановленню зв'язків між науково-

дослідною сферою і виробництвом (особливо тих, які займаються 

комерціалізацією результатів наукових досліджень); 

• створення інноваційних структур (інкубаторів, центрів тощо), 

інформаційних та інфраструктурних підприємств, які сприяють 

впровадженню нових технологій у виробництво; 

• удосконалення організаційно-економічного механізму 

міжнародного трансферу технологій з метою створення політичних, 

правових та економічних умов для зростання притоку іноземного 

капіталу, а також експорту вітчизняних технологій; 

• сприяння розвитку винахідництва та забезпеченню надійного 

патентного захисту результатів прикладних науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт у державі та за кордоном. 

Стимулювання інноваційної діяльності має забезпечуватися шляхом: 

• застосування пільг для всього циклу інноваційного процесу 

від фундаментальних досліджень до впровадження у виробництво за 

умов використання інновацій для збільшення обсягу та підвищення якості 

виробленої продукції; 

• диференціації розмірів податкових пільг залежно від 

активності в інноваційному процесі конкретних підприємств, організацій 

і окремих осіб за умов щорічного збільшення ними витрат на науково-

дослідні, дослідно-конструкторські роботи не менш як на 25 відсотків; 
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• звільнення від оподаткування тієї частини прибутку, що 

спрямовується підприємствами, організаціями, приватними особами до 

інноваційних фондів, Державного фонду фундаментальних досліджень, 

галузевих інноваційних фондів, галузевих фондів технологічного 

розвитку та реконструкції виробництва тощо або місцевих фондів 

розвитку науки і технологій, а також на виконання науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських робіт за міжнародними, загальнодержавними 

програмами та проектами; 

• звільнення від податків, включаючи валютні кошти, наукових 

установ, діяльність яких здійснюється за рахунок державного бюджету; 

• введення податкових пільг на прибуток і додану вартість для 

наукових організацій, які входять до національної системи науково-

технічної інформації. 

Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової та науково-

технічної діяльності за рахунок видатків із Державного бюджету України. 

Видатки на наукову і науково-технічну діяльність є захищеними 

статтями. 

Бюджетне фінансування наукових досліджень здійснюється шляхом 

базового та програмно-цільового фінансування. 

Базове фінансування надається для забезпечення: 

• фундаментальних наукових досліджень; 

• найважливіших для держави напрямів досліджень, утому 

числі в інтересах національної безпеки та оборони; 

• розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної 

діяльності; 

• збереження наукових об'єктів, що становлять національне 

надбання; 

• підготовки наукових кадрів. 

Перелік наукових установ та вищих навчальних закладів, яким надається 

базове фінансування для здійснення наукової і науково-технічної діяльності, 
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затверджується Кабінетом Міністрів України. Програмно-цільове 

фінансування здійснюється, як правило, на конкурсній основі для: 

• науково-технічних програм і окремих розробок, спрямованих 

на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки; 

• забезпечення проведення найважливіших прикладних 

науково-технічних розробок, які виконуються за державним 

замовленням; 

• проектів, що виконуються в межах міжнародного науково-

технічного співробітництва. 

Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності 

здійснюється відповідно до законодавства України. За рахунок державних 

коштів фінансуються переважно фундаментальні та довгострокові прикладні 

дослідження, що мають загальнонаціональне значення, міждержавні, 

загальнодержавні науково-технічні програми і проекти. Державні наукові та 

науково-технічні програми є основним засобом реалізації пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки шляхом концентрації науково-технічного 

потенціалу країни для розв'язання найважливіших природничих, технічних і 

гуманітарних проблем. 

Державні наукові та науково-технічні програми поділяються на: 

• загальнодержавні (національні); 

• державні (міжвідомчі); 

• галузеві (багатогалузеві); 

• регіональні (територіальні). 

Статус державних (міжвідомчих) наукових та науково-технічних програм 

мають також відповідні частини загальнодержавних (національних) програм 

економічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони 

довкілля. Основним засобом реалізації загальнодержавних (національних) 

науково-технічних програм є державні (міжвідомчі), галузеві (багатогалузеві) 

та регіональні (територіальні) програми. Державні наукові та науково-технічні 

програми формуються Міністерством освіти і науки України на основі цільових 
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проектів і розробок, відібраних на конкурсних засадах. Обсяги фінансування 

загальнодержавних (національних) науково-технічних програм щорічно 

визначаються Верховною Радою України при прийнятті Закону України про 

Державний бюджет України. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку 

економіки реалізується Державною інноваційною компанією України і 

фондами технологічного розвитку та реконструкції виробництва. Для 

підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, 

технічних і гуманітарних наук, що провадяться науковими установами, вищими 

навчальними закладами, вченими, створюється Державний фонд 

фундаментальних досліджень (далі – Фонд). 

