


 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ  
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

 
Кафедра  комп’ютерних наук 

 

 

 

 
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ 

 
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів  

 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр»  
зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» 

 

Факультет енергетики і комп’ютерних технологій 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



2 

 

УДК 371.01 

 

Методологія та організація наукових досліджень з основами 
інтелектуальної власності. Методичні вказівки до самостійної роботи 
студентів для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності   
122 «Комп’ютерні науки» / О. В. Строкань. ТДАТУ, 2021. 84 с. 

 

 

Розробник: к.т.н., доцент Строкань О. В.  
 

 

 

Рецензент:  
Холодняк Ю. В., к.т.н., доцент кафедри технічної механіки та 

комп`ютерного проєктування ім. професора В.М. Найдиша ТДАТУ; 
Лобода О. І., к.т.н., доцент кафедри електроенергетики і автоматизації 

ТДАТУ.          

 

 

 

 

Розглянуто та рекомендовано для друку на засіданні кафедри 
комп’ютерних наук  

Протокол №5 від 23 грудня 2021 р. 

 

 

 

 

Затверджено методичною комісією факультету енергетики і 
комп’ютерних технологій  

Протокол №5  від  23 грудня 2021 р. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsatu.edu.ua/tm/
http://www.tsatu.edu.ua/tm/
http://www.tsatu.edu.ua/ea/


3 

 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП……………………………………………………………………….. 4 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ………………………….. 6 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ………………………………… 7 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ……………………………… 7 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ………………………………………….. 9 

Тема 1. Наука як сфера людської діяльності……………………………… 9 

Тема 2. Технологія наукових досліджень…………………………………. 16 

Тема 3. Методологічні основи наукового дослідження…………………. 23 

Тема 4. Загальнонаукові методи наукового дослідження……………….. 29 

Тема 5. Нові інформаційні технології в наукових дослідженнях………. 34 

Тема 6. Форми відображення наукової інформації………………………. 42 

Тема 7. Кваліфікаційна робота другого освітнього рівня «Магістр»……. 49 

Тема 8. Інтелектуальна власність…………………………………………… 56 

Тема 9. Оформлення прав інтелектуальної власності на об’єкти  

інтелектуальної власності…………………………………………………… 63 

Тема 10. Договори в сфері інтелектуальної власності……………………. 69 

Тема 11 Комерціалізація обєктів права інтелектуальної власності……… 73 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ………………………………………………………. 79 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК   

СТУДЕНТІВ………………………………………………………………….. 79 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ…………………………………………………….. 80 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ВИКОНАННЯ   

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ…………………………………………………… 83 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВСТУП 

 

В умовах швидкого розвитку науково-технічного прогресу, 
інтенсивного збільшення об’єму наукової і науково-технічної інформації, 
швидкої зміни і оновлення знань важливе значення набуває підготовка 
спеціалістів, що мають високу загальнонаукову і професійну підготовку, 
здатних до самостійної творчої роботи. 

«Методологія та організація наукових досліджень з основами 
інтелектуальної власності» являється важливою інженерною дисципліною, 
необхідною для формування освітніх інженерів. Ефективне функціонування 
сучасного виробництва неможливе без його систематичного технічного 
переоснащення. Останнє в свою чергу базується на досягненнях науки і 
техніки. При цьому елементи наукового дослідження все в більшій мірі 
входять до інженерної діяльності, тому що розробка нових технологічних 
процесів, проєктування машин і механізмів для реалізації і  впровадження 
досягнень науки у виробництво потребує постійного пошуку нових ідей, 
проведення досліджень роботи механізмів і технологічних машин, вибору 
оптимальних параметрів і режимів процесів. Тому інженеру необхідно 
володіти методикою наукового пошуку, вміти ставити задачі дослідження, 
знати методи і засоби вимірювання параметрів роботи обладнання, володіти 
навичками проведення експерименту, обробки, аналізу і узагальнення 
результатів дослідження, володіти теорією прийняття інженерних рішень.  

У зв’язку з цим, метою даної дисципліни являється вивчення питань 
практичної організації наукового пошуку, аналізу і узагальнення результатів 
дослідження, оволодіння теорією прийняття інженерних рішень. 

Методичні вказівки до самостійної роботи повинні сконцентрувати 
здобувачів вищої освіти на наступному: 

- активно використовувати інформаційні технології, що дозволяють 
студентові в слушний для нього час засвоювати навчальний матеріал; 

- удосконалювати системи поточного контролю роботи студентів; 
- підвищувати роль самостійної роботи студентів при проведенні 

різних видів навчальних занять; 
- упроваджувати в навчальний процес нові, такі, що підвищують 

продуктивність праці викладачів і студентів, технології навчання; 
- удосконалювати методики проведення практик і науково-дослідної 

роботи студентів, оскільки саме ці види навчальної роботи студентів у першу 
чергу готують їх до самостійного виконання професійних завдань і 
підвищення їх компетенції. 

Організація самостійної роботи з дисципліни «Методологія та 
організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» 
планується відповідно до використовуваних у навчальному процесі форм 
занять.  

Самостійне вивчення матеріалу ставить наступні цілі: 
- засвоєння теоретичного матеріалу; 
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- вивчення матеріалу, який не увійшов до курсу лекцій; 
- підготовка до практичних занять; 
- підготовка до модульних контролів і його здача. 
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КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ 

 

 

В результаті засвоєння навчальної дисципліни у студентів мають бути 
сформовані такі компетентності:  

 

інтегральна компетентність: здатність розв’язувати задачі в галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 
комп’ютерних наук, що передбачає як вільне володіння наявними знаннями, 
так і спроможність їх застосування у професійній практиці;  

 

загальні:  
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- здатність працювати в команді; 
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

 

фахові:  
- розуміння теоретичних засад комп’ютерних наук для об’єктивного 

оцінювання можливостей використання обчислювальної техніки в певних 

процесах людської діяльності і визначення перспективних інформаційних 

технологій; 

- здатність до аналізу бібліографічних джерел у відповідності до 

певної науково-технічної задачі: вміти проводити пошук і порівняльний 

аналіз бібліографічних джерел у відповідності до поставленої мети, 

визначати неповноту наявної науково-технічної інформації; 
- здатність до представлення наукових результатів: знати стандарти і 

вимоги до науково-технічних текстів у галузі комп’ютерних наук, вміти 

цитувати бібліографічні джерела, розуміти вимоги до академічної 
доброчесності; 

- професійне володіння сучасними комп'ютерними та 

інформаційними технологіями 

 

soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне 
спілкування; уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і 
відстоювати свою позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички 
створення, керування й побудови відносин у команді;  

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на 
публіці; проводити презентації; 

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;  
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- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність 
мінятися; уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;  

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому 
середовищі; уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, 
планувати;  

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, 
чесність, терпіння, повага до колег. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

- враховувати соціально-економічні аспекти проєкту в контексті 
завдання розробки або дослідження, зокрема несуперечливість технічного 

прогресу і етичних стандартів 

- знати стандарти і вимоги до науково-технічних текстів у галузі 
комп’ютерних наук, вміти цитувати бібліографічні джерела, розуміти вимоги 

до академічної доброчесності. 
- застосовувати, впроваджувати та експлуатувати сучасні 

інформаційні системи і технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, 

інтелектуального аналізу даних) у різних галузях людської діяльності, 
національної економіки та виробництва. 

- застосовувати методи захисту інтелектуальної власності, авторського 

права та використовувати на практиці наявні нормативно-правові акти для 

правової охорони цієї власності. 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальний процес згідно з програмою навчальної дисципліни 
«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної 
власності» здійснюється у таких формах: лекційні та практичні заняття, 
самостійна робота студентів, контрольні заходи.  

Вивчення здобувачем вищої освіти навчальної дисципліни відбувається 
шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання змістовних модулів. 

 

Змістовий модуль 1 Методологічні засади організації наукових 
досліджень 

 

Тема 1. Наука як сфера людської діяльності.  
Поняття про науку. Еволюція науки. Класифікація наук. Організація 

наукової діяльності в Україні. Основні напрямки науково – дослідницької 
роботи магістрів і  аспірантів. 

Тема 2. Технологія наукових досліджень.  
Загальна характеристика процесів наукового дослідження. Основні 

стадії організації досліджень. Організаційна стадія наукового дослідження. 

Дослідницька стадія науково-дослідницького процесу. Завершальна стадія 
науково-дослідного процесу. 
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Тема 3. Методологічні основи наукового дослідження.  

Основні поняття та визначення. Методи досліджень. 

Тема 4. Загальнонаукові методи наукового дослідження.  

Загальні відомості. Методи теоретичного пізнання. Загально-логічні 
методи і прийоми дослідження. 

Тема 5. Нові інформаційні технології в наукових дослідженнях.  

Теорія та практика обробки даних з використанням інформаційних 

технологій.  Комп’ютерні та інформаційні мережі Новітні технології обміну 
інформацією. Електронні бібліотеки.  

 

Змістовий модуль 2 Основи наукових досліджень з основами  
інтелектуальної власності 

 

Тема 6. Форми відображення наукової інформації.  
Форми викладу матеріалів дослідження та наукові видання. Форми 

висвітлення підсумків наукової роботи та відображення результатів науково-

дослідної роботи. Усна передача інформації про наукові результати. Поняття 
академічної  доброчесності. Основні види порушень академічної 
доброчесності. 

Тема 7. Кваліфікаційна робота другого освітнього рівня «Магістр».  
Загальна характеристика. Послідовність виконання і кваліфікаційних 

робіт освітнього ступеня магістра. 

Тема 8. Інтелектуальна власність.  

Поняття інтелектуальної власності. Класифікація об’єктів права 
інтелектуальної власності. Система законів України про інтелектуальну 

власності. Об’єкти промислової власності. Об’єкти авторського права. 

Об’єкти науково-технічної інформації. Суб’єкти права інтелектуальної 
власності 

Тема 9. Оформлення прав інтелектуальної власності на об’єкти 
інтелектуальної власності.  

Оформлення права на об’єкти права промислової власності. Право на 
промисловий зразок. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного 
обороту товарів і послуг. Правова охорона нетрадиційних об’єктів 
інтелектуальної власності   

Тема 10. Договори в сфері інтелектуальної власності.  
Загальні положення. Ліцензія та ліцензійний договір. Договір про 

створення за замовленням і використанням об’єкта права інтелектуальної 
власності. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 
власності. Інші договори щодо розпоряджання майновими правами 
інтелектуальної власності 

Тема 11. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності.  
Інтелектуальна економіка. Оцінка вартості об’єктів права 

інтелектуальної власності. 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ТЕМА 1 
 

НАУКА ЯК СФЕРА ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

1.1 План лекційного заняття 

 

1) Поняття про науку.  
2) Еволюція науки.  
3) Класифікація наук.  
4) Організація наукової діяльності в Україні.  
5) Основні напрямки науково – дослідницької роботи магістрів і  

аспірантів. 
 

1.2 Ключові поняття 

 

Наукова робота – це дуже тонка справа, вона складна, багатогранна, 
вимагає найрізноманітніших душевних якостей, здібностей, знань і вмінь. 

Наукова праця – це праця колективна. Нове покоління дослідників 
стоїть на плечах у попередників. Кожний дослідник – лише гвинтик в 
складному механізму, лише ланка у колі. Кожний дослідник вносить  
невеликий вклад в скарбничку, а завдяки цьому, в кінці виникають якісні 
зсуви. 

Наука - сукупність соціальних інструментів або доцільну діяльність 
певної спрямованості чи систему знань, що постійно розвивається як 
безпосередня продуктивна сила суспільства. 

Наука – особлива форма людської діяльності, яка склалася історично і 
має своїм результатом цілеспрямовано відібранні факти, гіпотези, теорії, 
закони і методи дослідження. 

Система наукових знань складається з таких основних елементів, як 
теорія, закони, гіпотези, поняття й наукові методи. 

Теорія - вчення, система ідей, поглядів, положень, тверджень, 
спрямованих на тлумачення того чи іншого явища, а закон — це внутрішній 
зв’язок явищ, що зумовлює їхній закономірний розвиток. 

Гіпотеза являє собою наукове припущення, висунуте для пояснення 
будь-яких процесів (явищ) або причин, які зумовлюють даний наслідок. 
Гіпотеза є складовою наукової теорії. 

Поняття - це думка, відбита в узагальненій формі. Поняття 
виробляються (уточнюються) не лише на початку наукової діяльності, а 
переважно як необхідні наукові наявні знання в постановці проблеми й 
формуванні гіпотез. 

За характером спрямованості та відношенням до суспільної практики 
науки поділяються на: 
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- фундаментальні; 
- прикладні. 
Мета фундаментальних наук – пізнання матеріальних основ і 

об’єктивних законів руху та розвитку природи, суспільства і мислення як 
таких, безвідносно до можливого практичного використання. У зв’язку з цим 
фундаментальні науки прийнято називати «чистими». До фундаментальних 
наук належать математика, окремі розділи фізики, хімії, філософія, 
економічна теорія, мовознавство та інші. 

Безпосереднім завданням прикладних наук є розробка на базі досягнень 
фундаментальних наук не лише конкретних пізнавальних, а й залежить від 
успіхів в області науково-технічного прогресу, а з іншого – впливає на 
інтенсивність наукових досліджень і науково-технічних розробок. До 
прикладних наук належать всі технічні науки, більша частина медичних, 
економічних наук та ін. 

Наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, що 

спрямована на здобуття й використання нових знань. 
Науково-дослідницькою діяльністю займається значне коло людей. 

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

Дослідником називають людину, яка здійснює ті чи інші наукові 
дослідження. 

Науковець - це той, хто має відношення до науки, виробляє нові 
знання,   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. 

Знання - перевірений практикою результат пізнання дійсності, 
адекватне її відбиття у свідомості людини. 

Наукове пізнання - це дослідження, яке характерне своїми 
особливими метою і задачами, методами отримання і перевірки нових знань. 

Можна виділити такі форми наукової діяльності: 
- проведення наукових досліджень з метою отримання нових знань; 
- зберігання, розповсюдження, обробка, популяризація наукових 

результатів; 
- розробка методологічних основ наукових досліджень; 
- підготовка наукових кадрів, їх атестація; 
- проведення експертизи, рецензування наукових робіт; 
- організація, керування роботами згідно науково-технічних програм. 
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1.3 Самостійна робота із вивчення матеріалу, що не увійшов до 
курсу лекцій 

 

1) Поняття філософії науки. 
2) Осмислення взаємозв'язків наукових і соціальних цінностей як 

умова сучасного розвитку науки 

 

1) Поняття філософії науки. 
 

Філософія науки – це розділ філософії, предметом якого є цілісне і 
комплексне осмислення науки як специфічної галузі людської діяльності в 
усіх її аспектах – пізнавальному, методологічному, соціокультурному та ін..  

Філософія науки – галузь філософії, яка досліджує феномен науки в 
історичному розгортанні всіх його соціокультурних вимірів. 

В останні десятиліття потужно розвивається філософія техніки, яка все 
більше набуває характеру самостійної філософської науки, що 
зосереджується на дослідженні найбільш загальних закономірностей 
розвитку техніки, технології, інженерної і технічної діяльності, 
проєктування, технічних наук, а також їхнього місця в людській культурі 
загалом, і у сучасному суспільстві зокрема; вивченні відносин між людиною і 
природою, а також екологічних, естетичних, глобальних аспектів і наслідків 
бурхливого розвитку сучасної техногенної цивілізації [4]. 

Сучасна філософія науки досліджує науку в різних структурних 
аспектах її буття [4]: 

а) як особливу підсистему культури; 
б)специфічний соціальний інститут зі своїми правилами  

самоорганізації, управління, мотивації і комунікації членів наукового 
співтовариства; 

в) фундамент інноваційної системи сучасного суспільства і його 
економіки; 

г) специфічну форму практики не тільки з точки зору особливої 
технології виробництва наукового знання, але й самого широкого  
використання результатів науки в освоєнні і перетворенні людиною 
навколишньої природної і соціальної дійсності; 

д) особливу форму життя значної кількості людей, для яких заняття 
наукою не просто професійна діяльність, а головний сенс існування.  

Важливим розділом сучасної філософії науки є дослідження 
філософських підстав і філософських проблем різних наук, породжених в 
ході їх взаємодії з філософією. 

Найпоширеніший погляд на вплив філософії на науку проявляється у 
тому, що їх можна розглядати як сфери знань, які мають різний підхід до 
дисципліни, яка вивчається. Наука надає знання про світ, філософія ж має 
справу з критеріями, оцінками і загальними категоріями. Філософія пояснює 
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мову, яку використовує наука для побудови своїх аргументацій, відслідковує 
логіку її розвитку, допомагає зрозуміти напрямок наукових досліджень [5]. 

Особливу увагу філософія науки приділяє вивченню природи наукових 
інтересів, у першу чергу здібності людини переходити від спостереження 
природних явищ до формування загальних висловлювань щодо світобудови. 
Вона ставить завдання визначити критерії, які дозволяють стверджувати 
правильність тієї чи іншої гіпотези, робити вибір між теоріями, які 
пояснюють одну і ту ж саму сутність. 

Філософія, і наука є органічними елементами більш широкої реальності 
- культури, що розуміється як сукупність всіх способів і результатів 
взаємодії людини з навколишньою його дійсністю, як тотальний досвід 
освоєння людиною світу та адаптації до нього [1]. 

 

2) Осмислення взаємозв'язків наукових і соціальних цінностей як 
умова сучасного розвитку науки 

 

Складнощі та суперечності науково-технічного прогресу зумовили 
існування різних, навіть полярних, оцінок ролі науки в суспільстві – від 
сцієнтизму до антисцієнтизму. Прихильники сцієнтизму стверджують, що 
наука сама по собі є абсолютною цінністю і здатна розв'язати всі суспільні 
проблеми: економічні, політичні, соціальні, культурні тощо. При цьому 
заперечуються соціальні та гуманітарні науки як такі, що не мають 
пізнавального, позитивного значення. Усупереч сцієнтизму виник 
антисцієнтизм, як філософсько-світоглядна позиція, яка різко критикує 
науку, її нездатність забезпечити прогрес. Абсолютизуючи негативні 
наслідки науково технічного розвитку, ця течія інколи взагалі заперечує 
науку і техніку, уважаючи їх ворожими людині [1].  

Проблема цінностей у сучасній науці дискусійна і недостатньо 
розроблена. Залишається невирішеним питання визначення пріоритетів 
науки – досягнення об’єктивності чи прогрес людства, визначення 
домінуючими пізнавальні чи етичні цінності. Також невирішеним 
залишається питання відкриття законів дійсності чи зростання добробуту 
людства і його безпеки.  

