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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Методи наукових досліджень та 

патентознавство» є спеціальною дисципліною технічного профілю, яка 

забезпечує студентів знаннями основ науки як сфери діяльності людини, що 

спрямована на отримання нових знань про природу та суспільство і формує у 

студентів здатність розв’язувати складні наукові задачі із застосуванням 

сучасних методів наукових досліджень.  

Основним завданням вивчення навчальної дисципліни «Методи наукових 

досліджень та патентознавство» є засвоєння студентами методології наукових 

досліджень, отримання навичок роботи з науково-технічною літературою, 

проведення аналізу літературних джерел, опанування студентами методів 

теоретичних та експериментальних досліджень, їх планування та проведення, 

обробки та узагальнення результатів досліджень, складання звітів з науково-

дослідних робіт і оформлення заявки для отримання патенту на винахід чи 

корисну модель. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: загальні відомості про науку та організацію наукових досліджень, 

систему науково-технічної інформації, методологічні та технологічні засади 

дослідницької роботи, методи теоретичних і експериментальних досліджень, 

основи винахідницької діяльності; 

уміти: оцінювати актуальність наукової проблеми, що потребує 

розв’язання, формулювати об’єкт і предмет досліджень, розробляти задачі, 

програму та методики досліджень, проводити дослідження й аналізувати їх 

результати, працювати з науковою літературою, оформлювати звіт з науково-

дослідної роботи та заявку на отримання патенту. 

У навчальному посібнику «Методи наукових досліджень та 

патентознавство» викладено основний матеріал навчальної дисципліни 

відповідно до програми. Для поглибленого вивчення навчальної дисципліни  

рекомендована література надана наприкінці посібника у списку літератури. 



 

6 
 

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАУКУ ТА НАУКОВІ  

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Основні поняття про науку 

Наука – це специфічна сфера людської діяльності, спрямована на отри-

мання нових знань про природу та суспільство, що є основою наукового розу-

міння світу.  

Поняття «наука» включає в себе також і результат цієї діяльності – здобу-

ті наукові знання. Термін «наука» застосовують і для назви окремих галузей 

наукового пізнання.  

Істинні знання існують як система основних понять, принципів, наукових 

фактів, законів, теоретичних положень і висновків. Істинне наукове знання є 

об’єктивним.  

Як специфічна сфера людської діяльності наука є результатом суспільно-

го розподілу праці, відокремлення розумової праці від фізичної, перетворення 

пізнавальної діяльності на особливу сферу занять.  

Науку характеризують такі основні ознаки:  

– наявність наукової проблеми, об’єкта та предмета дослідження; 

– наявність систематизованого знання (наукових ідей, гіпотез, теорій, 

концепцій, законів, закономірностей, принципів, основних понять, фактів); 

– практична значущість знань про явище, що вивчається. 

Мета науки – це пізнання законів розвитку природи та суспільства, їх 

вплив на предмети і явища, їх властивості та відношення, що здійснюються за 

допомогою логічного й абстрактного мислення. 

Завдання науки: 

– збирання, опис та аналіз фактів; 

– виявлення законів природи та суспільства; 

– пояснення сутності явищ і процесів; 

– прогнозування подій; 

– узагальнення та систематизація отриманих знань; 



 

7 
 

– у визначення напрямів і форм використання отриманих знань. 

За результатом внеску в розвиток наукового пізнання всі науки поділяють   

на  фундаментальні та прикладні.   

Фундаментальні науки – це науки з досліджень найважливіших законів 

світової дійсності.  

Фундаментальні наукові дослідження  не передбачені для безпосередньо-

го промислового використання та безпосереднього прибутку не приносять, але  

їх результати можуть тривалий час використовуватися для проведення прикла-

дних наукових досліджень.  

Прикладні науки – це науки з досліджень практичних задач з викорис-

танням знань фундаментальних наук. 

Прикладні наукові дослідження  спрямовані на розв’язання  різних прак-

тичних задач, на підставі яких розробляється нове обладнання, нові машини, 

способи організації виробництва, технологічні процеси тощо, для отримання 

безпосереднього економічного ефекту в конкретних галузях економіки. 

Прикладні дослідження підлягають плануванню, на відміну від фун-

даментальних,  результати яких планувати складно. Зокрема, прикладні дослі-

дження спрямовані на впровадження їх результатів у промисловість і повинні 

приносити економічний ефект.  

За напрямами науки поділяють на природничі, гуманітарні та технічні.  

Природничі науки – це науки про природу.  Ці науки вивчають об’єкти,  

явища та процеси матеріального світу. До них належать фізика, хімія, геологія, 

біологія  та  інші  подібні  науки.  Природничі  науки  вивчають  і  людину  як  

матеріальну, біологічну істоту. 

Гуманітарні науки – це науки, що вивчають закони розвитку суспільства  

та  людини  як  соціальної,  духовної  істоти.  До  них  належать історія, право, 

економіка та інші аналогічні науки. На відміну від  біології, де людина 

розглядається як  біологічний  вид,  у гуманітарних науках ідеться про людину 

як  творчу, духовну істоту.  

Технічні  науки – це науки,  що  спрямовані на створення штучних дже-
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рел енергії, машин, технологій і т. д. До технічних наук  належать  машинобу-

дування, космонавтика, електроніка, енергетика, екологія та  інші. 

  

1.2 Відомості з історії розвитку науки 

Поняття «наука», «учений» почали вживати лише в XVІІІ столітті, однак 

наука зароджувалася ще у стародавні часи.   

Історично наука пройшла довгий і складний шлях роз витку від первин-

них, елементарних знань людства про природу до пізнання складних її законо-

мірностей розвитку та суспільного мислення.  

Тисячоліттями досвід накопичувався, узагальнювався та передавався на-

ступним поколінням. Людське  суспільство  розвивається  поетапно.  На  кож-

ному  з  цих  етапів людина  зіштовхується  з  незрозумілими  явищами  навко-

лишнього  світу,  вивчає їх  і  намагається  пояснити. Спроби  такого  вивчення  

природи  та суспільства ґрунтувалися на різних поняттях і  поясненнях.  

Зазвичай визначають такі періоди розвитку науки. 

1. Пранаука  –  це наука цивілізацій Древнього Сходу. У  цей  період за-

роджувалися основи знань з філософії, астрономії, медицини, математики та 

інших  напрямів наукового пізнання.  

2. Антична наука – формування перших наукових знань в Європі. 

3. Середньовічна магічна наука – формування експериментальної науки.  

4. Класична наука – видатні відкриття з фізики, хімії, механіки, матема-

тики, біології, астрономії, геології та інших наук.  

5. Посткласична наука – сучасна наука. 

Наукові знання, досягнення та відкриття Древнього Сходу, насамперед 

Китаю, Індії та Єгипту, задовго випередили наукові пізнання європейців.  

Ще в XІ ст. до н. е. у Китаї було висунуте матеріалістичне положення: 

«Вища істота не може існувати! Світ утворений з п’яти першоелементів: мета-

лу, дерева, води, вогню та землі». 

Прогрес науки Древнього Китаю визначався її прикладним спрямуван-

ням, на відміну від Древньої  Греції, де наука розглядалась як філософське мис-
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лення. Китаю належить пріоритет у багатьох технічних відкриттях і винаходах.  

Високої досконалості досягла технологія плавлення руд кольорових ме-

талів, зокрема мідної руди,  одержання бронзи та інших сплавів. У І тис. до н. е. 

китайці вже вміли обробляти залізо. Високого рівня досягло кораблебудування, 

тому китайці в ті часи були найрозвиненішим у цій галузі народом.  

Важливе місце щодо  освіченості та грамотності займає Конфуціанство – 

етико-політичне навчання філософа-ідеаліста Конфуція (Кун Цю) (близько 551 

р. до н. е.–479 р. до н. е.). Його ідеалом є високоморальна людина, що спираєть-

ся на традиції мудрих предків. 

Значні досягнення древні китайці мали також у сфері астрономії та   ка-

лендаря. У 104 р. до н. е.  було обчислено, що тривалість року дорівнює 365,25 

дні. За цим календарем рік складався з 12 місяців з високосним роком, що вста-

новлювався через кожні три роки.  

Великих успіхів досягла математика. У ІІ ст. до н. е.  був складений трак-

тат «Математика в дев’ятьох книгах».  

Значного розвитку в Древньому Китаї набула медицина. 

Високий рівень розвитку мала і Древня Індія.  

Одне з найважливіших досягнень Древньої Індії – це створення позицій-

ної десяткової системи числення із застосуванням нуля, тієї системи числення, 

яку використовуємо і сьогодні. 

Уже у ІІІ–ІІ тисячоліттях до н. е. індійці, як свідчать найдавніші санск-

ритські тексти, уже рахували десятками. Для запису чисел використовувалися 

слова: одиниця – «місяць», «земля»;  двійка – «очі», «губи». Потім з’явилися 

сучасні позначення цифр.  

Найважливіше  полягало в тому, що числа записувалися позиційно, від 

нижчих  розрядів до вищих, так що та сама  цифра, наприклад 1, залежно від 

займаного місця, могла позначати як одиницю, так і 10,  100, 1000 і т. д. Відсут-

ні розряди позначалися маленьким кружечком і називалися «шунья», що озна-

чало порожнеча.   

Знаменитий індійський математик  і астроном  Арьябхата (476 р. н. е.– 
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550 р. н. е.) систематизував десяткову позиційну систему числення, сформулю-

вав правила витягу квадратного та кубічного коренів, рішення лінійних, квад-

ратних і невизначених рівнянь та інших складних математичних задач.  

Зовнішній світ, і насамперед  Європейський Захід, не знаючи дійсного 

походження десяткової позиційної системи числення, несправедливо обійшовся 

з індійським відкриттям, назвав цифри цієї системи арабськими. 

Арабські цифри стали відомі європейцям лише у X столітті, які впровадив  

їх до використання в Європі Герберт Орильякський  (946–1003 рр.), освічений 

релігійний діяч папа Римський Сильвестр ІІ.  

Поняття «цифра», «синус»,  «корінь» також уперше  з’явилися саме в 

Древній Індії.  

Стародавні індійські трактати з астрономії свідчать про дуже високий рі-

вень розвитку і цієї науки. Видатним індійськими астрономом був Арьябхата. 

Він стверджував, що Земля рухається навколо своєї осі, вірно пояснював при-

чини сонячних і місячних затьмарень, чим викликав різку критику з боку інду-

ських жреців.  

Древня індійська астрономія та математика дуже вплинули  на арабську 

науку.  

Значні досягнення індійців були і в хімії. Вони вміли з руд виплавляти  

метали та сплави, уміли виготовляти міцні рослинні та мінеральні барвники, 

скло і штучні дорогоцінні камені, ароматичні есенції та отрути.  

У філософських і наукових трактатах індійські вчені стверджують, що всі 

речовини в природі складаються з «ану» – атомів.  

Високого рівня розвитку досягла  тібетська медицина,  насамперед,  ме-

дична школа відома як «Аюрведа» – буквально «наука про довголіття». Вона 

популярна і сьогодні.  

Було описане лікування за допомогою рослинних і мінеральних ліків, діє-

ти та гігієнічних процедур для лікування безлічі захворювань, у тому числі й 

тих, які протягом  багатьох наступних століть у Європі лікували лише «вигнан-

ням бісів». 
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Знання анатомії та фізіології людини були в Древній Індії на досить висо-

кому рівні. Індійські лікарі правильно пояснювали призначення багатьох орга-

нів людини.  

Для визначення діагнозу та призначення курсу лікування лікар урахову-

вав не тільки фізичний стан хворого за сукупністю медичних  показників 

(пульс,  температура тіла,  стан  шкірних  покривів,  волосся і нігтів, сечі і т. д.), 

а і психологічний настрій пацієнта. Хірурги робили складні для того часу опе-

рації: трепанацію черепа, кесаревий розтин, ампутацію кінцівок. У багатьох ін-

дійських містах існували лікарні.  

Заслуги індійських учених визнавав великий вчений та енциклопедист 

Середнього Сходу Аль-Біруні (973–1048 рр.).   

Єгипетська стародавня цивілізація сформувалася за тисячі років до н. е. 

До багатьох досягнень стародавніх  єгиптян  належать: гірництво, інже-

нерні та будівельні технології, завдяки яким  відбувалося спорудження мону-

ментальних пірамід, храмів і обелісків; система математики, практична та ефек-

тивна система медицини, система зрошення і технології сільськогосподарсько-

го виробництва.  

Європейська цивілізація  зародилася  навколо Середземного моря. В ан-

тичні часи (дві з половиною тисячі років тому) найбільш розвиненим народом  

Середземномор’я були греки.  

Антична наука мала ознаки наївної діалектики та стихійного матеріаліз-

му, коли геніальні здогадки перепліталися з фантастичними вимислами про на-

вколишній Світ, але в цей період наука досягла революційних відкриттів.  

В античну епоху Древньої Греції відомі такі досягнення: 

– створена  школа медицини Гіппократа, яка здійснила революцію в ме-

дицині стародавньої  Греції. Тому Гіппократа  (близько 460 р. до н. е.– близько 

370 р. до н. е.)  називають «батьком сучасної медицини». Створена ним інтелек-

туальна школа розглядала медицину як відокремлену від релігії та філософії;   

– спроби аналізу закономірностей розвитку суспільства та мислення, що 

здійснили Сократ (близько 470 р. до н. е.–399 р. до н. е.),  філософ  Платон 
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(близько 428 р. до н. е.– близько 348 р. до н. е.),   засновник класичної логіки 

Аристотель (384 р. до н. е.–322 р. до н. е.), історик і географ  Геродот (484 р. до 

н. е. –425 р. до н. е.).  

– з’явилися теоретичні системи знань у галузі геометрії, механіки, астро-

номії , що здійснили математик Евклід (близько 365 р. до н. е.–270 р. до н. е.), 

математик, фізик і астроном Архімед (близько 287 р. до н.е.–212 р. до н. е.).  

Найчіткіше наука того часу була втілена в роботах великого  філософа   

Аристотеля.   Він  створив  формальну логіку, тобто навчання про доказ – голо-

вний інструмент виведення та  систематизації  знань, розробив  своєрідний  ка-

нон  організації наукового  дослідження  (історія питання, постановка пробле-

ми,  аргументи  «за»   та «проти», обґрунтування рішення), предметно диферен-

ціював саме наукове знання, відокремивши науку про природу від метафізики.  

Саме у науково-філософській системі Аристотеля намітився поділ науки на діа-

лектику та метафізику.  

Створені Аристотелем основи наукових  знань  мали  незаперечний  авто-

ритет у наступних поколінь,  а  багато чого (наприклад, закони формальної ло-

гіки) дієві і понині.  

У V ст. до н. е. з натурфілософської системи античної науки в самостійну 

галузь пізнання починали виділятися окремі науки. Математика поділилася на 

арифметику та геометрію. Із середини IV ст. до н. е. відособлюється астроно-

мія. Відокремилися як самостійні психологія, зоологія, ботаніка, географія, мі-

нералогія, естетика, етика та політика. Отже, розпочався процес диференціації 

науки та відокремлення самостійних за своїм предметом і методами окремих 

галузей знань.  

У античному науковому пізнанні картини світу постало послідовне  гео-

центричне  навчання  про  його устрій. Однак, реальні  знання  про  Світ  змі-

шувалися  з  магією  та  набували  сакрального (таємного) змісту.  

 Цей період (VІ – ІV ст. до н. е.) у Європі було охарактеризовано, як  ре-

волюція  в  пізнанні  світу. Оскільки найвидатнішим філософом цього часу був 

Аристотель, першу революцію в науці назвали його іменем.  
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Історичний  зміст  цієї  революції  полягає  у  відокремленні  науки  від  

інших  форм пізнання та освоєння  світу, у створенні  норм отримання науково-

го знання.  

Від початку нової ери постійні війни, що знищували досягнення античної 

цивілізації, панування та ворожнеча релігій, переслідування інакомислення на 

багато століть стримали розвиток науки в Європі.  

Лише з другої половини XV ст., в епоху Відродження, починається період 

стрімкого розвитку природознавства як науки, початок якого (середина XV ст. 

– середина XVI ст.) характеризується накопиченням фактичного матеріалу про 

природу, отриманого емпіричними методами.  

Геоцентричну  систему побудови світу,  яку створив Птоломей (367 р. до 

н. е.–283 р. до н. е.), замінила  геліоцентрична М. Коперника (1473–1543 рр.),  

яку  закріпив  Г. Галілей  (1564–1642 рр.)  у опублікованій  ним 1630 року книзі 

«Діалог про дві найголовніші системи світу – Птолемеєву та Коперникову».  

Революційні процеси, що відбувались у науці в XVI–XIX ст., призвели до 

корінної зміни поглядів на навколишню дійсність. Саме тоді час були зроблені 

видатні відкриття в астрономії, фізиці, хімії, механіці, математиці, біології, гео-

логії.  

І. Ньютон  (1642–1727 рр.) відкрив закон усесвітнього тяжіння, М. Ломо-

носов  (1711–1765 рр.) – закон збереження маси в її хімічних перетвореннях, 

який довів  А. Лавуазьє (1743–1794 рр.).  

1698 року Т. Севері (1650 –1715 рр.) запатентував паровий двигун.  Його 

удосконалювали Т. Ньюкомен (1663–1729 рр.) та інші винахідники. Після знач-

ного удосконалення парового двигуна 1769 року  Джеймсом Уаттом  (1736–

1818 рр.)  поява його промислового зразка зумовила бурхливий розвиток про-

мисловості. 

1860 р. Ж. Ленуар  створив  двигун внутрішнього згоряння, який дав 

стрімкий розвиток техніки, зокрема транспорту. Були створені автомобілі та ба-

гато інших машин.  

Ч. Дарвін (1809– 1882 рр.)  розробив теорію еволюції, яка була опубліко-
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вана у книзі «Походження видів шляхом природного добору».   

Д. Менделєєв (1834–1907 рр.)  відкрив  фундаментальний закон періодич-

них співвідношень атомних ваг (Таблиця Менделєєва).  

Наприкінці XIX – на початку XX ст. у революції природознавства настала 

нова стадія.  

1897 р. Дж. Томсон (1856–1940 рр.)  відкрив електрон та ізотопи,  1900 р. 

М. Планк  (1858–1947 рр.) створив підґрунтя квантової механіки та виявив осо-

бливості радіоактивного випромінювання. 

У XX ст. розвиток науки характеризується дуже високими темпами, не-

чувані раніше в історії.  

На підставі досягнень математики, фізики, хімії, біології та інших наук 

набули розвитку молекулярна біологія, генетика, кібернетика та ін. 

Значно розвинулася техніка. Наступила космічна ера та відбувся швидкий 

розвиток електроніки.  

У сучасних умовах змінився характер наукового дослідження, підхід до 

вивчення явищ природи. Замість ізоляції окремих наук відбувається їх взає-

модія, проникнення одна в одну. Тепер будь-який об’єкт природи або явище 

вивчається у комплексі взаємопов’язаних наук.  

Сучасна наука характеризується бурхливим накопиченням знань. Історія 

ніколи не мала таких високих темпів розвитку. 

Стрімкі темпи розвитку науки в XX ст. стимулювали   створення   науко-

знавства, яке вивчає закономірності функціонування та розвиток науки, струк-

туру та динаміку наукової діяльності, економіку та організацію наукових дос-

ліджень, форми взаємодії її з іншими сферами матеріального і духовного життя 

нашого суспільства. 

 

1.3 Наукові установи України 

В Україні існує державна система організації та управління науковими 

дослідженнями. Вона дає можливість концентрувати та спрямовувати науку на 

розв’язання найважливіших завдань для розвитку держави. 
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Організація науки в Україні передбачає чотири основні сектори. 

1. Академічний – спрямований на забезпечення фундаментальних дослі-

джень, які сприяють отриманню нових знань, ідей та теорій; 

2. Вузівський – спрямований на забезпечення фундаментальних і прикла-

дних досліджень, які надають нові знання та розробки, придатні до практичного 

застосування; 

3. Галузевий – спрямований на проведення прикладних досліджень та 

здійснення розробок і нововведень; 

4. Виробничий – пов’язаний із запровадженням науково-технічних розро-

бок, удосконаленням техніки і технологій, завдяки чому здійснюються винахо-

ди, створюється нова техніка та нова продукція. 

Безпосередню наукову діяльність в Україні здійснюють: 

– науково-дослідні та проєктні установи та центри Національної Академії 

наук; 

– науково-дослідні установи системи галузевих академій наук; 

– науково-дослідні підрозділи та кафедри закладів вищої освіти (інститу-

тів, академій, університетів); 

– науково-дослідні, проєктні, конструкторські, технологічні та інші уста-

нови міністерств і відомств; 

– науково-дослідні,  проєктні установи та   центри  при промислових під-

приємствах та об’єднаннях; 

– науково-дослідні, конструкторські, технологічні та інші установи і 

центри, що створені на комерційній основі. 

Головний науковий центр України – Національна Академія наук.  

Мета діяльності Національної Академії наук України: 

 розвиток фундаментальних досліджень із провідних напрямів суспіль-

них і природничих наук; 

 здійснення перспективних наукових досліджень, безпосередньо 

пов’язаних з розвитком виробництва, передусім у визначальних галузях техніч-

ного прогресу; 
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 виявлення принципово нових можливостей науково-технічного прогре-

су і підготовка рекомендацій для їх застосування у народному господарстві;  

 вивчення та узагальнення досягнень світової науки та сприяння най-

більш повній їх реалізації у суспільній практиці. 

Науковими установами Національної Академії наук України є: 

– Національна наукова бібліотека ім. В. Вернадського;  

– Видавництво «Наукова думка»;  

– Центральний науково-природничий музей;  

– Центральний ботанічний сад.  

Для зміцнення зв’язків науки з виробництвом, посилення координації на-

укової роботи в установах Академії наук, міністерствах і відомствах України та 

закладах вищої освіти в Україні створено наукові центри.  Вони об’єднують усі 

наукові установи Академії наук за територіальним принципом.  

В Україні таких центрів шість: Донецький, Північно-Східний (Харків), 

Західний (Львів), Північно-Західний (Київ), Південний (Одеса), Придніпровсь-

кий (Дніпро).  

Окрім Національної Академії наук, в Україні діють галузеві академії на-

ук. 1996 року галузеві академії наук створили Всеукраїнську асоціацію акаде-

мій наук (ВУААН).  

Основними функціями ВУААН є: 

– підтримка всіма наявними засобами інтелектуально-фахової спільноти 

країни; 

– координація досліджень колективних членів ВУААН і об’єднання зу-

силь для спільної практичної реалізації наукових розробок; 

– надання допомоги державі в реформуванні та визначенні пріоритетів 

розвитку вітчизняної науки, розробці державної науково-технічної політики; 

– активне сприяння науковому співробітництву колективних членів   

ВУААН з академічними об’єднаннями в інших країнах, з діловими осередками 

України та іноземних держав. 
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 1.4 Суб’єкти наукової діяльності 

Суб’єктами наукової діяльності є: наукові установи, наукові організації, 

заклади вищої освіти  III–IV рівнів акредитації, громадські організації у сфері 

наукової та науково-технічної діяльності.  

Науково-дослідницьку діяльність проводять наукові працівники, які про-

фесійно  здійснюють наукові дослідження, мають відповідну кваліфікацію, під-

тверджену результатами атестації.  

Учений – це представник науки, який здійснює осмислену діяльність що-

до  формування наукової картини світу, чия наукова діяльність і кваліфікація в 

тій чи іншій формі набули визнані науковим співтовариством.  

Рівень кваліфікації наукових працівників засвідчується науковими ступе-

нями та вченими званнями.  

В  Україні  встановлено  два наукові ступені: кандидат наук і доктор на-

ук. Ученими званнями в Україні є старший науковий співробітник, доцент, 

професор. Наукову ступінь і вчене звання присвоюють спеціалізовані вчені ра-

ди та затверджує Вища атестаційна комісія (ВАК) України.  

ВАК являє собою державний орган, який здійснює керівництво атестаці-

єю наукових кадрів вищої кваліфікації, забезпечує єдність вимог до здобувачів 

наукових ступенів і наукових звань, контролює якість дисертаційних робіт, їх 

наукову та практичну цінність, водночас сприяючи формуванню наукового по-

тенціалу держави. 

 

1.5 Наукові дослідження та їх результати   

Наукове дослідження – це цілеспрямоване пізнання, результати якого є 

системою понять, законів і теорій. 

Мета наукового дослідження – це достовірне та всебічне вивчення 

об’єкта, процесу чи явища,  їх структури, зв’язків і відношень на підставі роз-

роблених наукових принципів і методів пізнання, отримання та впровадження у 

виробництво корисних результатів. 

Науковий напрям – це сфера досліджень наукового колективу, присвяче-
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на розв’язанню фундаментальних завдань у певній галузі науки. 

Сферою наукового напряму є комплексні проблеми та наукові теми.  

Проблема – це складне теоретичне чи практичне питання, що є ситуацією 

протилежних позицій пояснення яких-небудь явищ, об’єктів, процесів і потре-

бує адекватної теорії для її розв’язання. 