У Державному бюджеті України кошти для Фонду визначаються 

окремим рядком. Кошти Фонду формуються за рахунок: 

- бюджетних коштів; 

- добровільних внесків юридичних і фізичних осіб (у тому числі 

іноземних). 

Нині в Україні, крім державних фондів, діє низка міжнародних 

організацій, що здійснюють відбір пропозицій та фінансування вітчизняних і 

спільних наукових проектів. Серед інших в Україні діють європейські програми 

науково-технічного співробітництва (ТАСІS, РЕСО, ІNТАS, СОРЕRNICUS та 

інші). У цьому ж контексті слід згадати ініціативи відомого фінансиста і 

філантропа Дж. Сороса. Наймасштабніша соросівська програма підтримки 

фундаментальних досліджень у галузі природничих наук, згідно з якою Україні 

реально надається 10% загального фінансування. 

Усі ці форми – це перш за все адресне і конкурсне фінансування 

ініціативних наукових проектів. Таким чином, за останні сім років у 

пострадянських країнах, і в Україні зокрема, сформувалась нова для цих країн 

триступенева система підтримки науки, а саме: 

• Базове фінансування – переважно бюджетне фінансування; 

забезпечує виконання планових наукових досліджень, підтримку для 

придбання наукової апаратури, обладнання, будівель тощо; 
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• Державні програми різних рангів – зорієнтовані на виконання 

досліджень за пріоритетними напрямками; 

• Підтримка проектів, запропонованих самими науковцями в 

ініціативному порядку, що стосується виконання оригінальних 

фундаментальних досліджень як пошукових, такі найбільш розвинутих. 

Для ефективнішого поєднання ринку із системою науково-технічної 

діяльності доцільно: 

• здійснити чітке структурне розмежування наукового 

потенціалу на комерційну і неприбуткову частини: неприбуткова 

охоплює науку, пов'язану з безприбутковим приростом наукових знань, 

комерційна – прикладні дослідження і розроблення нових технологій і 

продуктів; 

• створити мережу головних галузевих інститутів, які разом із 

проведенням наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт 

мають виконувати функції координаторів розробок, моніторингу 

інноваційної діяльності у відповідній галузі, експертів технічного та 

технологічного рівня виробництва, розповсюджувачів науково-технічної 

інформації; 

• визначити мережу державних науково-дослідних організацій, 

що складається з вищих навчальних закладів, науково-дослідних 

інститутів і наукових підрозділів у складі державних підприємств і 

організацій та науково-дослідних інститутів, які виконують функції 

головних організаторів або координаторів національних, галузевих, 

регіональних соціально-економічних, наукових, науково-технічних 

програм, із наданням їм статусу національного, галузевого чи 

регіонального центру; 

• формувати національні наукові центри на базі науково-

дослідних інститутів, які проводять фундаментальні дослідження, і 

забезпечувати їх не менш як на три чверті за рахунок державного 

бюджету. 
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Доцільно створювати національні та державні галузеві науково-технічні 

центри, які здійснюють комплексне розв'язання найважливіших науково-

технічних проблем соціального призначення з урахуванням довгострокових 

національних пріоритетів. 

Статус державних галузевих науково-технічних центрів повинні 

одержати й науково-дослідні установи, що спеціалізуються на проведенні 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт з військової тематики. 

Створення таких центрів доцільне у тих випадках, коли проблематика 

досліджень є суто військовою і мало пов'язана з цивільними дослідженнями, а 

також коли у сфері цивільних науково-дослідних, дослідно-конструкторських 

робіт відсутній відповідний науковий потенціал. 

Розвитку має набути наука, якою займаються науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські інститути, а також структурні підрозділи 

підприємств, установ та організацій, промислових, аграрних та інших 

виробничих асоціацій, які проводять науково-дослідні роботи. 