У розв'язанні цих складних проблем існують дві тенденції, що мають 
давню історію. 

Ще до Нового часу існував погляд про необхідність обмеження науки. 
Так, у відомому трактаті Плутарха про Архімеда зазначалось, що той 
відмовлявся викласти деякі свої математичні відкриття через загрозу їх 
використання у військових цілях. В епоху Відродження Леонардо да Вінчі, 
подібно до Архімеда, виявляв обережність, не розповсюджуючи деякі свої 
креслення (наприклад, підводного човна), довіряв їх тільки своїм зошитам, як 
він уважав, через “злу природу людини”. І навіть напередодні наукової 
революції Ф. Бекон у “Новій Атлантиді” частково погоджувався з тим, що 
могутність знань треба охороняти від широких верств населення.  
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Інша традиція започаткована Г. Галілеєм. Наука, на його думку, вільна 
від цінностей. Ця тенденція довгі часи домінувала у науці.  

Після Другої світової війни вчені почали усвідомлювати можливість 
катастрофічних наслідків для людства їх наукових розробок. Сучасні 
філософи науки М. Полані, Т. Кун, Е. Агацці та інші, неодноразово 
підкреслювали необхідність переосмислення ролі цінностей у науковому 
пізнанні. Наукове пізнання, на їх думку, регулюється не тільки механізмами 
інтелектуальної діяльності, але й соціальними, етичними нормами.  

Сьогодні з великою гостротою постала проблема відповідальності 
людини за навколишній світ. Особливості постнекласичної науки поставили 
перед людством складну проблему: на якому шляху можливе досягнення 
такого наукового прогресу, який не був би загрозливим для людини і 
природи. 

В сучасних умовах сформувалась особлива галузь філософського 
знання - етика вченого, до наукового обігу входить поняття «етос науки», 

що позначає сукупність сталих, загальноприйнятих у науковому товаристві 
установок, вимог, ціннісних орієнтирів, моральних імперативів, норм, що 
зумовлюють діяльність учених [1]. 

Соціальні цінності характеризують соціальні умови, рівень свобод, у 
тому числі свободи творчості, законність і порядок, вони забезпечують 
стабільність існування суспільства, пріоритети його розвитку і тим самим 
зумовлюють спрямованість наукових досліджень.  

Головною ознакою соціальних цінностей є соціальна відповідальність 
вченого перед суспільством (що дає наука суспільству, кожній людині, несе 
вона добро чи зло). Соціальні цінності впливають на когнітивні цінності, 
перш за все, на світоглядні орієнтири, філософську картину світу, які, у свою 
чергу, зумовлюють стиль мислення і наукову картину світу [1]. 

 

1.4 Контрольні запитання  
 

1) Що являє собою наукова робота? 

2) Дайте визначення предмету і сутності науки. 
3) У чому полягає процес наукового пізнання? 

4) Якими ознаками характеризується наукова діяльність? 

5) Що розуміється під терміном наука? 

6) Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону. 
7) Яке правове забезпечення наукових досліджень існує в Україні? 

8) Перерахуйте основні форми наукової діяльності. 
9) За якими напрямками здійснюється науково-дослідницька робота 

магістрантів та аспірантів? 

10) Дайте визначення поняття «філософія науки». 
11) Перерахуйте аспекти , в яких сучасна філософія науки досліджує 

науку. 
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12) Яким був історичний розвиток поняття «філософія науки» та в чому 
полягає його сучасний зміст? 

13) Дайте визначення поняття «культура». 
14) Дайте визначення поняття «етос науки». 
15) Що характеризують соціальні цінності 
 

1.5 Тестові  запитання 

 

Запитання № 1. Як називається сукупність соціальних інструментів або 
доцільна діяльність певної спрямованості чи система знань, що постійно 
розвивається як безпосередня продуктивна сила суспільства знання? 

1) наука; 
2) праця; 
3) наукова робота; 
4) тривалість.  
Запитання № 2. Наука – це… 

1) система знань; 
2) форма суспільної свідомості; 
3) сфера людської діяльності; 
4) все перелічене вище.  
Запитання № 3. Як називається вчення, система ідей, поглядів, 

положень, тверджень, спрямованих на тлумачення того чи іншого явища? 

1) теорія; 
2) закон; 
3) гіпотеза; 
4) немає правильної відповіді. 
Запитання № 4. Як називається наукове припущення, висунуте для 

пояснення будь-яких процесів (явищ) або причин, які зумовлюють даний 
наслідок? 

1) гіпотеза; 
2) теорія; 
3) закон; 
4) немає правильної відповіді.  
Запитання № 5. Як називають  людину, яка здійснює ті чи інші наукові 

дослідження? 

1) науковець; 
2) вчений; 
3) дослідник; 
4) науковий працівник. 
Запитання № 6. Як називається  фізична особа, яка провадить 

фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження з метою здобуття 
наукових та (або) науково-технічних результатів? 

1) дослідник 

2) науковець 
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3) вчений 

4) науковий працівник. 
Запитання № 7. Мета цих наук – пізнання матеріальних основ і 

об’єктивних законів руху та розвитку природи, суспільства і мислення як 
таких, безвідносно до можливого практичного використання: 

1) фундаментальні; 
2) емпіричні; 
3) прикладні; 
4) інтелектуальні. 
Запитання № 8. Що являють собою знання? 

перевірений практикою результат пізнання дійсності, адекватне її 
відбиття у свідомості людини 

1) процес руху людської думки від незнання до знання  
2) думка, відбита в узагальненій формі 
3) навколишній матеріальний світ і його відображення в дійсності 
Запитання № 9. Вкажіть форми наукової діяльності магістрів: 
1) проведення наукових досліджень з метою отримання нових знань; 
2) зберігання, розповсюдження, обробка, популяризація наукових 

результатів; 
3) розробка методологічних основ наукових досліджень; 
4) усі варіанти правильні. 
Запитання № 10. Як називається  той, хто має відношення до науки, 

виробляє нові знання, є спеціалістом у певній галузі науки? 

1) науковець; 
2) вчений; 
3) дослідник; 
4) науковий працівник. 
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ТЕМА 2 

 

ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

2.1 План лекційного заняття 

 

1) Загальна характеристика процесів наукового дослідження.  
2) Основні стадії організації досліджень.  
3) Організаційна стадія наукового дослідження.  
4) Дослідницька стадія науково-дослідницького процесу.  
5) Завершальна стадія науково-дослідного процесу. 

 

2.2 Ключові поняття 

 

Дослідження є сферою діяльності людини, що спрямована на 
отримання інформації й осмислення її придатності для використання. 

Наукове дослідження  – це процес вивчення певного об’єкта 
(предмета або явища) з метою визначення закономірностей його виникнення, 
розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання в 
практичній діяльності [2]. 

Технологія наукового дослідження - це спосіб досягнення його мети 
за умов фіксованого поділу функцій між технічними засобами і природними 
інформаційними органами людини, що відповідають можливостям перших та 
останніх, а також встановленій логіці дослідження. 

Технологія наукового дослідження передбачає здійснення таких 

технологічних циклів: 
- формулювання теми наукового дослідження та розробка робочої 

гіпотези; 
- визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження; 
- виконання теоретичних та прикладних наукових досліджень; 
- оформлення звіту про виконану науково-дослідну роботу. 
Наукове дослідження відрізняється від ненаукового такими рисами: 
- Наявність наукової мети дослідження (отримання нових наукових 

знань). 
- Наявність наукової ідеї. Основою дослідження та його мети має 

бути наукова ідея. Наукова ідея дає конкретні актуальні теми завдань, що 
вимагають рішень, завдяки яким можна висунути проблеми, теми та наукові 
питання, теорії, гіпотези, концепції. 

- Використання наукових методів дослідження. 
- Новизна результатів наукового дослідження, а не повторюваність 

раніше відкритих фактів і законів, якщо не ставиться така мета або це не є 
умовою виконання професійних обов’язків. 



17 

 

Науковий напрям — це сфера наукових досліджень наукового 
колективу, спрямованих на вирішення певних значних фундаментальних чи 
прикладних завдань. 

Тема — це наукове завдання, що охоплює певну частину наукового 
дослідження. Вона базується на численних дослідницьких питаннях. 

Мета дослідження — це поставлена кінцева ціль, кінцевий результат, 
на який спрямоване все дослідження. 

Об’єкт – це сукупність зв’язків, відношень і властивостей, яка існує 
об’єктивно в теорії і практиці і служить джерелом необхідної для дослідника 
інформації. 

Предмет дослідження більш конкретний і містить тільки ті зв’язки і 
відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, 
встановлюють межі наукового пошуку.  

Мета формулюється коротко і точно, у смисловому значенні 
виражаючи те основне, що хоче зробити дослідник. 
 

2.3 Самостійна робота із вивчення матеріалу, що не увійшов до 
курсу лекцій 

 

1) Особливості організації наукової діяльності у закладах вищої 
освіти.  

2) Наукові медалі і премії. 
 
1) Особливості організації наукової діяльності у закладах вищої 

освіти.  
 

На сучасному етапі інтеграції європейської та світової освіти, зростає 
необхідність якісної професійної підготовки здобувачів вищої освіти на рівні 
міжнародних вимог. Адже, Болонський процес передбачає створення 
інтегрованої загальноєвропейської системи вищої освіти, основаної на 
єдиних принципах організації та стандартах якості вищої освіти [1]. 

Суб’єктами науково-дослідної роботи у навчальному закладі є: 
- викладачі; 
- студенти; 
- аспіранти; 
- докторанти. 
Кожен із суб’єктів наукової роботи і діяльності у закладі вищої освіти 

має перед собою певну визначену мету, відповідно до свого статусу, для 
реалізації якої мають бути поставлені відповідні завдання, і при закінченні 
передбаченого планового графіку виконання завдань суб’єкти науково-

дослідної роботи отримують результат. Для студентів очікуваним 
результатом є одержання диплому про вищу освіту, аспірантів та докторантів 
- захист кандидатських та докторських дисертацій відповідно. Щодо 
викладачів, то вони також виступають суб’єктами наукової діяльності, 
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здійснюючи дослідження необхідні для потреб навчального процесу, вони 
також можуть бути пошукувачами та здобувачами наукових ступенів. 

Організація науково-дослідної роботи закладу вищої освіти 

визначається його статусом, рівнем акредитації, матеріально-технічною 
базою, кадровим потенціалом тощо.  

Схематично організацію науково-дослідної роботи у закладі вищої 
освіти можна показати схемою, зображеною на рисунку 2.1 [5]. 

Організацію науково-дослідної роботи у закладах вищої освіти 

здійснює, як правило, окремий структурний підрозділ – науково-дослідна 
частина, до якої входять наукові, навчально-наукові, науково-дослідні та 
науково-виробничі інститути, центри, лабораторії тощо та бібліотеки. Їх 
діяльність може здійснюватися як на бюджетній так і контрактній основі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема організації науково-дослідної роботи у закладі 
вищої освіти 

Спеціальний науковий 
підрозділ 

Проректор з наукової роботи Науково-дослідна частина 

Факультет 

 

Декан 

Заступник декана з наукової 
роботи 

Кафедра: 
- аспіранти; 
- докторанти. 

Учасники науково-дослідної 
роботи: 

- викладачі; 
- студенти; 
- аспіранти; 
- докторанти. 
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Організовує наукову роботу здобувачів вищої освіти  кафедра, яка є 
базовим методичним центром по роботі з студентами. Для керівництва 
науковими дослідженнями вона призначає наукового керівника. 

Виконання науково-дослідної роботи студентами передбачає вивчення 
основ наукових досліджень, зокрема поняття науки, методики наукових 
досліджень, самостійної роботи над літературними джерелами, плануванням 
та організацією наукового експерименту, обробки експериментальних даних. 

Елементи наукового пошуку, відображені в курсових роботах 
(проєктах) здобувачів вищої освіти, мають бути розширені у майбутній 
випускній кваліфікаційній роботі, а також у науковій тематиці відповідної 
кафедри. 

Кожен здобувач вищої освіти під час навчальної та виробничої 
практики, крім загального завдання, передбаченого програмою практики, 
виконує відповідно до своєї спеціальності завдання дослідного характеру, які 
видає випускна кафедра. Виконання завдання відображається у окремому 
розділі звіту про проходження практики і може використовуватися в інших 
видах науково-дослідної роботи студентів, зокрема, у доповідях та 
інформаціях на семінарах, при написанні курсової і випускних бакалаврської 
чи магістерської робіт тощо. 

Отже, організація науково-дослідної роботи у закладі вищої освіти 

полягає в функціональному розмежуванні обов’язків певних структурних 
одиниць закладу освіти щодо наукової компоненти діяльності суб’єктів 
вищого навчального закладу, при цьому наявна чітка координація роботи 
всіх ланок на всіх рівнях. 

 

2) Наукові медалі і премії. 
 

За наукові досягнення вченим присуджуються наукові премії та медалі 
[2]: 

- Нобелівська премія – найпрестижніша і знаменита наукова премія, 
присуджується у ряді номінацій. На неї існує пародія у вигляді 
Шнобелівської премії. 

- Премія і медаль Філдса – за успіхи в галузі математики. Вручається 
королем Іспанії. 

- Премія Рольфа Неванлінни – за великі досягнення в математичних 
аспектах інформатики. 

- Премія Карла Фрідріха Гаусса – за видатний внесок у математику за 
допомогою відкриттів в інших науках. 

- Премія Крафурда – нагорода вручається за наступними напрямками: 
Астрономія і Математика, Біологічні науки і Науки про Землю. 

- Премія Абеля – за внесок у математику. 
- Премія Шао Іфу – за внесок в астрономію, математику та медицину 

або науки про життя. 
- Премія Тюрінга – найпрестижніша премія в інформатиці, що 
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вручається Асоціацією обчислювальної техніки. 
- Премія Декарта – за видатні досягнення в науці і техніці. 
- Велика золота медаль імені М. В. Ломоносова – вища нагорода 

Російської академії наук. 
- Золота медаль імені Д. І. Менделєєва – наукова нагорода Російської 

академії наук за видатні наукові роботи в галузі хімічної науки і технології. 
- Золота медаль імені В.І. Вернадського – вручається Національною 

академією наук України за видатні досягнення в галузі природничих, 
технічних та соціогуманітарних наук. 

- Золота медаль імені Б.Є. Патона - вручається Національною 
академією наук України за видатні досягнення у створенні інноваційних 
науково-технічних розробок, які знайшли широке практичне використання. 

- Відзнака «За наукові досягнення» - вручається Національною 
академією наук України за визначні досягнення у розвиткові 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень, підвищенні 
міжнародного авторитету вітчизняної науки і її провідних шкіл, реалізації 
соціальної і економічної політики держави, розробці й впровадженні нових 
наукових рішень, ефективних технологій та зміцненні науково-технічного 
потенціалу України вагомими здобутками. 

 
2.4 Контрольні запитання  
 
1) Наведіть визначення мети, завдань, об’єкта і предмета дослідження. 
2) Охарактеризуйте процес формулювання теми наукового 

дослідження. 
3) Охарактеризуйте процес постановки проблеми наукового 

дослідження. 
4) Приведіть етапи організації наукового дослідження. 
5) Хто є суб’єктами науково-дослідної діяльності у закладі вищої 

освіти? 

6) Опишіть організацію наукової діяльності у закладі вищої освіти. 

7) Які наукові премії та медалі можуть вручатися науковцям? 

 
2.5 Тестові  запитання 

 
Запитання № 1. Наукове дослідження – це 

1) процес цілеспрямованого вивчення певного об’єкта (предмета або 
явища) використовуючи наукові методи з метою встановлення 
закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення у практичній 
діяльності людей; 

2) робота, у якій сформульовано і обґрунтовано предмет і об’єкт; 
3) сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів,   

здійснюваних за допомогою  певних процедур; 
4) дії, які конкретизують застосування методичних прийомів 

https://www.nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/Default.aspx?CompetitionID=092
https://www.nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/Default.aspx?CompetitionID=168
https://www.nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/Default.aspx?CompetitionID=094
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дослідження процесу  відтворення необхідного продукту, забезпечують 
виявлення конфліктних ситуацій з метою  їх своєчасного усунення та 
запобігання виникненню у підприємницькій діяльності. 

Запитання № 2. Що називається технологією наукового дослідження? 

1) спосіб досягнення його мети за умов фіксованого поділу функцій 

між технічними  засобами і природними інформаційними органами людини, 
що відповідають можливостям перших та останніх, а також встановленій 
логіці дослідження; 

2) процес вивчення певного об’єкта (предмета або явища) з метою 
визначення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в 
інтересах раціонального використання в практичній діяльності; 

3) сфера діяльності людини, що спрямована на отримання інформації 
й осмислення її придатності для використання; 

4) сукупність таких складових, як пізнавальні завдання, структура 
інформації (перелік її видів та їх взаємозв’язків), необхідної для одержання 
рішення. 

Запитання № 3. Вкажіть відмінність наукового дослідження від 
ненаукового: 

1) наявність наукової мети, ідеї, використання наукових методів 
дослідження; 

2) наявність наукової мети та ідеї; 
3) повторюваність результатів наукового дослідження; 
4) використання суспільної думки. 
Запитання № 4. Це сфера наукових досліджень наукового колективу,  

спрямованих на вирішення певних значних фундаментальних чи прикладних 
завдань: 

1) науковий напрям; 
2) проблема; 
3) ідея; 
4) наукові питання. 
Запитання № 5. Складне наукове завдання, яке охоплює значну галузь 

дослідження і має перспективне значення? 

1) проблема; 
2) ідея; 
3) наукові питання; 
4) науковий напрям. 
Запитання № 6. Що називається метою дослідження? 

1) поставлена кінцева ціль, кінцевий результат, на який спрямоване 
все дослідження; 

2) наукове завдання, що охоплює певну частину наукового 
дослідження; 

3) складне наукове завдання, яке охоплює значну галузь дослідження і 
має перспективне значення; 

4) цілеспрямоване пізнання, результати якого виступають як система 
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понять, законів і теорій. 
Запитання № 7. Якими бувають експерименти? 