Тема – це наукове завдання, яке охоплює конкретну сферу наукового до-

слідження. 

Будь-яке наукове дослідження має свій об’єкт і предмет.  

Об’єкт дослідження – це процес чи явище, що спричиняє проблемну си-

туацію і вибране для вивчення.  

Предмет дослідження – усе те, що знаходиться в межах об’єкта дослі-

дження у визначеному аспекті розгляду. 

Наукові дослідження здійснюються для одержання наукового результату.   

Науковий результат – це нове знання, здобуте в процесі фундаменталь-

них або прикладних наукових досліджень і зафіксоване на носіях наукової ін-

формації у формі наукового звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового 

повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, нау-

кового відкриття тощо.  

Іноді отримані результати можуть сприяти науково-технічній революції.  

Науково-прикладний результат – це нове конструктивне чи технологіч-

не рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, яке впрова-

джене або може бути впроваджене у суспільну практику.  

Науково-прикладний результат може мати форму звіту, ескізного проєк-

ту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну про-

дукцію, натурного зразка тощо.  

До основних результатів наукових досліджень належать: 

– наукові реферати; 

– наукові доповіді на конференціях, нарадах, семінарах, симпозіумах; 

– звіти з науково-дослідної роботи. 

– дисертації; 
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– автореферати дисертацій; 

– депоновані рукописи; 

– монографії; 

– наукові статті; 

– аналітичні огляди; 

– авторські свідоцтва, патенти; 

– алгоритми та комп’ютерні програми; 

– підручники, навчальні посібники та ін. 

 

1.6 Порядок і правила виконання науково-дослідної роботи 

Науково-дослідну роботу виконують у певній послідовності.  

1. Вибір теми дослідження.  

2. Визначення мети та завдань досліджень.  

3. Визначення об’єкта та предмета дослідження.  

4. Формулювання назви роботи.  

5. Складання плану дослідження.  

6. Робота з літературою.  

7. Вибір методів досліджень.  

8. Організація умов проведення досліджень.  

9. Проведення досліджень.  

10.  Обробка результатів досліджень.  

11.  Формулювання висновків.  

12.  Оформлення роботи.  

Вибір теми дослідження. Вибір теми є одним з найважливіших і склад-

них етапів, оскільки для визначення її актуальності та стану вирішення питань 

потрібно  вивчити велику кількість наукової літератури та проаналізувати її. 

Потрібна також база та умови для проведення досліджень.  

Тема – це не тільки назва  наукової роботи,  а  й намічений  результат до-

слідження, який спрямований на вирішення конкретного питання.  

Це відображення наукової проблеми в її характеристиках, тому форму-
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лювання теми уточнює проблему, окреслює межі дослідження, конкретизує ос-

новний задум.  

Від удало вибраної теми залежить успіх всієї роботи.  

Для вибору теми основними  критеріями мають бути її актуальність, но-

визна, перспективність, наявність теоретичної та експериментальної баз для її 

виконання, зв’язок з потребами практичної діяльності, можливість упрова-

дження результатів дослідження, достатня кваліфікація виконавців. 

Розрізняють три види тем:  

– теми з проблематики, над якою працює певний колектив; 

– ініціативні теми;  

– замовлені теми.  

Замовлені теми зазвичай  пов’язані з проблемами функціонування галузей 

економіки, окремих структур, підприємств та організацій. 

Для виконання студентом магістерської роботи тему призначає випускова 

кафедра.  

Ініціативні теми пропонує студент, відповідно до інтересів магістранта, і 

подає до розгляду для визначення відповідності теми спеціальності та можли-

вості її виконання. Тема магістерської роботи має відповідати спеціальності та 

спеціалізації, за якою навчається студент.   

Вона погоджується з науковим керівником і керівником магістерської 

програми, розглядається та затверджується на засіданні випускової кафедри.  

Мета та завдання дослідження. Мету роботи формулюють коротко та 

чітко, визначаючи те основне, що має намір зробити дослідник, до якого кінце-

вого результату він прагне.  

Мета конкретизується та розвивається в завданнях дослідження. 

Визначаючи завдання, необхідно враховувати їх взаємний зв’язок. Кожне 

завдання визначає той аспект теми, що підлягає вивченню. Іноді неможливо 

розв’язати  одне завдання, не розв’язавши попередньо інше. Кожне поставлене 

завдання повинно мати розв’язання та відбивається в одному чи декількох пун-

ктах висновків. Розв’язання завдань має певну послідовність.  
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1. Обґрунтування сутності об’єкта дослідження.  

2. Аналіз реального стану предмета дослідження.  

3. Виявлення методів досягнення мети досліджень.  

4. Проведення досліджень.  

5. Узагальнення отриманих результатів досліджень.  

Завдання слід формулювати чітко та лаконічно.  

Зазвичай, кожне завдання формулюють у виді доручення: «Вивчити»..., 

«Розробити»…, «Виявити»…, «Установити»…, «Обґрунтувати»..., «Визначи-

ти»..., «Перевірити»...,  «Довести»... і т. д. 

Об’єкт та предмет дослідження. Відповідно до того, що тема роботи 

визначає предмет дослідження, необхідно насамперед установити об’єкт і пре-

дмет дослідження.  

Об’єктом дослідження може бути  процес  чи  явище, що досліджується.  

Об’єкт дослідження міститься у відповіді на питання: що розглядається? 

Предмет дослідження більш конкретний і він містить зв’язки та відно-

шення, що підлягають безпосередньому вивченню в цій роботі.  

Отже об’єктом є те,  що досліджується, а предметом – те, що в цьому 

об’єкті набуває наукового пояснення. Саме предмет дослідження визначає тему 

дослідження.  

Назва роботи. Визначивши тему та конкретні завдання, уточнивши 

об’єкт і предмет дослідження,  можна подати перший варіант формулювання 

назви роботи.  

Формулювати назву роботи необхідно коротко, відповідно до її змісту. 

Необхідно пам’ятати, що в назві має бути відображено предмет дослідження.  

Не допускається в назві роботи використання невизначених формулю-

вань, наприклад: «Аналіз деяких питань»..., а також штампованих як от: «До 

питання про»...,  «До вивчення»...,  «Матеріали до»...  

Одразу знайти повне та коротке формулювання назви роботи – справа не 

проста. Під час проведення досліджень та обробки їх результатів може виник-

нути нова, більш вдала назва роботи.  
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План дослідження. План дослідження являє собою намічену програму 

дій, що містить усі етапи роботи із зазначенням календарних термінів їх вико-

нання. План потрібен для того, щоб правильно організувати роботу та забезпе-

чити її цілеспрямованість. Окрім того, він дисциплінує й організує  працювати 

у визначеному ритмі.  

У процесі роботи первинно складений план за необхідністю можна дета-

лізувати, доповнювати та коригувати.  

Робота з літературою. Місце цього етапу визначено умовно, оскільки 

реально робота з літературою починається під час вибору теми роботи та про-

довжується до кінця її виконання. Під «літературним джерелом» розуміється 

документ, що містить інформацію (монографія, стаття, тези, книга, дисертації і 

т. д.), яку було використано. 

Ефективність  роботи  з  літературними  джерелами залежить від знання 

правил їх пошуку, вивчення та конспектування.  

Вибір методів дослідження. Вибір методів дослідження є дуже важли-

вим етапом наукової роботи, за допомогою якого отримують фактичний мате-

ріал, що є необхідною умовою досягнення зазначеної в роботі мети. Методи 

можна застосовувати в поєднанні, доповнюючи один одного.  

Організація умов проведення дослідження.  Організація дослідження 

пов’язана  з плануванням його проведення, що зумовлює послідовність усіх 

етапів роботи, а також з підготовкою обладнання, приладів, засобів, матеріалів 

тощо.  

Проведення дослідження. На цьому етапі роботи за допомогою вибраних 

методів проводять теоретичні та експериментальні дослідження. Результати до-

сліджень фіксують у журналі або в комп’ютері.  

Бажано під час досліджень проводити попередню обробку отриманих ре-

зультатів. Це дає змогу за необхідністю оперативно коригувати процедуру про-

ведення досліджень. 

Обробка результатів досліджень. Результати кожного дослідження ва-

жливо обробляти негайно після його закінчення, поки пам’ять експериментато-



 

23 
 

ра може підказати ті деталі, що не зафіксовані, але становлять інтерес для розу-

міння суті отриманих результатів.  

Під час обробки зібраних даних може виявитися, що їх недостатньо, або 

вони суперечливі й тому не дають підстав для остаточних висновків. У такому 

випадку дослідження потрібно продовжити з внесенням необхідних коректив і  

доповнень. Обробку доцільно почати з попереднім аналізом отриманих даних.  

Після складення та заповнення таблиць визначають точність вимірювань і 

будують графіки залежностей отриманих функцій. 

Формулювання висновків.  Висновки – це твердження, що відображають 

у короткій формі те нове, що отримане за результатами досліджень. У виснов-

ках певним чином повинне бути відображено розв’язання завдань досліджень.  

Частою помилкою є те, що автор залучає до висновків загальноприйняті в 

науці положення, що вже не потребують доказів.  

Оформлення роботи. Основне завдання задача цього етапу роботи – по-

дати отримані результати в загальнодоступній і зрозумілій формі, що дозволяє 

порівнювати їх з результатами інших дослідників і використовувати в практич-

ній діяльності. Оформлення роботи повинно відповідати вимогам до наукових 

звітів. 

Складати і оформлювати звіти з науково-дослідної роботи потрібно від-

повідно до вимог ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у галузі 

науки і техніки. Структура та правила оформлення».  

У звіті визначають наукову новизну й актуальність вибраної теми, мету і 

зміст поставлених  завдань,  формулюють об’єкт і предмет дослідження,  об-

ґрунтовують та описують вибрані методи досліджень, указують теоретичну 

значущість і прикладну цінність результатів досліджень.  

Актуальність теми оцінюється з огляду на її сучасність та соціальну зна-

чущість, вона створює проблемну ситуацію і ви пропонуєте її розв’язати.  

Від формулювання наукової проблеми та доказу того, що та частина цієї 

проблеми, що є темою НДР,  ще  не достатньо розроблена та освітлена в спеці-

альній літературі, логічно перейти до формулювання мети прийнятого дослі-
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дження, а також указати на конкретні завдання, які потрібно розв’язати відпо-

відно до цієї мети.  

Це звичайно виконують у вигляді переліку (вивчити..., описати..., устано-

вити..., виявити..., вивести… і т. д.).  

Формулювати ці завдання необхідно якомога ретельніше, оскільки опис 

їх розв’язання має скласти зміст розділів НДР.  

Це важливо також і тому, що заголовки таких розділів утворюються саме 

з формулювань завдань дослідження.  

Для повідомлення читачу НДР про стан розробки вибраної теми, склада-

ють огляд літератури, який сприяє висновку, що саме ця тема ще не розкрита 

(чи розкрита лише частково, чи не в тому аспекті і тому потребує подальшої ро-

зробки). Огляд літератури з теми має показати ґрунтовне ознайомлення зі спе-

ціальною літературою, уміння систематизувати джерела, виділяти суттєве, кри-

тично їх аналізувати, оцінювати раніше зроблене іншими дослідниками, визна-

чити головне в темі. Усі публікації, що взяті до розгляду, мають прямо та без-

посередньо стосуватися теми НДР. 

Обов’язковим елементом звіту також є формулювання посилання на ме-

тоди дослідження, що слугують інструментом для здобування фактичного ма-

теріалу як необхідна умова досягнення поставленої в роботі мети.  

У розділах основної частини НДР  докладно розглядаються методики до-

сліджень, їх проведення, опис отриманих результатів їх узагальнення та пояс-

нення. Усі матеріали, що не є особливо важливими для розуміння розв’язання 

наукового завдання, поміщають у додатки.  

Зміст звіту має точно відповідати темі НДР і цілком її розкривати. Розді-

ли повинні  бути стислими з логічно й аргументовано викладеним матеріалом.  

НДР закінчується висновками та рекомендаціями. Ця частина НДР вико-

нує призначення кінцівки, обумовленої логікою проведених досліджень.  

При цьому указується кінцевий результат, що ґрунтується на отриманих 

результатах, не тільки його наукова новизна та теоретична значущість, але і 

практична цінність.  



 

25 
 

Наукова новизна  виявляється в наявності теоретичних положень, що 

вперше сформульовані та змістовно обґрунтовані, впливають на розвиток науки 

і рекомендовані для  впровадження в практику.  

Наукова новизна НДР дає автору право для характеристики отриманих 

результатів використовувати поняття «уперше».  

Якщо автор робить посилання на будь-які запозичені  факти чи цитує ро-

боти інших авторів, то він повинний обов’язково вказати  посилання, звідки  

взято наведені матеріали. Не слід включати до бібліографічного списку ті робо-

ти, на які немає посилань у тексті, і які фактично не були використані.  

 

1.7 Науково-дослідницька діяльність студентів 

Участь студентів у науково-дослідних роботах сприяє підвищенню якості 

підготовки спеціалістів у закладі вищої освіти, здатних після закінчення на-

вчання самостійно розв’язувати складні практичні та наукові завдання на висо-

кому рівні досягнень науки. 

Тому саме у закладі освіти важливо прищепити студентам інтерес до нау-

кових досліджень, привчити їх уже на цьому етапі мислити самостійно. 

Отже, розвиток науки у вищій школі не лише змінює зміст і значення на-

вчальних дисциплін, а й підказує нові форми та методи проведення навчально-

го процесу.  

Як доводить практика, залучення до наукової роботи студентів стимулює 

їх до більш поглибленого засвоєння навчальних дисциплін, які вивчаються.  

Студенти не лише отримують найновішу наукову практичну інформацію 

від викладачів на лекційних та семінарських заняттях, лабораторних роботах і 

виробничих практиках, а й беруть участь у наукових дослідженнях.  

Отже, підвищення ефективності вузівських науково-дослідних робіт, за-

лучення до їх виконання студентів впливає і на якість підготовки спеціалістів 

вищої кваліфікації, адже  участь студентів у науково-дослідних роботах стиму-

лює їх до наукової роботи й після отримання диплома про вищу освіту.  

Завдяки цьому  вузівська наука має можливість омолоджувати наукові 
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кадри, оскільки приплив молодих учених здійснюється постійно.  

Ця особливість надає великі переваги вищій школі як щодо розвитку са-

мих досліджень, так і щодо підготовки наукових кадрів. 

Тому специфіка роботи закладів вищої освіти потребує не простого, а ор-

ганічного поєднання навчально-виховної та науково-дослідної роботи виклада-

чів, аспірантів і студентів.  

Цілеспрямоване виконання наукових досліджень у гуртках студентського 

наукового товариства, аспірантів і молодих учених у закладі вищої освіти спри-

яє формуванню усебічно розвиненої особистості фахівця, науковця.  

Організовує наукову роботу студентів випускова профільна кафедра, яка 

є базовим методичним центром з наукової роботи зі студентами. Для керівниц-

тва науковими дослідженнями вона призначає наукового керівника. 

Науково-дослідницька діяльність студентів включає в себе два взаємо-

пов’язані напрями: 

–  навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та 

методики наукової творчості; 

–  участь студентів у наукових дослідженнях наукової  проблеми за кафе-

дральною, факультетською чи вузівською програмами, що здійснюється під ке-

рівництвом професорів і доцентів. 

Зміст і структура науково-дослідницької діяльності студентів забезпечує 

послідовність засобів і форм її проведення відповідно до логіки навчального 

процесу, зумовлює наступність її від курсу до курсу, від кафедри до кафедри, 

від однієї  навчальної дисципліни до іншої, від одних видів занять до інших. 

Поступове збільшення обсягу та складності набутих студентами знань, 

умінь, навичок у процесі виконання ними наукової роботи забезпечує 

розв’язання таких основних завдань: 

– формування наукового світогляду, оволодіння методологією та мето-

дами наукового дослідження; 

– надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальніс-

тю, досягненні високого професіоналізму; 
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– розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у 

розв’язанні практичних завдань; 

– прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідної робо-

ти; 

– розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у своїй 

практичній роботі; 

– розширення теоретичного кругозору та наукової ерудиції майбутнього 

фахівця; 

– створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання у 

закладі вищої освіти резерву вчених, дослідників, викладачів. 

Науково-дослідницька діяльність студентів закладу вищої освіти здійс-

нюється за такими основними напрямами: 

– науково-дослідна робота, що є складовою навчального процесу і 

обов’язкова для всіх студентів (написання рефератів, підготовка до семінарсь-

ких занять, підготовка та захист курсових, дипломних робіт, виконання завдань 

дослідницького спрямування в період виробничої практики тощо); 

– науково-дослідницька робота студентів поза навчальним процесом  з 

участю у студентських наукових  гуртках і наукових роботах, що виконуються 

на кафедрах; 

– участь у роботі наукових конференцій з доповідями наукових робіт 

студентів; 

– написання тез наукових доповідей, публікацій наукових статей тощо.  

Студенти у курсових роботах із загальнотеоретичних і спеціальних дис-

циплін використовують елементи наукових досліджень у формі наукового по-

шуку, розробляють пропозиції, що містять елементи новизни з теми роботи; 

узагальнюють передовий практичний досвід, застосовують економіко-

математичні методи, комп’ютерну техніку, інформаційні технології.  

Проблеми наукового пошуку, відображені в курсових роботах студентів, 

мають знайти своє продовження у дипломній роботі. 

Кожний студент під час навчальної та виробничої практики, крім загаль-
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ного завдання, передбаченого програмою практики, виконує відповідно до своєї 

спеціальності  дослідні завдання, які видає випускова кафедра.  

Виконання завдання відображається в щоденнику в окремому розділі зві-

ту про проходження практики та може використовуватися для підготовки допо-

відей на конференції, інформаційних семінарах, під час написання курсових і 

дипломних робіт. 

Дипломна робота має містити елементи дослідницького пошуку, що ха-

рактеризує здатність і підготовленість студента теоретично осмислити актуаль-

ність вибраної теми, її науково-прикладну цінність, можливість проведення са-

мостійного наукового дослідження та застосування отриманих результатів у 

практичній діяльності базового підприємства, за матеріалами якого виконува-

лося дослідження.  

Тому тематика дипломних робіт має бути тісно пов’язана з тематикою 

науково-дослідних робіт кафедри, з інтересами підприємства, на базі якого сту-

дент виконує дипломну роботу. 

Тема, яку вибирає студент для дослідження, повинна бути пов’язана з ос-

новними напрямами розвитку галузі та науковими дослідженнями, які прово-

дяться у закладі вищої освіти.  

Відповідність вибраної теми за профілем навчання студента зумовлена 

найчастіше необхідністю використання основних результатів дослідження для  

написання курсових і дипломних робіт, звіту про практику, під час виступів на 

семінарах, конференціях тощо. 

Для вибору теми дослідження необхідно також урахувати можливості її 

розробки безпосередньо у закладі вищої освіти. Насамперед ідеться про той 

час, який студент зможе виділити на розробку тієї чи іншої теми з урахуванням 

усього навчального процесу. Окрім цього, повинні бути враховані всі можливо-

сті розробки теми з огляду на витрати матеріальних і фінансових ресурсів.  

Досвід показує, що велике значення у виборі теми студентом має ступінь 

її відповідності тематичній спрямованості науково-дослідної роботи відповід-

ної кафедри.  
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Наприклад, студент розробляє тему під керівництвом викладача, науково-

го керівника, отже він зможе отримати кваліфіковану допомогу лише тоді, коли 

цей викладач протягом  певного часу виконував дослідження з цього напряму. 

Окрім цього, у разі збігу наукових інтересів кафедри, викладача-

керівника наукового дослідження та студента значно підвищується інтерес до 

дослідження з боку студента, прискорюється процес пошуку методів роботи і 

впровадження результатів НДР.  

 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою наука та її яка мета?  

2. Як розвивалася наука та які визначають періоди розвитку науки? 

3. У чому полягає відмінність фундаментальних і прикладних наук?  

4. Яка в Україні існує державна система організації та управління науко-

вими дослідженнями?  

5. Хто є суб’єктами наукової діяльності? 

6. Що таке об’єкт і предмет наукового дослідження? 

7. Як формулюють мету роботи та завдання досліджень? 

8. Що є результатом наукового дослідження? 

9. Яка послідовність виконання науково-дослідної роботи? 

10. Як у закладах вищої освіти  організована науково-дослідницька діяль-

ність студентів?  

Література: 3, 13, 19, 23, 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

2 НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Науково-технічна інформація – це документована інформація, що вини-

кає в результаті наукового та технічного розвитку, яка потрібна керівникам, на-

уковим, інженерним і технічним працівникам у процесі своєї діяльності.  

Інформація є об’єктом збереження, передавання та перетворення в будь-

якій сфері людської діяльності.  

Наукове дослідження по своїй суті є процесом інформаційним: дослідник 

постійно збирає, обробляє, аналізує інформацію різного спрямування, сортує її, 

організує збереження, обмін (передавання). 

За всю історію розвитку людини накопичено величезна кількість інфор-

мації з пізнання людством навколишнього середовища, законів природи та сус-

пільства. Тому потрібна класифікація інформаційного забезпечення, системна 

організація її накопичення, зберігання та пошуку. 

 

2.1 Система науково-технічної інформації  

Систему науково-технічної інформації створено в Україні на початку 70-х 

років XX ст. Нині вона підпорядкована Міністерству освіти і науки України та 

включає в себе Український інститут науково-технічної та економічної інфор-

мації МОН України (УкрІНТЕІ) і регіональні центри науково-технічної та еко-

номічної інформації (ЦНТЕІ).  

Функції регіональних центрів НТІ також виконують дві установи недер-

жавної власності: Одеський інноваційно-інформаційниЙ центр «ІНВАЦ» та 

ЗАТ «Харківський ЦНТЕІ».  

Згідно із законодавством у сфері науково-технічної інформації головним 

завданням системи НТІ є створення державного ресурсу науково-технічної ін-

формації та здійснення на його підґрунті науково-інформаційної та аналітико-

консультаційної діяльності.  

Ця діяльність спрямована на формування державної інформаційної полі-

тики, інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку пріоритетних напря-
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мів науки, інноваційної діяльності в науці, інформаційно-консультаційного за-

безпечення, обслуговування тощо.  

Сукупний довідково-інформаційний фонд системи НТІ (з урахуванням 

фонду Державної науково-технічної бібліотеки (ДНТБ) нараховує понад          

1,2 млрд примірників опублікованих і неопублікованих документів, зокрема, 

патентну, нормативну та методичну документацію, публікації у сфері науки, 

освіти, виробництва тощо. На єдиній програмно-технологічній основі форму-

ються масиви електронних ресурсів НТІ та корпоративні бази даних. 

Український інститут науково-технічної та економічної інформації є го-

ловною організацією системи НТІ України. Він був заснований 1958 року як Ін-

ститут технічної інформації. 1966 року його перейменовано в Український нау-

ково-дослідний інститут науково-технічної інформації та техніко-економічних 

досліджень Держплану УРСР (УкрНДІНТІ). З грудня 1991 року він отримав на-

зву Український інститут науково-технічної та економічної інформації (УкрІН-

ТЕІ).  

Сьогодні УкрІНТЕІ є головним науково-дослідним інститутом України з 

питань:  

–  науково-технічної та економічної інформації, координації та науково-

методичної діяльності організацій системи науково-технічної інформації;  

–  формування електронних інформаційних ресурсів з науково-технічної 

діяльності;  

– прогнозно-аналітичних та інформаційних досліджень з науково-

технологічного та інноваційного розвитку;  

–  інформаційного забезпечення науково-технічної, інноваційної діяльно-

сті, трансферу технологій, організації виставкової роботи та проблем інтелекту-

альної власності;  

–  підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інформаційної та іннова-

ційної діяльності в Україні;  

–  міжнародного співробітництва у сфері науково-технічної інформації.  

Основні напрями діяльності: 
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–  формування електронних інформаційних ресурсів і баз даних у сфері 

НТД України;  

–  державна реєстрація та облік НДР, ДКР, технологій, захищених дисер-

тацій, наукових заходів України;  

–  науково-методичне забезпечення діяльності у сфері НТІ;  

–  інформаційно-аналітичне забезпечення користувачів НТІ;  

–  організація міжнародного співробітництва у сфері НТІ. 

 

2.2 Класифікація інформаційного забезпечення наукової діяльності 

Класифікація  інформаційного забезпечення спрямована на всебічне ін-

формування працівників, зайнятих у науково-дослідному процесі науково-

технічною інформацією. 

В Україні види видань за інформаційними ознаками регламентуються  

ДСТУ 3017: 2015 «Видання. Основні види. Терміни та визначення».  

Згідно з ДСТУ  3017: 2015 до основних наукових видань належать:  моно-

графія,  автореферат дисертації, препринти, тези доповідей і матеріали наукової 

конференції (з’їзду, симпозіуму),  збірник наукових праць.  

У збірниках наукових праць публікуються наукові статті наукових пра-

цівників. 