Для підтримки розвитку структур недержавного сектора науково-

інноваційної діяльності можуть створюватися відповідні підрозділи в апараті 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, в національних, 

галузевих, регіональних науково-технологічних центрах, головних галузевих 

інститутах. Основними їх функціями мають стати підтримка приватних 

інститутів, лабораторій і окремих винахідників, попередня оцінка винаходів, 

надання прямої допомоги у вигляді консультацій щодо виробничого і 

комерційного освоєння, захисту інтелектуальної власності, а також 

посередництво у налагодженні зв'язків із співвиконавцями і споживачами 

нововведень. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, з метою забезпечення пріоритету розвитку науки доцільно на 

державному рівні побудувати організаційну структуру науки на основі 

поєднання галузевого підходу, зорієнтованого на забезпечення загального 

прогресу наукових знань, і проблемно орієнтованого, що найбільше відповідає 
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ринковим відносинам. Галузевий підхід має домінувати у сфері розвитку 

фундаментальних досліджень і базуватися на використанні достатньо сталих 

організаційних структур, а проблемно орієнтований – у галузі прикладних 

досліджень і розробок, для виконання яких можуть бути використані як 

постійні, так і тимчасові організаційні структури. 

 

ІІІ. ПІДГОТОВКА ТА АТЕСТАЦІЯ НАУКОВИХ І НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 

В Україні велика увага приділяється підготовці наукових і науково-

педагогічних кадрів, котра має свої закономірності, принципи та специфічні 

ознаки. 

З часу проголошення державного суверенітету України система 

підготовки й атестації наукових та науково-педагогічних кадрів зазнала 

кардинальних змін. 

У 1991 році Постановою Кабінету Міністрів України було створено 

Вищу атестаційну комісію України (ВАК України), в складі якої 

затверджено Головну раду та президію ВАК України, які здійснюють 

атестацію наукових кадрів. Проте декілька років тому ВАК було ліквідовано, а 

його обов’язки передано до Міністерства освіти і науки до моменту передачі 

цих повноважень Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти, 

утвореного постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 

244. 

В Україні створено нормативно-правову базу підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів, основними документами якої є "Положення про 

підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", "Положення про порядок 

проведення кандидатських іспитів", "Порядок присудження наукових ступенів і 

присвоєння вчених звань", "Перелік спеціальностей наукових працівників" та 

ін. З 1997 р. ВАК України видає "Бюлетень Вищої атестаційної комісії", з 2012 

р. він перейменований в "Атестаційний вісник", а з 1998 р. – також видає 
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журнал "Науковий світ". 

Нині підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації здійснюється з 25 галузей наук за 600 науковими 

спеціальностями. 

Основними формами такої підготовки є аспірантура й 

докторантура. 

 

Докторантура. Аспірантура 

З метою підвищення ефективності дослідження актуальних проблем 

науки, техніки і культури, вдосконалення підготовки наукових і науково-

педагогічних кадрів вищого рівня кваліфікації – докторів наук – створена 

нова форма підготовки кадрів – докторантура. 

Докторантура як вищий ступінь єдиної системи освіти створюється при 

вищих навчальних закладах, наукових установах і організаціях, що мають 

необхідну наукову і матеріальну базу. Нині докторантура діє у 68 вищих 

закладах освіти України. 

Навчання в докторантурі відбувається з відривом від виробництва і 

триває до трьох років, у ній навчаються кандидати наук, що мають наукові 

здобутки в обраній галузі. 

Однією з основних форм планомірної підготовки науково-педагогічних 

і наукових кадрів є аспірантура, яка створюється при вищих навчальних 

закладах, наукових установах та організаціях, що мають необхідну кадрову і 

матеріальну базу. Вона відкривається та ліквідується Міністерством освіти і 

науки України або Президією НАН України. За останні 5 років відкрито 

аспірантури у 37 вищих навчальних закладах, 39 наукових інститутах та 

галузевих академіях. Аспірантура сьогодні діє у 105 вищих закладах освіти. 

Навчання в аспірантурі здійснюється з відривом і без відриву від 

виробництва. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – 

три роки, в аспірантурі без відриву від виробництва – чотири роки. 

Вищі навчальні заклади (наукові установи, організації) не пізніше трьох 
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місяців до прийняття в докторантуру оголошують у пресі конкурсне 

прийняття на вакантні місця з зазначенням спеціальності, строків прийняття і 

переліку необхідних документів. 

Вступники до аспірантури подають на ім'я керівника вищого 

навчального закладу, наукової установи такі документи: 

1) заяву; 

2) особовий листок з обліку кадрів; 

3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які 

не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові 

доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності; 

4) медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у; 

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із 

зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які 

здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікаційного диплома); 

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (якщо кандидатські 

іспити складено). 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто. 