1) природні і штучні; 
2) тільки лабораторні; 
3) особливі; 
4) немає правильної відповіді. 
Запитання № 8. Поняття - це: 
1) думка, відбита в узагальненій формі. Воно відбиває суттєві й 

необхідні ознаки предметів та явищ, а також їх взаємозв'язки; 
2) те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника; 
3) система поглядів, теоретичних положень, основних думок щодо 

об'єкта дослідження, які об'єднані певною головною ідеєю; 
4) розумова операція, за допомогою якої з певної кількості заданих 

суджень виводиться інше судження, яке певним чином пов'язане з вихідним. 
Запитання № 9. На якому етапі науково-дослідного процесу 

здійснюється вивчення стану об’єкта дослідження? 

1) організація; 
2) узагальнення; 
3) апробація; 
4) реалізація. 
Запитання № 10.  Як називається сукупність зв’язків, відношень і 

властивостей, яка існує об’єктивно в теорії і практиці і служить джерелом 
необхідної для дослідника інформації? 

1) об’єкт; 
2) мета; 
3) предмет; 
4) система. 
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ТЕМА 3 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

        

3.1 План лекційного заняття 

 

1) Основні поняття та визначення.  
2) Методи досліджень. 

 

3.2 Ключові поняття 

 

Метод дослідження - це сукупність прийомів або операцій 
практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих 
вирішенню конкретного завдання [1, 2].  

Метод - це інструмент для вирішення головного завдання науки - 

відкриття об’єктивних законів дійсності. 
Ідея - це продукт людського мислення, форма відображення дійсності. 
Нова ідея - не просто зміна уявлень про об'єкт дослідження. Це - 

якісний стрибок думки за межі сприйнятих почуттями даних і, здавалося б, 
перевірених рішень. Нові ідеї можуть виникати під впливом парадоксальних 
ситуацій, коли виявляється незначний, неочікуваний результат, який надто 
розходиться із загальноприйнятими положеннями науки - парадигмами. 

Отримання нових знань відбувається за схемою: 
 

парадигма — парадокс — нова парадигма. 

 

Методологія - це концептуальний виклад мети, змісту, методів 
дослідження, які забезпечують отримання максимально об'єктивної, точної, 
систематизованої інформації про процеси та явища. 

Методика - це фіксована сукупність прийомів практичної діяльності, 
що призводить до заздалегідь визначеного результату. 

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; 
- 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. 
Наукометрія є системою вивчення наукового, конструктивного знання 
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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 документі у 
вигляді матеріальних об'єктів або бібліографічних одиниць, а також 
замінників тих чи інших.  

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. 

Концепція - це система поглядів, система опису певного предмета або 
явища, щодо його побудови, функціонування, що сприяє його розумінню, 
тлумаченню, вивченню головних ідей. 

 

3.3 Самостійна робота із вивчення матеріалу, що не увійшов до 
курсу лекцій 

 

Системний підхід у наукових дослідженнях 

Системні дослідження є особливим видом пізнавальної діяльності, яка 
вивчає об’єкт як цілісність, що має у своєму розпорядженні власний арсенал 
пізнавальних засобів, котрі мають міждисциплінарний характер.  

Системний підхід є методологією системного дослідження. Він 
зосереджує увагу на здобутті універсального знання про системні об’єкти, їх 
якісну визначеність, закономірності існування, механізми взаємодії, 
створюючи цілісність компонентів, характер і зміст їх зв’язків та відносин. 

Системний підхід дозволяє забезпечити системне дослідження, яке 
відрізняється наступними рисами [3]:  

1. Системне дослідження спирається не на одну наукову дисципліну, а 
використовує знання з різних галузей для цілісного вивчення об’єктів. Вони 
мають міждисциплінарний характер, вивчають складні об’єкти, відношення 
між якими підлягають різним законам і не можуть бути з’ясовані за 
допомогою якої-небудь однієї науки. 

 2. Кінцевим пунктом системного дослідження є формування цілісної, 
інтеграційної моделі об’єкта, що вивчається. В його ході окремі компоненти 
аналізуються не ради їх власного пізнання, а з метою подальшого їх зведення 
в єдине ціле, з’ясування ролі цих компонентів в утворенні цілісного об’єкта, 
підтримки його стійкості та стабільності. 

 3. Системні дослідження мають справу з виділеними з навколишнього 
середовища відносно самостійними об’єктами. Тому і пізнання має 
розчленовану, двоєдину спрямованість. З одного боку, дослідженню 
підлягають внутрішні зв’язки і залежності, що характеризують даний об’єкт 
як автономне ціле. З іншого боку, всякий цілісний об’єкт, взаємодіючий із 
зовнішнім світом, залежить від інших систем. Це робить необхідним 
дослідження впливу навколишнього середовища на цілісність системи, її 
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збереження або руйнування. Глибокий аналіз внутрішніх і зовнішніх зв’язків 
об’єкта дозволяє створити про нього цілісну наукову картину. 

Системні дослідження досягають своєї мети тільки тоді, коли 
самопізнавальний процес організований за законами цілісності, 
підпорядкований здобуттю інтеграційного знання. Вживані методологічні 
принципи, категоріально-понятійний апарат, дослідницькі процедури, методи 
і прийоми повинні бути підібрані так, щоб вони забезпечували створення 
інтеграційної моделі. 

Системний підхід у наукових дослідженнях базується на ідеях 
загальної теорії систем і системного аналізу.  

Можна виділити кілька аспектів його дослідження і використання:  
- онтологічний (чи є системним світ, в якому ми живемо?); 
- онтологічно-гносеологічний (чи є системним наше знання, наскільки 

воно адекватне системності світу?); 
- гносеологічний (чи є системним процес пізнання, чи існує межа 

процесу системного пізнання світу?); 
- праксеологічний (чи є системною людська перетворювальна 

діяльність?). 
Системний метод наукового пізнання і перетворення світу передбачає: 

по-перше, розгляд об’єкта теоретичної і практичної діяльності (наприклад, 
державної служби) як системи, тобто як відокремленої множини 
взаємодіючих елементів; по-друге, визначення складу, структури та 
організації елементів і частин системи, знаходження суттєвих взаємодій між 
ними; по-третє, виявлення зовнішніх зв’язків системи, відокремлення серед 
них головних; по-четверте, визначення функції системи та її ролі серед інших 
систем; по-п’яте, аналіз структури і функцій системи; по-шосте, виявлення на 
цій основі закономірностей і тенденцій розвитку системи. 

Основними принципами системного підходу є такі [4]: 

– принцип цілісності – зобов’язує розглядати систему як цілісний 
об’єкт, якості якого не зводяться до властивостей окремих його елементів; 

– принцип всебічності – вимагає враховувати всі внутрішні зв’язки і 
відносини системи, усі фактори, які впливають на її функціонування; 

– принцип системо утворюючих відносин – вимагає визначення саме 
тих зв’язків між частинами (елементами) системи, які забезпечують її 
цілісність, існування і розвиток; 

– принцип субординації – вимагає при дослідженні будувати ієрархію 
елементів і відносин за будь-якими чітко визначеними критеріями 
(мобільність, адекватність, керованість тощо); 

– принцип динамічності – згідно з цим принципом всі характеристики 
системи необхідно розглядати не як постійні, а як змінні аж до прямо 
протилежного значення порівняно з початковим; 

– принцип випереджаючого відображення – передбачає наявність 
постійної актуальної проблематики, тобто вимагає не констатації поточного 
стану системи, а прогнозування її найімовірнішого стану в майбутньому. 
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3.4 Контрольні запитання  
 

1) Охарактеризуйте поняття «метод дослідження» і «метод». 
2) Наведіть визначення поняттю «ідеї», «нова ідея». 
3) За якою схемою відбувається отримання нових знань?  
4) Наведіть визначення і  функції методології. 
5) Наведіть визначення поняття «методика». 
6) Як здійснюється вибір конкретних методів? 

7) Охарактеризуйте метод «наукометрія», «бібліометрія», 
«інформетрія». 

8) Охарактеризуйте первинні і вторинні методи дослідження. 
9) Охарактеризуйте загальнонаукові методи пізнання. 
10) Що являють собою дисциплінарні методи наукового дослідження? 

11) Що являє собою системний підхід у наукових дослідженнях? 

12) Якими рисами характеризується системне дослідження? 

13) Опишіть принципи системного підходу наукових досліджень. 
 

3.5 Тестові  запитання 

 

Запитання № 1. Проблема - це 

1) комплекс теоретичних і практичних завдань, необхідність 
вирішення яких постала перед суспільством; 

2) сукупність проблем, об'єднаних однією метою; 
3) чітко організований комплекс дій, спрямований на отримання нових 

знань, що розкривають суть процесів і явищ у природі і суспільстві; 
4) дії, які конкретизують застосування методичних прийомів 

дослідження процесу відтворення необхідного продукту, забезпечують 
виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення та 
запобігання виникненню у підприємницькій діяльності. 

Запитання № 2. Емпіричні завдання… 

1) спрямовані на виявлення, точний опис, докладне вивчення різних 
факторів досліджуваних процесів та явищ; 

2) спрямовані на виявлення та вивчення причин, зв'язків, залежностей, 
що дають змогу встановити поведінку об'єкта, визначити його структуру, 
характеристику на основі розроблених наукою принципів і методів пізнання; 

3) сукупність зв’язків, відношень і властивостей, яка існує об’єктивно 
в теорії і практиці і служить джерелом необхідної для дослідника інформації; 

4) сфера людської діяльності. 
Запитання № 3.  Теоретичні завдання… 

1) спрямовані на виявлення та вивчення причин, зв'язків, залежностей, 
що дають змогу встановити поведінку об'єкта, визначити його структуру, 
характеристику на основі розроблених наукою принципів і методів пізнання; 
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2) спрямовані на виявлення, точний опис, докладне вивчення різних 
факторів досліджуваних процесів та явищ; 

3) вивчення стану об'єкта дослідження передбачає конкретизацію теми 
та попереднє визначення теоретичних передумов її дослідження. 

Запитання № 4. Метод дослідження – це… 

1) сукупність прийомів або операцій практичного або теоретичного 
освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного завдання; 

2) продукт людського мислення, форма відображення дійсності; 
3) концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які 

забезпечують отримання максимально об'єктивної, точної, систематизованої 
інформації про процеси та явища; 

4) кількісне дослідження друкованих документів у вигляді 
матеріальних об'єктів або бібліографічних одиниць, а також замінників тих 
чи інших. 

Запитання № 5. Ідея – це… 

1) продукт людського мислення, форма відображення дійсності; 
2) концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які 

забезпечують отримання максимально об'єктивної, точної,  систематизованої 
інформації про процеси та явища; 

3) сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, 
здійснюваних за допомогою певних процедур; 

4) дії, які конкретизують застосування методичних прийомів 
дослідження процесу відтворення  необхідного продукту, забезпечують 
виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення та 
запобігання виникненню у підприємницькій діяльності. 

Запитання № 6. Як називається якісний стрибок думки за межі 
сприйнятих почуттями даних і, здавалося б, перевірених рішень? 

1) нова ідея; 
2) метод дослідження; 
3) методологія;  
4) вибір конкретних методів. 
Запитання № 7 Методологія – це… 

1) концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які 
забезпечують отримання максимально об'єктивної, точної,  систематизованої 
інформації про процеси та явища; 

2) сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, 
здійснюваних за допомогою певних процедур; 

3) дії, які конкретизують застосування методичних прийомів 
дослідження процесу відтворення необхідного продукту, забезпечують 
виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення та 
запобігання виникненню у підприємницькій діяльності; 

4) немає правильної відповіді. 
Запитання № 8. Наукометрія – це… 

1) система вивчення наукового, конструктивного знання за допомогою 
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кількісних методів; 
2) метод кількісного дослідження друкованих документів у вигляді 

матеріальних об'єктів або бібліографічних одиниць, а також замінників тих 
чи інших; 

3) 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; 

4) немає правильної відповіді. 
Запитання № 9. Бібліометрія – це… 

1) метод кількісного дослідження друкованих документів у вигляді 
матеріальних об'єктів або бібліографічних одиниць, а також замінників тих 
чи інших;  

2) система поглядів, система опису певного предмета або явища, щодо 
його побудови, функціонування, що сприяє його розумінню, тлумаченню, 
вивченню головних ідей; 

3) 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; 

4) немає правильної відповіді. 
Запитання № 10. Інформетрія – це… 

1) 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; 

2) системою вивчення наукового, конструктивного знання за 
допомогою кількісних методів; 

3) система поглядів, система опису певного предмета або явища, щодо 
його побудови, функціонування, що сприяє його розумінню, тлумаченню, 
вивченню головних ідей; 

4) немає правильної відповіді. 
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ТЕМА 4 

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

4.1 План лекційного заняття 

 

1) Загальні відомості.  
2) Методи теоретичного пізнання.  
3) Загально-логічні методи і прийоми дослідження. 

 

4.2 Ключові поняття 

 

Спостереження - це систематичне цілеспрямоване, спеціально 
організоване сприймання предметів і явищ об’єктивної дійсності, які 
виступають об’єктами дослідження.  

Порівняння - це процес зіставлення предметів або явищ дійсності з 
метою установлення схожості чи відмінності між ними, а також знаходження 
загального, притаманного, що може бути властивим двом або кільком 
об’єктам дослідження. 

Узагальнення - логічний процес переходу від одиничного до 
загального чи від менш загального до більш загального знання, а також 
продукт розумової діяльності, форма відображення загальних ознак і якостей 
об’єктивних явищ. 

Вимірювання - це процедура визначення числового значення певної 
величини за допомогою одиниці виміру. 

Експеримент - апробація знання досліджуваних явищ в 
контрольованих або штучно створених умовах. 

Метод рейтингу - передбачає оцінювання окремих сторін діяльності 
досвідченими суддями, яким повинні бути властиві: компетентність, 
креативність, позитивне ставлення до експертизи; відсутність схильності до 
конформізму, наукова об'єктивність, аналітичність і конструктивність 
мислення, самокритичність. 

Ідеалізація – це конструювання подумки об'єктів, які не існують у 
дійсності або практично нездійсненні (наприклад, абсолютно тверде тіло, 
абсолютно чорне тіло, лінія, площина).  

Формалізація — це відображення знання у знаково-символічному 

вигляді (формалізованій мові). 
Аксіоматичний метод - це спосіб побудови наукової теорії, при якому 

в її основу покладені деякі вихідні положення — аксіоми (постулати), з яких 
вся решта тверджень цієї теорії виводиться суто логічним шляхом, шляхом 
доказу.  

Гіпотетико-дедуктивний метод - це метод наукового пізнання, 
сутність якого полягає у створенні системи дедуктивно пов’язаних між 
собою гіпотез, з яких виводяться твердження щодо емпіричних фактів. 
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Звідси, метод ґрунтується на виведені (дедукції) умовиводів з гіпотез та 
інших посилань, істинне значення яких невідоме. 

Сходження від абстрактного до конкретного - це метод наукового 
всебічного та цілісного розумового відтворення об’єкта.  

Історичний метод - це певний спосіб відтворення в мисленні 
історичного процесу в його хронологічній послідовності та конкретності. В 
розвитку сучасного наукового пізнання набуло застосування історичного та 
логічного методів пізнання в їхній органічній єдності.  

Аргументація – суто логічний процес, суть якого обумовлена істиною 
судження, яку необхідно довести.  

Аналіз - метод пізнання, який дає можливість спільного використання 
елементів на дослідження компонентів (природних елементів суб'єкт або 
його властивостей та відносин). 

Синтез, навпаки, включає в себе з'єднання окремих частин або всю 
тему в цілому. Аналіз і синтез пов'язані між собою, вони представляють 
єдність протилежностей. 

Дедуктивним називається така мислена конструкція, в якій робиться 
висновок про будь-який елемент з багатьох на основі знань про загальні 
властивості всіх наборів. Зміст відрахування як метод пізнання є 
використання спільних наукових положень при дослідженні конкретних 
явищ.  

Під індукцією розуміють метод, при якому рух думки відбувається від 
приватного до загального, коли на базі знань частин об'єктів класу робиться 
висновок щодо класу в цілому.  

Моделювання являє собою метод, який базується на використанні 
моделі як інструменту для дослідження явищ та процесів природи.  

Аналогія – встановлення схожості в деяких властивостях і відносинах 
між нетотожними об’єктами. На підставі виявленої схожості робиться 
відповідний висновок – умозаключення за аналогією.  

 

4.3 Самостійна робота із вивчення матеріалу, що не увійшов до 
курсу лекцій 

 

Явище парадигми у наукових дослідженнях 

 

Парадигма – це система вихідних положень певної науки, що її 
приймають більшість учених як дещо дане, безсумнівне, що не має сенсу на 
цей час далі обговорювати. 

Парадигма містить концепцію (тобто спосіб бачення об'єкта й предмета 
дослідження), закони, теорії, методи та засоби оцінок результатів наукового 
пізнання. Автор цього терміна Т.Кун сформулював парадигму як «визнані 
всіма наукові досягнення, котрі протягом певного часу визначають 
науковцям модель постановки проблеми та способи їх розв'язання». 

Томас Кун вважає, що наукове знання розвивається стрибкоподібно. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9A%D1%83%D0%BD
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Наукова революція відбувається тоді, коли вчені виявляють аномалії, які 
неможливо пояснити за допомогою старої парадигми, в рамках якої до цього 
моменту відбувався науковий прогрес. Розвиток науки відповідає зміні 
«психологічних парадигм», поглядів на наукову проблему, що породжують 
нові гіпотези та теорії. Кун відносить методи, які впливають на перехід від 
однієї парадигми до іншої, в область соціології. 

Можна виділити три аспекти парадигми [2]: 

- Парадигма – це найбільш загальна картина раціонального устрою 
природи, світогляду; 

- Парадигма – це дисциплінарна матриця, що характеризує 
сукупність переконань, цінностей, технічних засобів і т.і., які об’єднують 
фахівців в наукове співтовариство; 

- Парадигма – це загальновизнаний зразок, шаблон для вирішення 
задач-головоломок.  

 

4.4 Контрольні запитання  
 

1) Перерахуйте емпіричні методи дослідження. 
2) Охарактеризуйте метод Спостереження. 
3) Що являє собою експеримент? 

4) Які методи відносяться до теоретичного пізнання? 

5) Охарактеризуйте суть методів аналізу та синтезу. 
6) Охарактеризуйте суть методу ідеалізації. 
7) Охарактеризуйте суть методу моделювання. 
8)  Поясніть методи «Аналогія» та «Системний підхід». 
9)  Наведіть визначення поняття «парадигма». 
10) Хто є автором поняття «явище парадигми» в науковому 

дослідженні? 

11) Перерахуйте три аспекти парадигми. 
 

4.5 Тестові  запитання 

 

Запитання № 1. Що являє собою метод «Спостереження»? 