Усі види інформації, зафіксованої на матеріальних носіях (папері, магніт-

них носіях та ін.), розглядаються як документи, які розрізняють за змістом і 

особливостями узагальнення інформації. 

Завданням інформаційного забезпечення є інформування учасників нау-

ково-дослідного процесу про стан досліджуваних об’єктів, функціонування їх і 

відповідності нормативно-правовим актам та законодавству в господарському 

механізмі підприємств.  

Окрім того, інформаційне забезпечення є засобом комунікації науковців з 

питань, що стосуються їхньої професійної діяльності. 

Обсяги інформаційного забезпечення постійно збільшуються, що усклад-

нює їх організацію. 
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З урахуванням завдань інформаційного забезпечення та значення в нау-

ково-дослідному процесі в основу його класифікації покладено: 

– професійну інформаційну комунікацію; 

– пізнавальність інформації; 

– зміст інформаційного забезпечення. 

Розрізняють такі види професійної інформаційної комунікації наукових 

працівників:  

– робочу, що  здійснюється між членами підрозділу під час наукових до-

сліджень;  

– інформаційну пряму, що є інформацією про стан досліджуваних 

об’єктів і поведінки їх у динамічних процесах виробничої та фінансово-

господарської діяльності підприємств; 

– інформаційну непряму, що є інформацією про нормативно-правові ак-

ти, які регулюють поведінку досліджуваних об’єктів, методичних вказівок та 

інструкцій щодо виконання науково-дослідних процедур, службове листування 

тощо; 

– інформаційну опосередковану про виробничу та фінансово-

господарську діяльність підприємств однієї галузі і зіставлення їх з даними до-

сліджуваного підприємства, спеціальної, літератури, а також інформації радіо, 

телебачення та кіно. 

Професійна інформаційна комунікація ґрунтується на контактах праців-

ників, зайнятих у науково-дослідному процесі.  

В інформаційному контакті   дослідники  використовують принципи ін-

форматики – науки, яка вивчає будову та загальні властивості інформації, зако-

номірності її створення, перетворення, передавання та використання у різних 

сферах діяльності людини.  

За ступенем пізнавальності інформацію у науково-дослідному процесі 

поділяють на:  

– нову, яка відображує новизну запропонованого рішення або обґрунто-

вує причину недоліків, виявлених дослідженнями (наприклад, результати інве-
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нтаризації цінностей, факторного аналізу виконання плану виробництва і реалі-

зації продукції); 

– релевантну, яка раніше була в аналогах, прототипі (звітності про вироб-

ничу та фінансово-господарську діяльність підприємства).  

Експрес-інформацію поділяють на:  

– оглядову (міститься в оглядах наукових документів),  

– релевантну (укладена в описі прототипу наукової задачі),  

– реферативну (міститься в первинних наукових документах),   

– сигнальну (виконує функцію попереднього оповіщення),  

– довідкову (систематизовані короткі зведення в певній галузі знань).  

За змістом інформаційне забезпечення науково-дослідного процесу поді-

ляють на законодавче, планове і нормативно-довідкове, договірне, технологіч-

не, організаційно-управлінське та фактографічне: 

– законодавче  – це сукупність законів, які регулюють суспільні відноси-

ни і окремі законотворчі відносини, що є діяльністю вищих органів державної 

влади щодо видання законів.  

– планове та нормативно-довідкове – це сукупність інформації, яка є в 

планах економічного і соціального розвитку досліджуваного підприємства; но-

рми та нормативи витрачання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; 

утворення фондів та резервів для покриття фінансових ризиків; розміри плате-

жів до бюджету, із соціального страхування та ін.  

– договірне – це господарські угоди, контракти із суб’єктами підприєм-

ницької діяльності, складені досліджуваним підприємством і затверджені в 

установленому порядку. До них належать договори на поставку сировини, то-

варів, реалізацію продукції тощо. 

– технологічне – це технічна документація з технології виробництва про-

дукції, робіт і послуг, міждержавні та державні стандарти, технічні умови якос-

ті продукції, галузеві стандарти, проєктно-технічна документація та інші, які 

використовують на досліджуваному підприємстві: 

– організаційно-управлінське складається зі структури досліджуваного 
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підприємства, його юридично-правової, госпрозрахункової самостійності і ор-

ганізаційно-розпорядчих документів, затверджених вищою організацією, а та-

кож накази, розпорядження, службове листування з питань виробничої та фі-

нансово-господарської діяльності;  

– фактографічне – це сукупність економічних даних про факти (операції), 

які дійсно відбулися у виробничій і фінансово-господарській діяльності, відо-

бражені у первинних документах, облікових регістрах бухгалтерського, подат-

кового, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, а 

також у звітності про діяльність підприємства, корпорації. 

Описання прототипу має стосуватися лише тієї частини досліджуваних 

об’єктів, у якій виявлено недоліки у їх санкціонуванні, використанні або збере-

женні.  

Тому в наукових звітах, дисертаціях висвітлення цих об’єктів на підставі 

релевантної інформації має бути не стільки вичерпним, скільки достатнім для 

доказу істини. 

Відповідно  до  Закону  України  «Про  видавничу справу» від      

5.06.1997 № 318/97-ВР (зі змінами від 08.12.2016), Книжкова палата України 

здійснює державну бібліографічну реєстрацію та централізовану каталогізацію 

всіх без винятку видів видань, випущених в Україні, саме тому кожний примір-

ник видання повинен містити вихідні відомості.  

У бібліотеках та органах інформації застосовують такі універсальні сис-

теми класифікації та реєстрації: Універсальна десяткова класифікація (УДК), 

Міжнародна патентна класифікація (МПК), Міжнародний стандартний кни-

жковий номер (ISBN), Міжнародний стандартний номер періодично-

го видання (ISSN) та ін.  

В Україні використовували також бібліотечно-бібліографічну класифіка-

цію (ББК). Кабінет Міністрів України 22 березня 2017 р. вирішив перевести 

українські бібліотеки на використання універсальної десяткової класифікації 

(УДК) замість бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК). 
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2.3 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 

Універсальна десяткова класифікація (УДК) в Україні та більшості країн 

світу є обов’язковим реквізитом усієї книжкової продукції та інформації з при-

родничих і технічних наук.  

Правила ведення таблиць УДК та їхнього використання для індексування 

документів встановлені ДСТУ 6096:2009. «Універсальна десяткова класифіка-

ція. Структура, правила введення та індексування».  

Індекс УДК надає можливість максимально точно відобразити зміст до-

кумента та забезпечити в подальшому його швидкий і легкий багатоаспектний 

пошук не лише в Україні, а й у світі, незалежно від мови, якою документ було 

написано. 

Індекси УДК визначаються за виданнями україномовних таблиць «Уні-

версальної десяткової класифікації (УДК)», розроблення та актуалізацію яких 

здійснює Книжкова палата України.  

На сьогодні УДК є універсальним міжнародним засобом систематизації 

насамперед завдяки її десятковій індексації.  

Центральною частиною УДК є основні таблиці, що охоплюють усю 

сукупність знань і побудовані по ієрархічному принципі розподілу від 

загального до часткового з використанням цифрового десяткового коду. Інакше 

кажучи, за індексом УДК можна визначити, до якої тематики та виду 

літератури належить книга, не читаючи її.  

Індекс УДК визначають за темою (змістом) видання. Його основне 

завдання – максимально точно відобразити зміст видання та забезпечити в 

подальшому його швидкий і легкий пошук не лише в Україні, а й у світі.  

Індексування документів за УДК здійснюється в межах спеціально розро-

блених принципів, положень і правил – за методикою індексування. 

УДК складається з основних таблиць, допоміжних таблиць-визначників, 

алфавітно-предметного покажчика і методичних рекомендацій щодо система-

тизації.  

Відповідно до цієї класифікації всі галузі знань поділяють на 10 основних 
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класів (відділів), кожен з яких позначений арабськими цифрами від 0 до 9:  

Кожен з 10 основних класів (відділів) поділяють на 10 підрозділів і т. д.  

Наприклад, розділ «Інженерна справа. Техніка у цілому» має код 62.  

Підрозділ позначається індексом з трьох цифр, після яких ставлять крап-

ку, після якої – цифру, що позначає подальший поділ.  

Система таблиць УДК містить повні, галузеві та скорочені видання. Пов-

не видання УДК відображає всі розділи природничих і технічних наук. Основні 

таблиці містять індекси понять, специфічних для тієї чи іншої галузі знання.  

Допоміжні таблиці мають загальні визначники – індекси повторюваних 

понять, загальних для всіх або багатьох відділів, або спеціальні визначники, ха-

рактерні для певного відділу.  

Скорочені таблиці містять індекси всіх галузей в одному томі та призна-

чені для невеликих довідково-інформаційних фондів.  

Індекси УДК проставляють на каталожних картках Книжкової палати, а в 

книгах з природничих і технічних наук наводяться на звороті титульної сторін-

ки.  Індекси УДК проставляють також у виданнях усеукраїнських і галузевих 

органів НТІ. 

Для самостійного визначення індексів УДК можна використовувати он-

лайн-класифікатор. 

 

2.4 Міжнародна патентна класифікація (МПК) 

Під патентною документацією розуміють сукупність опублікованих і не-

опублікованих документів, що містить відомості про результати науково-

технічної діяльності, заявлених та визнаних винаходами, корисними моделями, 

промисловими зразками, а також відомості про права винахідників, патентовла-

сників, про реєстрацію промислових зразків і корисних моделей, відомості про 

стан та використання патентного фонду. 

Серед різних видів науково-технічної інформації патентна інформація за-

ймає особливе місце. Це найважливіше джерело технічної, економічної та пра-

вової інформації.  
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Розрізняють два види патентної документації: первинна та вторинна.  

До первинної документації належать повні описи до охоронних докумен-

тів (описи до заявок на винаходи, патентні описи, описи корисних моделей, 

промислових зразків, товарних знаків), а також витяги з них, що публікуються в 

офіційних бюлетенях і журналах патентних відомств.  

Основне завдання первинної патентної документації полягає в тому, щоб 

юридично чітко визначити межі та обсяг прав патентовласника або заявника.  

До вторинної документації належать матеріали переробки первинної па-

тентної документації (анотації, реферати, різні бібліографічні відомості, тема-

тичні добірки, огляди, покажчики).  

Щороку в країнах світу публікується близько 1 млн патентних докумен-

тів. За роки існування патентної системи в країнах світу опубліковано більше 

20 млн патентних документів.  

Практичне використання патентної літератури неможливе без її суворої 

класифікації. Для проведення патентного пошуку, визначення новизни винахо-

ду, рівня технічних рішень, патентної чистоти неможливо обійтися без темати-

чної класифікації документів.  

Історично в кожній промислово розвиненій країні створювалися свої сис-

теми класифікації винаходів.  

Найбільш поширеним органом з упровадження МПК є міжнародне бюро 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). У нашій країні МПК 

була введена як єдина державна класифікація патентної документації 1970 р. 

МПК охоплює всі галузі знань.  

Усі сфери матеріального виробництва в МПК поділяються на розділи, 

класи, підкласи, групи та підгрупи.  

Класифікація винаходів і розподіл описів винаходів до патентних і автор-

ських свідоцтв за тематичними рубриками необхідні для полегшення орієнтації 

в патентній документації та знаходження матеріалів, що задовольняють запит.  

На підставі класифікації винаходів проводять індексування та розстанов-

ку патентної документації у фондах її зберігання.  
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Зі збільшенням обсягу інформації, що міститься в патентній документації, 

класифікація винаходів стає все більш важливим засобом пошуку в патентних 

фондах.  

Вісім основних розділів МПК позначаються заголовними буквами латин-

ського алфавіту. Наприклад, «Механіка, освітлення, опалення, двигуни та насо-

си, зброя, боєприпаси, вибухові роботи» має код F.  

Кожен розділ може містити до 99 класів (від 01-го до 99-го). Класи позна-

чають індексом розділу з двома арабськими цифрами.  

Класи поділяють на підкласи, що позначаються латинською літерою.  

Підкласи у свою чергу поділять на групи. Поділ на групи дозволяє дифе-

ренціювати винаходи з певних питань, що полегшує їх пошук.  

Групи поділяються на підгрупи, які позначаються двома арабськими циф-

рами (рідше трьома). Підгрупи можуть бути підпорядковані між собою.  

Ступінь взаємної підпорядкованості підгруп усередині однієї групи вира-

жається зсувом тексту рубрики вправо та визначається кількістю точок перед 

текстом.  

 

2.5  Міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) і 

Міжнародний стандартний номер періодичного видання (ISSN)  

ІSBN – Іnternatіonal Standard  Book  Number (англ.),  Міжнародний 

стандартний книжковий номер (укр.),  застосовують у міжнародній практиці 

для однозначної ідентифікації книжкових видань. 

  ISSN – International Standard Serial Number (англ.), Міжнародний 

стандартний номер періодичного видання (укр.),  застосовують для  

однозначної  ідентифікації періодичних видань.  

Коди ІSBN та ISSN дозволяють ідентифікувати видання  в потоці 

документів, що полегшує його бібліографічну обробку, облік, читацький пошук 

і є  обов’язковим елементом вихідних відомостей видання.   

Відповідно до ДСТУ 3814:2013 «Інформація та документація. Видання. 

Міжнародна стандартна нумерація книг» код ISBN складається з абревіатури 
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цифр, що надають основні дані походження видання.  

Код ІSBN довжиною 13 цифр (або 10 цифр – для видань до 2007 року) мі-

стить префікс 978 або 979, відомості країни  походження чи групи країн, 

об’єднаних мовою видання (Україна має код 966 та код 617), код видавництва, 

унікальний номер видання, контрольну цифру (арабська від 0 до 9 чи римська 

X), що служить для перевірки правильності числової частини коду ІSBN.  

Наявність у виданні коду ІSBN є гарантією того, що книга видана офіцій-

но на відміну від УДК. 

Подібним чином формується і код ISSN за ДСТУ 4515:2006 «Інформація 

та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних ви-

дань». 

Ідентифікатори виданням призначають національні агентства у сфері мі-

жнародної стандартної нумерації книг. В Україні це Книжкова палата України. 

Усі ці індекси, коди й авторський знак складають видавничий пакет. 

 

2.6 Бібліографічний пошук  літературних  джерел  

Вивчення літературних джерел рекомендується здійснювати поетапно. 

1. Аналіз складу джерел інформації. 

2. Перегляд публікації для отримання загального уявлення про їх зміст. 

3. Вивчення тієї частини інформації, що має найбільший інтерес для дос-

лідника. 

4. Виписування (копіювання) з тексту фрагментів тексту, що найбільш 

зацікавили дослідника. 

5. Обробка отриманої інформації  (її критичний аналіз; вибір цитат; запис 

матеріалу у зручній для дослідника формі).  

Починаючи інформаційний пошук, варто відразу вирішити питання збе-

реження відібраних матеріалів та посилання на джерела інформації.  

Переглянути потрібно усі види джерел, зміст яких пов’язаний з темою 

дослідження. Варто під час пошуку інформаційного продукту, вивчаючи літе-

ратурні джерела, переглядати бібліографічні списки дисертацій, монографій, 
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що поміщаються в кінці роботи. Це важливо тому, що автори звітів, моногра-

фій, дисертацій під час свого дослідження вже проаналізували стан науки та 

практики в певній галузі знань. По суті справи вони створюють для дослідника 

готове інформаційне поле, на якому можна розставляти свої акценти. 

Стан вивченості теми доцільно почати з ознайомлення з інформаційними 

виданнями, мета випуску яких – оперативна інформація як про самі публікації, 

так і про найістотніші сторони їх змісту.  

Інформаційні видання на відміну від звичайних бібліографічних видань,  

оперують не тільки відомостями про досягнення видань, але й пов’язаними у 

них ідеями та фактами.  

Окрім оперативності публікації, їх вирізняють новизна  інформації, що 

повідомляється, повнота охоплення джерел і наявність довідкового апарату, що 

дозволяє швидко систематизувати і відшукувати документи.  

На сьогодні випуск інформаційних видань здійснюють інститути, центри 

і служби науково-технічної інформації, що охоплюють усі галузі народного го-

сподарства.  

Основну масу посібників зазначених вище інститутів і організацій поді-

ляють на три види таких видань:  

– бібліографічні,  

– реферативні,  

– оглядові.  

Бібліографічні видання містять упорядковану сукупність бібліографічних 

описів, що повідомляють фахівцю, де він може знайти те, що видано з питання, 

яке його цікавить. Бібліографічний опис тут виконує дві функції. З одного боку, 

він повідомляє про появу документа (сигнальна функція), а з іншого боку – по-

дає необхідні відомості для його виявлення (адресна функція).  

З бібліографічних описів складають бібліографічні покажчики та бібліог-

рафічні списки.  

Ці  видання з максимальною повнотою висвітлюють вітчизняну та зару-

біжну літературу. Їх вирізняють оперативність підготовки у порівняно короткі 
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терміни з моменту виходу публікації до моменту відображення її в покажчику.  

Найбільш значним бібліографічним покажчиком є «Сигнальна інформа-

ція» (СІ).  

Мета такого видання – швидко інформувати спеціалістів про нові публі-

кації у світовій науці та техніці. Саме на ці видання покладена функція випере-

джального повідомлення читачам про інформацію, яка щойно вийшла у науко-

вій і технічній літературі та являє собою переважно систематизовану інформа-

цію, що випускається у вигляді бюлетенів, тематика яких охоплює майже всі 

галузі світової науки та техніки.  

Реферативні видання містять публікації рефератів, що включають у себе 

скорочений виклад змісту первинних документів (чи їхніх частин) з основними 

фактичними відомостями і висновками.  

До реферативних видань належать реферативні журнали, реферативні 

збірники, експрес-інформація, інформаційні листки.  

Реферативні збірники являють собою періодичні чи неперіодичні видан-

ня, що містять реферати неопублікованих документів. Їх випускають централь-

ні галузеві інститути науково-технічної інформації та  техніко-економічних до-

сліджень. Такі видання зазвичай є вузько тематичними.  

Експрес-інформація (ЕІ) – це періодичне видання журнальної чи листової 

форми, що містить розширені реферати опублікованих закордонних матеріалів і 

неопублікованих вітчизняних документів, що потребують оперативного висвіт-

лення.  

Реферати містять усі основні дані першоджерел, що супроводжуються 

рисунками (графіки, схеми, діаграми, фотографії) і таблицями, а також теоре-

тичними положеннями, унаслідок чого немає необхідності звертання до оригі-

налу.  

Потреба в інформації, що сприяє упровадженню досягнень науки та тех-

ніки у виробництво, сприяє поширенню інформаційних листків – оперативних 

друкованих видань, які містять реферати, що відбивають інформацію про пере-

довий виробничий  досвід чи науково-технічні досягнення.  
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До оглядових видань належать огляд з однієї проблеми, напряму та збір-

ник оглядів. Огляди узагальнюють відомості, що містяться в первинних доку-

ментах,  є вищим ступенем їх аналітико-синтетичної обробки. Такі видання за-

звичай повідомляють про стан розвитку певної галузі науки чи практичної дія-

льності, відбиваючи все нове, що зроблено в ній за визначений час.  

Для полегшення роботи з патентною документацією різних країн і для 

зручності створення бази даних патентних документів, для їх автоматизованого  

пошуку Всесвітньою організацією інтелектуальної власності розроблений стан-

дарт щодо  бібліографічних даних, відповідно до якого кожному елементу біб-

ліографічної частини опису винаходу присвоюють певний цифровий код, на-

приклад: (11) – номер авторського свідоцтва або патенту, (19) – код країни пуб-

лікації, (21) – реєстраційний номер заявки, (22) – дата подання заявки і т. д.  

Це полегшує визначення прізвищ, дат, класифікаційних позначень навіть 

без знання мови, на якій опублікований патент.  

Патентні відомства більшості країн світу видають патентні бюлетені, що 

містять відомості про винаходи, промислові зразки, корисні моделі та товарні 

знаки.  

У нашій країні офіційний бюлетень видається з 1924 року.  

На сьогодні він виходить у вигляді таких видань: «Винаходи і корисні 

моделі», «Промислові зразки», «Товарні знаки і найменування місць походжен-

ня».  

Основні розділи бюлетеня «Винаходи і корисні моделі»:  

– заявки на винаходи;  

– винаходи (патенти);  

– авторські свідоцтва та патенти, що раніше не публікувалися;  

– відомості про зміну правового статусу;  

– систематичний покажчик патентів (за класами МПК) і нумераційний 

покажчик заявок на винаходи.  

Інформацію про винаходи наведено  в порядку номерів  патентів і відпо-

відно до індексів МПК. До того ж, до кожного винаходу вказано код виду до-
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кумента, номер патенту, індекси МПК та УДК, реєстраційний номер заявки, да-

та її подання, заявник, автор винаходу і його назва, формула винаходу. Для 

ілюстрації формул наведено креслення. Бібліографічні дані позначені цифро-

вими кодами.  

У бюлетені містяться відомості про зміни у складі заявників і авторів, на-

звах або формулах винаходів, про анулювання охоронних документів та інші 

відомості про зміни, що вносяться до державних реєстрів.  

Періодичність видання бюлетеня – 4 рази на місяць.  

За матеріалами патентних бюлетенів США, Німеччини, Японії, Франції, 

Великобританії, Швейцарії, Європейського патентного відомства, у нашій краї-

ні випускається реферативне видання «Винаходи країн світу», яке є основним 

джерелом реферативної інформації про винаходи зарубіжних країн російською 

мовою. Видання ведеться за тематичними випусками. 

На сьогодення великі можливості з пошуку інформації надають Інтернет 

ресурси. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою науково-технічна інформація? 

2. Яка система науково-технічної інформації створена в Україні? 

3. Як класифікують інформаційне забезпечення наукових досліджень? 

4. Що являє собою та для чого призначена універсальна десяткова класи-

фікація (УДК)? 

5. Що являє собою  та для чого призначена міжнародна патентна класифі-

кація (МПК)? 

6. Що являє собою та для чого призначений міжнародний стандартний 

книжковий номер (ISBN)? 

7. Що являє собою та для чого призначений міжнародний стандартний 

номер періодичного видання (ISSN)? 

8. Як здійснюється бібліографічний пошук  літературних  джерел? 

Література: 6, 7, 11,12, 18, 24, 28 – 33. 
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3 МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1 Основні поняття про методологію наукових досліджень  

Методологія науки (methodos – спосіб, метод і logos – наука, учення, 

знання) – це навчання про принципи, форми та способи наукового отримання 

знань. 

Метод дослідження – це спосіб дослідження для одержання нового 

знання застосуванням раніше добутого знання. 

Методика дослідження – це правила використання методів, прийомів та 

способів для проведення дослідження.  

Техніка досліджень – це сукупність спеціальних прийомів для викорис-

тання того чи іншого методу. 

Процедура досліджень – це послідовність дій та способів організації до-

сліджень. 

Питання методології досить складне, а поняття «методологія» тлумачить-

ся по-різному.  

Багато зарубіжних наукових шкіл не розмежовують методологію та мето-

ди дослідження. Найчастіше методологію тлумачать як сукупність прийомів 

дослідження, форм і способів науково-дослідної діяльності, що застосовуються 

в будь-якій науці.  

У вітчизняній науковій спільноті методологію розглядають як учення про 

методи пізнання або систему наукових принципів, на основі яких ґрунтується 

дослідження та здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, методів, 

прийомів пізнання навколишнього світу. 

Основне завдання методології полягає в забезпеченні евристичної форми 

пізнання системно строго вивірених та підтверджених апробацією принципів, 

методів, правил і норм.  

Не кожен дослідник може створити власну, оригінальну методологію на-

укового дослідження, яка мала б достатньо послідовників, щоб можна було зая-

вити з повною підставою про створення особистої наукової школи.  
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Тому основна частина дослідників використовує сучасні перевірені мето-

дологічні прийоми для досягнення наукових результатів. Застосування науково 

обґрунтованих методів слід розглядати як умову отримання нових знань і 

об’єктивної достовірної інформації результатів дослідження.  

 

3.2 Методи наукових досліджень 

В історії людства існували різні філософські принципи підходу до пі-

знання та пояснювання навколишнього світу. Часто ці підходи взаємно проти-

лежні, тому по-різному трактувалися схожі явища.  

Основні принципи підходу до пізнання та пояснювання оточуючого світу 

були сформовані ще в античні часи. Вже тоді набули застосування діалектика 

та метафізика як методи пізнання світу.  

Діалектика та метафізика – два протилежні методи наукового розуміння 

дійсності природи та суспільства.  

Вони по-різному описують не тільки розвиток, але і зв’язки предметів і 

явищ, що виникають і існують у світі.  

Діалектика – це метод розуміння  та пізнання дійсності природи та сус-

пільства у взаємному зв’язку між явищами та процесами, якісному різноманіт-

тю їх форм розвитку.  

Діалектика, як метод  пізнання навколишнього світу,  його розвитку ґрун-

тується на принципах  матеріальної єдності світу (світ, предмети і явища мають 

єдину матеріальну основу, що матерія первинна та вічна, а дух вторинний).   