Зарахування до докторантури чи аспірантури проводиться за наказом 

керівника вищого навчального закладу, наукової установи. 

Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта та докторанта 

після обговорення кафедрою затверджується вченою радою ВНЗ не пізніше 

тримісячного терміну після зарахування його до аспірантури або 

докторантури. 

Взаємозобов'язання аспіранта або докторанта, підготовка яких 

здійснюється за державним замовленням, та вищого навчального закладу, 

визначаються у типовій угоді, якою передбачається своєчасне закінчення 

роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення аспірантури або 

докторантури, забезпечення відповідних умов праці, надання впорядкованого 

житла тощо, та відповідальність сторін у разі невиконання умов типової 

угоди. Зокрема, аспірант або докторант, який був зарахований до аспірантури 
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або докторантури за державним замовленням і відрахований за грубе 

порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, 

наукової установи за вчинення протиправних дій, а також за невиконання 

індивідуального плану роботи без поважних причин відшкодовує вартість 

навчання згідно із законодавством України. 

Докторанти та аспіранти, які закінчили навчання в докторантурі або 

аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням, 

працевлаштовуються згідно з типовою угодою, а докторанти та аспіранти, які 

закінчили навчання в докторантурі або аспірантурі поза державним 

замовленням, – згідно з контрактом. 

Докторантура й аспірантура як форми підготовки наукових і науково-

педагогічних кадрів мають певні особливості. 

До докторантури приймаються лише особи, які мають науковий 

ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної 

наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити 

фундаментальні, пошукові та прикладні наукові дослідження. 

Керівник ВНЗ (наукової установи, організації), де відкрито 

докторантуру, направляє документи здобувача до кафедр (відділів, 

лабораторій), які заслуховують наукові доповіді кандидатів до вступу, 

розглядають розгорнуті плани роботи над дисертацією і роблять висновок за 

кожною кандидатурою про можливість зарахування до докторантури. Вчена 

рада ВНЗ (наукової установи, організації) на основі висновку кафедри 

(відділу, лабораторії) в місячний термін приймає рішення про зарахування 

кожної особи до докторантури. 

Для надання допомоги докторантам у проведенні дисертаційних 

досліджень за місцем їх підготовки призначаються наукові консультанти з 

числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів – 

докторів наук. За необхідності докторанти можуть бути направлені до 

провідних вітчизняних і закордонних наукових центрів. 

Щороку докторанти подають до вченої ради вищого навчального закладу 



131 

 

(наукової установи) після попереднього обговорення на кафедрі звіт про 

виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх 

атестація і приймаються рішення про подальше перебування в докторантурі. 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають 

вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. 

Вступники в аспірантуру складають вступні іспити зі спеціальності (в 

обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає 

обраній ними науковій спеціальності), із філософії та однієї з іноземних мов в 

обсязі діючої навчальної програми для вищих навчальних закладів IV рівня 

акредитації. 

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або кілька 

кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до 

аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів. 

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до 

аспірантури мають випускники, рекомендовані до вступу до аспірантури 

вченою радою вищого навчального закладу (факультету), наукової установи, 

які закінчили магістратуру і склали всі або кілька кандидатських іспитів. 

Кожному аспіранту, одночасно з його зарахуванням, призначається 

науковий керівник з числа докторів наук або за рішенням вченої ради, як 

виняток, кандидатів наук. Науковий керівник консультує аспіранта з наукової 

проблематики, контролює виконання ним затвердженого індивідуального 

плану та несе особисту відповідальність за належне виконання дисертаційної 

роботи. 

Аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва та успішно 

виконують індивідуальний план роботи, за місцем роботи надається додаткова 

оплачувана щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання 

кандидатських іспитів та виконання роботи над дисертацією і, за їх 

бажанням, протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи 

день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної 

плати працівника. 
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Аспірант працює за індивідуальним планом, не менше ніж два рази на 

рік звітує про його виконання на засіданні кафедри (відділу, лабораторії), 

щорічно атестується науковим керівником. Контроль за діяльністю аспірантури 

здійснюється проректором з наукової роботи ВНЗ або заступником директора 

з наукової роботи наукової установи (організації). 