1) систематичне цілеспрямоване, спеціально організоване сприймання 
предметів і явищ об’єктивної дійсності, які виступають об’єктами 
дослідження; 

2) процес зіставлення предметів або явищ дійсності з метою 
установлення схожості чи відмінності між ними, а також знаходження 
загального, притаманного, що може бути властивим двом або кільком 
об’єктам дослідження; 

3) логічний процес переходу від одиничного до загального чи від 
менш загального до більш загального знання, а також продукт розумової 
діяльності; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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4) процедура визначення числового значення певної величини за 
допомогою одиниці виміру. 

Запитання № 2. Що являє собою метод «Порівняння»?  
1) процес зіставлення предметів або явищ дійсності з метою 

установлення схожості чи відмінності між ними, а також знаходження 
загального, притаманного, що може бути властивим двом або кільком 
об’єктам дослідження; 

2) процедура визначення числового значення певної величини за 
допомогою одиниці виміру; 

3) логічний процес переходу від одиничного до загального чи від 
менш загального до більш загального знання, а також продукт розумової 
діяльності, форма відображення загальних ознак і якостей об’єктивних явищ; 

4) дії, які конкретизують застосування методичних прийомів 
дослідження процесу відтворення необхідного продукту, забезпечують 
виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення та 
запобігання виникненню у підприємницькій діяльності. 

Запитання № 3. Що являє собою метод «Узагальнення»? 

1) логічний процес переходу від одиничного до загального чи від 
менш загального до більш загального знання, а також продукт розумової 
діяльності, форма відображення загальних ознак і якостей об’єктивних явищ; 

2) форма суспільної свідомості; 
3) процес зіставлення предметів або явищ дійсності з метою 

установлення схожості чи відмінності між ними, а також знаходження 
загального, притаманного, що може бути властивим двом або кільком 
об’єктам дослідження; 

4) систематичне цілеспрямоване, спеціально організоване сприймання 
предметів і явищ об’єктивної дійсності, які виступають об’єктами 
дослідження. 

Запитання № 4. Дедуктивним методом називається…? 

1) мислена конструкція, в якій робиться висновок про будь-який 
елемент з багатьох на основі знань про загальні властивості всіх наборів; 

2) метод пізнання, яка дає вам можливість спільного використання 
елементів на дослідження компонентів;  

3) процедура визначення числового значення певної величини за 
допомогою одиниці виміру;  

4) пізнавальна, культурно-виховна, практична частина дослідження. 
Запитання № 5. Як називається метод масового збирання інформації за 

допомогою анкети? 

1) опитування; 
2) анкетування; 
3) тестування; 
4) інтерв'ю. 
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Запитання № 6. Який із вказаних методів використовується у тих 
випадках, коли масове опитування через анкетування неможливе? 

1) тестування; 
2) опитування; 
3) анкетування; 
4) інтерв'ю. 
Запитання № 7. Який метод являє собою суто логічний процес, суть 

якого обумовлена істиною судження, яку необхідно довести? 

1) аргументація; 
2) логічний метод; 
3) доказ; 
4) формалізація. 
Запитання № 8. Як називається метод встановлення схожості в деяких 

властивостях і відносинах між нетотожними об’єктами? 

1) аналогія; 
2) моделювання; 
3) аналіз; 
4) синтез. 
Запитання № 9. Сходження від абстрактного до конкретного – це… 

1) метод наукового дослідження, котрий передбачає рух теоретичної 
думки до повнішого, всебічного та цілісного розумового відтворення об’єкта; 

2) метод, який базується на використанні моделі як інструмент для 
дослідження явищ та процесів природи; 

3) процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для 
дослідження; 

4) процедура визначення числового значення певної величини за 
допомогою одиниці виміру.  

Запитання № 10. Які методи називають наукою про випадкове? 

1) ймовірнісні; 
2) дедуктивні; 
3) індуктивні; 
4) статистичні. 
 

4.6 Список рекомендованої літератури 
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ТЕМА 5 

 

НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

5.1 План лекційного заняття 

 

1) Теорія та практика обробки даних з використанням інформаційних 
технологій.   

2) Комп’ютерні та інформаційні мережі  
3) Новітні технології обміну інформацією.  
4) Електронні бібліотеки 

 

5.2 Ключові поняття 

 

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

Основні ознаки наукової інформації [1]: 

- наукова інформація отримується в процесі пізнання 
закономірностей об’єктивної дійсності, підґрунтям якої є практика, і 
подається у відповідній формі; 

- наукова інформація – це документовані або публічно оголошені 
відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки, 
виробництва, отримані в процесі науково-дослідної, дослідно-

конструкторської, виробничої та громадської діяльності. 
Інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, 

технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної 
організації праці людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; 
обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і 
виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим 
соціальні, економічні і культурні проблеми. 

Інформаційно-комунікаційні технології - сукупність методів, 
виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою 
збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і 
використання інформації в інтересах її користувачів. 

Інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність 
інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, 
що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук 
інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно 
від місця їх розташування. 

Інформаційна технологія – це сукупність методів, виробничих  
процесів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний 
ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою 
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підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості 
ходу використання інформаційного ресурсу. 

Автоматизована система обробки інформації (АСОІ) – це 
організаційно-технічна система, що являє собою сукупність наступних 
взаємопов'язаних компонентів: 

- технічних засобів обробки і передачі даних (засобів обчислювальної 
техніки і зв'язку); 

- методів і алгоритмів обробки у вигляді відповідного програмного 
забезпечення; 

- інформації (масивів, наборів, баз даних) на різних носіях; 
- персоналу і користувачів системи, об'єднаного за організаційно-

структурними,  тематичними, технологічними або іншими ознаками для 
виконання  автоматизованої обробки інформації (даних) з метою задоволення 
інформаційних потреб суб'єктів інформаційних відносин. 

Система підтримки прийняття рішень - це інтерактивна 
комп'ютерна система, яка призначена для підтримки різних видів діяльності 
при прийнятті рішень із слабо структурованих або неструктурованих 
проблем.  

Штучний інтелект - це штучні системи, створені людиною на базі 
ЕОМ, що імітують розв'язування людиною складаних творчих завдань. 
Створенню інтелектуальних інформаційних систем сприяла розробка в теорії 
штучного інтелекту логіко-лінгвістичних моделей. 

Наукові комунікації - сукупність процесів уявлення, передачі і 
отримання наукової інформації - є основним механізмом функціонування і 
розвитку науки, одним з найважливіших засобів її зв'язку з суспільством, а 
також необхідною умовою формування та розвитку особистості вченого. 

Електронна бібліотека - розподілена інформаційна система, що 
дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних 
документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.ін.) завдяки глобальним мережам 
передачі даних в зручному, для кінцевого користувача, вигляді. 

 

 

5.3 Самостійна робота із вивчення матеріалу, що не увійшов до 
курсу лекцій 

 

Засоби для інтерактивного спілкування в Інтернеті 
 

Інтерактивне спілкування – це обмін повідомленнями в режимі 
реального часу.  

В залежності від програм спілкування може виконуватися шляхом 
передавання голосу, відеозображення чи тексту.  

Для участі в голосовій конференції необхідно мати мікрофон і 
динаміки, для відеоконференції – ще й відеокамеру.  

Існують такі форми спілкування в Інтернеті: 
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- телеконференції;  
- чат;  
- форуми;  
- веб-пейджери або програми миттєвого обміну повідомленнями 

(наприклад, ICQ, Skype);  
- листування електронною поштою (e-mail);  

- листування в соціальних мережах (контакти, однокласники). 
Обговорення певної теми групою співрозмовників, які знаходяться на 

значній відстані один від одного, називають телеконференцією. Можливості 
для проведення таких тематичних обговорень надають різні служби 
Інтернету: групи новин, електронна пошта, в тому числі й служба форумів. 

Форум — це довготривалі (постійно діючі) телеконференції, в ході 
яких співрозмовники надсилають і читають текстові повідомлення в зручний 
для них час. 

Форумом також називають службу Інтернету, що призначена для 
організації довготривалих телеконференцій, доступ до ресурсів якої можна 
отримати, використовуючи веб-інтерфейс. 

 При користуванні послугами цієї служби говорять про спілкування на 
форумі. 

Обговорення окремих тем можуть продовжуватися місяцями і роками. 
Тому на багатьох форумах реалізована можливість пошуку повідомлення, у 
базі даних. 

Права користувачів на форумах розрізняються. Так користувачі з 
правами адміністраторів (як правило, власники сайту або призначені ними 
особи) створюють категорії, розділи та підрозділи форуму. Крім того, 
адміністратори форуму мають можливість редагувати і видаляти пові-
домлення, встановлювати права для інших користувачів, присвоювати звання 
або титули учасникам форуму за активну участь в обговореннях. 
Користувачі, яким надані права модераторів (англ. moderator - арбітр, голова 
зборів), слідкують за дотриманням теми обговорення та контролюють 
виконання правил спілкування на форумі. 

Коли користувач уперше потрапляє на форум, йому надається 
статус Гість (Відвідувач). На всіх відкритих форумах Гість може 
переглядати повідомлення, але для того щоб узяти участь в обговореннях, 
більшість форумів вимагають реєстрацію. Щоб мати право запропонувати 
нову тему для обговорення, реєстрація обов'язкова. Для зручності надання 
прав користувачам форуму адміністратори об'єднують учасників у групи. 
Права, визначені для групи, автоматично розповсюджуються на всіх її членів. 
На багатьох форумах за замовчуванням створюються групи Користувачі, 
Друзі, Перевірені та ін., для яких наперед визначені права. Щойно зареє-

стровані учасники автоматично включаються в групу Користувачі. 
Існують закриті форуми, доступ до яких визначається адміністратором 

індивідуально для кожного користувача. На деяких форумах частина розділів 
може бути відкритою, а частина - закритою для більшості відвідувачів. 
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Інтернет-пейджер – це програма для інтерактивного спілкування двох 
користувачів. 

Чат - це теле-конференція, що відбувається в реальному часі. 
Чатом також називають службу Інтернету, що призначена для 

організації спілкування групи користувачів у режимі реального часу. 
При користуванні цією службою говорять про спілкування в чаті. Чат, 

організований на веб-сайті, називається веб-чатом. 
У веб-чаті вибрати для себе іншу групу співрозмовників, крім 

відвідувачів певної кімнати, неможливо. Використовуючи спеціальне 
програмне забезпечення, наприклад програми миттєвого обміну 
повідомленнями, можна проводити текстові або голосові чати, самостійно 
обираючи співрозмовників. 

Для проведення персонального чату можна, наприклад, використову-

вати програму миттєвого обміну повідомленнями Skype. Таке обговорення є 
чатом з двома учасниками. Для організації чату з кількома користувачами з 
вашого списку контактів можна вибрати групу імен у списку контактів. 

Якщо учасників чату вибрано не більше чотирьох, то у верхній 
частині Області повідомлень відобразяться їхні аватари та імена, в іншому 
випадку - тільки імена. Після надсилання текстового повідомлення його 
отримають усі користувачі, об'єднані в групу. Повідомлення, надіслані 
членами групи, будуть відображатися в кожного в Області показу 
повідомлень. 

У ході обміну текстовими повідомленнями до обговорення можна 
залучити інших користувачів. Для цього потрібно вибором кнопки Додати 
людей у цю групову розмову, у верхній частині області повідомлень тих, 
кого ви хочете залучити до чату. Вибраним користувачам будуть надіслані 
всі повідомлення поточного сеансу чату, і вони зможуть брати участь у 
подальших обговореннях. 

У текстовому чаті, організованому з використанням 
програми Skype, можуть брати участь до ста осіб. 

Під час інтерактивного спілкування відправляють повідомлення 
(голосове або відео) і майже миттєво отримують на нього відповідь. 

Щоб реалізувати такий вид спілкування, на комп'ютері необхідно 
встановити спеціальні програми-клієнти та обладнання і під'єднатись до 
мережі. 

Для роботи з голосовими повідомленнями потрібно мати навушники і 
мікрофон, а з відео-повідомленнями — відеокамеру чи веб-камеру. 

Популярними програмами інтерактивного спілкування є MSN 
Messenger, Windows Live Messenger, NetMeeting, Odigo, Microsoft Chat, 

Skype, QIP та ICQ [3]. 

Інтерактивне спілкування можна організувати також через чат- службу 
на веб-сервері, скориставшись лише браузером. 

Для того щоб спілкування в Інтернеті було для всіх приємним і 
корисним, необхідно дотримуватися правил етикету (франц. etiquette - ярлик, 
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етикетка, порядок проведення церемонії). Що неприпустимо в традиційному 
спілкуванні - неприпустимо й у мережі. Ці правила розповсюджуються на 
спілкування в службах миттєвого обміну повідомленнями, на форумах та в 
чатах. 

-  Вітайтеся зі своїм співрозмовником на початку спілкування. Якщо 
спілкуєтеся з незнайомою людиною - назвіть себе. Дякуйте за допомогу. 
Перепрошуйте за незручності, 

- Намагайтеся не припускатися граматичних помилок у ваших 
текстових повідомленнях - це ознака поваги до себе і співрозмовників. 

-  Намагайтеся чітко та лаконічно висловлювати ваші думки, щоб спів-

розмовнику не доводилося перечитувати ваше повідомлення кілька разів і 
перепитувати вас. 

-  Якщо ви не отримали відповіді на важливе для вас повідомлення, не 
соромтеся звернутися до співрозмовника повторно. Можливо, ваше 
повідомлення випадково загубилося. Але враховуйте, що, можливо, людині 
потрібен час, щоб обміркувати ваше повідомлення та підготувати відповідь 
на нього. 

-  Якщо вас зацікавив певний матеріал в Інтернеті та ви бажаєте обгово-

рити його, надсилайте гіперпосилання з коротким описом змісту матеріалу. 
-  Відповідайте на отримані повідомлення, не ігноруйте співрозмовни-

ків. Відповідь не обов'язково повинна бути великою, достатньо одного слова, 
щоб людина зрозуміла, що її почули. 

-  Якщо ви бажаєте поспілкуватися з кимось у режимі реального часу, 
запитайте в співрозмовника, чи має він на це вільний час. Не кожний 
співрозмовник може бути доброзичливо налаштований відносно вас. 
Ігноруйте негативно налаштовану особу, щоб не створювати ситуацію 
конфлікту. Але будьте й самі стриманими, терплячими та уважними, щоб не 
образити людину. 

Skype - це власницьке програмне забезпечення для інтернет-телефонії 
VoIP [4]. Комунікаційна система Skype відома завдяки широкому спектру її 
особливостей, зокрема безкоштовній голосовій та відео-конференції, та 
завдяки її здатності використовувати децентралізовану peer-to-peer 

технологію для подолання звичайних проблем з брандмауером та NAT 
(Network Adress Translation). 

Головна відмінність між Skype та іншими клієнтами VoIP є те, що 
Skype діє на моделі peer-to-peer, замість традиційнішої моделі клієнт-сервер. 

QIP (від англ. Quiet Internet Pager) -- це безкоштовна програма, яка 
дозволяє спілкуватись в режимі On-line по протоколу ICQ. Це один із 
найпопулярніших Інтернет-месенджерів. Його використовують сотні тисяч 
користувачів. QIP моментально доставляє ваші текстові повідомлення і 
відразу прийме відповідь. 

Головні особливості: захист від спаму і флуду з боку тих, хто не 
входить в список контактів (або контакт-лист) користувача; гнучкі 
налаштування. 
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Viber – автономний додаток для Windows, що дозволяє здійснювати 
спілкування не лише через мобільний телефон, а й на через персональний 
комп’ютер. У додатку можна спілкуватися вдвох і формувати групи за 
інтересами, які можуть включати до 200 людей. 

Zoom —додаток для проведення відеоконференцій для платформи 
Windows. Головною перевагою Zoom є те, що він дозволяє організовувати 
онлайн-зустрічі за участю до 100 учасників одночасно, без втрати якості 
зв'язку. 

 ClickMeeting - онлайн-платформа, яка у порівнянні із  Zoom має ряд 
переваг. Зокрема, не потрібно нічого додатково завантажувати, оскільки 
сервіс працює у браузері, є чат з підтримкою функції перекладу на 52 мови та 
можливість проводити опитування прямо під час івенту. 

Crowdcast - програма, що перетворює вебінари і віртуальні конференції 
на інтерактивні заходи. Наприклад, з її допомогою можна ставити питання 
спікерам, проводити опитування аудиторії. 

Microsoft Teams - ресурс, який можна завантажити на комп’ютер або 
гаджет, або ж використовувати як веб-додаток. Дає можливість проводити 
онлайн аудіо-, відео-, веб-конференції, а також транслювати і записувати 
масштабні наради, вебінари для великої аудиторії (до 10 000 учасників). 

 Google Hangouts - сервіс, за допомогою якого можна проводити 
відеоконференції та транслювати вебінари для широкої аудиторії, з 
можливістю паралельного ефіру в YouTube. Потім ці відео можна зберегти та 
розмістити на каналі YouTube. Учасниками можуть стати люди зі списку 
контактів за номером телефону або адресою електронної пошти, або ж можна 
запросити людей, надіславши їм посилання на веб-кімнату. 

 

5.4 Контрольні запитання  
 

1) Розкрийте поняття терміну «Інформаційна технологія». 
2) Охарактеризуйте новітні технології обміну інформацією. 
3) Що являє собою електронна бібліотека? 

4) Наведіть визначення поняття «інтерактивне спілкування». 
5) Перерахуйте форми спілкування в Інтернет. 
6) Наведіть основні правила етикету при інтерактивному спілкуванні. 
7) Перерахуйте і опишіть призначення програмних засобів, які можна 

використовувати для Інтернет-комунікації. 
 

5.5 Тестові  запитання 

 

Запитання № 1. Інформаційна технологія – це… 

1) усе перераховане нижче; 
2) комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних 

дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, 



40 

 

зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; 
3) комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних 

дисциплін, що вивчають обчислювальну техніку;  
4) комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних 

дисциплін, що вивчають методи організації і взаємодії з людьми і 
виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим 
соціальні, економічні і культурні проблеми. 

Запитання № 2. Що є основним технічним засобом  реалізації нової 
інформаційної технології? 

1) комп’ютер; 
2) калькулятор; 
3) планшет; 
4) рахівниця. 
Запитання № 3. Як поділяються автоматизовані системи за рівнем або 

сферою застосування? 

1) державні, галузеві, системи об’єднань, регіональні; 
2) інформаційно-пошукові, інформативно-довідкові, інформаційно-

керівні; 
3) централізовані, децентралізовані; 
4) відсутня правильна відповідь. 
Запитання № 4. Що являє собою телеконференція? 