Діалектика визначає здатність мислення людини пізнавати та пояснювати   

цей світ, досліджувати явища у загальному зв’язку взаємодій та адекватно відо-

бражати його властивості.   

Метафізика – це метод, що розглядає явища ізольовано один від одного 

без їх взаємного зв’язку. Метафізика, як спосіб пізнання всього сущого, має 

штучне походження, об’єкти розглядаються без урахування постійних змін їх 

розвитку. У сучасній метафізиці зовсім не враховуються взаємозв’язки між 

предметами та їхні внутрішні протиріччя. 
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Сучасна наука ґрунтується на діалектичному методі.  

Діалектика  є знаряддям пізнання у всіх галузях науки та на всіх етапах 

наукових досліджень. 

Методів пізнання об’єктивної дійсності дуже багато.  

В основу будь-якого  наукового методу повинно бути покладено три ос-

новні принципи:  

– об’єктивність;  

– систематичність;  

– відтворюваність. 

Об’єктивність – це принцип, що не дозволяє досліднику впливати на 

процес наукового пізнання своїм суб’єктивним поданням.  

Систематичність – це принцип упорядкованості науково-пізнавальної 

діяльності, коли процес дослідження виконується системно та упорядковано.  

Відтворюваність – це принцип одержання несуперечливих даних і унас-

лідок  повторення (відтворювання) іншими дослідниками вони мають такі самі 

результати. Якщо результати не відтворюються, то вони ненадійні і, отже, не 

можуть уважатися достовірними.  

Сучасна система наукових методів дуже різноманітна.  

У кожній галузі застосовують свої конкретні наукові методи, що обумов-

лені особливістю об’єкта дослідження. Однак часто методи, що характерні для 

певної конкретної науки, застосовують і в інших науках. Це відбувається тому, 

що об’єкти досліджень цих наук підкоряються також і законам цієї науки.  

Правильний вибір методів дослідження потребує їх класифікації. Але на 

сьогодні немає єдиного підходу не тільки  до визначення самого поняття «ме-

тод дослідження», а й до класифікації методів. 

Існує класифікація методів за рівнем: 

1-й  рівень  (вищий) – філософський,  або  рівень  філософської  методо-

логії. Він включає в себе загальні принципи пізнання світу. 

2-й  рівень – загальнонауковий.   Цей  рівень  включає  в  себе  всі  теоре-

тичні  концепції, що застосовуються до всіх або до більшості наук.  
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3-й  рівень – конкретно-науковий.  Він являє сукупність методів, що за-

стосовуються у тій чи іншій науці.  

 4-й  рівень – технологічний.  Цей рівень містить  сукупність методик  і 

технік  дослідження,  тобто  набір  процедур під час проведення наукових дос-

ліджень. 

За іншим підходом до формування класифікації за рівнем всі методи по-

діляють на три групи: філософські, загальнонаукові та конкретно-наукові. Існує 

також класифікація, за якою всі методи поділяють на дві групи  – загальнонау-

кові та спеціальні.  

Під час виконання наукової роботи технічного спрямування, насамперед 

проводять теоретичні та експериментальні дослідження. Тому більшість учених 

усі методи поділяють на дві групи: методи теоретичних досліджень (логічний, 

аксіоматичний, гіпотетичний, ідеалізація, конкретизація,  аналіз, синтез, моде-

лювання,  індукція, формалізація)  і методи емпіричних досліджень (спостере-

ження, експеримент, вимірювання і порівняння, опитування, тестування).  

Деякі з цих методів можуть бути застосовані як для проведення теоретич-

них, так і для проведення експериментальних досліджень, оскільки емпіричний 

і теоретичний рівні пізнання взаємопов’язані та взаємозалежні.  

Гіпотези та теорії формуються в процесі теоретичного осмислення науко-

вих фактів, статистичних даних, одержуваних на емпіричному рівні.  

 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою методологія наукових досліджень? 

2. Що таке метод і методика наукових досліджень? 

3. Які є базові методи пізнання дійсності природи та суспільства? 

4. На якому методі ґрунтується сучасна наука?  

5. На яких принципах ґрунтуються методи наукових досліджень? 

6. За якими ознаками класифікують методи досліджень?  

Література: 13, 15, 16, 19, 22, 25–27. 
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4 МЕТОДИ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

4.1 Теорія як система наукових знань 

Теорія (гр. θεωρία  – розгляд, дослідження) – це система наукових знань, 

що описує та пояснює закономірні зв’язки явищ і сукупність узагальнених по-

ложень, які об’єднані в єдине ціле, що і є наукою.  

Основною ознакою теоретичних досліджень є мислення переважно з ви-

користанням відомих законів, теорій, понять та інших концепцій.  

Особливість теоретичного дослідження полягає у використанні абстракт-

них уявлень, ідей і положень, які безпосередньо стосуються процесу практич-

ного пізнання.  

Закон (природи) – це сформульоване твердження, що описує зв’язок між 

предметами, явищами або процесами, що випливає з їх внутрішньої природи, 

має докази та ґрунтується на емпіричному спостережені за поведінкою природ-

них тіл і явищ.  

Якщо наукове твердження ще не недоказане, то це є наукова гіпотеза. 

Гіпотеза – це наукове припущення, висунуте для пояснення яких-небудь 

явищ та є неперевіреним науковим твердженням.  

Розробляючи гіпотезу науковець повинен обґрунтовано пояснити  проце-

си чи явища, що раніше були незрозумілими чи недостатньо вивченими, 

пов’язати різні явища.  

Теоретичний рівень дослідження  пов’язаний з глибоким аналізом фактів, 

проникненням у сутність досліджуваних явищ, з пізнанням і формулюванням у 

якісній і кількісній формі законів з поясненням досліджуваних явищ.  

Виявити стрижень досліджуваного процесу, науково узагальнити велику 

кількість даних досліджень неможливо без теоретичного творчого мислення. 

Під час проведення теоретичних досліджень учений повинен проявляти твор-

чість, логіку, інтуїцію. Творчий процес надає можливість оптимізувати  процес 

переконструювання об’єкта мислення.  

Творче рішення часто не укладається в заздалегідь намічений план.  
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Іноді оригінальні рішення з’являються раптово, після, здавалося б, трива-

лих і марних спроб. Власні творчі думки, оригінальні рішення виникають тим 

частіше, чим більше зусиль, часу витрачається на постійне обмірковування 

об’єкта дослідження, чим більше науковця захоплює дослідницька робота.  

Успішне виконання теоретичних досліджень залежить не тільки від кру-

гозору, наполегливості та цілеспрямованості науковця, а й від того, якою мірою  

він володіє методами наукового дослідження. Процес удосконалювання  мето-

дів сприяє своєрідному, оригінальному рішенню. Оригінальність виявляється в 

самостійній, неповторній думці про процес чи явище.  

Опис фізичної сутності досліджуваного явища чи процесу є підґрунтям 

для теоретичних розробок. Такий опис має висвітлювати суть процесу та ґрун-

туватися на законах. Для цього дослідник повинен знати класичні закони при-

родничих наук, що пов’язані з темою наукового дослідження та вміти їх вико-

ристовувати.  

Теоретичні методи наукового пізнання більш чітко виявляються в мис-

ленні,  оскільки воно  є активним процесом,  здатним узагальнити та відбити 

реальну дійсність, пройшовши шлях від мислення  до конкретного розуміння 

досліджуваного явища чи процесу.  

Теоретичне дослідження має кілька стадій:  

– вибір проблеми;   

– ознайомлення з відомими рішеннями;  

– відмова від відомих способів розв’язання аналогічних завдань;  

– перегляд різних варіантів розв’язання;  

– розв’язання проблеми.  

Перевірка істинності положень теорій – прямий експеримент («практика 

– критерій істини»).  

Однак часто теорію не можна перевірити прямим експериментом (напри-

клад теорію про виникнення життя на Землі) або така перевірка занадто складна 

чи витратна. Тому такі теорії перевіряються не прямим експериментом, а моде-

люванням.  
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4.2 Методи досліджень 

До теоретичних методів досліджень відносять наступні методи: історич-

ний, логічний, аксіоматичний, гіпотетичний, ідеалізацію, конкретизацію, аналіз, 

синтез, індукцію, дедукцію, моделювання, формалізацію та ін.   

Особливе значення для теоретичних дослідженнях мають методи аналізу 

та синтезу. Методи аналізу та синтезу взаємозалежні. При аналізі явищ і проце-

сів виникає потреба розглянути велику кількість чинників (ознак). Важливо 

уміти визначити головне. У цьому випадку може бути застосований метод ран-

жирування, за допомогою якого вилучають усе другорядне, що суттєво не 

впливає на досліджуване явище.  

Цей метод передбачає посилення основних та послаблення другорядних 

чинників, дозволяє вивчати головні особливості процесів і явищ за однакових 

умов.  

Процес установлення загальних властивостей і ознак предмета називають 

узагальненням. Узагальнення  –  це процес уявного переходу від одиничного до 

загального, від менш загального, до більш загального. У цьому процесі можуть 

бути визначені певні ознаки (абстрактно-загальне) або суттєві (конкретно-

загальне, закон). 

Історичний метод  – це  дослідження явищ і подій у хронологічній пос-

лідовності, щоб відкрити їх внутрішні зв’язки та закономірності розвитку. Ос-

новна мета такого дослідження полягає у виявленні внутрішніх і зовнішніх 

зв’язків, закономірностей, протиріч. У технічних науках історичний метод за-

стосовують при вивченні основних етапів розвитку та формування тих чи ін-

ших галузей науки і техніки. 

Логічний метод  – це логічне відтворення історії досліджуваного об’єкта, 

під час якого історія звільняється від усього випадкового, несуттєвого, тобто це 

начебто історичний метод, але звільнений  від його історичної форми.  

Починати дослідження доцільно з використання аксіоматичного методу. 

Аксіоматичний метод  – це метод розгляду на підставі вихідних поло-

жень, що не вимагають доказів, оскільки вони є очевидними. Такі положення 
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називають аксіомами чи постулатами.  

З аксіом за   визначеними правилами   будують   систему теоретичних до-

сліджень. Сукупність вихідних аксіом і виведених на підставі них суджень 

утворює аксіоматично побудовану теорію. Але частіше неможливо побудувати 

теорію, використовуючи лише аксіоматичний метод. Тоді застосовують гіпоте-

тичний метод. 

Гіпотетичний метод  – це метод, що ґрунтується на розробці гіпотези, 

яка містить елементи новизни й оригінальності.  

Гіпотеза – це наукове припущення (неперевірене наукове твердження), 

висунуте для пояснення яких-небудь явищ.  

Недоведену та не спростовану гіпотезу називають відкритою проблемою.  

Будь-яка гіпотеза розглядається як первинна канва та є підґрунтям для 

досліджень. Вона може підтвердитися або не підтвердитися.  

Гіпотеза  повинна повніше  та краще пояснювати явища і процеси, підт-

верджуватися експериментально та відповідати загальним законам діалектики 

та природознавства. Цей метод дослідження найбільш розповсюджений у прик-

ладних науках. 

Гіпотеза складає суть, методологічну засаду, теоретичне передбачення, 

стрижень теоретичних досліджень. Як керівна ідея всього дослідження, вона 

визначає напрямок і обсяг теоретичних розробок.  

Сформулювати найбільш чітко та повно робочу гіпотезу зазвичай склад-

но. Від того, як сформульована гіпотеза, визначається ступінь її наближення до 

остаточного теоретичного рішення теми, тобто  трудомісткість і тривалість тео-

ретичних розробок.  

Успіх залежить від ємності зібраної інформації, поглибленого творчого 

аналізу, послідовності, цілеспрямованості та методичних висновків за результа-

тами аналізу, чітко сформульованих цілей і завдань дослідження, досвіду й 

ерудиції науковця. 

На стадії формулювання гіпотези теоретичну частину необхідно поділити 

на окремі питання, що дозволить спростити її опрацювання.  
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Для опрацювання кожного питання використовують теоретичні дослі-

дження, виконані різними авторами й організаціями.  

Розв’язання будь-якої наукової проблеми передбачає висування різних 

припущень.  

Гіпотеза не повинна суперечити вже наявним фактам і повинна бути підт-

верджена, або спростована. Процес установлення істинності  гіпотези чи теорії 

досягається в результаті її емпіричної перевірки (верифікації).   

У технічних науках необхідно прагнути до застосування математизації 

висунутих гіпотез, тобто використовувати специфічні методи досліджень. 

Це передусім метод ідеалізації.  

Ідеалізація – це розумова процедура, пов’язана з утворенням абстрактних 

(ідеалізованих)  об’єктів, насправді  принципово  не  здійсненних («точка», 

«ідеальний газ», «абсолютно чорне тіло» і т. п.). 

Метод ідеалізації (абстрагування) широко застосовують під час теоретич-

них досліджень. Це  відволікання від другорядних чинників для того, щоб зосе-

редитися на найважливіших особливостях досліджуваного явища.  

Доцільність використання ідеалізації визначається такими обставинами. 

По-перше,  ідеалізація  доцільна  тоді,  коли  підлягають  дослідженню 

реальні об’єкти, досить складні для наявних засобів теоретичного, зокрема ма-

тематичного аналізу. 

По-друге, ідеалізацію доцільно використовувати в тих випадках, коли не-

обхідно вилучити деякі властивості, зв’язки досліджуваного об’єкта, без яких 

він існувати не може, але які затьмарюють протікання у ньому процесів. 

По-третє, застосування ідеалізації доцільно тоді, коли    вилучають з роз-

гляду властивості, сторони зв’язку досліджуваного об’єкта, що не впливають на 

його сутність у межах цього дослідження. 

Основне позитивне значення ідеалізації, як методу наукового пізнання, 

полягає в тому, що одержувані на підставі цього теоретичні результати дозво-

ляють потім ефективно досліджувати реальні об’єкти та явища. 

Процес абстрагування в системі логічного мислення тісно пов’язаний з 
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іншими методами дослідження, насамперед з методом конкретизації. 

Метод ідеалізації та метод конкретизації, незважаючи на свою протилеж-

ність, взаємодоповнюють один одного. 

Конкретизація – це метод наукового пізнання, за допомогою якого ви-

значають суттєві властивості, зв’язки та відношення предметів або явищ. 

У процесі пізнання думка спрямована від абстрактного, вужчого за скла-

дом поняття,  до конкретного поняття з аналізом отриманих результатів.   

Аналіз – це метод наукового пізнання, в основу якого покладено проце-

дуру уявного чи реального розподілу предмета на його складові частини.  

Розподіл – це перехід від вивчення цілого до вивчення його частин, що 

здійснюється завдяки абстрагуванню.  

Аналіз є складовою частиною будь-якого наукового дослідження і є пер-

шою його стадією, коли дослідник від опису окремої частини досліджуваного 

об’єкта розпочинає виявлення його побудови, складу, властивостей і ознак.  

Синтез – це об’єднання пізнаних у результаті аналізу елементів у єдине 

ціле. Метод синтезу дозволяє узагальнювати поняття, закони, теорії.  

Синтез – протилежний  метод, що полягає в дослідженні явищ в цілому 

внаслідок об’єднання пов’язаних один з одним елементів у єдине ціле.  

Методи аналізу та синтезу взаємозалежні, їх однаково використовують у 

наукових дослідженнях.  

Важливим для виконання теоретичних досліджень є загальнонаукові ме-

тоди індукції та дедукції – руху думки від одиничного (досвіду, фактів)  до за-

гального (їхніх узагальнення у висновках) і навпаки – сходження процесу пі-

знання від загального до одиничного. 

Індукція – це процес виведення загального положення зі спостереження 

низки часткових одиничних фактів, тобто пізнання від часткового до загально-

го.  На практиці найчастіше  застосовують  неповну індукцію, що припускає 

висновок про всі об’єкти безлічі на підставі пізнання лише частини об’єктів.  

Дедукція – це процес аналітичного міркування від загального до частко-

вого чи менш загального. Вона тісно пов’язана з узагальненням.  
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Якщо вихідні загальні положення є встановленою науковою істиною, то 

методом дедукції завжди буде отриманий достовірний висновок.  

Особливо велике значення дедуктивний метод має в математиці. Матема-

тики оперують математичними абстракціями та будують  свої судження на за-

гальних положеннях. Ці загальні положення застосовують для розв’язання кон-

кретних завдань.  

Моделювання – це метод дослідження визначених об’єктів за допомогою 

відтворення їхніх характеристик на іншому об’єкті-моделі, що являє собою 

аналог того чи іншого фрагмента дійсності (речового чи розумового) - оригіна-

лу моделі. Аналогія – це правдоподібний висновок про подібність двох  пред-

метів чи явищ у будь-якій ознаці, на підставі встановленої їхньої подібності в 

інших ознаках. Аналогія з простим дозволяє зрозуміти більш складне.  

Моделі можуть бути реальними (матеріальними), наприклад моделі авто-

мобілів, і ідеальними (абстрактними), створювані засобами мови (як природної 

людської мови, так і спеціальних мов, наприклад математики).  

У цьому випадку ми маємо математичну модель. Звичайно це система рі-

внянь, що описує взаємозв’язок у досліджуваному процесі. 

Формалізація – це метод, що полягає у  використанні формул і спеціаль-

ної символіки для опису реальних об’єктів. Такий опис явища дозволяє інстру-

ментами математики встановити закономірності процесів, що досліджуються.  

Важливою перевагою цього методу є можливість проведення досліджен-

ня певного об’єкта суто формально, шляхом без безпосереднього звертання до 

цього об’єкта. Інша перевага формалізації полягає в забезпеченні стислості та 

чіткості запису наукової інформації, що відкриває великі можливості для опе-

рування нею.   

 

4.3 Наукове моделювання  

Моделювання припускає проведення досліджень на іншому об’єкті, що є 

замінником досліджуваного об’єкта чи явища.  

Використання методу моделювання зумовлена тим, що іноді дослідити 
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безпосередньо об’єкт чи явище неможливо або занадто витратно і недоцільно.  

Об’єкт-замінник називають моделлю, а об’єкт дослідження – оригіналом 

чи прототипом. При цьому модель є таким замінником прототипу, який дозво-

ляє одержати достовірні результати про оригінал.  

Отже, сутність моделювання, як методу пізнання, полягає в заміні об’єкта 

дослідження моделлю. Моделями можуть бути об’єкти як природного, так і 

штучного походження.  

Можливість моделювання ґрунтується на тому, що модель у визначеному 

відношенні відображає деякі сторони прототипу. Для моделювання дуже важ-

лива наявність відповідної  теорії чи гіпотези, які чітко вказують межі припус-

тимих спрощень.  

Під час наукових досліджень часто використовують такі типи моделю-

вання:  

– предметне моделювання, за якого дослідження проводять на моделі, 

яка відтворює визначені геометричні, фізичні, динамічні чи функціональні ха-

рактеристики об’єкта-оригіналу;  

– знакове моделювання, за якого моделями є схеми, креслення, формули. 

Найважливішим видом такого моделювання є математичне моделювання  засо-

бами математики і логіки;  

– уявне моделювання, за якого замість знакових моделей використову-

ють уявно наочні зображення цих знаків і дій з ними.  

Побудова математичної моделі дозволяє систематизувати наявні дані та 

сформулювати прогнози, необхідні для пошуку нових.  

Отримані з властивостей математичної моделі прогнози перевіряють  

проведенням експерименту чи збиранням нових фактів.  

Останнім часом  набув поширення модельний експеримент з використан-

ням комп’ютерів, що водночас є засобом і об’єктом  експериментального дослі-

дження, які заміняють оригінал.  

У такому разі моделлю є комп’ютерна програма, яка відтворює алгоритм 

функціонування об’єкта. 
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Особливості моделювання на ЕОМ. Моделювання на ЕОМ дає дуже ве-

ликі можливості в дослідженні складних процесів і сприяє значному зменшен-

ню часу для їх проведення.  

Розрізняють два основних методи моделювання з використанням ЕОМ. 

1. Аналітичний метод, який застосовують для аналізу характеристик мо-

делі, отриманої за спрощеними аналітичними залежностями. ЕОМ використо-

вують для обчислення цих залежностей.  

2. Імітаційний метод, який дозволяє не тільки аналізувати характеристики 

моделі, але й здійснювати структурний, алгоритмічний і параметричний синтез 

моделі на ЕОМ за заданих критеріїв оцінювання ефективності та обмежень.  

Імітаційна система реалізується на ЕОМ і дозволяє досліджувати іміта-

ційну модель, що задається у вигляді визначеної сукупності окремих блокових 

моделей і зв’язків між ними в їх взаємодії у просторі та часу під час реалізації 

певного процесу.  

Імітаційне моделювання дає можливість дослідження складних систем, 

зокрема:  

– досліджувати особливості процесу функціонування системи в будь-

яких умовах;  

– суттєво скоротити тривалість досліджень порівняно з натурним експе-

риментом із застосуванням ЕОМ;  

– результати натурних дослідів реальної  системи чи її частин можна ви-

користовувати для проведення імітаційного моделювання;  

– оптимізувати пошук варіанта розв’язання завдяки гнучкості варіювання 

структури, алгоритмів і параметрів системи, яку моделюють.  

Починається моделювання з постановки й уточнення завдання, аналізу 

фізичних аспектів, визначення ступеня впливу різних чинників програмуванням 

умов на процеси функціонування систем, які моделюють.  

На цій підставі будують фізичну модель. Потім на її базі – математичну 

модель, що включає в себе математичний опис процесу чи явища.  

Модель досліджують за такими напрямами, як відповідність визначеному 
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завданню, існування розв’язку і т. д. 

На наступній  стадії вибирають обчислювальний алгоритм розв’язання 

завдання моделювання. Сучасні чисельні методи розрахунку рівнянь дозволя-

ють зняти обмеження на ступінь складності математичних моделей. 

Потім здійснюють програмування обчислювального алгоритму для ЕОМ. 

Для цього створюють проблемно-орієнтовані пакети прикладних програм, що 

дозволяють на їхній основі створювати складні програми для комплексного 

опису процесів, машин і систем машин. 

На наступній стадії виконуються розрахунки на ЕОМ за розробленими 

програмами. Важливим при цьому є раціональне подання кінцевих результатів.  

Для повного аналізу характеристик процесу функціонування систем і по-

шуку оптимального варіанта потрібно багаторазово відтворювати імітаційний 

процес, варіюючи вихідні дані. 

Завершальна стадія передбачає аналіз отриманих результатів, зіставлення 

їх з даними фізичних експериментів на натурних зразках виробів.  

За потреби ставлять завдання уточнення вибраної математичної моделі з 

подальшим повторенням зазначених вище стадій. 

Після завершення робіт з фізичного та математичного моделювання фор-

мують загальний висновок і висновки з конструкторських, технологічних та 

експлуатаційних заходів, пов’язаних зі створенням нових конструкцій, матеріа-

лів і технологій, забезпеченням умов надійної та безпечної роботи машин, задо-

воленням вимог ергономіки й екології.  

 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке теорія, закон, гіпотеза?  

2. Які основні методи використовують під час проведення теоретичних 

досліджень? 

3. У чому полягає суть наукового моделювання?  

4. У чому полягає особливість моделювання на ЕОМ? 

Література: 13, 15, 16, 19, 22, 36. 
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5 МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

5.1 Експеримент як складова наукових досліджень 

Науковими методами емпіричного дослідження є спостереження, опису-

вання, вимірювання, експерименти.  

Спостереження – це цілеспрямоване сприйняття явищ об’єктивної дійс-

ності.  

Описування – це фіксація відомостей про об’єкт.  

Вимірювання – це порівняння об’єкта за певними подібними  властивос-

тями чи аспектами.  

Експеримент (experіmentum – спроба, дослід з латинської мови) у науко-

вому методі – це комплекс дій і спостережень за спеціально створюваних і кон-

трольованих умов, що дозволяє відновлювати явище у разі повторення умов 

його проведення.  

Експеримент – це найважливіша складова наукових досліджень, підґрун-

тям якого є науково поставлені випробування за точно врахованих і керованих 

умов.  

Це один з основних способів одержання нових наукових знань. На експе-

рименти витрачається більш 2/3 усіх трудових ресурсів науки. 

Метою експерименту є виявлення властивостей досліджуваних об’єктів, 

перевірка справедливості гіпотез і теоретичних положень, а також поглиблене 

вивчення теми наукового дослідження. 

В основу експериментального дослідження покладено наукові спостере-

ження явища, що досліджується, і вимірювання показників, за якими їх оціню-

ють, в умовах, що точно враховуються.  

Проведення експериментів  дозволяє стежити за його ходом, керувати 

ним і відтворювати його у разі повторення умов проведення.  

Від звичайного, повсякденного, пасивного спостереження експеримент 

відрізняється активним впливом дослідника на досліджуване явище. 
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Особливого значення набуває експеримент у разі вивчення екстремаль-

них умов. 

З розвитком науки і техніки сфера експерименту значно поширюється на 

все більшу сукупність об’єктів матеріального світу. З огляду методології експе-

римент передбачає перехід дослідника від пасивного до активного способу дія-

льності.  