Аспірант за час навчання в аспірантурі в установлені терміни 

зобов'язаний: 

• скласти кандидатські іспити зі спеціальності, однієї з іноземних мов 

та філософії; 

• повністю виконати індивідуальний план роботи над дисертацією, а 

також за необхідності скласти додаткові іспити з дисциплін, що 

визначаються рішенням ученої ради з урахуванням профілю 

підготовки; 

• глибоко оволодіти знаннями, практичними навичками, 

професійною майстерністю; підвищувати загальний культурний рівень; 

• опанувати методологію і методи проведення наукових 

досліджень; 

• звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри 

(відділу, лабораторії); 

• захистити дисертацію або подати її спеціалізованій вченій 

раді. 

Випускникам аспірантури за час навчання в аспірантурі з 

відривом від виробництва зараховується стаж науково-педагогічної 

роботи. 

Здобувачі наукового ступеня, які працюють над дисертаціями 

поза докторантурою або аспірантурою 

Над докторською і кандидатською дисертацією можна 

працювати самостійно, поза докторантурою й аспірантурою. 

Самостійна робота над докторською та кандидатською дисертаціями є 

однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. 
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Здобувачами наукового ступеня доктора наук, які працюють над 

дисертацією поза докторантурою, можуть бути особи, які мають 

науковий ступінь кандидата наук. Здобувачами наукового ступеня 

кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою, 

можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста 

або магістра. 

Кандидати наук, які мають вагомі здобутки в галузі наукових 

досліджень з актуальних народногосподарських або теоретичних 

питань і схвалені вченими радами вищих навчальних закладів плани 

дисертаційних робіт, переводяться на посади наукових 

співробітників для завершення докторських дисертацій терміном до 

двох років. 

Головним нормативним документом державного регулювання процесу 

атестації наукових кадрів вищої кваліфікації є "Порядок присудження 

наукових ступенів", затверджений Кабінетом Міністрів України 24 липня 

2013 року за № 567.  

Цей Порядок регулює питання присудження наукових ступенів доктора і 

кандидата наук  

Структурно, після остаточних змін, він складається з наспуних 

розділів: 

1. Загальні питання 

2. Присудження наукових ступенів. 

3. Визнання документів про наукові ступені 

4. Виготовлення і видача дипломів. 

Слід звернути увагу, що даний документ до внесення остаточних змін 

також містив розділи щодо позбавлення наукових ступенів та апеляції. Крім 

того, зазначена постанова, згідно іншої постанови Кабінету Міністрів України 

від 27 липня 2016 року № 567 «Деякі питання діяльності Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти», з 31 грудня 2019 року 

втратить чинність. 
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 Цей Порядок регулює питання присудження наукових ступенів доктора і 

кандидата наук, а також вставноволює, що: наукові ступені доктора і кандидата 

наук присуджуються особам, які мають повну вищу освіту, глибокі фахові 

знання і значні досягнення в певній галузі науки; розгляд і вирішення питань 

атестації наукових кадрів здійснює МОН за участю атестаційної колегії, яка діє 

відповідно до затвердженого ним положення; документом, що засвідчує 

присудження наукового ступеня, є диплом доктора (кандидата) наук, зразок 

якого затверджено Кабінетом Міністрів України; розгляд дисертацій, що 

містять державну таємницю, здійснюється з урахуванням вимог Закону України 

«Про державну таємницю». Особливості розгляду дисертацій, що містять 

державну таємницю, визначаються рішенням МОН за погодженням з СБУ. 

 Наукові ступені доктора і кандидата наук присуджують спеціалізовані 

вчені ради за результатами прилюдного захисту дисертацій. МОН затверджує 

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів і 

видає дипломи доктора та кандидата наук. 

 Спеціалізована вчена рада несе відповідальність за обґрунтованість 

прийнятих нею рішень і забезпечує високий рівень вимогливості під час 

розгляду дисертацій та проведення їх захисту.  

 У разі порушення спеціалізованою вченою радою вимог нормативно-

правових актів з питань присудження наукових ступенів доктора або кандидата 

наук МОН вживає відповідних заходів аж до скасування рішення ради. 

Головою ради призначається доктор наук із спеціальності відповідно до 

профілю ради, що є штатним працівником вищого навчального закладу або 

наукової установи, в якій утворено раду. Доктор наук може призначатися 

головою лише однієї спеціалізованої вченої ради у разі, коли у вищому 

навчальному закладі або науковій установі утворено кілька рад.   