1) мережний сервіс, орієнтований на підтримку колективних дискусій 
користувачів глобальних комп'ютерних мереж; 

2) розподілена у масштабах мережі Інтернет дошка оголошень, що 
використовується як основа груп новин; 

3) розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і 
використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, 
аудіо, відео і т.і.) завдяки глобальним мережам передачі даних в зручному, 
для кінцевого користувача, вигляді; 

4) усе перераховане. 
Запитання № 5.  Вкажіть визначення терміну «електронна бібліотека»: 
1) розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і 

використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, 
аудіо, відео і т.і.) завдяки глобальним мережам передачі даних в зручному, 
для кінцевого користувача, вигляді; 

2) розподілена у масштабах мережі Інтернет дошка оголошень, що 
використовується як основа груп новин; 

3) мережний сервіс, орієнтований на підтримку колективних дискусій 
користувачів глобальних комп'ютерних мереж; 

4) усе перераховане. 
Запитання № 6. Яка основна задача електронної бібліотеки? 

1) інтеграція інформаційних ресурсів і ефективна навігація в них; 
2) можливість каталогізації об’єктів і різних їхніх об’єднань;  
3) лексичний пошук; 
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4) установка закладок у тексті інформаційних об’єктів і можливість 
оперативного переходу на них. 

Запитання № 7. Вкажіть основні принципи нової (комп'ютерної) 
інформаційної технології? 

1) інтерактивність; 
2) інтегрованість; 
3) адаптивність; 
4) усе перераховане. 
Запитання № 8. Як називається можливість одночасної передачі 

інформації, що включає текст, аудіо-та відеоматеріал, цифрові масиви і 
графіки, і подання їх в цифровій формі? 

1) конвергенція; 
2) компресія; 
3) гіперпосилання; 
4) телеконференція. 
Запитання № 9. В яких автоматизованих системах за результатами 

пошуку обчислюють значення арифметичних функцій? 

1) інформативно-довідкові; 
2) інформаційно-керівні; 
3) інформаційно-пошукові; 
4) відсутня правильна відповідь. 
Запитання № 10. Які автоматизовані системи являють собою 

організаційно-технічні системи, які забезпечують вироблення рішення на 
основі автоматизації інформаційних процесів у сфері управління? 

1) інформаційно-керівні; 
2) інформативно-довідкові; 
3) інформаційно-пошукові; 
4) відсутня правильна відповідь. 
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ТЕМА 6 

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

6.1 План лекційного заняття 

 

1) Форми викладу матеріалів дослідження та наукові видання.  
2) Форми висвітлення підсумків наукової роботи та відображення 

результатів науково-дослідної роботи.  
3) Усна передача інформації про наукові результати.  
4) Поняття академічної  доброчесності.  
5) Основні види порушень академічної доброчесності. 

 

6.2 Ключові поняття 

 

Публікація – 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. 

Науковий журнал - журнал, що містить статті та матеріали 
досліджень теоретичного або прикладного характеру і призначений 
переважно для фахівців певної галузі науки.  

За цільовим призначенням наукові журнали поділяють на: 
- науково-практичні; 
- науково-теоретичні; 
- науково-методичні. 
Авторський аркуш - це одиниця обсягу друкованого твору, що 

дорівнює 40.000 друкованих знаків (літери, цифри, розділові знаки, кожен 
пробіл між словами тощо). 

Обліково-видавничий аркуш - це одиниця обліку друкованого твору, 
що дорівнює, як авторський аркуш, 40 000 друкованих знаків прозового 
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тексту, 700 рядкам віршованого тексту або 3000 см2 рекламного 
ілюстрованого тексту.  

Науковий реферат – стисле усне або письмове викладення наукової 
теми (питання), складене на підставі проведеного наукового дослідження, 
огляду одного або кількох літературних та інших джерел. 

Інформативний реферат – коротеньке письмове викладення однієї 
наукової праці, що висвітлює стисло її зміст. 

Монографія – спеціальне наукове дослідження, присвячене 
літературному викладенню однієї проблеми. Монографія відрізняється від 
статті ширшою постановкою проблеми, аргументованістю роздумів, їх 
доказовістю, посиланням на докази (літературні джерела, показники роботи 
підприємств та ін.). 

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.  

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. 

Наукова стаття - один із основних видів публікацій. Вона містить 
виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, 
висвітлює конкретне окреме питання за темою дисертації, фіксує науковий 
пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівця. 

Винахід (корисна модель, промисловий зразок) - результат творчої 
діяльності в будь-якій сфері згідно з технологією або художнім 
конструюванням. 

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. 

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. 
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Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та 
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 
наукових (творчих) досягнень [4]. 

Плагіат (юридичний термін) – оприлюднення (опублікування), 
повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором 
цього твору (ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 
№3792-12 від 05.12.2012 р.).  

Плагіат академічний – оприлюднення у письмовій або електронній 
формі (частково або повністю) наукових результатів, отриманих та 
оприлюднених іншими особами, як результатів власного дослідження та/або 
відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного 
посилання. 

Фальсифікація є свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 
стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень. 

 

6.3 Самостійна робота із вивчення матеріалу, що не увійшов до 
курсу лекцій 

 

Особливості з'їздів, конгресів, виставки, ярмарок, фестивалів. 
 

Науковий з'їзд - збори представників цілої галузі науки в масштабах 
країни, на з'їздах обговорюються всі або значна частина актуальних проблем 
для цієї науки на сьогоднішній день. 

Конгрес - назва різних зборів, конференцій, з'їздів, що проводяться у 
широкому складі (зазвичай міжнародних) [2]. Конгрес, як правило,  
проводиться один раз на рік з певної дисципліни, підкреслюючи досягнення, 
помітні результати у цій галузі. Як правило, в конгресі беруть участь лідери в 
цій галузі, включають низку запрошених доповідей. 

Виставка  - публічна демонстрація досягнень у галузі економіки, 
науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя. 
Поняття може позначати як сам захід, так і місце проведення цього заходу. 

Наукові виставки є своєрідним індикатором розвитку конкретної 
галузі. Вони можуть бути різної тематики і торкатися будь-якої галузі науки. 

Регулярне проведення таких виставок дає низку переваг: 
- можливість ознайомлення з новими відкриттями у певній сфері; 
- пошук спільних рішень гострих проблем у рамках виставки, з'їзду, 

симпозіуму чи конференції; 
- можливість передачі досвіду між співробітниками та керівниками 

профільних організацій; 
- прискорення розвитку певної галузі; 
- перспективи наукових розробок та пошук фінансування проєктів. 
Виставка наукових досягнень – це знакова подія для фахівців певної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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сфери. Такий захід набуває колосального розмаху, якщо його статус є 
національним чи міжнародним. Це величезний шанс перейняти досвід та 
побачити нові технології провідних світових діячів науки, це унікальна 
можливість для молодих вчених заявити про себе на весь світ у буквальному 
значенні цього слова. 

Науково-пізнавальні виставки – це унікальні заходи, мета яких 
полягає у популяризації конкретної галузі (або кількох галузей науки) за 
рахунок наочного та зрозумілого представлення різних відкриттів, 
експериментів та досягнень. Такі заходи привертають широку увагу 
громадськості на відміну вузькопрофільних конференцій, розрахованих на 
цільову аудиторію. 

Розрізняють виставки: місцеві, національні, міжнародні і всесвітні, а 
також загальні, що охоплюють всі галузі людської діяльності, і 
спеціалізовані, присвячені тільки на одній сфері діяльності людини. До 
останніх відносяться художні, промислові і сільськогосподарські. Також 
розрізняють виставки періодичні (тимчасові) і постійні. 

Я рмарок - це тимчасовий періодичний захід, в рамках якого продавці 
демонструють та продають товар споживачам. 

Основною відмінністю ярмарки від виставки є її основне призначення, 
для ярмарку це – укладення торгівельних угод по зразках наукової продукції. 
Ярмарки орієнтуються на спеціалізованого відвідувача-покупця, оптовика, 
тобто на здійснення продаж експонентами наукової продукції, що 
демонструється. 

Переваги: наочність зразків продукції, що демонструються та 
можливість їх показу в дії; можливість миттєвого встановлення ділових 
контактів; позитивна дія елементів «святкової атмосфери», безпосереднє і 
одночасне порівняння конкуруючих товарів; сприяння укладенню угод; 
співпраця із професійною аудиторією; прямі контакти з представниками 
преси, зокрема професійних видань. 

Недоліки: висока вартість організації та участі; порівняно рідка 
періодичність; недостатньо широкий регіональний охват представників груп 
цільового впливу. 

Фестиваль – це масове святкове дійство, що включає в себе 
демонстрацію досягнень колективної та індивідуальної творчості в різних 
галузях людської діяльності. 

Фестиваль науки - це фестиваль, який демонструє науку і технології з 
тією самою свіжістю та чуттєвістю, яку можна було б очікувати від 
фестивалю мистецтв чи музики, і в першу чергу орієнтований на широку 
громадськість. Ці громадські заходи можуть бути різноманітними, 
включаючи лекції, виставки, семінари, живі демонстрації експериментів, 
екскурсії та панельні дискусії. Основний зміст - наука та техніка, але стиль 
виходить із світу мистецтва. 

Наукові фестивалі включають різні заходи. Оскільки вони пропонують 
приємну обстановку із соціальною взаємодією, відвідувачі зазвичай 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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розвивають підвищений інтерес до науки, а також цінують можливість 
взаємодіяти з науковими дослідженнями через різні форми участі 
громадськості. Це можуть бути традиційні методи наукового спілкування, які 
можна знайти у наукових музеях та центрах. Відрізняються від них 
орієнтацією на поточні наукові дослідження та їх тимчасовим характером. 

Через це на наукових фестивалях присутня велика кількість вчених-

добровольців, студентів університетів, технологів та інженерів [3]. 

Сильні сторони наукових фестивалів полягають у їхній унікальній ролі 
у створенні сильних і незабутніх вражень через їх обмежений за часом 
характер та різноманітність різних форм участі. Порівняно з науковим 
мовленням, фестивалі дозволяють відвідувачам обговорювати з експертами 
складніші теми. Це дозволяє відвідувачам глибше зануритися в науку, 
одержуючи вигоду з їхньої безпосередності та інтерактивності, тоді як вчені 
отримують можливість захопити їх своєю роботою та зв'язатися з 
аудиторією, яка не є експертом. 

Наукові фестивалі надають відвідувачам не лише інформацію, а й 
концептуальні інструменти, що дозволяють зрозуміти наукові розробки у 
різних галузях науки. Крім того, фестивалі часто сприймаються як більш 
відкриті та чесні щодо невизначеностей у природі наукових процесів 
порівняно з «готовим» змістом деяких зв'язків із громадськістю, пов'язаних із 
залученням науки. 

 

6.4 Контрольні запитання  
 

1) Що таке наукове видання? 

2) Чим відрізняються науково-дослідні та джерелознавчі наукові 
видання? 

3) Що відноситься до наукових неперіодичних видань? 

4) Які є форми висвітлення підсумків наукової роботи? 

5) Що відноситься до результатів винахідницької діяльності? 

6) Де може відбуватися усна передача інформації про наукові 
результати? 

7)  Надайте визначення поняття академічного плагіату. 
8)  Наведіть типові ознаки наявності академічного плагіату у наукових 

роботах. 
9)  Перерахуйте головні нормативно-правові документи, що 

визначають відповідальність за порушення академічної доброчесності та 
авторського права. 

10)   Яку відповідальність відповідно до чинного законодавства несуть 
здобувачі вищої освіти за виявлення академічного плагіату у магістерських 
дисертаціях? 

11) Охарактеризуйте особливості наукових з’їздів. 
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12) Вкажіть відмінність між науковим з’їздом і науковим конгресом. 
13) Опишіть призначення наукових виставок. 
14) Опишіть відмінність наукової виставки від наукового ярмарку. 
15) Охарактеризуйте особливості наукових фестивалів. 

 

6.5 Тестові  запитання 

 

Запитання № 1. Як називається 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? 

1) публікація; 
2) реферат; 
3) диплом; 
4) дисертація. 
Запитання № 2. Як називається стисле усне або письмове викладення 

наукової теми (питання), складене на підставі проведеного наукового 
дослідження, огляду одного або кількох літературних та інших джерел? 

1) науковий реферат; 
2) автореферат дисертаційної роботи; 
3) доповідь; 
4) правильна відповідь відсутня. 
Запитання № 3. Як називається  спеціальне наукове дослідження, 

присвячене літературному викладенню однієї проблеми? 

1) книга; 
2) брошура; 
3) монографія; 
4) дисертація. 
Запитання № 4. Як називаються коротко, точно, послідовно 

сформульовані основні ідеї, думки, положення наукової доповіді, 
повідомлення? 

1) тези  
2) стаття 

3) реферат 

4) анотація. 
Запитання № 5. Алгоритм тези можна подати так:  
1) теза - обґрунтування - доказ - аргумент – результат - перспектива; 
2) обґрунтування - доказ - аргумент - результат;  
3) аргумент – результат – перспектива. 
Запитання  № 6. Як називається результат творчої діяльності в будь-

якій сфері згідно з технологією або художнім конструюванням?  
1) винахід; 
2) наукова стаття; 
3) науковий реферат; 
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4) твір. 
Запитання № 7.  Як називається форма колективних зустрічей, де, як 

правило, обмінюються думками вчені різних напрямів? 

1) колоквіум; 
2) симпозіум; 
3) конференція; 
4) дискусія. 
Запитання № 8. Як називається оприлюднення (опублікування), 

повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором 
цього твору? 

1) плагіат; 
2) фальсифікація; 
3) обман; 
4) фабрикація. 
Запитання № 9. Як називається вигадування даних чи фактів, що 

використовуються в освітньому процесі чи наукових дослідженнях? 

1) фабрикація;  
2) плагіат; 
3) фальсифікація; 
4) обман. 
Запитання № 10. Як називається свідома зміна чи модифікація вже 

наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень? 

1) фальсифікація; 
2) фабрикація;  
3) плагіат; 
4) обман. 
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ТЕМА 7 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА ДРУГОГО ОСВІТНЬОГО РІВНЯ 
«МАГІСТР» 

 

7.1 План лекційного заняття 

 

1) Загальна характеристика 

2) Послідовність виконання і кваліфікаційних робіт освітнього 
ступеня магістра 

 

7.2 Ключові поняття 

 

Кваліфікаційна робота - це кваліфікаційне навчально-наукове 
дослідження здобувача вищої освіти, яке виконується на завершальному 
етапі навчання здобувачів вищої освіти у вищому навчальному закладі [1]. 

До кваліфікаційних робіт висуваються такі основні вимоги: 
- актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної галузі 

науки та перспективам розвитку, практичним завданням відповідної сфери; 
- вивчення й критичний аналіз монографічних і періодичних видань з 

теми; 
- вивчення й характеристика історії досліджуваної проблеми та її 

сучасного стану; 
- чітка характеристика предмета, мети й методів дослідження, опис та 

аналіз проведених автором експериментів; 
- узагальнення результатів, їх обґрунтування, висновки та практичні 

рекомендації. 
Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі 

кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні вміння 
та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та 
продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у 
певній галузі [2]. 

Магістерська робота (дисертація) - це самостійна науково-дослідна 
робота, що виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою 
прилюдного захисту й здобуття академічного звання магістра. 

Об’єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів 
теорії й 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 більш вузьким поняттям, ніж об’єкт. 

Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а 
також з його кінцевим результатом і шляхом його досягнення. Кінцевий 



50 

 

результат дослідження передбачає вирішення студентами проблемної 
ситуації, яка відображає суперечність між типовим станом об’єкта 
дослідження в реальній практиці й вимогами суспільства до його більш 
ефективного функціонування. Цей 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 його 

завдання. 

Завдання дослідження можуть включати: 
- вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної 

проблеми дослідження; 

- усебічне вивчення практики розв’язання даної проблеми, виявлення її 
типового стану, недоліків і труднощів, їхніх причин; 

- обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної 
проблеми; 

- експериментальна (за необхідності) перевірка запропонованої системи 
заходів щодо відповідності її критеріям оптимальності, тобто досягнення 
максимально важливих у відповідних умовах результатів розв’язання цієї 
проблеми за певних витрат часу й зусиль. 

 

7.3 Самостійна робота із вивчення матеріалу, що не увійшов до 
курсу лекцій 

 

Правила бібліографічного опису за Національним стандартом ДСТУ 
8302:2015. 

 

Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і 
неопублікованих документах незалежно від носія інформації. Стандарт 
призначено авторам творів, видавцям, фахівцям редакцій засобів масової 
інформації тощо. 

Бібліографічне посилання – сукупність бібліографічних відомостей 
про цитований, розглядуваний або згадуваний у тексті документа інший 
документ, що є необхідним й достатнім для його загальної характеристики, 
ідентифікування та пошуку.  

Об’єкт бібліографічного посилання – всі види опублікованих і 
неопублікованих документів, їхні окремі складники або групи документів на 
будь-яких носіях 

 

Зразки оформлення літературних джерел 
 

Один автор 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. 
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Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с. 
2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія 

Українського Вільного козацтва на Запоріжжі (1917-1920 рр.). Запоріжжя, 
2017. 113 с. 
Два автори 

1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління 

підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : 
монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 

2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. 
Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с. 
Три автори 

1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні 
системи і технології у фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2015. 

312с. 
2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та 

правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с. 
Чотири автори 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: 

станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. 
Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 

2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент: 

навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 
Автор(и) та редактор(и)/упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг. 
наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 

2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія: 
навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 

3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної 
власності: навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с. 
Опис багатотомного видання 

1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ: 
САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 

2. Лодий П. Д. Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, А. Г. 
Волков; авт. вступ. ст. А. В. Синицына. Киев; Мелитополь: НПУ им. М. 
Драгоманова; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 306 с. 
Дисертація 

1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї 
(кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький 
національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 

2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для 

дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. 
наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с. 

3. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-

економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук: 



52 

 

08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с. 
Законодавчі та нормативні документи 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 
2.  Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос 

України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22. 

3. Повітряний кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 3393- 

VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536. 
4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата 

оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556- 

18. 

5. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник України. 2017. 
№ 4. С. 530–543. 

Патенти 

1. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 С09К11/00, 
G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, 
Бюл. № 13. 4 с. 

2. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у 

дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 
01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с. 
Стандарти 

1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і 
збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація 
та документація). 