Експеримент проводять: 

– за необхідності відшукати  раніше невідомі властивості об’єкта; 

– для перевірки правильності теоретичних положень; 

– під час демонстрації явища. 

Переваги експериментального вивчення об’єкта, порівняно зі спостере-

женням, полягають у тому, що: 

– під час експерименту є можливість вивчати явище «у чистому вигляді», 

усунувши побічні чинники, які приховують основний процес; 

– в експериментальних умовах можна досліджувати властивості об’єктів; 

– існує можливість повторюваності експерименту, тобто проведення ви-

пробування стільки разів, скільки необхідно. 

 

5.2 Класифікація, типи та завдання експерименту  

Постановка та організація експерименту визначається його призначенням.  

Експерименти розрізняють: 

– за способом формування умов (природні та штучні);  

– за цілями дослідження  (контрольні,  пошукові, констатувальні, вирі-

шальні);  

– за організацією проведення (лабораторні та натуральні);  

– за структурою досліджуваних об’єктів і явищ (прості та складні);  

– за особливостями взаємодії засобів експериментального дослідження з 

об’єктом дослідження (натурні та модельні);  

– за кількістю варійованих факторів (однофакторні та багатофакторні)  

тощо. 
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Природні та штучні експерименти. Природні експерименти характерні 

для вивчення соціальних явищ на виробництві, у побуті та ін. 

Штучні експерименти широко застосовують у багатьох природно-

наукових дослідженнях.  

У цьому випадку вивчають явища, ізольовані до необхідного ступеня, 

щоб оцінити їх у кількісному і якісному відношеннях. 

Контрольні, пошукові, констатувальні, вирішальні експерименти.  

Контрольний експеримент полягає в контролюванні результатів зовніш-

ніх впливів на об’єкт дослідження з урахуванням його стану, особливості впли-

ву й очікуваного ефекту.  

Пошуковий експеримент проводять у випадку, якщо утруднена класифі-

кація чинників, що впливають на досліджуване явище внаслідок відсутності до-

статніх попередніх даних.  

За результатами пошукового експерименту встановлюють значущість 

чинників, вилучають незначні чинники.  

У технічних науках найчастіше застосовують констатувальний експери-

мент, який проводять для перевірки певних припущень.  

При цьому констатується наявність певного зв’язку між впливом певних 

чинників на об’єкт дослідження та результатом.  

Вирішальний експеримент проводять для перевірки справедливості осно-

вних положень фундаментальних теорій у випадку, якщо дві або декілька гіпо-

тез однаково узгоджуються з багатьма явищами.  

Вирішальний експеримент надає такі факти, які узгоджуються з однією з 

гіпотез і суперечать іншим.  

Лабораторні та натурні експерименти. Лабораторний експеримент 

проводять в лабораторних умовах із застосуванням типових приладів, спеціаль-

них установок, стендів, обладнання і т. д.  

Найчастіше в лабораторному експерименті вивчається не сам об’єкт, а 

його зразок. Цей експеримент дозволяє якісно, з необхідною повторюваністю 

вивчити вплив на формування характеристик одних параметрів з варіюванням 
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інших, отримати хорошу наукову інформацію з мінімальними витратами часу 

та ресурсів.  

Лабораторні експерименти дозволяють одержати достовірну наукову ін-

формацію з мінімальними витратами. Однак такий експеримент не завжди пов-

ністю моделює реальний порядок досліджуваного процесу, тому виникає пот-

реба у проведенні натурного експерименту.  

Натурний експеримент проводять у природних умовах на реальних 

об’єктах. Залежно від місця проведення випробувань натурні експерименти по-

діляють на виробничі, польові, полігонні, дорожні і т. д.  

Натурний експеримент завжди вимагає ретельного обміркування та пла-

нування, раціонального добору методів дослідження. 

Виробничі експериментальні дослідження мають на меті вивчити процеси 

у реальних умовах з урахуванням впливу різних випадкових чинників виробни-

чого середовища. 

Прості та складні експерименти. Простий експеримент  проводять для 

вивчення об’єктів, які не мають розгалуженої структури з невеликою кількістю 

взаємозалежних елементів у взаємодії, що виконують найпростіші функції.  

Під час проведення складного  експерименту  вивчають явища або 

об’єкти з розгалуженою структурою і великою кількістю взаємозалежних еле-

ментів у взаємодії, що виконують складні функції.  

Тісний зв’язок елементів призводить до того, що зміна стану будь-якого 

елемента або зв’язку зумовлює зміну стану багатьох інших елементів системи.  

Натурний та модельний експерименти. Натурний експеримент прово-

дять на реальному об’єкті. Модельний експеримент проводять з використанням 

моделей. 

Однофакторні та багатофакторні експерименти. Однофакторний ек-

сперимент передбачає визначення для дослідження потрібних чинників, їх ва-

ріювання та відокремлення від чинників, що заважають. Стратегія багатофакто-

рного експерименту полягає в тому, що варіюються всі змінні чинники одноча-

сно і вплив кожного оцінюють у цій серії експериментів. 
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 5.3 Натурний експеримент і фізичне моделювання  

Натурний експеримент проводять на реальному об’єкті. 

Унаслідок проведення натурного  експерименту одержують найбільш до-

стовірні результати  властивостей об’єкта досліджень.  

Натурний експеримент можна розглядати як моделювання, оскільки під 

час його проведення  умови також моделюють. Отже, натурний експеримент 

можна назвати натурним моделюванням. 

Автомобіль, його агрегати та вузли мають такі геометричні розміри,  за 

яких цілком можливо та доцільно проведення саме натурних експериментів.  

Однак часто виникає потреба проведення експериментів з використанням 

моделей, тобто з використанням методу фізичного моделювання.   

Метод фізичного моделювання  застосовують у таких випадках: 

– проведення експериментів у реальних умовах неможливе,  або небажане 

через значні витрати; 

– точного математичного опису явища на даному рівні розвитку науки не 

існує, чи такий опис занадто громіздкий і вимагає для розрахунків великого об-

сягу вихідних даних, одержати які важко. 

Метод може дати надійні результати лише унаслідок виконання принци-

пів подібності фізичної моделі та реального об’єкта.  

Подібність  досягається завдяки однаковим для моделі та реального яви-

ща значень критеріїв  подібності – безрозмірних величин, що залежать від фі-

зичних (наприклад, геометричних) параметрів, які визначають із застосуванням 

теорії подібності. 

Мистецтво експериментатора полягає в досягненні фізичної подібності 

між явищем, яке досліджують у лабораторних умовах, з реальним зразком.  

Деякі приклади застосування методу фізичного моделювання: 

– дослідження обтікання моделей  автомобілів в аеродинамічних трубах,  

рух газів у трубопроводах та ін. 

– гідродинамічні дослідження на  зменшених моделях (автомобілів, ко-

раблів, гідротехнічних споруджень тощо). 
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Правильно розроблена методика експерименту визначає  цінність і надій-

ність результатів експериментів. 

Методика експериментальних досліджень значною мірою залежить від 

призначення експериментів і умов їх проведення.  

Під час розробки методики потрібно ретельно описати обладнання, засо-

би вимірювань, кожну операцію з урахуванням вибраних засобів для проведен-

ня експерименту. 

Особливо ретельно потрібно описати оригінальні пристрої та засоби ви-

мірювань, що розроблені та виготовлені виконавцем роботи. 

Важливим розділом методики є вибір методів обробки й аналізу експери-

ментальних даних.  

Оцінку точності вимірювань і закономірності вимірювальних показників 

від впливу чинників визначають математичними методами з використанням 

комп’ютерної техніки. 

 

 5.4 Планування та проведення експериментальних досліджень 

Планування експериментальних досліджень передбачають такі етапи. 

1. Визначення мети та завдань  експерименту. 

2. Визначення  умов проведення експерименту. 

3. Установлення необхідної точності вимірювань.   

4. Розробка методик експерименту. 

5. Складання робочого плану експерименту. 

6. Проведення експерименту.  

7. Обробка результатів експерименту.  

8. Пояснення отриманих результатів і формулювання висновків та реко-

мендацій.    

1. Визначення мети та завдань  експерименту. Мета експерименту за-

лежить від того, для чого потрібно проводити експеримент, що потрібно експе-

риментально визначити, використовуючи точні данні та методику теоретичних 

досліджень.  
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Від чіткого обґрунтування мети та завдань залежить обсяг робіт.  

Кількість завдань для конкретного експерименту не повинна бути занадто 

великою (краще 3–4, максимально 8–10).  

До початку експерименту необхідно вибрати впливові чинники, тобто 

встановити основні та другорядні характеристики, що впливають на досліджу-

ваний процес, проаналізувати теоретичні схеми процесу.  

2. Визначення  умов проведення експерименту. Визначення  умов про-

ведення експерименту залежить від мети та завдань.   

Вибір умов експерименту також залежить від наявності та доступності 

обладнання, термінів виконання робіт, фінансових ресурсів, чисельності та кад-

рового складу працівників і т. д.).  

На обсяг і трудомісткість експерименту суттєво впливає його вид. Від ви-

ду випробувань також залежить  кількість досліджуваних показників і парамет-

рів.  

3. Установлення необхідної точності вимірювань.  Точність одержаних 

експериментальних даних залежить від кількості вимірювань – чим більше дос-

лідів, тим (за таких  самих умов) більша вірогідність результатів, але водночас 

збільшуються витрати на проведення експериментів. 

За невеликої кількості чинників і відомого закону їх розподілу можна за-

здалегідь розрахувати мінімально необхідну кількість вимірювань, проведення 

яких дозволить одержати результати з необхідною точністю. 

4. Розробка методик експерименту.  У методиці докладно описують 

процес проведення експерименту, складають послідовність вимірювань і спо-

стережень. Правильно розроблена методика експерименту визначає  цінність і 

надійність результатів експериментів. 

Методика експериментальних досліджень значною мірою залежить від 

вибраних умов проведення експериментів.  

Розробку, вибір, визначення методики слід здійснювати особливо ретель-

но, оскільки це визначає цінність експериментів.  

Спочатку аналізують результати теоретичних досліджень процесів, за-
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планованих вивчити експериментально.  

Експериментальні дослідження  пов’язані з великою кількістю вимірю-

вань,  для проведення яких використовують різні засоби вимірювань, тому не-

обхідно обґрунтувати вибір засобів вимірювань.  

Обґрунтування засобів вимірювань – це вибір необхідних приладів для 

спостережень і вимірювань, використання яких забезпечує повноту та задану 

точність експериментів.  

Засоби вимірювань мають бути стандартні. У разі  відсутності таких  са-

мостійно виготовляють оригінальні прилади. 

Після розробки методики визначають обсяг і трудомісткість експеримен-

тальних досліджень, що залежать від значущості теоретичних розробок, ступе-

ня точності прийнятих засобів вимірювань.  

Потім складають перелік необхідних засобів вимірювань, обсяг матеріа-

лів, список виконавців, календарний план і кошторис витрат.  

5. Складання робочого плану експерименту.  Після розробки методики 

досліджень складають робочий план, у   якому вказують обсяг експерименталь-

них робіт, методи, техніку, трудомісткість і терміни виконання.  

Робочий план експерименту містить найменування теми дослідження, ро-

бочу гіпотезу, методику експерименту, перелік необхідних матеріалів, прила-

дів, установок, список виконавців експерименту, календарний план робіт і кош-

торис на виконання експерименту.  

У деяких випадках до плану додають роботи з конструювання та виготов-

лення приладів, апаратів, пристроїв.  

Робочий план-програму експерименту розглядає науковий керівник, його 

обговорюють у науковому колективі та затверджують у встановленому поряд-

ку. 

6. Проведення експерименту. Проведення експерименту є найважливі-

шим і найбільш трудомістким етапом. Експеримент найчастіше проводять для 

підтвердження результатів теоретичних досліджень.  

Іноді виникає необхідність провести попередньо  пошукові експеримен-
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тальні дослідження. Вони необхідні в тому випадку, якщо дані впливу чинників 

на досліджуване явище відсутні, чи їх недостатньо.  

Ці експерименти надають інформацію для подальшого використання під 

час проведення  теоретичних досліджень, після яких проведення експериментів 

продовжують. На підставі попереднього експерименту складають уточнену 

програму досліджень.  

Експериментальні  дослідження  необхідно  проводити  відповідно  до  

затвердженого плану. Дуже відповідальною частиною є встановлення точності 

(похибок) вимірювань.  

Експеримент слід проводити з мінімальними витратами, забезпечуючи  

при цьому  достовірність отриманих результатів.  

Усі вимірювальні параметри  повинні бути зафіксовані в одиницях вимі-

рювань приладами та переведені в єдину систему одиниць фізичних величин SІ. 

Результати вимірювань заносять до журналу. Журнал потрібно заповню-

вати акуратно.  

У журналі зазначають тему експерименту, прізвища виконавців, час і міс-

це проведення експерименту, характеристику навколишнього середовища, дані 

про об’єкт експерименту та засоби вимірювань, результати спостережень, а та-

кож інші дані, що потрібні для оцінювання одержуваних результатів.  

Форма журналу може бути довільною, але повинна щонайкраще  відпові-

дати досліджуваному процесу з максимальною фіксацією усіх чинників і бути 

зручною для подальшої обробки результатів експериментів.  

Результати експериментів мають бути зведені в зручну для читання фор-

му запису, що дозволяє швидко та якісно зіставляти отримані дані та їх аналізу-

вати.  

При експериментальному дослідженні такого самого процесу повторні 

результати вимірювань на приладах зазвичай неоднакові.  

Відхилення пояснюються різними причинами – неоднорідністю власти-

востей досліджуваного об’єкта, недосконалістю приладів і класів їх точності, 

особливостями експериментатора та ін.  
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Це вимагає повторних вимірювань, а, отже, необхідно знати їх мінімальну 

кількість.  

Під потрібною мінімальною кількістю вимірювань розуміють таку кіль-

кість вимірювань, яка в цьому дослідженні забезпечує стійке середнє значення 

вимірюваної величини із заданою точністю.  

У разі одержання в одному статистичному ряді результатів, що значно  

відрізняються від інших вимірів, виконавець повинен записати всі дані без пе-

рекручувань і вказати обставини, що супроводжують зазначене вимірювання.  

Це дозволить установити причини значної розбіжності вимірів і кваліфі-

кувати їх як відповідні реальним,  чи як грубі промахи. Значні розбіжності ре-

зультатів вимірювань вимагають повторних вимірювань,  

Одночасно з вимірюваннями виконавець повинен здійснювати попередню 

обробку результатів та їх аналіз. Визначення при цьому величин похибок надає  

можливість приймати рішення про продовження експериментів, чи про їх при-

пинення, уважаючи їх достовірними. Тут особливо проявляються  творчі здіб-

ності виконавця.  

Використовуючи дані, внесені до цих таблиць будують графіки, номогра-

ми, описують процеси формулами.  

Такий аналіз дозволяє контролювати досліджуваний процес, корегувати 

експеримент, удосконалювати методику та підвищувати ефективність експери-

менту. Для цього доцільне використання комп’ютера.  

Краще проводити експерименти з використанням комп’ютерної техніки  у 

вимірювальному комплексі з одночасною обробкою комп’ютером результатів 

експериментів.  

Особливого значення в методиці слід надавати математичним методам 

обробки та аналізу дослідних даних, установлення емпіричних залежностей, 

апроксимації зв’язків між впливовими чинниками та отриманими характерис-

тиками. 

На підставі попереднього експерименту складають програму досліджень 

у повному обсязі. 
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У процесі експерименту обов’язково потрібно виконувати  вимоги ін-

струкцій з техніки безпеки.  

7. Обробка результатів експерименту. Важливим етапом виконання на-

укової роботи є обробка й аналіз експериментальних даних.  

Обробка даних – це систематизація всіх результатів вимірювань, визна-

чення точності вимірювань, класифікація та аналіз отриманих закономірностей.  

8. Пояснення отриманих результатів і формулювання висновків та 

рекомендацій. У висновках необхідно зазначити вагомість отриманих резуль-

татів, залежність показників, що досліджувалися, обґрунтувати їх точність.  

Надати пояснення отриманих результатів і рекомендації до їх викорис-

тання, галузі та способи впровадження. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке експеримент і для чого його проводять?  

2. Чим відрізняється експеримент від пасивного спостереження?  

3. Яка мета експериментальних досліджень і які завдання розв’язують  

під час проведення експериментів? 

4. Як класифікують експерименти? 

5. Яка відмінність складного експерименту від простого, 

однофакторного від багатофакторного? 

6. У чому різниця лабораторного експерименту від натурного? 

7. У чому полягає відмінність фізичного моделювання від натурного 

експерименту?  

8. З яких етапів складається план проведення експериментальних 

досліджень? 

9. Що впливає на організацію проведення експериментальних 

досліджень? 

10. Які дані під час проведення експерименту вносять  до журналу та як 

використовують дані, що отримані за результатами вимірювань? 

Література: 9, 21, 22, 37. 
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6 ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ 

 

6.1  Загальні поняття про вимірювання та засоби вимірювань  

Вимірювання – це  процес визначення значення фізичної величини екс-

периментальним  способом  за допомогою спеціальних засобів вимірювань.  

Розрізняють два види вимірювань: прямі та непрямі.  

За прямого вимірювання значення параметра чи показника, що визнача-

ється, отримують безпосереднім  вимірюванням. Наприклад, вимірювання мік-

рометром лінійного розміру, сили струму – амперметром і т. д.  

За непрямого вимірювання параметр чи показник, що визначається, 

отримують розрахунком за результатами вимірювань інших параметрів, що 

пов’язані з ним функціональною залежністю. Наприклад, визначення електрич-

ної потужності вимірюванням електричного струму амперметром і напруги 

вольтметром і т. д. 

Результат вимірювання – це число, що надає кількісну інформацію про 

вимірювальний параметр. 

Засіб вимірювань – це технічний пристрій, призначений для вимірювань, 

що має нормовані метрологічні характеристики, яким визначають значення фі-

зичної величини (показника, параметра). 

Засоби вимірювань показників і параметрів автомобіля  використовують 

під час: 

– експлуатації автомобіля як штатне обладнання автомобіля; 

– діагностики; 

– проведення сертифікаційних випробувань; 

– виконання наукових експериментальних досліджень. 

До засобів вимірювань  належать вимірювальні перетворювачі, вимірю-

вальні прилади, вимірювально-інформаційні системи.  

Вимірювальний перетворювач – це пристрій,  у  якому вимірювана фізи-

чна величина перетворюється на іншу, більш зручнішу для подальшої обробки.  

Вимірювальний прилад – це засіб, що слугує для подальшого перетво-
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рення отриманого на виході вимірювального перетворювача значення парамет-

ра, що вимірюється, на зручну для подальшої обробки іншу величину.  

Найчастіше  вимірювальним приладом є електричний перетворювач, ви-

конаний у вигляді окремого самостійного конструктивного вузла, що містить 

вимірювальні схеми, підсилювачі, джерела живлення та інші елементи. 

Покажчик – це прилад, що слугує для фіксації результатів вимірювань.  

Покажчики поділяються на візуальні та реєстратори.  

Візуальний покажчик – це прилад, що відображає результат вимірюваної 

величини. Він проградуйований в одиницях вимірювань електричної чи неелек-

тричної величини, що вимірюють. Як візуальні покажчики найчастіше викорис-

товують магнітно-електричні механізми, електронно-променеві осцилографи, 

потенціометри, цифрові прилади.  

Реєстратор – це прилад, що призначений для безперервного запису вимі-

рюваної величини, наприклад самописці, магнітні, електронні та інші прилади. 

Вимірювальні прилади за характером показань поділяють на цифрові та 

аналогові, а за принципом дії – на  прилади прямої дії, порівняння, інтегрування 

та підсумовування. 

Залежно від призначення засоби вимірювань поділяють на універсальні та 

спеціальні.  

Універсальні засоби вимірювань призначені для вимірювання фізичних 

величин різних об’єктів.  

Спеціальні засоби вимірювань призначені для вимірювання фізичних ве-

личин однотипних об’єктів.  

З огляду на принцип дії, який покладено в основу вимірювального прила-

ду, їх поділяють на: 

– механічні;  

– оптичні;   

– пневматичні;  

– електричні тощо. 

Обґрунтування засобів вимірювань – це вибір необхідних приладів для 
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спостережень і вимірювань, використання яких забезпечує повноту та задану 

точність експериментів.  

Вимірювальні прилади характеризуються чутливістю, стабільністю вимі-

рювань і величиною похибки (точністю).  

Похибки засобів вимірювань поділяються на основні та додаткові.  

Основна похибка – це максимальна різниця між вимірюваним значенням 

вихідного сигналу та його справжнім значенням. Вона може бути виражена як в 

абсолютних, так і у відносних одиницях. Відносна похибка дорівнює відно-

шенню абсолютної похибки до істинного значення вимірюваного параметра. 

Додаткова похибка – це похибка, викликана впливом умов зовнішнього 

середовища та внутрішніх процесів у засобах вимірювань.  

За максимальною відносною похибкою засоби вимірювань поділяють за 

класом точності, Клас точності – це відносна похибка від верхньої межі вимі-

рювання, що виражена у відсотках. Промислові прилади мають такі класи точ-

ності: 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3; 4.  

Клас точності на шкалі приладу обводиться колом.  

Для встановлення похибок засобу вимірювання його періодично повіря-

ють зразковими засобами, які за класом точності на декілька класів вищі.  

Похибка засобу вимірювань є однією з найважливіших його характерис-

тик, оскільки від неї залежить надійність результатів вимірювань.  

Важливе значення в метрології мають еталони та зразкові засоби вимірю-

вань. Якщо вимірювання проводять з метою сертифікації, засоби вимірювань 

мають бути стандартними та атестованими Держстандартом.  

Під час проведення наукових досліджень бажано також використовувати 

стандартні засоби вимірювань, хоча це не завжди можливо через особливість 

наукових експериментів.  

У випадку відсутності стандартних засобів вимірювань  самостійно  виго-

товляють оригінальні прилади, які  тарирують за допомогою зразкових засобів 

вимірювань. 
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6.2  Типи вимірювальних перетворювачів 

Вимірювальні перетворювачі бувають первинні, проміжні, передавальні, 

масштабні.   

Первинний вимірювальний перетворювач – це вимірювальний перетво-

рювач, на який безпосередньо впливає вимірювана фізична величина. Первин-

ний вимірювальний  перетворювач є першим перетворювачем у вимірювально-

му ланцюзі засобу вимірювань. Первинним вимірювальним перетворювачем 

може бути частина вимірювальної  схеми, або він може бути виконаний у ви-

гляді окремого пристрою, який називають  датчиком.  

Проміжний вимірювальний перетворювач – це вимірювальний перет-

ворювач, що займає місце у вимірювальному ланцюзі після первинного перет-

ворювача. 

Передавальний вимірювальний перетворювач – це вимірювальний пере-

творювач, призначений для дистанційного передавання сигналу вимірювальної 

інформації. 

Масштабний вимірювальний перетворювач – це вимірювальний перет-

ворювач, призначений для зміни величини вимірюваного сигналу на задану кі-

лькість. 

Існує велике  різноманіття вимірювальних перетворювачів.  

Кількість типів вимірювальних перетворювачів значно перевищує кіль-

кість вимірюваних величин, оскільки однакову  фізичну величину можна вимі-

рювати  різними  методами  та датчиками різних типів і конструкцій. Вимірю-

вальні перетворювачі дозволяють проводити вимірювання електричними мето-

дами не тільки електричних, але й інших фізичних параметрів.  

Для ефективного функціонування вимірювальний перетворювач повинен 

відповідати ряду вимог, основними з яких є такі:  

– висока статична та динамічна точність роботи, що забезпечує форму-

вання вихідного сигналу з мінімальними похибками;  

– висока вибірковість (датчик повинний реагувати тільки на зміни тієї 

величини, для вимірювання якої він призначений); 
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– стабільність характеристик у часі;  

– висока надійність, у тому числі під час роботи в несприятливих умовах 

зовнішнього середовища;  

– повторюваність результатів вимірювань;  

– простота та технологічність конструкції;  

– зручність монтажу й обслуговування;  

– незначна вартість. 

Залежно від співвідношення перетворення вхідної величини до вихідної 

існують такі типи вимірювальних перетворювачів: 

–  перетворювачі неелектричних величин на неелектричні; 

–  перетворювачі електричних величин на неелектричні; 

–  перетворювачі електричних величин на електричні; 

–  перетворювачі неелектричних величин на електричні. 

Вимірювальні перетворювачі неелектричних величин на 

неелектричні. Вимірювальні перетворювачі неелектричних величин на 

неелектричні є найпростішими з усіх типів вимірювальних перетворювачів.  

У них відсутні перетворення вимірювальної неелектричної величину на 

величину іншого виду енергії. Такі  вимірювальні перетворювачі можуть  вико-

ристовуватися лише  для вимірювання неелектричних сигналів.  

Принцип дії та конструкції таких перетворювачів досить простий.  