 Керівники вищих навчальних закладів, наукових установ, в яких утворені 

ради, забезпечують їх ефективне функціонування. Персональну 

відповідальність за дотримання спеціалізованими вченими радами вимог 

нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів вищої 
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кваліфікації, науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники 

рад.  

 Контроль за науковим рівнем дисертацій МОН здійснює за участю 

експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій. Порядок 

утворення, функціонування та діяльності експертних рад з питань проведення 

експертизи дисертацій визначається положенням про експертну раду, яке 

затверджує МОН. Експертні ради з питань проведення експертизи дисертацій 

проводять експертизу захищених дисертацій, розглядають питання, що 

належать до їх компетенції, готують експертні висновки про відповідність 

встановленим вимогам і відповідають за якість та об’єктивність підготовлених 

ними висновків.  

 У разі потреби МОН запрошує на засідання експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій здобувача, наукового керівника, керівника 

спеціалізованої вченої ради, де проводився захист дисертації. 

 Строк розгляду у МОН дисертації та атестаційної справи здобувача 

наукового ступеня доктора наук не повинен перевищувати шести місяців, а 

наукового ступеня кандидата наук - чотирьох місяців.  

 Будь-які пропозиції і заяви щодо додаткової оцінки дисертацій та 

атестаційних справ розглядаються МОН до прийняття рішення. 

 За особливих обставин, які потребують більш тривалого строку для 

проведення експертизи дисертації, питання щодо його продовження вирішує 

МОН у кожному конкретному випадку, про що інформується спеціалізована 

вчена рада. 

 Повторний розгляд дисертації та атестаційної справи у МОН 

здійснюється за рішенням суду із залученням фахівців, які не брали участі у 

попередній експертизі дисертації. Рішення спеціалізованої вченої ради про 

присудження наукових ступенів доктора або кандидата наук набирає чинності з 

дати набрання чинності наказом МОН про затвердження рішення 

спеціалізованої вченої ради та видачу відповідного диплома на підставі 

рішення атестаційної колегії. 
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 ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, в Україні велика увага приділяється підготовці наукових 

і науково-педагогічних кадрів, котра має свої закономірності, принципи та 

специфічні ознаки. З часу проголошення державного суверенітету України 

система підготовки й атестації наукових та науково-педагогічних кадрів 

зазнала кардинальних змін. У 1991 році Постановою Кабінету Міністрів 

України було створено Вищу атестаційну комісію України (ВАК України), 

що стало лише першим кроком до побудови системи забезпечення якості вищої 

освіти. Нині в Україні створено нормативно-правову базу підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів, основними документами якої є "Положення про 

підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", "Положення про порядок 

проведення кандидатських іспитів", "Порядок присудження наукових ступенів ", 

"Про затвердження переліку наукових спеціальностей" та ін. Основними 

формами підготовки є аспірантура й докторантура. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Організація наукових досліджень передбачає чітке визначення 

напрямів науково-дослідних робіт, планування та систематичний контроль за 

виконанням планів, координацію наукової діяльності, організацію її 

інформаційного забезпечення, державну реєстрацію найважливіших 

запланованих робіт і поетапний облік виконаної роботи, оформлення 

результатів науково-дослідних робіт та впровадження їх у практичну 

діяльність.  

2. Загальні цілі і завдання науки на конкретний період розвитку кожна 

держава визначає виходячи з їх соціально-економічного і політичного стану. 

Державна політика України з наукової та науково-технічної діяльності 

спрямована на: примноження національного багатства на основі використання 

наукових і науково-технічних досягнень; створення умов для досягнення 
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високого рівня життя людей, їхнього фізичного і інтелектуального розвитку за 

допомогою використання сучасних досягнень науки і техніки; зміцнення 

національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних 

досягнень; забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної 

творчості. 

3. З метою забезпечення пріоритету розвитку науки доцільно на 

державному рівні побудувати організаційну структуру науки на основі 

поєднання галузевого підходу, зорієнтованого на забезпечення загального 

прогресу наукових знань, і проблемно орієнтованого, що найбільше відповідає 

ринковим відносинам. Галузевий підхід має домінувати у сфері розвитку 

фундаментальних досліджень і базуватися на використанні достатньо сталих 

організаційних структур, а проблемно орієнтований – у галузі прикладних 

досліджень і розробок, для виконання яких можуть бути використані як 

постійні, так і тимчасові організаційні структури. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 
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один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 