2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 

(ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ: 
Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 

3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і 
словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 

4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 
2013-08-22]. Вид. офіц. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. 
(Інформація та документація). 
Частина видання: матеріалів конференцій (тези, доповіді) 

1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: 
порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932-1933 років: втрати української 
нації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. Київ, 
2017. С. 133–136. 

2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про бюджет. 
Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених: тези доп. 
всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). Запоріжжя, 2014. 
С. 134– 137. 

3.  Кононенко Н. Методология толерантности в системе общественных 

отношений. Формирование толерантного сознания в обществе: материалы 
VII междунар. антитеррорист. форума (Братислава, 18 нояб. 2010 г.). Киев, 
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2011. С. 145–150. 

Частина видання: періодичного видання (журналу, газети) 
1. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав  

людини і громадянина та його гарантії. Часопис Київського університету 

права. 2007. № 4. С. 88–92. 

2. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного 

права: ґенеза і поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79. 

3. Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур'єр. 
2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5. 

4. Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз 

вітчизняного і міжнародного законодавства. Юридичний вісник України. 
2017. 20-26 жовт. (№ 42). С. 14–15. 

5. Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic structure of 

2HSnSe2: ab initio modeling and comparison with experiment. Semiconductor 

Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. 2016. Vol. 19, No 1. P. 98- 108. 

Електронні ресурси 

1. Влада очима історії: фотовиставка. URL: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=157257 (дата 
звернення: 15.11.2017). 

2. Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством 

України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. 

URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf. 

3. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в 

Україні. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки.  
Запоріжжя, 2015. № 3. – С. 20–27.  URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/ 

Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 
15.11.2017). 

4. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація наукової 
системи України протягом 90-х років ХХ століття: період переходу до ринку. 
Наука та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI: https://doi.org/10.15407 

/scin12.06.006. 

 

7.4 Контрольні запитання  
 

1) Наведіть визначення поняття «кваліфікаційна робота». 
2) Наведіть визначення поняття «магістр». 
3) Наведіть визначення поняття «магістерська робота». 
4) Опишіть процедуру вибору теми магістерського дослідження. 
5) Які вимоги пред’являються до теми наукового дослідження. 
6) Наведіть визначення понять «об’єкт», «предмет» наукового 

дослідження. 
7) Опишіть процес роботи над текстом кваліфікаційної роботи. 
8) Які вимоги висуваються до оформлення кваліфікаційної роботи? 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=157257
http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/%20Fakhovivydannya
http://ebooks.znu.edu.ua/files/%20Fakhovivydannya
https://doi.org/10.15407


54 

 

9) Як відбувається підготовка до захисту й захист кваліфікаційних 
робіт. 

10)  Зафіксуйте обов’язкові елементи короткого бібліографічного 

опису: книги, статті. 
11)  Приведіть визначення поняття «бібліографічний опис». 

 

7.5 Тестові  запитання 

 

Запитання № 1. Що називається кваліфікаційною роботою? 

1) кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке 
виконується на завершальному етапі навчання студентів у вищому 
навчальному закладі; 

2) кваліфікаційне навчально-наукове дослідження аспіранта, яке 
виконується на завершальному етапі навчання в аспірантурі; 

3) дисертація; 
4) будь-яка наукова робота, яка містить результати наукового 

дослідження. 
Запитання № 2. З чого починається робота над кваліфікаційною 

роботою?  
1) вибір теми; 
2) постановка мети і завдань; 

3) наукове обґрунтування; 
4) правильна відповідь відсутня. 
Запитання № 3.  Як називається вся сукупність відношень різних 

аспектів теорії й практики науки, яка слугує джерелом необхідної для 
дослідника інформації? 

1) об’єкт дослідження; 
2) предмет дослідження; 
3) мета дослідження; 
4) правильна відповідь відсутня.  
Запитання № 4. Як називаються суттєві зв’язки та відношення, які 

підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, 
визначальними для конкретного дослідження?  

1) предмет дослідження; 
2) об’єкт дослідження; 
3) мета дослідження; 
4) правильна відповідь відсутня.  
Запитання № 5. Як називається дослідження, пов’язане з об’єктом і 

предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхом його 
досягнення? 

1) мета дослідження; 
2) предмет дослідження; 
3) об’єкт дослідження; 
4) задачі дослідження.  
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Запитання № 6. Наступний етап  після вибору теми кваліфікаційної 
роботи – це… 

1) робота над змістом; 
2) підготовчий етап; 
3) оформлення кваліфікаційної роботи; 
4) проведення експериментальних досліджень. 
Запитання № 7. На якому етапі роботи відбувається ознайомлення з 

основними літературними джерелами з теми кваліфікаційної роботи? 

1) підготовчий етап; 
2) оформлення кваліфікаційної роботи; 
3) проведення експериментальних досліджень; 
4) робота над змістом. 
Запитання № 8. В якій частині кваліфікаційної роботи магістра 

обґрунтовується актуальність теми, що вивчається, її практична 

значущість, визначається об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження? 

1) вступ;  
2) аналіз предметної області;  
3) висновки;  
4) список літератури.  
Запитання № 9. Чи рекомендується при написанні кваліфікаційної 

роботи вживати вирази «На мою думку», «Я спостерігав», «Я вважаю»?   

1) ні; 
2) так; 
3) в деяких випадках. 
Запитання № 10. Оцінка кваліфікаційної роботи виставляється на:  
1) закритому засіданні ДЕК;  

2) відкритому засіданні ДЕК;  

3) офіційним листом на поштову адресу;  
4) правильна відповідь відсутня. 
 

7.6 Список рекомендованої літератури 

 

1. Положення про організацію освітнього процесу у Таврійському 
державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного / 
Ломейко О.П., Кюрчев С.В., Назаренко І.П., Тараненко Г.Г., Ортіна Г.В. 
Галько С.В. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 53 с. 

2. Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. Методологія та організація 
наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: конспект лекцій. 
Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 152с. 

3. Державний стандарт України. ДСТУ 3008-2015 «Інформація та 

документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 

оформлювання») / [На заміну ДСТУ 3008-95; чинний від 2017-07-01]. Київ: 
ДП «УкрНДНЦ», 2016. 31 с. URL: http://www.knmu.kharkov.ua/attachments 

/3659_3008-2015.PDF. 

http://www.knmu.kharkov.ua/attachments
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ТЕМА 8 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

8.1 План лекційного заняття 

 

1) Поняття інтелектуальної власності  
2) Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності 
3) Система законів України про інтелектуальну власність 

4) Об’єкти промислової власності 
5) Об’єкти авторського права 

6) Об’єкти науково-технічної інформації 
7) Суб’єкти права інтелектуальної власності 

 

8.2 Ключові поняття 

 

Інтелектуальна власність – це результати творчої діяльності будь-

якої фізичної особи. Її об'єктом, проте, є не матеріальні носії, в яких 
реалізовані результати творчості, а саме ті ідеї, думки, міркування, образи, 
символи тощо, які реалізуються чи втілюються у певних матеріальних носіях. 

Особливістю інтелектуальної власності є те, що вона складається з двох 
половин (рис. 8.1): 

- особистого немайнового права творця на створений ним конкретний 
результат інтелектуальної праці; 

- майнового права на цей результат (об’єкт права). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Права інтелектуальної власності 
 

Інтелектуальна діяльність – це творча діяльність, а творчість – це 
цілеспрямована розумова робота людини, результатом якої є щось якісно 
нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю. 

На рисунку  8.2 наведена класифікація об'єктів інтелектуальної 
власності. 

Право ІВ = Майнове право 
+ 

Немайнове право 

право володіти 

право 
використовувати 

право 
розпоряджатися 

право на 
авторство 

право на 
недоторканість 
до твору 
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Рисунок 8.2- Класифікація об’єктів інтелектуальної власності 
 

Винахід - це технологічне (технічне) вирішення у будь-якій галузі 
суспільно - корисної діяльності, що відповідає вимогам патентоздатності, 
тобто: 

- новим; 
- має винахідницький рівень; 
- пристосоване до використання: 
Промисловий зразок (ПЗ) - це зовнішня форма промислового виробу 

(пристрою). 
Корисна модель (КМ) - це внутрішнє розташування елементів 

пристрою і зв'язку між ними, наприклад, двигун внутрішнього згорання може 
бути багатьох різноманітних форм, але за суттю вони однакові, а їх 
внутрішній устрій і є корисна модель. 

Авторське право в об’єктивному розумінні – це сукупність правових 
норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і 
використання творів науки, літератури, мистецтва. 

Науково-технічна інформація – це продукт інтелектуальної, творчої 
праці і тому він може бути об’єктом ІВ. 
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8.3 Самостійна робота із вивчення матеріалу, що не увійшов до 
курсу лекцій 

 

1) Право слідування (Закон України «Про авторське право і суміжні 
права», с.27). 

2) Суміжні права. 
 

1) Право слідування (Закон України «Про авторське право і суміжні 
права», с.27). 
 

Право слідування -  це право автора та його спадкоємців на частку від 
ціни кожного продажу оригіналу твору, що йде за першим його 
відступленням. Право слідування також називають «правом на часткову 
участь». 

Право слідування, хоча і є авторським правом, але не є виключним 
правом. Автор не має права забороняти чи дозволяти наступні продажі 
оригіналу твору, замість цього автор має право вимагати частку від ціни 
кожного продажу оригіналу твору.  

Право слідування – це право вимоги за грошовим зобов'язанням. 
З іншого боку право слідування є обтяженням права власності на 

оригінальний примірник твору. Тобто право власності (розпорядження) на 
оригінал твору особи, що стає власником твору, обмежене обов'язком 
здійснити відрахування на користь автора при подальшому продажу. 

Відтворення і публічне повідомлення є традиційними способами 
використання творів образотворчого мистецтва, і приносять доход авторам 
лише у вигляді винятку, тому що лише знамениті та відомі твори 
відтворюються на постерах, поштових листівках, в рекламних цілях тощо. 
Автори творів образотворчого мистецтва, як правило, не одержують ніякої 
винагороди за публічну експозицію своїх творінь. 

Звичайним способом комерціалізації творів образотворчого мистецтва 
є відчуження оригіналу твору. Автор продає або виставляє на продаж свій 
твір, як правило, з метою одержання доходу, особливо на початку 
професійної діяльності. Він не приймає участі в діяльності, пов’язаної з 
наступним використанням його твору, яка починається, коли твір набув 
визначеної цінності на ринку і став джерелом прибутку, найчастіше досить 
значного, що зростає у міру популярності автора. 

Право слідування є невідчужуваним правом, але це право 
успадковується. 

Строк дії права слідування – протягом усього життя автора і 70 років 
після його смерті [4]. 

Автор твору образотворчого мистецтва, а у разі його смерті - 

спадкоємці впродовж встановленого статтею 28  цього Закону України «Про 
авторське право і суміжні права» строку користуються щодо проданих 
автором оригіналів творів образотворчого мистецтва невідчужуваним правом 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#n324
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на одержання п’яти відсотків від ціни кожного наступного продажу твору 
через аукціон, галерею, салон, крамницю тощо, що йде за першим його 
продажем, здійсненим автором твору (право слідування). Виплата 
винагороди у цьому випадку здійснюється зазначеними аукціонами, 
галереями, салонами, крамницями тощо.  

Збір і виплата винагороди, одержаної в результаті використання права 
слідування, здійснюються особисто автором, через його повіреного або через 
організації колективного управління [5]. 

 

1) Суміжні права. 
 

Суміжні права - тип прав на інтелектуальну власність, спрямованих 
забезпечити охорону інтересів фізичних та юридичних осіб, що сприяють 
створенню творів, які після створення стають доступними для широкого 
загалу. 

Права, визнані за: 
- Виконавцями; 

- Виробниками фонограм; 

- Виробниками аудіовізуальних творів; 

- Організаціями мовлення; 

- Простими фотографіями (не фотографічний твір); 
- Видавцем неопублікованих творів; 

- Видавцем сирітських творів; 

- Розробником бази даних, яка не відповідає вимогам встановленим для 
об'єктів авторського права. 

Суміжні права отримали свою назву в результаті їх зв’язка з 
авторськими правами. Суміжні права є похідними, залежними від авторських 
прав. Неможна зробити фонограму виконання пісні, не використовуючи її 
слова, музику, придумані поєтом і композитором. Також не можна здійснити 
радіо- і телепередачу без застосування праці артистів-виконавців, 
драматурга, хореографа, або іншого носія авторського і суміжного прав. 

Тому згідно із законом  [5] виробник фонограми і організації мовлення 
здійснюють свої права лише в межах, отриманих за договором з виконавцями 
і авторами записаних на фонограмах або таких, що передають в ефір творів. 
Більш того, наприклад, передати в ефір чи по кабелю постановку спектаклю, 
організація мовлення повинна отримати дозвіл не тільки від режисера-

постановника, але і від виконавців, які були зайняті у спектаклі, а також від 
автора літературного твору, який виконується. 

Право інтелектуальної власності [5]: 

1.на виконання виникає з моменту першого його здійснення; 

2. на фонограму чи відеограму виникає з моменту її вироблення; 

3. на передачу (програму) організації мовлення виникає з моменту її 
першого здійснення. 

Виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%96%D1%80
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сповіщення про свої суміжні права на фонограмах, відеограмах і всіх їх 
примірниках, що розповсюджуються серед публіки на законних підставах, 
або їх упаковках можуть використовувати знак охорони суміжних прав. Цей 
знак складається з таких елементів: 

- латинська літера «С», обведена колом, - ; 

- імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм) суміжні 
права; 

- рік першої публікації фонограми (відеограми). 
За відсутності доказів іншого, виконавцем, виробником фонограми чи 

відеограми вважаються особи, імена (назви) яких зазначені на фонограмі, 
відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці. 

Суміжні права охороняються законом [5, ст. 3], якщо: 

а) авторами суміжних прав або особами, яким належать суміжні права 
на них, є фізичні особи (громадяни України або громадяни інших держав, але 
мають постійне місце проживання на території України), або юридичні 
особи(які мають місцезнаходження на території України)і якщо їм належать 
об'єкти суміжних прав незалежно від місця їх першого оприлюднення (або не 
оприлюднені, але знаходяться в об'єктивній формі на території України); 

б) об'єкти суміжних прав вперше оприлюднені на території України або 
вперше оприлюднені за межами України, але після цього протягом 30 днів 
оприлюднені на території України; 

в) передачі організацій мовлення, що мають місцезнаходження на 
території України і здійснюють передачі за допомогою передавачів, 
розташованих на території України; 

г) об'єкти суміжних прав, які охороняються відповідно до міжнародних 
договорів України. 

 

8.4 Контрольні запитання  
 

1) Визначте поняття права інтелектуальної власності. 
2) Назвіть основні види права інтелектуальної власності. 
3) Що таке авторське право? Його основні ознаки. 
4) Що таке суміжні права? Їхні основні ознаки. 
5) Визначте систему державної охорони та захисту права 

інтелектуальної власності. 
6) Перерахуйте суб’єктів інтелектуальної власності. 
7) Опишіть права суб’єкту «Автор». 
8) Опишіть права суб’єкту «Заявник». 
9) Опишіть права суб’єкту «Спадкоємець». 
10) Охарактеризуйте поняття «право слідування». 
11) Опишіть суть поняття «право слідування» відповідно до Закон 

уУкраїни «Про авторське право і суміжні права». 
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12) Що являють собою суміжні права? 

13) З яких елементів складається охоронний знак суміжних прав? 

 

8.5 Тестові  запитання 

 

Запитання № 1. Вкажіть основний спосіб охорони прав інтелектуальної 
власності: 

1) видача заявнику (автору, працедавцю) охоронного документу – 

патенту або свідоцтва на об’єкт права інтелектуальної власності; 
2) видача юридичному лицю охоронного документу – патенту або 

свідоцтва на об’єкт права інтелектуальної власності; 
3) свідоцтво на авторське право; 
4) правильна відповідь відсутня. 
Запитання № 2. Хто видає виключні права на об’єкти інтелектуальної 

власності?? 

1) Держава; 
2) Міністерство освіти і науки України; 
3) Верховна Рада; 
4) Президент.  
Запитання № 3. Яка організація в Україні відповідає за оформлення 

прав інтелектуальної власності? 

1) Укрпатент;  
2) Верховна Рада; 
3) Кабінет Міністрів; 
4) Вища атестаційна комісія. 
Запитання № 4. Строк дії патенту на винахід складає ... 
1) 20 років від дати подання заявки на видачу патенту; 
2) 10 років від дати подання заявки на видачу патенту; 
3) 5 років від дати подання заявки на видачу патенту; 
4) безтерміново.  
Запитання № 5. Строк дії патенту на корисну модель складає … 

1) 10 років від дати подання заявки на видачу патенту; 
2) 20 років від дати подання заявки на видачу патенту; 
3) 5 років від дати подання заявки на видачу патенту; 
4) безтерміново. 
Запитання № 6. Що називається творчістю? 

1) діяльність, внаслідок якої народжується щось якісно нове, що 
відзначається неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною 
унікальністю; 

2) технологічне (технічне) вирішення у будь-якій галузі суспільно - 

корисної діяльності; 
3) діяльність, внаслідок якої народжується твір; 
4) правильна відповідь відсутня. 
Запитання № 7. Що називається винаходом? 
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1) технологічне (технічне) вирішення у будь-якій галузі суспільно - 

корисної діяльності, що відповідає вимогам патентоздатності; 
2) внутрішнє розташування елементів пристрою і зв'язку між ними; 
3) конструктивне виконання пристрою, яке повинно 

характеризуватися явно вираженими просторовими формами; 
4) художні або графічні зображення, прості, естетичні і ергономічні, 

технологічні, нові.  
Запитання № 8. Що називається корисною моделлю? 

1) внутрішнє розташування елементів пристрою і зв'язку між ними; 
2) конструктивне виконання пристрою, яке повинно 

характеризуватися явно вираженими просторовими формами;  
3) технологічне (технічне) вирішення у будь-якій галузі суспільно - 

корисної діяльності, що відповідає вимогам патентоздатності;  
4) художні або графічні зображення, прості, естетичні і ергономічні, 

технологічні, нові. 
Запитання № 9. Що являє сукупність правових норм, які регулюють 

відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів науки, 
літератури, мистецтва? 