Він заснований на простому переміщенні індикатора покажчика від дії 

вимірювального параметра або зміні фізичних властивостей речовини під його 

впливом.  

Найчастіше використовують пружну деформацію матеріалу та зміну 

об’єму матеріалу, насамперед рідини, від температури.  

Прикладами перетворювачів неелектричних величин на неелектричні є 

механічні часи, секундоміри, індикатори, динамометри, манометри, важелі, 

термометри, лічильники витрати рідини та ін. 

Вимірювальні перетворювачі електричних величин на неелектричні. 

Принцип дії таких вимірювальних перетворювачів ґрунтується на реакції 
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матеріалів від впливу електричного сигналу. Наприклад, зміна електричного 

току призводить до зміни магнітного поля, що в свою чергу створює силу, яка 

діє на чутливі елементи вимірювального покажчика.  

На цьому принципі працюють стрілочні вольтметри, амперметри, ватмет-

ри, лічильники електроенергії та інші подібні прилади. 

Вимірювальні перетворювачі електричних величин на електричні.  

У таких вимірювальних перетворювачів відсутні перетворення електрич-

ної енергії на інші види енергії. 

Залежно від виду вхідного сигналу перетворювачі електричних величин 

на електричні є аналогові, аналого-цифрові, цифрові, цифро-аналогові, частот-

ні.  

Аналоговий вимірювальний перетворювач – це перетворювач, що перет-

ворює одну аналогову величину (аналоговий вимірювальний сигнал) на іншу 

аналогову величину (вимірювальний сигнал); 

Аналого-цифровий вимірювальний перетворювач – це перетворювач, що 

перетворює аналоговий вхідний сигнал на цифровий код; 

Цифро-аналоговий вимірювальний перетворювач – це перетворювач, що 

перетворює числовий код на аналогову величину. 

Частотні перетворювачі – це перетворювачі, що перетворюють зміну час-

тоти сигналу на аналоговий чи цифровий сигнал. 

Вимірювальні перетворювачі неелектричних величин на електричні. 

Під час проведення випробувань автомобіля, його вузлів та систем найча-

стіше  проводять вимірювання неелектричних параметрів і показників. Це такі 

параметри як час, шлях, швидкість, сила, тиск, витрата палива, концентрації у 

відпрацьованих газах шкідливих речовин та ін. 

Багато з неелектричних вимірюваних параметрів можна визначити без  

перетворення їх на електричний сигнал, наприклад, вимірювання тиску за до-

помогою манометра, вимірювання витрати палива, часу (механічні годинники, 

секундоміри) і т. д.  

Перетворення неелектричної величини на електричну величину надає 
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можливість реалізувати переваги проведення вимірювань електричними прила-

дами.  

Такий підхід обумовлений  перевагами електричних вимірювань: елект-

ричні сигнали просто та швидко можна передавати на великі відстані; вони до-

зволяють забезпечити високу точність і чутливість вимірювань, швидко та точ-

но перетворювати на цифровий код і використовувати для реєстрації та оброб-

ки ЕОМ.  

Тому вимірювальні перетворювачі  неелектричних величин на електричні 

мають особливе значення.  

У вимірювальних перетворювачах неелектричних величин на електричні 

найчастіше використовують зміну електричного опору, індуктивності, ємності, 

магнітної проникності тощо від дії на них вимірюваного параметра, що в елект-

ричній схемі змінює величину електричного сигналу, який однозначно 

пов’язаний з вимірювальною фізичною  величиною (параметром). 

Отже, принцип перетворення полягає в отриманні  електричного сигналу, 

що змінюється, пропорційного зміні неелектричного параметра. 

Перетворення неелектричного сигналу на електричний надає змогу зруч-

ної реєстрації та подальшої обробки результатів вимірювань електричними 

приладами, у тому числі безпосередньо комп’ютером. 

Для того, що б провести перетворення будь-якої неелектричної величини 

на електричну, потрібно встановити, який електричний параметр можна 

пов’язати зі зміною неелектричної величини з визначеною закономірністю.  

Первинні вимірювальні перетворювачі (датчики) поділяють на дві основ-

ні групи: параметричні та генераторні.  

У параметричних первинних вимірювальних перетворювачах зміна вимі-

рюваного параметра викликає зміну величини показника параметра елемента 

перетворювача. Наприклад, у звичайного термометра використовується власти-

вість рідини змінювати об’єм від зміни температури. 

У генераторних первинних вимірювальних перетворювачах перетворення 

неелектричних величин на електричні неелектрична величина (сигнал) викли-
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кає появу у вимірювального перетворювача електричного потенціалу.  

До цих вимірювальних перетворювачів (датчиків) належать індукційні, 

термоелектричні, п’єзоелектричні та ін. 

 

6.3 Параметричні вимірювальні перетворювачі неелектричних 

величин на електричні 

Отже, у параметричних  вимірювальних перетворювачах використовують 

зміну параметра елемента електричної схеми під впливом вимірювальної вели-

чини. Інформація від вимірювального перетворювача надходить у вигляді ви-

значеної фізичної величини,  зручної  для передавання, її подальшого перетво-

рення, обробки та реєстрації.  

Параметричні перетворювачі характеризуються чутливістю та порогом 

чутливості, межею перетворення та лінійністю перетворення зміни неелектрич-

ної величини на зміну електричного сигналу.   

Чутливість – це відношення збільшення вихідної величини  Y до збіль-

шення  X вимірюваної величини X:  S=Y/X. 

Поріг чутливості – це мінімальне значення вимірювальної вхідної вели-

чини, що може бути зареєстровано перетворювачем. 

Межа перетворення – це максимальне значення вхідної величини, що мо-

же бути сприйнято перетворювачем без його ушкодження. 

Основною характеристикою вимірювального перетворювача  є функціо-

нальна залежність вихідної величини від вхідної (вимірювальної)  у = f(x).  

Загалом рівняння перетворення для лінійної характеристики має такий 

вигляд: 

X
Xk

Y
Y 




,                                               (6.1)
 

де X  і X  – відповідно, величина  вхідного параметра та її збільшення; Y  і 

Y – відповідно, вихідна величина параметра та її збільшення; k – коефіцієнт 

перетворення (чутливості). 

Для нелінійних характеристик коефіцієнт перетворення не є постійною 
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величиною, тому в цьому випадку використовують диференціальний коефіці-

єнт перетворення, під яким розуміють межу відносини вихідної та вхідної ве-

личин.  Диференціальний  коефіцієнт перетворення загалом змінюється від точ-

ки до точки та визначається тангенсом кута нахилу дотичної до характеристики 

в робочій точці.  

Коефіцієнт перетворення характеризує чутливість датчика. Залежно від 

виду вхідної та вихідної величин, він може бути поданий у розмірному чи без-

розмірному вигляді. 

Нелінійну характеристику можна перетворити на лінійну характеристику 

за ділянками, або в схему ввести вузол лінеаризації.  

Якщо на характеристиці визначити лінійну ділянку, у межах якої працює 

перетворювач, то різниця між верхнім і нижнім значеннями вхідного та вихід-

ного  сигналів визначає робочий діапазон його зміни, а  їх відношення – дина-

мічний діапазон. 

Статичні характеристики дозволяють оцінити роботу перетворювачів у 

сталому режимі. Однак у реальних умовах датчики частіше працюють у дина-

мічному режимі. У такому разі може бути відставання вихідного сигналу від 

вхідного.  

Існують різноманітні типи та конструкції параметричних вимірювальних 

перетворювачів.   

Найчастіше під час експериментальних досліджень автомобільної техніки  

використовують резистивні, ємнісні  та індуктивні параметричні вимірювальні  

перетворювачі неелектричних величин на електричні. 

Резистивні перетворювачі. До таких перетворювачів належать реостатні 

резистори, тензорезистори (тензодатчики), терморезистори, фоторезистори.  

Реостатні резистори. Реостатний вимірювальний перетворювач являє 

собою потенціометр, движок якого переміщується під впливом вимірюваної ве-

личини (вхідна величина). Вихідною величиною є електричний сигнал на виво-

ді движка.  

Електричну  схему   потенціометричного  перетворювача  наведено на 
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рис. 6.1. До крайніх виводів потенціометра  підводиться електричний потенціал 

стабілізованої напруги. З виводу движка знімається сигнал, напруга якого за-

лежить від положення движка. Напруга на виході реостатного перетворювача 

визначається за формулою:  

вх

вих
вхвих R

RUU  .                                            (6.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенціометричні перетворювачі застосовують для вимірювання поло-

ження регулювальних органів (лінійних і кутових), у рівнемірах (об’єму палива 

в баках), для вимірювання деформації пружного   чутливого елемента, тиску  і 

т. д.  

Перевагою потенціометричних перетворювачів є великий вихідний сиг-

нал, що не потребує підсилювача, стабільність метрологічних характеристик, 

висока точність, незначна температурна похибка.  

Основний недолік – це неможливість використання для вимірювань па-

раметрів, що швидко змінюються.   

Тензорезистори. Тензорезистори використовують у приладах для вимі-

рювання зусилля, тиску або моменту, що створюють пружну деформацію від їх 

дії.  

В основу роботи тензорезисторів покладено тензоефект, що полягає в 

Рисунок 6.1 – Електрична схема реостатного перетворювача 

 

 

 

а 

а – з лінійним переміщенням движка; б – з кутовим переміщенням движка 
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зміні активного електричного опору провідника (напівпровідника), приклеєного 

на деталь за його пружної деформації.  

Існують дротові, фольгові та напівпровідникові тензорезистори. 

Дротовий і фольговий тензорезистори являють собою зиґзаґоподібні ви-

гнуті тонкі стрічки   з дроту  діаметром 0,02–0,05 мм  чи з фольги   завтовшки 

4–12 мкм, що наклеюють на підкладку з електроізоляційного матеріалу. До кін-

ців стрічок приєднують вивідні мідні провідники. Промисловість випускає тен-

зорезистори з електричним опором  R = 50–500 Ом.  

Конструкцію дротового тензорезистора наведено на рис. 6.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основною характеристикою тензорезисторів є тензочутливість. 
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RRS

/
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  ,                                                     (6.3) 

де R і l – відповідно, електричний опір і довжина тензочутливого елемента. 

Під час вимірювань деформацій та напруг у деталях і конструкціях про-

водять тарирування вимірювального каналу. Тарирування дає можливість 

отримати найменшу похибку вимірювань (близько 0,5–1 %).  

Якщо це неможливо, то проводять розрахунки впливу пружної деформа-

ції конструкцій на зміну електричного опору. У цьому випадку похибка вимі-

рювань збільшується до 2–10 %.  

Фольгові тензорезистори виготовляють з фольги завтовшки 4–12 мкм, на 

якій частина металу вибирається травленням, а  частина, що залишилася, утво-

рює витки у вигляді готового тензорезистора (рис. 6.3). 

 

 

Рисунок  6.2 – Дротовий тензорезистор 
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Основний недолік дротових і фольгових тензорезисторів – малий вихід-

ний сигнал. Значно підвищити чутливість можна використанням напівпровід-

никових тензорезисторів.  

Результативним є застосування напівпровідникових тензорезисторів. Во-

ни мають значно більшу тензочутливість, що в багатьох випадках надає можли-

вість обійтися без тензопідсилювача.  

Для наклеювання напівпровідникових тензорезисторів на круглій поверх-

ні (валу)  у місцях їх наклеювання для одержання плоских поверхонь за розмі-

рами напівпровідникових тензорезисторів вирізують площадки (лиски). 

Терморезистори. У терморезистоpax використовується залежність елект-

ричного опору  провідника чи напівпровідника від температури. 

У перетворювачах для вимірювання температури застосовуються дротові 

та напівпровідникові терморезистори (термістори).  

Напівпровідникові терморезистори  мають значно більший питомий елек-

тричний опір, у 8–10 разів більший, ніж у металів.  

Завдяки цьому термістори можуть  мати малі розміри за  великого номі-

а – для вимірювання лінійних деформацій; б – для вимірювання тиску, 

 що наклеюється на мембрану;  

в –  для вимірювання крутного моменту, що наклеюють на вал:  

1 – вивідні ділянки; 2 – витки, чутливі до зусиль, що  

розтягуються мембраною; 3 – витки, чутливі до стискання від зусиль 

Рисунок 6.3 – Фольгові перетворювачі 
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нального опору (до 10 МОм). Робочий інтервал температур у більшості напівп-

ровідникових терморезисторів знаходиться у межах від -100 до +300 OC.  

Резистивний вимірювальний перетворювач вмикають в електричну  схе-

му таким, щоб зі зміною опору відбувалася пропорційна зміна  струму чи на-

пруги. Резистивні термометри мають різні конструкції.  

Фоторезистори. У фоторезисторах відбувається зміна електричного 

опору під впливом світла, який залежить від світлового потоку, що падає на фо-

торезистор. 

Схеми ввімкнення резистивних перетворювачів. Найпростіша схема 

ввімкнення  резистивних  первинних перетворювачів – це потенціометрична 

(рис. 6.1, а).  

Резистивні первинні перетворювачі зазвичай включають за мостовою 

(рис. 6.4, а, 6.4, б) або напівмостовою (рис. 6.4, в) схемами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На одну діагональ моста підводять опорну постійну напругу Uж, а з дру-

гої діагоналі знімають вимірювальний сигнал.  

Напруга вимірювального сигналу пропорційна зміні електричного опору 

резистивних  перетворювачів.  

Рисунок 6.4 – Мостові (а) і (б) та напівмостова (в) схеми  

ввімкнення первинних резистивних перетворювачів 
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За постійної напруги, що живить міст, сигнал на виході моста буде про-

порційний зміні вимірювального сигналу, що впливає на електричний опір  ре-

зистивних перетворювачів. 

Якщо електричний опір усіх резисторів однаковий, або однакові значення 

електричного опору мають пари резисторів, що знаходяться поруч (безпосеред-

ньо електрично з’єднані), то в  сигнальній діагоналі напруга Uвп дорівнюватиме 

нулю.  

Якщо електричний опір будь-якого резистора зміниться, то пропорційно 

зміниться напруга Uвп у сигнальній діагоналі, тобто здійснюється перетворення 

неелектричної величини, яка призвела до зміни електричного опору резистора, 

на електричну величину.  

Якщо одночасно на однакову величину змінюється електричний опір ре-

зисторів, що складають пару, електричний сигнал на виході моста не змінюєть-

ся. Це надає можливість здійснювати компенсацію негативного впливу на ре-

зультати вимірювань чинників, що впливають на електричний опір резисторів, 

наприклад температури, якщо вона не є вимірювальним параметром.  

Чутливість первинного перетворювача можна підвищити удвічі, якщо 

електричний опір резисторів, що знаходяться на протилежних сторонах, одно-

часно збільшується або зменшується.  

У чотири рази підвищується чутливість, якщо активними є всі чотири ре-

зистори, а під дією на них неелектричної величини електричний опір однієї па-

ри резисторів, що знаходяться на протилежних сторонах, збільшується, а другої 

зменшується. Прикладом такої схеми є схема наклеювання чотирьох тензорези-

сторів на валу для вимірювання крутного моменту. Це надає можливість забез-

печити і температурну компенсацію, тому таку схему використовують найчас-

тіше. 

Найбільший сигнал буде у тому випадку, коли всі тензорезистори є акти-

вними. У момент вимірювання одна пара резисторів стискається, а інша розтя-

гується. Наклеювання всіх тензорезисторів на одну деталь  (вал, циліндр) за-

безпечує також температурну компенсацію. 
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Електричний опір вимірювальних резисторів не є абсолютно однаковим, 

тому для виставлення нуля за відсутності дії вимірюваного параметра в схему 

вмикають додатковий резистор (потенціометр) R5 (рис. 6.4,б). 

У разі включення резисторів у напівмостову схему (рис. 6.4,в) другу по-

ловину моста виконують у вимірювальному приладі,  або середню точка – ну-

льовою,  а крайні підключають до диференційних входів вимірювального при-

ладу.  

Ємнісні перетворювачі. Ємнісні перетворювачі (датчики) являють собою 

плоскі чи циліндричні конденсатори, ємність яких змінюється під впливом  не-

електричного вимірюваного параметра (рис. 6.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для плоского конденсатора ємність визначається за формулою: 


 SC a  ,                                                      (6.3) 

де а – абсолютна діелектрична проникність середовища між пластинами кон-

денсатора;  S – площа обкладинок конденсатора;    – відстань між пластинами.   

а – схема конденсаторного перетворювача; б – зміна ємності від зміни 

зазору (відстані між пластинами); в – зміна ємності від зміни площини 

унаслідок зсуву пластин; г – зміна ємності введенням сердечника;   

д – вимірювання товщини; ж – вимірювання кількості палива 

Рисунок 6.5 – Конденсаторний вимірювальний перетворювач 
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Ємнісні перетворювачі використовують для вимірювання різних неелект-

ричних величин, функціонально пов’язаних з одним з  параметрів конденсато-

ра, що змінюються залежно від , S, а. 

Індуктивні  перетворювачі. В індуктивних перетворювачах вихідною 

величиною є зміна індуктивності. Індуктивні перетворювачі являють собою ко-

тушки переважно циліндричної форми.  

Індуктивність циліндричної котушки визначають за формулою, Гн:  

l
qL

2 
 ,                                                  (6.5) 

де: µ – абсолютна магнітна проникність, Гн/см; q – площа перетину магнітного 

потоку, см2 ; ω – кількість витків обмотки; l – довжина магнітної лінії, см. 

Для зміни індуктивності вхідним сигналом найчастіше є  переміщення 

сердечника всередині котушки, що призводить до зміни магнітної проникності. 

Зміна індуктивності призводить до зміни індуктивного опору електричного ла-

нцюга, де підключено індуктивний перетворювач. Тому його можна вмикати  

як і резистивні перетворювачі в мостову чи напівмостову схеми з живленням 

змінного струму несучої частоти.  

Окрім мостових схем широкого застосування набули резонансні схеми 

перетворювання вимірювальної величини на зміну частоти.  

Частоту коливань визначають за формулою: 

CL

f
12

1


 .                                                (6.6) 

Змінюючи під впливом неелектричного сигналу індуктивність або єм-

ність, що утворює резонансний контур високої частоти, змінюється частота ко-

ливань контуру.  

Найчастіше перетворення сигналу здійснюють частотною  модуляцією 

сигналу несучої частоти. Частотно-модульований сигнал за необхідності можна 

підсилити, передати на відстань, у тому числі без дротів, а потім демодулято-

ром зміну частоти перетворити на зміну напруги. При цьому, що дуже важливо, 
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точність вимірювань не залежить від посилення або зменшення напруги сигна-

лу. Перевагами ємнісних та  індуктивних перетворювачів є лінійність характе-

ристики, мала залежність вихідного сигналу від зовнішніх впливів, ударів і віб-

рацій; висока чутливість. Основний недолік – складна схема перетворення сиг-

налів, але це не є важливим. 

Блок схему вимірювань з частотною модуляцією наведено на рис 6.6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ємнісні та індуктивні вимірювальні перетворювачі використовують для 

вимірювання різних параметрів: тиску, переміщення, наприклад переміщення 

поршня (зміни об’єму циліндра) та ін.  

 

6.4 Генераторні вимірювальні перетворювачі 

У генераторних перетворювачах сам перетворювач виробляє електричний 

сигнал пропорційний зміні вимірюваного параметра.  

Генераторні перетворювачі неелектричного вимірювального параметра на 

зміну електричного сигналу є індукційні, п’єзоелектричні, термоелектричні, 

фотоелектричні. 

Індукційні перетворювачі. Індукційними називають перетворювачі, у 
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Рисунок 6.6 – Блок схема вимірювань з частотною модуляцією 
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яких швидка зміна магнітного потоку призводить до формування електричного 

потенціалу в обмотці котушки.  

Величина електричного потенціалу визначається швидкістю зміни магні-

тного потоку Ф та кількості витків котушки ω:   

dt
de 

 
.                                                       (6.7)

 

Такі перетворювачі застосовують для вимірювання швидкості, насампе-

ред швидкості обертання валів, іа визначення положень елементів конструкцій 

під час їх руху.  

П’єзоелектричні перетворювачі. Принцип дії п’єзоелектричних вимірю-

вальних перетворювачів ґрунтується на п’єзоелектричному ефекті,  за якого  

виникають електричний потенціал  на поверхні деяких кристалічних діелектри-

ків під дією деформацій. 

Розрізняють п’єзоелектричний ефект прямий та зворотній.  

Прямий п’єзоелектричний ефект проявляється у вигляді електричних за-

рядів на гранях п’єзоелектрика під час його стискання чи розтягання. У разі 

припинення дії сили, прикладеної до п’єзоелектрика, електричні заряди на його 

гранях зникають. Зворотний п’єзоелектричний ефект полягає у зміні геометри-

чних розмірів під введенням п’єзоелектрика в електричне поле. 

Як п’єзоелектрики  використовують кварц, титанат барію, сегнетову сіль, 

дигідрофосфат амонію та інші п’єзоелектрики. 

Найбільш поширені кварцові п’єзоелектрики. 

П’єзоелектричні перетворювачі забезпечують можливість вимірювань 

швидкозмінних параметрів. Вони є високо надійними, мають малі   габаритні 

розміри та масу. П’єзоелектричні перетворювачі застосовують насамперед для 

вимірювань показників вібрацій.  

Термоелектричні перетворювачі. Дія термоелектричних перетворювачів 

заснована на виникненні електричного потенціалу під час  нагрівання чи охо-

лодження спаю двох різнорідних металів чи напівпровідників.  

Термоелектричний вимірювальний прилад, що складається з двох елект-
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родів, є робочим кінцем термопари, два інших кінці підключаються до вимірю-

вального приладу.  

Фотоелектричні перетворювачі. Фотоелектричними називаються пере-

творювачі, у яких під впливом світлового потоку (рис. 6.7) формується елект-

ричний потенціал. 

Прикладом промислового використання фотоелектричних перетворюва-

чів є сонячні батареї. 

Фотоелектричні перетворювачі є селективними, тобто вони мають високу 

чутливість у порівняно вузькому діапазоні довжин хвиль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це надає можливість їх використання для визначення складу газів, зокре-

ма вмісту шкідливих компонентів у відпрацьованих газах.   

 

6.5 Структурні схеми засобів вимірювань  

Засоби вимірювань складаються з трьох основних вузлів:  вимірювально-

го перетворювача (датчика), вимірювального пристрою та покажчика. Вони 

можуть з’єднуватися й утворювати такі структурні схеми:  

– одноразового прямого перетворення (найпростіші засоби вимірювань, 

що складаються з одного перетворювача);  

– послідовного прямого перетворення,  у яких  вихідна величина попе-

реднього перетворювача є вхідною величиною наступного;  

– диференціальну, у якій здійснюється порівняння вимірюваної величи-

Рисунок 6.7 – Схема дії світлового потоку  
на фотоелектричний вимірювальний перетворювач 
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ни з еталонною, яка однаково піддана дії вимірювальної величини від дії зов-

нішніх чинників, що надає можливість усунути їх вплив на результат вимірю-

вання;  

– із зворотним зв’язком (компенсаційну), що характеризується високою 

точністю, універсальністю та малою залежністю коефіцієнта перетворення від 

зовнішнього впливу на вимірювану величину. 

На рис. 6.8 показано структурну схему прямого вимірювання неелектрич-

ної величини, що є сигналом x.  

Первинний перетворювач перетворює величину x на електричний сигнал 

Е. Цей сигнал за допомогою вимірювального пристрою (підсилювача) перетво-

рюється на електричний сигнал до рівня Евих., що відображається, або запису-

ється покажчиком, відповідно до вимірюваної неелектричної величини x.  

 

 

 

 

 

 

Часто первинні перетворювачі потребують живлення стабілізованою на-

пругою Uж. 

Структурна схема прямого перетворення реалізується в багатьох вимірю-

вальних засобах із природними вхідними сигналами. Наприклад, у термопарах, 

датчиках тиску та розрідження, у яких вимірювана величина перетворюється 

безпосередньо на електричний сигнал.   

У тих випадках, коли первинне перетворення не дозволяє одержати зруч-

ний та необхідний для подальшого використання сигнал, застосовують струк-

турні схеми з декількома послідовними перетвореннями, наприклад, за необ-

хідності одержання уніфікованого вихідного сигналу.  

Сумарний коефіцієнт перетворення (загальну чутливість) можна одержа-

ти досить високий, однак при цьому збільшується і похибка перетворення. 

Рисунок 6.8 – Структурна схема засобу вимірювань прямого вимірювання 
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Схема порівняння характеризується наявністю двох ланцюжків вимірю-

вань (рис. 6.9), в одну з яких включається робочий первинний перетворювач, а 

в іншу – зразковий перетворювач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимірювальний пристрій, виконаний у виді різницевої ланки, виробляє 

сигнал  Е , пропорційний різниці між вимірюваною величиною x і еталонною 

величиною xз. За сигналом різниці  Е градуйовано покажчик. 

У засобах вимірювань, побудованих за диференціальною схемою, вимі-

рювана величина подається одночасно на два ідентичні вимірювальні перетво-

рювачі. Вихідний сигнал датчика пропорційний різниці вихідних сигналів ви-

мірювальних перетворювачів кожного з каналів.  

Якщо вихідні сигнали мають однакові знаки, то орган порівняння виконує 

операцію віднімання, якщо знаки різні – операцію підсумовування. 

Можливі варіанти, коли на один із входів подається еталонний сигнал і 

порівняння здійснюється з ним чи інформація перетвориться по одному каналу 

в реальних умовах, а по іншому – в еталонних. 

До переваг диференціальних схем побудови засобів вимірювань нале-

жать:  

– значне зменшення постійних складових загальної похибки унаслідок 

впливу різних чинників;  

– збільшення чутливості вдвічі під час надходження вхідного сигналу на 

обидва входи; 

Рисунок 6.9 – Структурна схема засобу вимірювань за методом порівняння 
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– одержання реверсивної статичної характеристики;  

– зниження нелінійності статичної характеристики та постійних складо-

вих вихідного сигналу, порівняно з характеристиками окремих вимірювальних 

перетворювачів, що входять до складу схеми. 

Найбільшу точність вимірювань можна отримати з використанням схеми 

зі зворотним зв’язком (компенсаційна схема) (рис. 6.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висока точність вимірювань з використанням такої схеми полягає в її 

здатності компенсувати вплив на результати вимірювань побічних чинників, 

наприклад температури.  

Навіть за великого коефіцієнта перетворення (підсилення), що неважко 

забезпечити на практиці, загальна похибка перетворення визначається тільки 

похибкою зворотного зв’язку, унаслідок чого вимоги до похибки прямого кана-

лу можна значно послабити. 

Засоби вимірювань зі зворотним зв’язком мають високу чутливість і до-

зволяють легко змінювати параметри настроювання унаслідок зміни коефіцієн-

тів перетворення зворотного ланцюга. Сигнал вимірювального параметра без-

посередньо впливає на первинний перетворювач.  

Дуже часто метод первинного перетворення вхідної величини визначає 

найменування усього засобу вимірювань.  

Проміжні перетворювачі можуть виконувати функції посилення, лінеари-

зації, перетворення роду сигналу та ін. 

Рисунок 6.10 – Структурна схема  засобу вимірювань зі зворотним 
зв’язком 
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Засоби вимірювань можуть бути поєднані у інформаційно-вимірювальні 

системи. Інформаційно-вимірювальні системи – це сукупність функціонально 

об’єднаних вимірювальних, обчислювальних і інших допоміжних технічних за-

собів для одержання вимірюваної інформації, її перетворення, обробки для по-

дання її у зручній формі.  

Інформаційно-вимірювальні системи можуть бути поєднані в автоматизо-

вані системи керування  технологічним процесом,  комплексного контролю, ді-

агностики, ідентифікації та автоматизовані системи наукових досліджень. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке вимірювання та чим відрізняються непрямі вимірювання від 

прямих вимірювань? 

2. Що являє собою засіб вимірювання? 

3. Які існують структурні схеми засобів вимірювань?  

4. Що таке вимірювальний перетворювач, вимірювальний прилад, покаж-

чик? 

5. Які існують типи вимірювальних приладів за призначенням і принци-

пом дії? 

6. Які існують типи вимірювальних перетворювачів? 

7. У чому полягає відмінність генераторних вимірювальних перетворюва-

чів від параметричних? 

8. Що таке чутливість і поріг чутливості параметричних вимірювальних 

перетворювачів?  

9. Які існують типи параметричних вимірювальних перетворювачів і який 

принцип їх роботи?  

10. Які існують типи генераторних вимірювальних перетворювачів і який 

принцип їх роботи?  

Література: 1, 9, 21, 38. 
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7 МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ  

ДАНИХ 

 

За результатами проведених експериментальних досліджень отримують  

дані вимірювань, які потрібно обробити для визначення властивостей об’єкта 

досліджень, закономірностей зміни показників від чинників впливу і оцінити 

точність вимірювань.  

Для цього потрібно провести математичну обробку експериментальних 

даних. 

 

7.1 Похибки вимірювань 

Причини та типи похибок вимірювань. Надійність результатів дослі-

джень значною мірою залежить від точності вимірювань.  

Результат вимірювання будь-якого параметра повинен мати критерій точ-

ності. Вимірювання, точність якого не можна оцінити, немає сенсу.  

Під точністю вимірювань розуміють ступінь відповідності результату ви-

мірювання дійсному значенню вимірюваної величини.  

Похибка вимірювання – це відхилення результату вимірювання від дійс-

ного значення вимірюваної величини. 

Основні причини похибок: 

– похибки вимірювального перетворювача  (датчика), що не точно реагує 

на вимірюваний параметр; 

– похибки вимірювального пристрою, у якому можливі відхилення ре-

зультатів вимірювань через неправильне функціонування його механічних, чи 

електричних елементів; 

– похибки  реєстрації показань.  

Зокрема похибки вимірювань можуть виникнути унаслідок впливу самого 

вимірювального пристрою на об’єкт вимірювань, вплив навколишнього середо-

вища (температури, атмосферного тиску, загазованості та ін.), помилок, допу-

щених експериментатором. 
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За  формою числового  зображення похибки поділяють на абсолютні та 

відносні. 

Абсолютна похибка – це різниця між дійсним значенням і результатом 

вимірювання: 

аXx  ,                                                    (7.1) 

де X – дійсне значення; а – результат вимірювання. 

Відносна похибка – це похибка, що є відношення абсолютної похибки до 

дійсного значення виміряної величини. Її зазвичай визначають у відсотках: 

100



X
x

  %.                                                (7.2) 

Розглянуті причини похибок вимірювань призводять до появи трьох типів 

похибок: систематичних, грубих і випадкових. 

Систематичні похибки. Систематичні похибки – це похибки засобів 

вимірювань, що обумовлені конструкцією вимірювального  приладу, точністю 

його виготовлення та градуюванням. Тому ці похибки часто називають інстру-

ментальними.  

Вони обумовлені неідеальністю роботи засобів вимірювань, наприклад, 

зміщення початкової точки відліку (нуля), впливу температури, що призводить 

до зміни розмірів і т. д. Систематичні похибки під час вимірювання одними ви-

мірювальними приладами у разі багаторазового повторення вимірювань одна-

кові. Похибка засобів вимірювань складається з основної та додаткової похи-

бок.  

Основна похибка характеризує точність роботи засобу вимірювань в умо-

вах, що позначені у технічних умовах (ТУ) заводу-виготовлювача.  

Додаткова похибка  засобів вимірювань пов’язана з відхиленням резуль-

тату вимірювань від впливу зовнішніх чинників за умов, відмінних від нормо-

ваних у ТУ, але їх можна врахувати. 

Абсолютна похибка засобів вимірювань – це найбільша за абсолютною 

величиною різниця між показаннями приладу та дійсним значенням вимірюва-

ної величини.   
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Для оцінювання точності засобів вимірювань використовують його при-

ведену похибку як  відношення абсолютної похибки до максимального значен-

ня  шкали, чи діапазону вимірювання цим приладом. 

Засоби вимірювань атестуються та мають свій клас точності. 

Клас точності  засобів вимірювань – це  узагальнена характеристика, що 

визначає його гранично допустиму основну та додаткову похибки. 

Клас точності визначається відносною похибкою приладу за його шка-

лою. Унаслідок вимірювання наприкінці  шкали відносна похибка буде мен-

шою, порівняно з вимірюваннями на початку шкали. 

Для перевірки метрологічних характеристик засобу вимірювань викорис-

товують спеціальне устаткування зі зразкових приладів. 

Грубі похибки – це похибки (помилки), що з’являються внаслідок непра-

вильної фіксації результату вимірювання за шкалою, неправильного запису, не-

правильного урахування умов експерименту, збоїв у роботі приладів  і т. д. Їх 

легко виявити за повторного проведення вимірювань. 

Грубі похибки  проявляються як явні винятки із серії проведених вимірю-

вань, тому їх необхідно ретельно проаналізувати і якщо виявиться, що вони не є 

об’єктивною закономірністю, вилучити зі списку. 

Випадкові похибки – це похибки, які в окремих вимірюваннях можуть  

набувати відмінних, заздалегідь невідомих значень. Випадкові похибки вини-

кають з різних причин, кожна з яких не виявляє себе чітко.  

Випадкові похибки залежать від впливу як об’єктивних, так і 

суб’єктивних чинників,  дія яких неоднакова в кожному окремому вимірюванні  

та не може бути заздалегідь урахована.  

Виключити випадкові похибки неможливо, але їх можна оцінити. 

Випадкові похибки розглядають як сумарний ефект  дії багатьох чинни-

ків. Випадкові похибки під час багаторазових вимірювань можуть бути різні, як  

за величиною, так і за знаком.  

Їх неможливо врахувати, як ураховують систематичні похибки, але мож-

на врахувати їх вплив на оцінку значення вимірюваної величини.  
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Випадкові похибки визначають за законами теорії ймовірностей. 

Результати вимірювань  а1, а2, а3 … аn обумовлюють їх випадковість. Во-

ни розподілені за законом нормального розподілу Гаусса (рис. 7.1), де однако-

вою мірою наявні похибки, що мають плюсові та мінусові значення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надійністю  результату серії вимірювань називають імовірність  Р  того, 

що справжнє значення X вимірюваної величини потрапить у довірчий інтервал 

від  (а – Δх ) до ( а + Δ х). 

Імовірність є віднесення площі під кривою нормального розподілу в ме-

жах довірчого інтервалу до загальної площі.  

Вибір імовірності визначається вимогами до точності отримання резуль-

татів вимірювань. Під час випробувань автомобільної техніки зазвичай обме-

жуються ймовірністю Р = 0,95. 

Для заданої ймовірності  може бути розрахована величина довірчого ін-

тервалу,  у межах якого із заданою ймовірністю може бути справжнє значення 

вимірювальної величини (параметра).  

Якщо справжнє значення вимірюваної величини (з виключенням систе-

Рисунок 7.1 – Значення ймовірностей при нормальному законі 

розподілу  
Рисунок 7.1 – Значення ймовірностей при нормальному законі 

розподілу результатів вимірювань 
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матичних і грубих похибок) позначити як  Х, а результат   першого вимірюван-

ня – а1,  то для цього вимірювання одержимо різницю  Δх1, що  називають дійс-

ною абсолютною похибкою цього вимірювання: 

Δх1 = Х - а1 .                                                (7.3) 

Якщо вимірювання провести багаторазово за таких самих умов, то отри-

маємо значення окремих вимірів а1, а2 ...аn , які називають рівноточними вимі-

рами.  

Якщо проаналізувати досить велику серію рівноточних вимірювань і від-

повідних випадкових похибок вимірювань, то можна визначити 4 властивості 

випадкових похибок. 

1. Кількість плюсових похибок майже дорівнює кількості мінусових. 

2. Малі похибки зустрічаються частіше, ніж великі. 

3. Справжня величина вимірюваного параметра визначається ймовірністю 

її знаходження у межах довірчого інтервалу (граничної похибки).  

4. Частка від алгебраїчної  суми усіх  випадкових  похибок на загальну кі-

лькість вимірювань зі збільшенням кількості вимірювань наближається до нуля.  

 

7.2 Оцінювання точності вимірювань 

Визначимо зв’язок дійсного значення вимірюваної величини з результа-

тами вимірювань.  

Припустимо, що для визначення дійсного значення Х вимірюваної вели-

чини було виконано n рівноточних вимірювань з результатами а1, а2 .. .аn.   

Подамо результати вимірювань у вигляді очевидних рівнянь: 

а1 = Х - Δ х1; а2 = Х + Δ х2; ... ; аn = Х - Δ хn.,                   (7.4) 

Підсумовуючи ліві та праві частини рівнянь, одержимо: 

 



n

i
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i
i xXnа
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.                                      (7.5) 

де і – номер вимірювання; n – кількість вимірювань.  

Вирішуючи рівняння (7.5) відносно X, отримаємо: 
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Перший член правої частини  є середнім арифметичним значенням усіх 

вимірювань: 

n

а
а

n

i
i

 1  .                                                  (7.7) 

Другий член  є дійсною абсолютною похибкою: 

n

x
x

n

i
i




 1  .                                               (7.8) 

Отже, дійсна  величина вимірювального параметра матиме  значення, 

близьке до середнього арифметичного та обмежуватиметься абсолютною похи-

бкою:  

Х = а ± Δх.                                               (7.9) 

Якщо число n досить велике, то  

        01 




n

x
n

i
i

.                                            (7.10) 

Це означає, що за нескінченної кількості вимірювань дійсне значення ви-

мірюваної величини дорівнює середньому арифметичному значенню результа-

тів усіх вимірювань.  

аX  .                                                     (7.11) 

Отже, середнє арифметичне значення вимірюваної величини є найбільш 

імовірним дійсним значеним Х  вимірюваної величини.  

Використання для оцінювання похибки вимірювань середнього арифме-

тичного відхилення може призвести до грубої помилки, якщо плюсовим похиб-

кам відповідають точно такі самі за абсолютною величиною мінусові похибки.  

У цьому випадку навіть унаслідок двох вимірювань з дуже великими від-

хиленнями, але однаковими за абсолютною величиною,  маємо похибку, що до-
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рівнює нулю, тобто начебто отримано абсолютно точний результат вимірюван-

ня, хоча вимірювання проведені недбало.  

Тому для оцінювання точності вимірювань використовують квадрати від-

хилень. 

Якщо суму квадратів усіх випадкових похибок розділити на кількість ви-

мірювань, одержимо їх дисперсію: 

n

x
D

n

i
i




 1

2

 ,                                                 (7.12) 

а корінь квадратний з дисперсії дає середню квадратичну похибку серії рівно-

точних вимірювань:  
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 1
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.                                               (7.13) 

Середня квадратична похибка Sn є кращим критерієм оцінювання точнос-

ті вимірювань, ніж середня випадкова похибка, тому що не відбувається взаєм-

ної компенсації плюсових і мінусових похибок. Якщо кількість вимірювань ве-

лика, то середня квадратична похибка  Sn, що залежить від кількості вимірю-

вань,  прагне до постійної величини σ: 

n

x
S

n

i
i

n





 1
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 .                                             (7.14) 

Параметр  σ називають стандартною похибкою.  

На рис. 7.1  подано значення ймовірності  Р за величин довірчого інтерва-

лу, що дорівнюють  ± σ , ± 2σ , ± 3σ.  

Під кривою розподілу в межах по осі абсцис від −σ до +σ площа складає 

68,3 % усієї площі; у межах від от –2σ до +2σ – 95,5 %, у межах від –3σ до +3σ – 

99,7 %. 

Із рис. 7.1 видно, що згідно з нормальним законом розподілу результатів 

вимірювань дійсна величина з імовірністю P = 0,997 знаходиться в довірчому 
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інтервалі ± 3σ, тобто за такого діапазону маємо результат майже 100 %.  

Такий спосіб оцінювання діапазону значень випадкової величини нази-

вають правилом «трьох сигм».  

Знаючи a і σ, можна визначити ймовірність Р знаходження дійсної вели-

чини у цьому діапазоні.  

Оскільки дійсне значення Х вимірюваної величини невідоме, то невідомі 

й дійсні випадкові похибки Δхi.  

Тому визначимо його похибки від середнього арифметичного значення 

вимірюваної величини. 

Саме за ними обчислюють граничну абсолютну похибку Δа середнього 

арифметичного а і таким чином оцінюють точність результату вимірювань. 

Для ряду рівноточних вимірювань а1, а2 ...аn  визначимо його середнє 

арифметичне значення а і визначимо різниці (а - а1), (а - а2), ..., (а - аn):  

11 ааа  ;    22 ааа  ; ……  nn ааа  ..                  (7.15) 

Ці похибки, як і дійсні похибки Δхi = (Х - аi), можуть мати знак «плюс»,  

знак «мінус» і дорівнювати нулю. 

Складемо ліві та праві частини рівнянь:   

0
11
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i ааnа .                                    (7.16) 

Отже, алгебраїчна сума ймовірних похибок дорівнює нулю за будь-якої 

кількості вимірювань, на відміну від дійсних випадкових похибок, які набува-

ють нульового значення лише за нескінченної кількості вимірювань. 

Тому точність  вимірювань  визначають,  розраховуючи середню квадра-

тичну похибку серії результатів вимірювань.  

Для визначення середньої квадратичної похибки Sn  використовують по-

ложення теорії випадкових похибок, згідно з якою за великої кількості вимірю-

вань n справедливе рівняння: 
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Отже, не знаючи самих дійсних випадкових похибок, удається обчислити 

середню квадратичну похибку. 

Середня квадратична похибка середнього арифметичного усіх вимірю-

вань дорівнює: 
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.                                          (7.18) 

Щоб одержати межі довірчого інтервалу за обмеженої кількості вимірю-

вань  n до розрахункових формул уводять коефіцієнт ta.  

Цей  коефіцієнт  запропонував  англійський  учений  Уільям Госсет, який 

публікував свої роботи  під  псевдонімом  Стьюдент, тому його назвали коефі-

цієнтом Стьюдента.  

Значення коефіцієнта Стьюдента, залежно від Р і n, наведені у таблиці 

7.1. 

Зі збільшенням кількості вимірювань розбіжності між результатами, об-

численнями за розподілом Стьюдента і за нормальним розподілом зменшують-

ся.  

При n→∞  (практично вже при n > 20)  розподіл Стьюдента перетворю-

ється на нормальний розподіл.  

Отже, маючи значення ймовірності Р (зазвичай беруть  Р = 0,95) і кіль-

кість проведених вимірювань n, визначають коефіцієнт Стьюдента  ta   і розра-

ховують межі довірчого інтервалу (випадкову похибку вимірювань) за форму-

лою: 

аавип Stа  .                                                 (7.19) 

Результат записують у такому вигляді:  

X = a ± Δ авип , Р.                                             (7.20) 

Відносну випадкову похибку результату серії вимірювань визначають за 

формулою:  

100



a

aвип
вип  %.                                           (7.21)  
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Таблиця 7.1 – Значення коефіцієнта Стьюдента  для різної довірчої  

ймовірності  Р  та числа вимірів  n 

P n 
0,80 0,90 0,95 0,98 0,99 0,995 0,998 0,999 

2 3,077 6,313 12,71 31,82 63,66 127,7 318,3 636,6 
3 1,885 2,920 4,302 6,964 9,924 14,09 22,33 31,60 
4 1,638 2,353 3,182 4,540 5,840 7,458 10,21 12,92 
5 1,533 2,132 2,776 3,746 4,604 5,597 7,173 8,610 
6 1,476 2,015 2,570 3,649 4,032 4,773 5,893 6,863 
7 1,439 1,943 2,446 3,142 3,707 4,316 5,207 5,958 
8 1,415 1,895 2,365 2,998 3,500 4,229 4,785 5,408 
9 1,397 1,860 2,306 2,897 3,355 3,832 4,501 5,041 

10 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 3,690 4,297 4,780 
11 1,372 1,813 2,228 2,764 3,169 3,581 4,144 4,587 
12 1,363 1,795 2,201 2,718 3,105 3,496 4,024 4,437 
13 1,356 1,782 2,179 2,681 3,085 3,428 3,929 4,178 
14 1,350 1,771 2,160 2,650 3,112 3,373 3,852 4,220 
15 1,345 1,761 2,145 2,625 2,976 3,326 3,787 4,140 
16 1,341 1,753 2,131 2,603 2,947 3,286 3,732 4,072 
17 1,336 1,745 2,119 2,583 2,920 3,252 3,686 4,015 
18 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,222 3,646 3,965 
19 1,330 1,734 2,101 2,551 2,878 3,197 3,611 3,922 
20 1,328 1,729 2,093 2,540 2,861 3,174 3,579 3,883 
21 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,153 3,552 3,850 
22 1,323 1,720 2,208 2,517 2,831 3,135 3,527 3,819 
23 1,321 1,712 2,074 2,508 2,819 3,119 3,505 3,792 
24 1,320 1,714 2,069 2,500 2,807 3,104 3,485 3,768 
25 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,091 3,467 3,745 
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Сумарна похибка систематичних і випадкових похибок.  

Результати вимірювань мають як систематичні, так і випадкові похибки,  

одночасний вплив яких зменшує точність вимірювань.  

Тому перш ніж розпочати експериментальні дослідження і вибір засобів 

вимірювань, потрібно спрогнозувати очікувану точність вимірювань для прави-

льного вибору засобів вимірювань та організації проведення експериментів.  

Точність вимірювань прийнято оцінювати сумарною середньоквадратич-

ною похибкою систематичних і випадкових похибок:  

22
випсиссум aaa  ,                                     (7.22) 

де  сисa  – абсолютна систематична похибка засобу вимірювань.  

Аналогічно визначають і сумарну відносну похибку:  

22
випсиссум  ,                                        (7.23) 

де сис  –  відносна похибка засобу вимірювань. 

Похибки функцій непрямих вимірювань.  

Як було зазначено, розрізняють два види вимірювань: прямі та непрямі.  

За прямого вимірювання вимірюваний показник визначають безпосеред-

ньо одним засобом вимірювань у своїй одиниці вимірювання.  

За непрямого вимірювання потрібно враховувати похибки всіх викорис-

таних засобів вимірювань, а також і випадкові похибки  кожної виміряної вели-

чини, що належать до розрахункової формули визначення параметра непрямого 

вимірювання. 

Якщо досліджувана величина дорівнює  сумі y = a+b чи різниці y = a-b 

двох вимірюваних величин, то сумарну відносну похибку визначають за фор-

мулою: 

 
ba

ba
y ±

± 
  .                                              (7.24) 

Найчастіше параметр, що визначають непрямими вимірюваннями, являє 

собою множник y = a∙b або  частку  y = a/b двох вимірюваних величин. 
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У цьому  випадку похибку вимірювань можна визначити за правилами 

алгебри, відповідно множенням чи діленням двох величин.  

При y = a∙b: 

   bbaayy  ±±± .                                  (7.25) 

Отже:  

baabbabayy  ±±±± .                        (7.26) 

Оскільки, що  y = a∙b, а  виразом Δa∙Δb можна знехтувати, одержимо: 

abbay  ±± .                                      (7.27) 

Розділивши отриману формулу на y = a∙b, отримаємо: 

 bay   ± .                                         (7.28) 

Знаючи відносну похибку, легко визначити абсолютну похибку: 

 yyy  .                                              (7.29) 

Такий самий результат отримаємо і якщо параметр, що визначається, до-

рівнює частці двох вимірюваних величин  y = a/b. 

Для функції  

 ...... aaaaay m                                     (7.30) 
одержимо: 

 ± ay m   .                                           (7.31) 
Формули обчислення похибок непрямих вимірювань різних функцій на-

ведені в таблиці 7.2, які взяті з літературних джерел. 

Округлення чисел. Результати вимірювань є числами наближеними і пе-

ред тим, як робити з ними подальші обчислення, їх варто округляти. При цьому 

виконують загальні правила округлення чисел. 

Кількість  значущих цифр, з яких повинне складатися число, залежить від  

точності результату вимірювань фізичної величини.  

Округляти числове значення результату вимірювань необхідно відповідно 

до  числового розряду значущої цифри погрішності.  

Наприклад, якщо похибка вимірювання дорівнює  ± 0,01, то результат 

1,083 округляють до 1,08.  
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Математичний опис характеристик, отриманих  

експериментально 

Аналіз результатів вимірювань із застосуванням методів їх графічно-

го зображення. Після обробки результатів вимірювань і оцінювання точності 

необхідно занести їх до таблиці для аналізу та визначення закономірності зміни 

досліджуваного показника.  

Результати вимірювань, подані в табличній формі, не дають можливості 

наочно характеризувати закономірності досліджуваних процесів.  

Для обробки результатів вимірювань і спостережень широко застосову-

 

Таблиця 7.2 – Формули розрахунку похибок непрямих вимірювань різних 

функцій 

N – точне  число 

Вид функції Гранична відносна похибка 
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ють методи їх графічного зображення.  

Графічне зображення найкраще відображує результати експериментів, 

дозволяє зрозуміти фізичну сутність досліджуваного процесу, виявити загальні 

функціональні залежності, установити наявність максимуму чи мінімуму функ-

ції. 

Для графічного зображення результатів експериментів велике значення 

має вибір систем координат координатної сітки.  

Для графічного зображення результатів вимірювань найчастіше застосо-

вують систему прямокутних координат.  

Розрізняють рівномірні та нерівномірні координатні сітки.  

Призначення  нерівномірних  координатних  сіток  полягає в тому, що 

функція y = f (x) має особливу закономірність. Багато криволінійних функцій 

спрямляють на логарифмічних координатних сітках. Прикладом доцільності 

використання  логарифмічних координатних сіток є дослідження амплітудно-

частотних характеристик. 

Для аналізу графічним методом функції y = f(x) у системі прямокутних 

координат спочатку вибирають  поле для побудови графіків і масштаби коор-

динатних осей.  

Масштаб координатних осей вибирають з урахуванням формату, вибра-

ного для побудови характеристик і максимальних значень величин, залежність 

яких досліджується.  