1) авторське право;  
2) право на промисловий об’єкт;  
3) суміжні права;  
4) правильна відповідь відсутня.  
Запитання № 10. Винахід відповідає вимогам патентоздатності, якщо 

він:  
1) новий, має винахідницький рівень, пристосований до використання;  
2) новий і пристосований до використання;  
3) пристосований до використання;  
4) таких вимог не існує. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws%20/show/3792-
https://zakon.rada.gov.ua/laws%20/show/3792-
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ТЕМА 9 

 

ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА 
ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

9.1 План лекційного заняття 

 

1) Оформлення права на об’єкти права промислової власності 
2) Право на промисловий зразок 

3) Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту 
товарів і послуг 

4) Правова охорона нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності    
 

9.2 Ключові поняття 

 

Винахідник, працедавець або право охоронник можуть прийняти різні 
варіанти вирішень по правовій охороні: 

- зберегти конфіденційність відомостей по нормам закону на 
комерційну таємницю; 

- зробити винахід загальновідомим без отримання патенту (експонат на 
виставці, стаття, монографія…); 

- отримати патент на винахід або корисну модель.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.1 - Процес отримання патенту 

Оформлення заявки 

Оплата збору за подання заявки 

Отримання рішення про видачу 

патенту 

Клопотання про проведення 

експертизи і сплата збору за її 
проведення 

Сплата держмита 
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Процес отримання патенту включає такі основні дії заявника (рис. 9.1): 
1. Оформлення заявки своїми силами або за допомогою спеціалістів. 
2. Подання в Укрпатент заявки або документа про оплату збору за її 

подання. 
3. Подання в Укрпатент клопотання заявника про проведення 

кваліфікаційної експертизи заявки і документа про оплату збору. 
4. Подання в Укрпатент після отримання рішення про видачу патенту 

документа про сплату держмита за видачу патенту. 
Заявка – сукупність документів, необхідних для видачі патенту.  
Заявка складається українською мовою й повинна містити: 
- заяву про видачу патенту на винахід (корисну модель); 
- опис винаходу (корисної моделі); 
- формулу винаходу (корисної моделі); 
- креслення (якщо на них є посилання в описі); 
- реферат. 
Строк дії патенту на винахід – 20 років, корисну модель – 10 років від 

дати подання заявки на видачу патенту. 
Право власності на промисловий зразок гарантується патентом. 

Порядок  отримання простіший, ніж для винаходу. 
Строк дій майнових прав – 15 років. 
Патент України на промисловий зразок діє тільки на території України. 
До правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту 

товарів і послуг за законодавством України належать такі об’єкти права 
інтелектуальної власності: 

- комерційне (фірмове) найменування; 
- торговельна марка (знак для товарів і послуг); 
- географічне зазначення. 
Фірмове найменування - найменування або зазначення, що 

ідентифікує підприємство фізичної або юридичної особи.  
Не допускається у найменуванні:  
- вказівка на належність іноземного підприємства до іншої країни; 
- зазначення для підприємства іншої правової форми, ніж це є 

насправді; 
- ідентичність або схожість із найменуванням іншого підприємства, що 

не використовується на цей час, але відоме публіці. 
Торговельна марка -  будь-яке позначення або будь-яка комбінація 

позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються 
(надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються 
(надаються) іншими особами. 

Під географічним зазначенням походження товару розуміють назву 
країни, населеного пункту, місцевості чи іншого географічного об'єкта, що 
використовується для позначення товару, особливі властивості якого 
винятково чи головним чином визначаються характерними для даного 
географічного об'єкта природними чи людськими чинниками або тими й 
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іншими чинниками одночасно. 
Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності – результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, що використовуються не лише у 
промисловості, але й в інших сферах людської діяльності.  

До них відносяться: 
- наукове відкриття; 
- компонування інтегральної мікросхеми; 
- раціоналізаторська пропозиція; 
- сорт рослин, порода тварин; 
- комерційна таємниця. 
Наукове відкриття - є встановлення невідомих раніше, але об’єктивно 

існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які 
вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.  

Компонування інтегральної мікросхеми – це особливий об’єкт права 
інтелектуальної власності, який являє собою зафіксоване на матеріальному 
носії просторово-геометричне розташування сукупності інтегральної 
мікросхеми та з’єднань між ними  

Раціоналізаторська пропозиція – це розумна пропозиція, спрямована 
на удосконалення будь-яких виробничих процесів. 

Селекція - виведення нових або поліпшення існуючих порід свійських 
тварин та видів рослин штучним відбором і схрещенням.  

Комерційна таємниця (ноу-хау) являє собою технічну, комерційну, 
організаційну чи будь-яку іншу інформацію, здатну підвищити ефективність 
виробництва чи будь-якої іншої соціально доцільної діяльності, або 
забезпечити будь-який інший позитивний ефект. 

 

9.3 Самостійна робота із вивчення матеріалу, що не увійшов до 
курсу лекцій 

 

Правова охорона об’єктів авторського права і суміжних прав 

 
Авторські права і суміжні права охороняються Законом України "Про 

авторське право і суміжні права". Цей закон охороняє особисті (немайнові) і  
майнові права авторів і їхніх правонаступників, пов'язані зі створенням і 
використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), а 
також прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 
(суміжні права)  

Авторське право охороняється без реєстрації та формальної 
експертизи в державних органах. 

Виникнення і здійснення авторських прав не вимагає виконання будь-

яких формальностей. Одна з форм охорони полягає в тому, що власник 
авторського права для оповіщення про свої права може використовувати знак 
охорони авторського права, що міститься на кожному примірнику твору і 
складається з латинської букви © в колі, імені (найменування) власника 
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авторського права і року першого опублікування твору. Наприклад: © 
Інститут інтелектуальної власності і права, 2021. 

Власник авторського права для одержання свідоцтва про авторство на 
оприлюднений твір у будь-який час може його зареєструвати в офіційних 
державних реєстрах. Крім того, для забезпечення ідентифікації твору та 
отримання гонорару за його використання можлива реєстрація цього твору в 
авторсько-правових товариствах. На практиці використовується 
також нотаріальне засвідчення авторського права на твір, що ґрунтується на 
юридичному засвідченні підпису автора на оригіналі твору. 

Охорона майнових прав авторів діє протягом всього життя автора 
і 70 років після його смерті. Дія терміну охорони починається з першого 
січня року, що наступає за роком, у якому мали місце юридичні 
факти. Безстроково охороняються законом право авторства, право на ім'я і 
право протидіяти перекрученню чи іншій зміні твору чи будь-якому іншому 
зазіханню на твір, що може завдати шкоди честі і репутації автора. 

Специфіку авторського права визначає те, що охороні підлягають 
форми вираження ідей, а не самі ідеї творців. Відособлені від форми зміст, 
тема, сюжет, інформація тощо не захищені від привласнення та використання 
третіми особами. Відтак, на відміну від патенту, копірайт захищає твір лише 
від копіювання [1]. 

В Україні відповідно до Закону "Про розповсюдження примірників 
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз 
даних" (у редакції від 10.07.2003) [2] примірники аудіовізуальних творів, 
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних підлягають 
обов'язковому маркуванню контрольними марками. 

 

9.4 Контрольні запитання  
 

1) Які рішення можуть прийняти винахідник, працедавець або 
правоохоронник по правовій охороні інтелектуальної власності? 

2) Опишіть порядок отримання патенту на винахід (корисну модель). 
3) Що являє собою фірмове найменування? 

4) Що являє собою правова охорона географічного зазначення? 

5) Які ознаки раціоналізаторської пропозиції? 

6)  Які нормативно-правові акти регулюють право інтелектуальної 
власності на компонування інтегральної мікросхеми? 

7) Що таке комерційна таємниця? 

8) Які умови надання правової охорони науковому відкриттю? 

9) Що становить собою система нетрадиційних об’єктів права 
інтелектуальної власності?  

10) На які об’єкти розділяються об’єкти наукового відкриття? 

11) Яким законом охороняються авторські права і суміжні права? 
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12) В чому полягає охорона авторських прав і суміжних прав. 
 

9.5 Тестові  запитання 

 

Запитання № 1. Що являє собою кваліфікаційна експертиза? 

1) встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності; 
2) перевіряє особу заявника; 
3) перевіряє особу автора; 
4) правильна відповідь відсутня. 
Запитання № 2. Чи має право власник патенту дозволяти 

використовувати винахід (корисну модель) на основі ліцензійного договору? 

1) так; 
2) ні; 
3) в обмежених випадках. 
Запитання № 3. Вкажіть строк дії патенту на промисловий зразок в 

Україні: 
1) 15 років від дати подання заявки на видачу патенту;  
2) 20 років від дати подання заявки на видачу патенту; 
3) 25 років від дати подання заявки на видачу патенту; 
4) необмежено. 
Запитання № 4. Що з переліченого відноситься до правових засобів 

індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг? 

1) комерційне (фірмове) найменування; 
2) торговельна марка (знак для товарів і послуг); 
3) географічне зазначення; 
4) все перераховане. 
Запитання № 5. Що називається фірмовим найменуванням? 

1) найменування або зазначення, що ідентифікує підприємство 
фізичної або юридичної особи; 

2) найменування або зазначення, що ідентифікує товар (послугу); 
3) будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які 

придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) 
однією особою; 

4) правильна відповідь відсутня. 
Запитання № 6. Що розуміється під географічним зазначенням? 

1) назву країни, населеного пункту, місцевості чи іншого 
географічного об'єкта, що використовується для позначення товару, особливі 
властивості якого винятково чи головним чином визначаються характерними 
для даного географічного об'єкта природними чи людськими чинниками або 
тими й іншими чинниками одночасно; 

2) назва міста або місцевості чи іншого географічного об'єкта як 
такого; 

3) місцина виготовлення товару; 
4) правильна відповідь відсутня. 
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Запитання № 7. Що являють собою нетрадиційні об’єкти права 
інтелектуальної власності? 

1) результати інтелектуальної, творчої діяльності, що 
використовуються не лише у промисловості, але й в інших сферах людської 
діяльності; 

2) найменування або зазначення, що ідентифікує підприємство 
фізичної або юридичної особи; 

3) встановлення невідомих раніше, але об’єктивно існуючих 
закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять 
докорінні зміни у рівень наукового пізнання; 

4) художні або графічні зображення, музичні твори, компоновка 

інтегральних мікросхем.  
Запитання № 8. Як називаються фізичні особи, творчою працею яких 

встановлено наукове відкриття? 

1) співавтори; 
2) автори;  
3) спадкоємці;  
4) правонаступники. 
Запитання № 9. Що називається селекцією? 

1) виведення нових або поліпшення існуючих порід свійських тварин 
та видів рослин штучним відбором і схрещенням;  

2) виведення нових або поліпшення існуючих порід свійських тварин;  
3) виведення нових або поліпшення існуючих видів рослин штучним 

відбором;  
4) правильна відповідь відсутня.  
Запитання № 10. Яким охоронним документом  закріплюються права 

суб’єктів права на сорт рослин? 

1) патент;  
2) авторське свідоцтво;  
3) витяг з реєстру. 
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ТЕМА 10 

 

ДОГОВОРИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

10.1 План лекційного заняття 

 

1) Загальні положення 

2) Ліцензія та ліцензійний договір 

3) Договір про створення за замовленням і використанням об’єкта 
права інтелектуальної власності 

4) Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 
власності 

5) Інші договори щодо розпоряджання майновими правами 
інтелектуальної власності 

 

10.2 Ключові поняття 

 

Договір – це погодження про виникнення, зміну або зупинку прав і 
обов’язків осіб. 

Основні договори в сфері ІВ поділяються на: 
- договори на створення об’єктів ІВ; 
- договори про використання об’єктів ІВ. 
Сторонами договору щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності є суб’єкт права інтелектуальної власності 
(ліцензіар, автор тощо) та особа, яка виявила бажання використовувати 
об’єкт права інтелектуальної власності (ліцензіат, замовник тощо).  

Істотними умовами договору щодо розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності є:  предмет, ціна та строк, територія використання. 

 Предметом договорів у сфері інтелектуальної власності є майнові 
права інтелектуальної власності на твір, виконання, винахід, корисну модель, 
промисловий зразок, торговельну марку чи інший об'єкт. 

Ліцензіар - це особа, якій належать виключні майнові права 
інтелектуальної власності (особа, яка має майнові авторські права, чи 
власник охоронного документа на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок, торговельну марку, компонування напівпровідникових виробів, сорт 
рослин).  

Ліцензіат - це особа, якій надано дозвіл на використання об'єкта права 
інтелектуальної власності (ліцензію). 

Повна ліцензія – дозвіл на використання запатентованого об’єкту на 
весь строк дії патенту і на використання об’єкту у повному обсязі. 

Відкрита ліцензія – власник патенту (свідоцтва) на об’єкт 
промислової власності (крім патентів на секретні об’єкти) має право подати в 
Держдепартамент для офіційної публікації заявку, про готовність дати будь-

якій особі дозвіл на використання запатентованого об’єкту. 
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Примусова ліцензія – у випадку невикористання об’єкту промислової 
власності без поважних причин на протязі трьох років, починаючи з дати 
публікації відомостей про видачу охоронного документа, або від дати, коли 
використання об’єкту припинилося, на цей об’єкт може бути видана 
примусова ліцензія (через суд). 

Авторський договір – це договір за яким автор передає або 
зобов'язується передати іншій стороні свої права на використання твору в 
межах і на умовах, погоджених сторонами. 

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 
власності – це договір, за яким одна сторона (особа, що має виключні 
майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права 
відповідно до закону та на визначених договором умовах. 

Договір про передачу ноу-хау - це договір, за яким правовласник 
передає  зацікавленим особам право на використання повністю або частково 
конфіденційних знань, що включають відомості технічного, виробничого, 
адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечує 
певні переваги особі, яка їх одержала. 

Ноу-хау - повністю або частково конфіденційні знання, що включають 
відомості технічного, виробничого, адміністративного, фінансового 
характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, що їх 
одержала. 

Договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти 
інтелектуальної власності - це цивільно-правовий договір, що укладається 
між роботодавцем і працівником стосовно узгодження прав на створені у 
зв'язку з виконанням трудового договору результати творчої діяльності. 

 

10.3 Контрольні запитання  
 

1) Наведіть загальну характеристику договорів у сфері 
інтелектуальної власності. 

2) Наведіть основні договори  в сфері інтелектуальної власності. 
3) Що є предметом договорів в сфері інтелектуальної власності? 

4) Наведіть визначення поняття «ліцензіар». 
5) Що таке ліцензія? 

6) Надайте визначення поняття «ліцензійний договір». 
7) Які існують види ліцензій? 

8) Що розуміється під поняттям «ноу-хау»? 

 

10.4 Тестові  запитання 

 

Запитання № 1. Що називається договором? 

1) погодження про виникнення, зміну або зупинку прав і обов’язків 
осіб; 

2) документ, який дозволяє ліцензіату використовувати об’єкт 
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промислової власності в певній обмеженій сфері; 
3) дозвіл на використання запатентованого об’єкту на весь строк дії 

патенту і на використання об’єкту у повному обсязі; 
4) договір за яким автор передає або зобов'язується передати іншій 

стороні свої права на використання твору в межах і на умовах, погоджених 
сторонами. 

Запитання № 2. Що є предметом договорів в сфері інтелектуальної 
власності? 

1) майнові права інтелектуальної власності на твір, виконання, 
винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку чи інший 
об'єкт; 

2) немайнові права інтелектуальної власності на твір, виконання, 
винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку чи інший 
об'єкт; 

3) ціна та строк, територія використання об’єкту інтелектуальної 
власності; 

4) ціна та строк використання об’єкту інтелектуальної власності 
Запитання № 3. Як називається особа, якій належать виключні майнові 

права інтелектуальної власності? 

1) ліцензіар;  
2) ліцензіат; 
3) автор; 
4) співавтор. 
Запитання № 4. Як називається особа, якій надано дозвіл на 

використання об'єкта права інтелектуальної власності? 

1) ліцензіат;  
2) ліцензіар; 
3) автор; 
4) співавтор. 
Запитання № 5. Що не може бути предметом ліцензійного договору? 

1) права на використання ще не створеного об’єкту авторського права 
і суміжних прав; 

2) права на використання промислового зразка; 
3) права на використання корисної моделі; 
4) правильна відповідь відсутня. 
Запитання № 6. Що розуміється під поняттям «ноу-хау»? 

1) повністю або частково конфіденційні знання, що включають 
відомості технічного, виробничого, адміністративного, фінансового 
характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, що їх 
одержала; 

2) застосування новітніх технологій у виробничій діяльності; 
3) об’єкт, створений за замовленням організації; 
4) правильна відповідь відсутня. 
Запитання № 7. При укладенні договору про передання виключних 
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майнових прав інтелектуальної власності права відчужуються, тобто 
передаються… 

1) безповоротно; 
2) на строк до 10 років; 
3) на строк до 15 років; 
4) на строк до 20 років.  
Запитання № 8. Виключні майнові права інтелектуальної власності у 

науці – це… 

1) монопольне право на використання твору у будь-якій формі та у 
будь-який спосіб, що не суперечить закону; 

2) право на використання твору у будь-якій формі та у будь-який 
спосіб автором і працедавцем;  

3) монопольне право на використання об’єктів промислової власності 
у будь-якій формі та у будь-який спосіб, що не суперечить закону;  

4) правильна відповідь відсутня. 
Запитання № 9. Який кодекс України регулює відносини в сфері 

договорів інтелектуальної власності? 

1) Цивільний кодекс;  
2) Кримінальний кодекс ;  

3) Кримінально-виконавчий кодекс;  
4) правильна відповідь відсутня.  
Запитання № 10. Що є предметом договору про передачу ноу-хау? 

1) секретні права;  
2) майнові права інтелектуальної власності на твір;  
3) немайнові права інтелектуальної власності на твір; 
4) ціна та строк, територія використання об’єкту інтелектуальної 

власності. 
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ТЕМА 11 

 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ 

 

11.1 План лекційного заняття 

 

1) Інтелектуальна економіка 

2) Оцінка вартості об’єктів права інтелектуальної власності 
3) Міжнародне патентування об’єктів інтелектуальної власності 

 

114.2 Ключові поняття 

 

Інтелектуальна економіка – це галузь знань, яка вивчає теорію і 
практику функціонування ринкових структур і механізми взаємодії суб’єктів 
економічної діяльності, пов’язаних з інтелектуальним капіталом. 

Бізнес – це відповідний вид діяльності з метою отримання доходу по 
результатах комерціалізації інтелектуального продукту. 

Інтелектуальний капітал – це знання, які можуть бути перетворені у 
прибуток і оцінені. 

Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності – це 
взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників процесу перетворення 
результатів інтелектуальної праці в ринковий товар з метою отримання 
прибутку чи іншої ринкової вигоди. 

Правовою основою для оцінки вартості прав інтелектуальної власності 
в Україні є Закон «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-ІІІ [3]. 

Важливо відзначити, що патент, отриманий в Україні, надає патентний 
захист лише на території України.  

Щоб одержати патент на винахід або промисловий зразок не тільки у 
своїй країні, але й в інших країнах, існують системи: традиційна, регіональна 
і система РСТ (відповідно до Договору про патентну кооперацію) для 
винаходів, і процес міжнародної охорони, наданий промисловому зразку 
відповідно до Гаазької угоди. 

Гаазька угода, що відноситься до міжнародного депонування 
промислових зразків, допомагає спростити процедуру одержання охорони 
промислового зразка в ряді країн.  

 

11.3 Самостійна робота із вивчення матеріалу, що не увійшов до 
курсу лекцій 

 

1) Інтелектуальна власність як товар. 
2) Три підходи до визначення прав інтелектуальної власності: 

дохідний, витратний, порівняльний. 
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1) Інтелектуальна власність як товар 

 

Товар - це продукт праці, що виготовлений для продажу. Цей продукт 
стає товаром, якщо на нього визначена ціна. 

Відповідно до Закону України»Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» [3] можуть оцінюватися "... 
нематеріальні активи, у тому числі об'єкти права інтелектуальної 
власності ...". Таким чином, майнові права на об'єкти інтелектуальної 
власності мають ознаки товару, тому що вони є продуктом праці і можуть 
мати ціну. 

До основних властивостей будь-якого ринкового товару відносяться: 
- корисність; 
- рідкість - властивість, протилежна загальнодоступності; 
- універсальність - придатність до обміну на гроші або на будь-які інші 

ринкові товари. 
Корисність -  здатність задовольняти будь-яку потребу. Тобто якщо 

об'єкт інтелектуальної власності нікому не потрібний, то він не може стати 
товаром. 

Найважливішою є властивість рідкості, що перетворює корисність 
продукту в комерційну цінність, а сам продукт - у товар. Рідкість для об'єктів 
інтелектуальної власності реалізується ідеально тому, що за визначенням 
об'єкт інтелектуальної власності повинен бути новим, оригінальним, 
неповторним.  

З третьою властивістю товару - універсальністю - тісно пов'язана його 
оборотоспроможність, що припускає відчуження прав інтелектуальної 
власності як від індивідуума, так і від підприємства. Тільки у цьому випадку 
права на об'єкти інтелектуальної власності можуть обертатися як товар у 
його звичайному розумінні. 

За принципом "відокремлюваності" права інтелектуальної власності 
можна поділити на три групи [1]: 

-  права, що відокремлюються як від індивідуума, так і від 
підприємства; 

-  права, що не відокремлюються від індивідуума; 
-  права, що не відокремлюються від підприємства. 
Права, що відокремлюються як від індивідуума, так і від підприємства 

-права на об'єкти права інтелектуальної власності, такі як: винаходи, 
торговельні марки, твори літератури і мистецтва, аудіо- та відеограми тощо. 

До невідокремлюваної від індивідуума інтелектуальної власності 
відносяться: знання, уміння, творчі здібності людей тощо, які зайняті 
розробленням об'єктів інтелектуальної власності. У сукупності - це так 
званий людський капітал, що не може бути відокремлений від його носія -

людини, тобто не може бути товаром у звичайному розумінні. 
Від підприємства не можна відокремити: системи і методи 

функціонування, що розроблені як складові частини діючого підприємства; 
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наявність підготовленого персоналу; досягнення в галузі маркетингу власної 
продукції, ділову репутацію підприємства тощо. З цієї причини 
невідокремлювані від індивідуума чи від підприємства результати творчої 
діяльності не можуть виступати як товар. Але вони можуть продаватися 
(передаватися) разом з підприємством чи індивідуумом. Наприклад, не 
можна передати видатні організаторські здібності директора одного 
підприємства директору іншого підприємства. Можна тільки запросити 
талановитого директора на інше підприємство, запропонувавши йому більш 
вигідні умови праці, тобто "купити" його разом з його якостями. 

Таким чином, особливості інтелектуальної власності як товару в 
сучасних умовах полягають у використанні її властивостей з метою 
найвигіднішої комерціалізації – тобто отримання додатквих вигод в 
результаті застосування інтелектуальної власності в господарському обороті.  

 

2) Три підходи до визначення прав інтелектуальної власності: 
витратний, порівняльний, дохідний. 

 

Прийоми, що застосовуються для визначення вартості прав на об'єкти 
інтелектуальної власності, можна розділити на три групи [2]: 

- підходи; 

- методи; 

- методики.  
Підходи дають принципи визначення вартості. Методи визначають 

процедуру розрахунку вартості. Методики розглядають застосування того чи 
іншого методу стосовно конкретних об'єктів інтелектуальної власності та 
конкретних цілей розрахунку. 

Витратний підхід (підхід на основі активів) заснований на 
припущенні, що вартість об'єкта інтелектуальної власності дорівнює вартості 
витрат на його створення, доведення до робочого стану й амортизацію. Цей 
підхід до розрахунку вартості влаштовує покупця, тому що він може 
документально відстежити витрати на створення об'єкта інтелектуальної 
власності і, таким чином, переконатися, що ця вартість виправдана. Але він 
не вигідний для продавця, оскільки останній одержить суму, рівну тільки 
понесеним витратам на створення об'єкта інтелектуальної власності, тобто 
без прибутку. 

Порівняльний (ринковий) підхід до оцінки вартості прав на об'єкти 
інтелектуальної власності припускає використання прийому порівняння 
продажів. Сутність підходу полягає в порівнянні об'єкта, що оцінюється, з 
аналогічними по призначенню, якості і корисності об'єктами, які були 
продані на цей час на аналогічному ринку. 

Цей підхід дає так звану "справедливу ціну", тобто таку ціну, за яку 
продавець, який володіє інформацією про ринкову вартість аналогічних 
об'єктів, готовий продати об'єкт інтелектуальної власності, а покупець, який 
також володіє повною інформацією про об'єкт інтелектуальної власності і 
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ринкову вартість аналогічних об'єктів, готовий купити даний об'єкт 
інтелектуальної власності. Тобто ціна встановлюється ринком і влаштовує як 
продавця, так і покупця. 

Дохідний підхід припускає, що ніхто не стане вкладати свій капітал у 
придбання того чи іншого об'єкта інтелектуальної власності, якщо такий же 
доход можна одержати будь-яким іншим способом. 

Суть підходу полягає в тім, що вартість прав на ОІВ визначають як 
функцію доходу, що може принести використання даного ОІВ у 
майбутньому. 

 

11.4 Контрольні запитання  
 

1) Наведіть визначення поняття «інтелектуальна економіка». 
2) Наведіть визначення поняття «бізнес». 
3) Що являє собою комерціалізація об’єктів інтелектуальної 

власності? 

4) Вкажіть основні способи комерціалізації права інтелектуальної 
власності. 

5) Приведіть послідовність оцінки вартості об’єкту інтелектуальної 
власності. 

6) Опишіть особливості міжнародного патентування об’єктів 
інтелектуальної власності. 

7) Наведіть визначення поняття «товар». 
8) Які основні властивості ринкового товару? 

9) Які прийоми, що застосовуються для визначення вартості прав на 
об'єкти інтелектуальної власності? 

10) Опишіть витратний підхід до визначення прав інтелектуальної 
власності. 

11) Опишіть порівняльний підхід до визначення прав інтелектуальної 
власності. 

12) Опишіть дохідний підхід до визначення прав інтелектуальної 
власності. 

 

11.5 Тестові  запитання 

 

Запитання № 1. Як називається галузь знань, яка вивчає теорію і 
практику функціонування ринкових структур і механізми взаємодії суб’єктів 
економічної діяльності, пов’язаних з інтелектуальним капіталом? 

1) інтелектуальна економіка; 
2) бізнес; 
3) інтелектуальний капітал; 
4) комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності. 
Запитання № 2. Як називається вид діяльності з метою отримання 

доходу по результатах комерціалізації інтелектуального продукту? 
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1) бізнес; 
2) інтелектуальна економіка; 
3) інтелектуальний капітал; 
4) комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності. 
Запитання № 3. Вкажіть мету комерціалізації об’єктів права 

інтелектуальної власності? 

1) отримання прибутку за рахунок використання об’єктів права 
інтелектуальної власності у власному виробництві або продажу чи передачі 
прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам;  

2) отримання прибутку за рахунок використання об’єктів права 
інтелектуальної власності у власному виробництві; 

3) отримання прибутку за рахунок продажу прав на їх використання 
іншим юридичним чи фізичним особам; 

4) правильна відповідь відсутня. 
Запитання № 4. Чи може власник об’єкту інтелектуальної власності 

передати права власності на об’єкт іншій особі? 

1) так;  
2) ні; 
3) тільки частково. 
Запитання № 5. Вкажіть перший етап при оцінці вартості об’єкту 

інтелектуальної власності: 
1) ідентифікація об’єкту інтелектуальної власності; 
2) визначення мети оцінки; 
3) вибір методу оцінки методики оцінки; 
4) оформлення . 
Запитання № 6. Що означає процес ідентифікації об’єкту 

інтелектуальної власності? 

1) визначення, що саме є об’єктом оцінки; 
2) присвоєння ідентифікаційного номеру об’єкту інтелектуальної 

власності; 
3) занесення об’єкту інтелектуальної власності до бази даних об’єктів 

ІВ ; 
4) правильна відповідь відсутня. 
Запитання № 7. Патент, отриманий в Україні, надає патентний 

захист….  
1) тільки на території України; 
2) тільки на території Європейського союзу; 
3) у всіх країнах світу; 
4) на території України і ближніх держав.  
Запитання № 8. Яка угода відноситься до міжнародного депонування 

промислових зразків? 

1) Гаазька; 
2) Мадридська;  
3) Угорська;  
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4) Празька. 
Запитання № 9. Якщо заявник бажає одержати патент у декількох 

країнах, тоді він… 

1) подає заявки на патент у кожну з країн;  
2) подає заявку до Укрпатенту;  
3) подає заявку міжнародного органу патентування; 
4) правильна відповідь відсутня.  
Запитання № 10. Чи можна отримати охорону знака в інших країнах? 

1) так;  
2) ні. 

 

11.6 Список рекомендованої літератури 

 

1. Особливості права інтелектуальної власності як товару  URL: 

https://buklib.net/books/31839/ 

2. Підходи до оцінки. URL: https://buklib.net/books/32088/ 

3. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. № 2658-ІІІ . URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text. 

4. Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. Методологія та організація 
наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: конспект лекцій. 
Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 152с. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Словесні: лекція (інформаційна, проблемна, з елементами бесіди, з 
розбором конкретних ситуацій), навчальна дискусія.  

Наочні: спостереження, ілюстрування.  
Практичні: вправи різних типів, ситуативне моделювання.  
Репродуктивні: відтворення, катехізична бесіда.  
Методи за логікою руху змісту навчального матеріалу: дедуктивні, 

індуктивні, конкретизація.  
Методи стимулювання та мотивації навчання: дискусії (пізнавальні, 

навчальні), аналіз виробничих ситуацій, імітаційні вправи, рольове та ігрове 
моделювання. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК 
СТУДЕНТІВ 

 

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитись в  
наступних формах:  

- усне опитування у відповідності до вивчених тем дисципліни; 
- опрацювання опорного конспекту лекцій (самостійні письмові 

роботи); 
- захист індивідуального завдання за обраним напрямком; 
- індивідуальна самостійна робота на практичних заняттях; 
- участь у обговоренні актуальних питань в туристській науці (на 

лекційних та практичних заняттях); 
- вирішення ситуаційних вправ на практичних заняттях; 
- модульна контрольна робота (тестовий контроль). 
Оцінювання проводять за такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії і методології проблем, що 

розглядаються; 
2) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни; 
3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядають; 
4) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих 

ситуацій, вирішенні завдань, при виконанні завдань, винесених для 
самостійного опрацювання, і завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

5) логіка, структура, стиль викладання матеріалу в письмових роботах і 
при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації і робити висновки.  

Самостійна робота студентів контролюється протягом усього семестру. 
При оцінюванні практичних завдань і самостійної роботи увагу приділяють 
також їх якості і самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань 
викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не 
буде виконана, то оцінка буде знижена.  
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За дисципліною «Методологія та організація наукових досліджень з 
основами інтелектуальної власності» передбачено два навчальних модулі. 
Поточний контроль знань студентів складається з 40 балів, які розподілено 
за видами занять: лекційні, практична робота. Самостійна робота склдається 
з 40 балів. Модульний контроль передбачає виконання тестових завдань та 
складається з 20 балів. Поточний та модульний контроль знань, у підсумку, 
дають змогу студенту отримати 100 балів.  

Підсумкову оцінку з дисципліни виставляють в національній системі 
оцінювання результатів навчання і в системі ECTS згідно з методикою 
переведення показників успішності знань студентів в систему оцінювання за 
шкалою ECTS. 

 

Шкала  
рейтингу 

ТДАТУ 

Оцінка 

за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен або диференційований залік 

90-100 A 5 (відмінно) 
82-89 B 4 (добре)  
75-81 C 

67-74 D 3 (задовільно)  
60-66 E 

35-59 FX 
2 (незадовільно) 
(з можливістю повторного перескладання) 

0-34 F 
2 (незадовільно) 
(з обов’язковим повторним вивченням курсу) 

 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1) Що являє собою наукова робота? 

2) Дайте визначення предмету і сутності науки. 
3) У чому полягає процес наукового пізнання? 

4) Якими ознаками характеризується наукова діяльність? 

5) Що розуміється під терміном наука? 

6) Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону. 
7) Яке правове забезпечення наукових досліджень існує в Україні? 

8) Перерахуйте основні форми наукової діяльності. 
9) Дайте визначення поняття «філософія науки». 
10) Перерахуйте аспекти , в яких сучасна філософія науки досліджує 

науку. 
11) Охарактеризуйте процес формулювання теми наукового 

дослідження. 
12) Опишіть етапи організації наукового дослідження. 
13) Хто є суб’єктами науково-дослідної діяльності у закладі вищої 

освіти? 
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14) Опишіть організацію наукової діяльності у закладі вищої освіти. 
15) Охарактеризуйте поняття «метод дослідження» і «метод». 
16) Наведіть визначення і  функції методології. 
17) Охарактеризуйте первинні і вторинні методи дослідження. 
18) Охарактеризуйте загальнонаукові методи пізнання. 
19) Що являють собою дисциплінарні методи наукового дослідження? 

20) Що являє собою системний підхід у наукових дослідженнях? 

21) Якими рисами характеризується системне дослідження? 

22) Перерахуйте емпіричні методи дослідження. 
23) Що являє собою експеримент? 

24) Які методи відносяться до теоретичного пізнання? 

25) Охарактеризуйте суть методів аналізу та синтезу. 
26) Охарактеризуйте суть методу ідеалізації. 
27) Охарактеризуйте суть методу моделювання. 
28)  Наведіть визначення поняття «парадигма». Перерахуйте три 

аспекти парадигми. 
29) Розкрийте поняття терміну «Інформаційна технологія». 
30) Охарактеризуйте новітні технології обміну інформацією. 
31) Що являє собою електронна бібліотека? 

32) Які особливості електронних бібліотек? 

33) Наведіть визначення поняття «інтерактивне спілкування». 
34) Перерахуйте форми спілкування в Інтернет. 
35) Що таке наукове видання? 

36) Що називається монографією? 

37) Що називається рефератом? Які Ви знаєте види рефератів? 

38) Що відноситься до результатів винахідницької діяльності? 

39) Надайте визначення поняття академічного плагіату. 
40)  Наведіть типові ознаки наявності академічного плагіату у наукових 

роботах. 
41) Перерахуйте головні нормативно-правові документи, що 

визначають відповідальність за порушення академічної доброчесності та 
авторського права. 

42) Яку відповідальність відповідно до чинного законодавства несуть 
здобувачі вищої освіти за виявлення академічного плагіату у магістерських 
дисертаціях? 

43) Охарактеризуйте особливості наукових з’їздів. 
44) Вкажіть відмінність між науковим з’їздом і науковим конгресом. 
45) Наведіть визначення поняття «кваліфікаційна робота». 
46) Наведіть визначення поняття «магістр». 
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47) Наведіть визначення поняття «магістерська робота». 
48) Опишіть процес роботи над текстом кваліфікаційної роботи. 
49) Які вимоги висуваються до оформлення кваліфікаційної роботи? 

50) Приведіть визначення поняття «бібліографічний опис». 
51) Які рішення можуть прийняти винахідник, працедавець або 

правоохоронник по правовій охороні інтелектуальної власності? 

52) Опишіть порядок отримання патенту на винахід (корисну модель). 
53) Що являє собою фірмове найменування? 

54) Що являє собою правова охорона географічного зазначення? 

55) Які ознаки раціоналізаторської пропозиції? 

56) Що таке комерційна таємниця? 

57) Які умови надання правової охорони науковому відкриттю? 

58) Що становить собою система нетрадиційних об’єктів права 
інтелектуальної власності?  

59) На які об’єкти розділяються об’єкти наукового відкриття? 

60) Яким законом охороняються авторські права і суміжні права? 

61) В чому полягає охорона авторських прав і суміжних прав. 
62) Наведіть загальну характеристику договорів у сфері 

інтелектуальної власності. 
63) Наведіть основні договори  в сфері інтелектуальної власності. 
64) Наведіть визначення поняття «ліцензіар». 
65) Надайте визначення поняття «ліцензійний договір». 
66) Наведіть визначення поняття «інтелектуальна економіка». 
67) Що являє собою комерціалізація об’єктів інтелектуальної 

власності? 

68) Вкажіть основні способи комерціалізації права інтелектуальної 
власності. 

69) Приведіть послідовність оцінки вартості об’єкту інтелектуальної 
власності. 

70) Опишіть особливості міжнародного патентування об’єктів 
інтелектуальної власності. 

71) Наведіть визначення поняття «товар». 
72) Які основні властивості ринкового товару? 

73) Які прийоми застосовуються для визначення вартості прав на 
об'єкти інтелектуальної власності? 

74) Опишіть витратний підхід до визначення прав інтелектуальної 
власності. 

75) Опишіть порівняльний підхід до визначення прав інтелектуальної 
власності. 

76) Опишіть дохідний підхід до визначення прав інтелектуальної 
власності 
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