Від вибору масштабу залежить форма графіка. Він може бути вузьким, чи 

витягнутим уздовж однієї з осей.  

Правильно вибраний масштаб дозволяє суттєво покращити наочність 

отриманих залежностей.  

Відповідно до вибраних масштабів координатних сіток  наносять точки 

значень результатів вимірювань (рис. 7.2).  

Точки на графіку необхідно з’єднувати плавною лінією так, щоб вона 

якомога ближче проходила до всіх експериментальних точок. Вона характери-

зує зміну функції за даними експерименту.  
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Зазвичай функції побудовані плавно. Якщо з’єднати точки прямими відрі-

зками, то одержимо ламану криву.  

Іноді під час побудови графіка одна, чи дві точки різко віддаляються від 

кривої. Це може бути сутністю досліджуваного процесу, тобто закономірністю 

процесу, а може пояснюватися похибками вимірювань. 

Спочатку потрібно проаналізувати фізичну сутність явища.  

Якщо немає підстав уважати, що це не є закономірністю функції, то таке 

різке відхилення можна пояснити грубою похибкою чи помилкою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – кореляція відсутня; б – слабка кореляція; в – сильна позитивна кореляція;  

г – лінійна залежність; д, е – функціональні нелінійні залежності. 

Рисунок 7.2 – Кореляція результатів вимірювань для математичного опису  

характеристик 
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Це може виникнути тоді, коли дані вимірювань попередньо не досліджу-

валися щодо наявності грубих похибок вимірювань.  

У таких випадках необхідно повторити вимірювання у діапазоні значного 

відхилення точки.  

Якщо попереднє вимірювання виявилося помилковим, то здійснюють ко-

ригування графіка.  

Якщо повторні вимірювання матимуть попереднє значення, необхідно на 

цей інтервал кривої звернути особливу увагу та ретельно проаналізувати фізич-

ну сутність явища.  

Розрахункові графіки, що мають максимум або мінімум,  чи функції, що 

мають складний вигляд, особливо ретельно необхідно креслити в зонах вигину. 

На таких ділянках кількість точок має бути значно більшою, ніж на плавних ді-

лянках. 

Експериментатор повинен бути упевнений у достовірності одержуваних 

результатів вимірювань. 

Підбір емпіричних формул. У процесі експериментальних досліджень 

одержують ряд вимірів двох величин x (значення аргументу)  та y (значення 

функції). Кожному значенню аргументу  x1, x2,…xn відповідає визначене зна-

чення функції  y1, y2…, yn.  

У загальному виді вони поєднані функцією: 

y = f (x) .                                                  (7.32) 

Вибір емпіричних рівнянь необхідно починати з виявлення фізичної суті 

отриманих закономірностей. Для цього потрібно проаналізувати залежності, 

отримані під час проведення теоретичних досліджень.  

Якщо закономірності відомі, то отримані результати експерименту опи-

сують відповідними рівняннями.  

Якщо  вони невідомі, або дуже складні, то використовують емпіричний 

опис характеристик.  

На підставі експериментальних даних можна вибрати алгебраїчні вирази, 

які називають емпіричними формулами.  
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Емпіричні формули мають тим більшу цінність, чим більше вони відпові-

дають результатам експерименту.  

Емпіричні формули повинні бути найпростішими та точно відповідати 

експериментальним даним  у межах зміни аргументу. Часто зручніше викорис-

товувати спрощену наближену емпіричну формулу. 

Заміну точних аналітичних формул наближеними, простішими, назива-

ють апроксимацією, а функції апроксимуючими.  

Процес вибору емпіричних формул складається з двох етапів.  

На першому етапі результати вимірювань наносять на сітку прямокутних 

координат, приблизно через точки експериментально отриманих значень пара-

метрів проводять плавну криву та вибирають орієнтовно вид формули.  

На другому етапі обчислюють параметри формул, що найбільш  відпові-

дають прийнятій формулі.  

Результати вимірювань багатьох явищ і процесів апроксимуються у ви-

гляді полінома: 
n

n xaxaxaay  ....2
210 ,                            (7.33) 

де 0a , 1a , na  –  емпіричні коефіцієнти. 

Часто достатньо використання полінома першого, або другого ступеня. 

Найпростіше використання полінома першого ступеня, тобто формули прямої 

лінії:  

xaay  10 .                                                 (7.34) 

Лінійну залежність для нелінійних функцій можна використовувати, по-

діливши графік на ділянки.  

Тоді отримаємо ламану лінію, що буде тим ближче до кривої, чим густі-

ший розподіл на ділянки.  

Для лінійної залежності коефіцієнти визначають, розв’язуючи рівняння 

(7.34). До рівняння підставляють координати двох крайніх точок, узятих із гра-

фіка, і розв’язують систему двох рівнянь відносно коефіцієнтів 0a  і 1a . 
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Метод найменших квадратів.  

Для визначення коефіцієнтів 0a , 1a , … na  зазвичай використовують метод 

найменших квадратів.  

За методом найменших квадратів суму квадратів відхилень експеримен-

тальних даних від кривої емпіричного рівняння функції  y = f (x) беруть най-

меншою.  Для найбільш простої залежності, яка є лінійною, що проходить через 

початок координат ( 0a = 0, 1a = k): 

xkf  .                                                 (7.35) 

Сума квадратів відхилень від прямої: 
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2 2 .                    (7.36) 

Величина φ завжди позитивна та виявляється тим меншою, чим ближче 

до прямої знаходяться експериментальні точки.  

Положення мінімуму визначимо, взявши похідну, дорівнявши її до нуля:  

  02
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Із формули (7.37), отримаємо: 
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З підвищенням ступеня полінома значно ускладнюється визначення кое-

фіцієнтів, що може призвести до збільшення похибок. Тому доцільно обмежу-

вати порядок полінома.  

У даний  час  існує  багато програм проведення розрахунків  складних 

функцій на комп’ютерах,  у тому числі розрахунків коефіцієнтів поліномів, зо-

крема програма «Microsoft Excel».  

Лінеаризація кривих заміною лінійних координат функціональними 

координатами. Лінеаризацію кривих можна здійснити у логарифмічних коор-

динатних сітках.  
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Розглянемо деякі приклади. 

1. y = axb  (степенева функція). Замінюючи X = lgx и Y = lgy, маємо  

Y = lga + bX. 

Унаслідок цього експериментальна крива в логарифмічній сітці перетво-

рюється на пряму лінію. 

2.  y = aebx  (показова функція). Замінюючи Y = lg y, маємо  

Y = lg a + xb lg e. 

3. y = axb+ c .  

a)  b – задане. Беремо X = xb, маємо пряму лінію на сітці прямокутних ко-

ординат: 

y = aX + c .                                                  (7.39) 

б)  b – невідомо.  Беремо X = lg x и Y = lg(y − c), маємо пряму лінію на ло-

гарифмічній сітці: 

Y = lga + bX.                                                  (7.40) 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке похибка вимірювань, які причини її виникнення? 

2. Що таке середнє значення вимірюваного параметра? 

3. Що таке дисперсія та середнє квадратичне відхилення? 

4. Для чого використовують коефіцієнт Стьюдента? 

5. Як розрахувати сумарну абсолютну та відносну похибки? 

6. Як розрахувати сумарну похибку непрямих вимірювань? 

7. Як графічно зображують результати експериментів? 

8. Як описують математичними формулами отримані експериментально 

залежності? 

9.  Як визначають коефіцієнти поліномів емпіричних формул? 

10.  Що таке метод найменших квадратів?  

11.  Для чого використовують нерівномірні координатні сітки?  

Література: [1, 9, 21].   
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8 ЗВІТ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  РОБОТИ 

 

8.1 Загальні вимоги до звіту 

Звіт з науково-дослідної  роботи є документом. За достовірність  відомос-

тей,  які  він містить,  відповідає  виконавець – юридична або фізична особа,  

яка  склала звіт.  

Звіт з науково-дослідної роботи оформлюють,  дотримуючись  вимог від-

повідних стандартів. За вимогами стандартів оформлюють також і інші наукові 

документи, у тому числі дисертації.  

Складання та оформлення звітів з науково-дослідної роботи здійснюють 

відповідно до вимог ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у га-

лузі науки і техніки. Структура та правила оформлення».  

Стандарт установлює загальні вимоги щодо будови, викладення та офор-

млення звітів з науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-

технологічних робіт.  

Залежно від типу звіту наукової роботи, вимоги щодо його оформлення 

уточнюються стандартами відомств і організацій.  

Вимоги щодо оформлення дисертацій регламентує Вища атестаційна ко-

місія (ВАК) України. 

 

8.2 Структура та порядок викладання звіту  

Звіт складається з трьох частин. 

1. Вступна частина. 

2. Основна частина. 

3. Додатки. 

Вступна частина містить такі елементи: 

– титульна сторінка; 

– список авторів; 

– реферат; 

– зміст; 
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– скорочення та умовні позначення; 

– передмова. 

Основна частина містить такі елементи: 

– вступ; 

– змістова суть звіту; 

– висновки; 

– рекомендації; 

– перелік джерел посилання (список літератури). 

Додатки наводять тоді, коли потрібно уникнути перенавантаження викла-

ду  тексту  основної  частини  звіту. Вони можуть містити креслення, таблиці, 

протоколи випробувань та інші матеріали.  

Титульна сторінка. Титульна сторінка є  першою сторінкою звіту й  ос-

новним джерелом  інформації, що необхідна  для  опрацювання та  його  пошу-

ку.  

Титульна сторінка містить дані,  які  подають у такій  послідовності:  

– гриф  обмеження  доступу до  інформації,  викладеної у  звіті,  або  сто-

совно  умов  розповсюдження  звіту (за  потреби);  

– ідентифікатори звіту: УДК; МПК (за потреби); універсальний  код  

продукції та послуг  (УКПП)  за  Державним  класифікатором  продукції та  по-

слуг (за  потреби);  номер державної реєстрації;  напис «Інв.  №». Міжнародний  

стандартний  номер  книги  (ISBN)  згідно з ДСТУ  3814:2013  «Інформація та 

документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг» або  міжнаро-

дний  стандартний  номер  видання  (ISSN) згідно з ДСТУ 4515:2006 «Інформа-

ція та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація періодичних 

видань»;  

– відомості  про  виконавця  роботи – юридичну особу (організацію)  або  

фізичну особу;  

– грифи затвердження та погодження  (останнє за потреби);  

– повна  назва звіту;  

– підписи  керівника  роботи та відповідальних осіб;  
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– рік затвердження звіту;  

– дата  пріоритету автора  (за  потреби);  

– за  потреби будь-які  спеціальні  записи  (відомості  про  зв’язок  певно-

го  звіту  з  іншими  роботами,  наприклад,  звіт є частиною  поданої до захисту 

дисертації;  виконання  роботи  за темою  цільової державної програми;  робота  

є  ініціативною, тощо).  

Реферат. Структурний  елемент  «Реферат»  розміщують  безпосередньо  

за  списком  авторів  (за наявності)  на  наступній  сторінці. У  рефераті  стисло  

подають  опис  основних  аспектів  звіту,  які  надають можливість  прийняти  

рішення  стосовно доцільності  ознайомлення з  повним текстом звіту.  

Реферат має містити:  

– відомості  про  обсяг звіту,  кількість частин  звіту,  рисунків,  таблиць,  

додатків,  джерел  згідно з  переліком  посилань  (наводять усі  відомості,  зок-

рема дані додатків);  

– перелік ключових слів;  

– стислий  опис тексту звіту.  

Реферат може  містити  інформацію  щодо умов  розповсюдження звіту.  

Опис  тексту  звіту  в  рефераті  має  відбивати  подану  у  звіті  інформа-

цію  в  такій  послідовності:  

– об’єкт дослідження  або  розроблення;  

– мета  роботи;  

– методи дослідження  та  перелік апаратури;  

– результати та їх новизна;  

– основні  конструктивні,  технологічні  та техніко-експлуатаційні харак-

теристики і показники;  

– інформація  щодо  впровадження;  

– взаємозв’язок з  іншими  роботами;  

– рекомендації щодо  використання  результатів  роботи;  

– сфера застосування;  

– економічна чи  соціально-економічна  ефективність  роботи;  
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– значущість  роботи;  

– висновки,  пропозиції щодо  розвитку об’єкта дослідження  (розроб-

лення)  і доцільності  продовження досліджень.  

Якщо деякі  із зазначених вище  відомостей  цього  переліку відсутні, усі  

інші  відомості  подають,  зберігаючи  послідовність  викладення  інформації.  

Реферат рекомендовано  подавати  на  одній  сторінці  формату А4.  

Якщо  звіт  складається  з  двох  і  більше  частин,  то  реферат  подають  один  

раз  у  першій частині.  

У  разі  випуску звітів  окремими томами  (книгами),  пов’язаними  між 

собою  однією темою  (зібрання  звітів),  кожний такий  звіт повинен  мати  ре-

ферат свого тому  (книги), який  зазначав  би його зв’язок з  іншими томами  

(книгами) звітів  певної серії.  

Перелік ключових слів,  які є  визначальними для  розкриття суті звіту,  

має  містити 5–15 слів (словосполучень).  Рекомендовано  подавати  їх  перед  

текстом  реферату  великими  літерами  в  рядок із  прямим  порядком  слів у 

називному відмінку однини,  розташованих за  абеткою  мови звіту та розділе-

них комами.  

Умови  розповсюдження  звіту,  якщо  такі  висувають,  подають  після 

тексту реферату.  

Зміст. Структурний  елемент  «Зміст» розташовують  після  реферату,  з 

нової сторінки.  

Зміст  складають,  якщо  звіт  містить  не  менше  двох  розділів  або  один  

розділ  і  додаток за загальної кількості  сторінок більше десяти.  

У  «Змісті»  наводять такі  структурні  елементи:  «Скорочення та умовні  

позначення»,  «Передмова»,  «Вступ»,  послідовно  перелічено  назви  всіх роз-

ділів,  підрозділів  і  пунктів  (якщо  вони  мають назву)  змістовної  частини  

звіту,  «Висновки»,  «Рекомендації»,  «Перелік джерел  посилання»,  «Додатки»  

з їх назвою та зазначенням  номера. Сторінки  початку структурного  елемента 

змісту наводять у правому полі. 

Якщо звіт складається з двох і  більше частин,  кожна частина  повинна  
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мати  свій  «Зміст». При  цьому  в  кінці  «Змісту»  першої частини  наводять  

переліки  номерів  і  назв  (за  наявності)  усіх  наступних частин  звіту.  Перша  

частина звіту  має  містити  «Зміст» усього  звіту.  

У  разі  випуску  звітів  окремими  томами  (книгами),  пов’язаних  між  

собою  однією  темою  (зібрання  звітів),  кожний том  (книга)  повинен  мати  

свій  «Зміст».  Перший том  (книга)  може  містити «Зміст» усього зібрання зві-

тів. Розривати  слова  знаком  переносу у «Змісті»  не  рекомендовано.  

Скорочення та умовні  позначення.  

Цей  структурний  елемент  (за  наявності)  містить  переліки  скорочень,  

умовних  позначень, символів,  одиниць  і термінів.  

Скорочення слів і словосполучень виконують відповідно до ДСТУ 

3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів 

і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги».  

Використані  у  звіті  нестандартні  умовні  позначення,  символи,  одини-

ці,  скорочення  та  терміни  пояснюють у переліку,  який  подають безпосеред-

ньо  після  «Змісту»,  починаючи з  наступної  сторінки.  

Передмова. Структурний  елемент «Передмова»  (за  наявності)  містить  

супровідні  нотатки,  що  пояснюють  певні  аспекти  роботи,  простежують  іс-

торичні умови зазначеної роботи тощо.  

Передмову  розміщують  після  структурного  елемента  «Скорочення  та  

умовні  позначення»,  починаючи  з  наступної сторінки.  

Якщо  звіт  має  дві  та  більше  частини,  передмову  складають  до  всьо-

го  звіту  й  подають  у першій частині.  

У разі  випуску окремих томів  (книг),  пов’язаних між собою однією те-

мою (зібрання звітів), кожний такий  звіт може  містити  передмову.  

Змістова  частина звіту. Змістова  частина  звіту – це  викладення суті  

науково-дослідної роботи.  

Суть звіту викладають,  поділяючи  матеріал  на  розділи.  Розділи  можна  

поділяти  на  підрозділи  та  пункти.  Пункти  (за  потреби)  поділяють  на  під-

пункти.   
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Кожний  пункт і  підпункт має містити закінчену інформацію.  

Викладаючи  суть  звіту, слід уживати  стандартну  науково-технічну  те-

рмінологію,  запроваджену  національними  стандартами  для термінів і визна-

чення  понять.  

У звіті  потрібно  використовувати  основні,  похідні  чи  позасистемні  

одиниці  фізичних  величин  Міжнародної системи  одиниць  (SI) згідно з ДСТУ 

3651.0-97 «Метрологія. Основні одиниці фізичних величин міжнародної систе-

ми одиниць. Основні положення, назви та позначення»,  ДСТУ 3651.1-97 «Мет-

рологія. Одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасис-

темні одиниці. Основні положення, назви та позначення».  

Якщо вимірювання виконано в  інших  одиницях, то  викладаючи  резуль-

тати  вимірювань, потрібно надавати їх у одиницях вимірювань, а в дужках – 

числові  значення  в  одиницях SI.  

Висновки. Структурний  елемент  «Висновки»  розміщують  після  викла-

дення  суті  звіту,  починаючи  з  нової сторінки.  У висновках викладають  най-

важливіші  наукові та практичні  результати  роботи  й  наводять:  

– оцінку одержаних результатів  і їх відповідність сучасному рівню  нау-

кових і технічних знань;  

– ступінь  упровадження та  можливі  галузі  або  сфери  використання  

результатів  роботи;  

– інформацію  щодо  створення  нової  апаратури,  приладів  тощо  та  ро-

зробляння  методики  проведення  ними  вимірювань;  

– наукову,  науково-технічну,  соціально-економічну значущість  роботи;  

– доцільність  продовження досліджень за  відповідною тематикою тощо.  

Текст висновків  можна  поділяти  на  пункти.  

Рекомендації. У звіті  на  підставі  зроблених висновків  можна  наводити  

рекомендації.  

Структурний  елемент  «Рекомендації»  (за  наявності)  уміщують  після  

висновків,  починаючи  з  нової сторінки.  

У  рекомендаціях:  
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– визначають  необхідність  проведення  подальших досліджень за звіт-

ною тематикою;  

– обґрунтовують  підстави  необхідності  проведення  дослідно-

конструкторських  (дослідно-технологічних)  робіт для  створення дослідного 

зразка  (партії)  певного  виробу (приладу, технічного  устаткування  з  вимірю-

вальними  функціями,  матеріалів,  речовин,  еталонів  тощо)  або  певної техно-

логії а одержаними результатами дослідження;  

– формулюють  пропозиції щодо  можливих галузей або сфер викорис-

тання  результатів  роботи  тощо.  

Рекомендації повинні бути конкретними.  

За потреби  рекомендації  можна  підтверджувати  додатковими  розраху-

нками,  наведеними  в додатку. Текст рекомендацій  можна  поділяти  на  пунк-

ти.  

Перелік джерел посилання. Перелік джерел, на які є посилання  в  осно-

вній частині звіту, наводять за основною частиною звіту на наступній сторінці.  

У переліку джерел посилання подають у порядку, за яким джерела впер-

ше згадують у тексті.  

Можна список джерел  посилання (літератури) надавати у алфавітному 

порядку.   

Порядкові  номери бібліографічних описів у переліку джерел  мають  від-

повідати  посиланням  на  них у тексті  звіту (номерні  посилання). Бібліографі-

чні  описи джерел у  переліку  наводять згідно з ДСТУ  ГОСТ 7.1:2006 «Систе-

ма стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

Якщо  у  змістовій частині звіту окремі матеріали недоцільно включати до 

основного тексту, то їх розміщують у додатках.  

Не рекомендується включати до цього списку енциклопедії, довідники, 

науково-популярні книги, газети.  

Джерела,  на які  є посилання  лише  в додатку,  розміщують у  кінці  цьо-

го додатка.  



 

119 
 

Додатки. Щоб  уникнути  переобтяження  викладу  тексту  основної  час-

тини  звіту,  у  структурному  елементі  «Додатки»  наводять  відомості,  які до-

повнюють  матеріал звіту.  Додатки  розміщують у порядку  посилання  на  них 

у тексті  звіту.  

Зв’язок основного тексту з додатками здійснюється з посиланням на сло-

во «додаток» у круглих дужках: (додаток 1). 

Додатки  можуть  містити матеріали,  що  стосуються  проведених дослі-

джень  або  їх  результатів,  які  через  великий обсяг основного тексту, не  до-

цільно вносити до основної частини звіту.  

Це можуть бути фотографії;  проміжні  розрахунки,  формули,  математи-

чні доведення;  перелік засобів  вимірювальної техніки,  які  були застосовані  

під  час  виконання досліджень;  протоколи  випробувань;  висновок  метроло-

гічної експертизи;  копія  технічного  завдання  чи документа,  що  замінює  йо-

го;  інструкції та методики,  розроблені  в  процесі  виконання  робіт тощо.  

Якщо  у  звіті  як додаток  наводять  документ,  що  має  самостійне  зна-

чення  (наприклад,  патентні дослідження,  технічні умови,  технологічний  рег-

ламент,  атестовану  методику  проведення  досліджень,  стандарт тощо) і  офо-

рмлений згідно з  вимогами до  цього документа,  тоді  в додатку  вміщують  

його  копію  без  будь-яких змін.   

На  копії  цього документа  праворуч у  верхньому  куті  проставляють  

нумерацію  сторінок  звіту,  а  знизу  зберігають  нумерацію  сторінок докумен-

та.  

У цьому разі  на  окремому аркуші друкують  великими літерами  слово  

«ДОДАТОК»,  відповідну велику літеру української абетки,  що  позначає  до-

даток,  а  під  ним,  симетрично  відносно  сторінки,  друкують  назву документа  

малими  літерами,  починаючи  з  першої великої.  Аркуш  з  цією  інформацією 

також нумерують.  

Великі за обсягом  сторінок додатки  можна оформлювати як відокремле-

ну самостійну частину  із  самостійною  титульною сторінкою.  

Нумерація  сторінок  відокремленої  самостійної  частини  є  продовжен-
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ням  нумерації  сторінок  основної частини звіту.  

Великі звіти оформлюють у вигляді томів (книг), які  пов’язані  між со-

бою  спільною  темою  (зібрання звітів).  

У  разі  випуску  звітів  окремими  томами,  кожний такий звіт повинен  

мати  спільну для  всіх томів  назву роботи та індивідуальну назву  кожного то-

му.  Останній том (книга)  може  містити  повний зміст усього зібрання звітів. 

 

8.3 Вимоги щодо оформлення звіту 

Формат аркушів, шрифт та інтервали. Текст звіту з наукової роботи 

виконують за правилами мови, якою він пишеться. У  звіті  не  бажано  вживати  

іншомовних  слів  і  термінів  за  наявності  рівнозначних  слів і термінів  мови,  

якою  подано звіт.  

Наукові звіти, у тому числі магістерські роботи, друкують на аркушах 

форматом А4 (297×210 мм) на одному  боці  аркуша  білого  паперу. За  потре-

би  можна  використовувати  аркуші  формату А3  (297х420). 

З усіх чотирьох боків аркуша повинні бути залишені поля, розмір яких 

визначається відповідним стандартом. За ДСТУ 3008:2015  рекомендовано  для 

наукових звітів використовувати  поля такої  ширини:  верхній  і  нижній – не  

менше ніж 20,  лівий – не  менше  ніж 25 ,  правий – не  менше  ніж  10. 

Для конструкторських документів, згідно зі стандартами ЄСКД, викону-

ють рамку.  

Текст виконують комп’ютерним способом, шрифтом гарнітурою Times 

New Roman, розміром 14 пунктів через півтора міжрядкових інтервали.  

Розділи починають з нових аркушів. Заголовок підрозділу від поперед-

нього тексту відокремлюють трьома інтервалами.  

Назви розділів і підрозділів для зручності читання потрібно виділяти на-

півжирним шрифтом, а визначення понять у тексті та термінів – курсивом. 

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів і сторінок.  

Структурні елементи:  «Список  авторів»,  «Реферат»,  «Зміст»,  «Скоро-

чення  та  умовні позначення»,  «Передмова»,  «Вступ»,  «Висновки»,  «Реко-
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мендації»,  «Перелік джерел  посилання»  не  нумерують,  а їхні  назви  є заго-

ловками  структурних елементів.  

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті змі-

сту й позначатися арабськими цифрами без крапки: 1, 2, 3  й т. д.  

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.  

Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера 

підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не став-

лять: 1.1, 1.2 і т. д. 

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу й порядкового номера 

пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового 

номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не став-

лять: 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 і т. д. 

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту або пункт склада-

ється з одного підпункту, його не нумерують. 

Відстань  між заголовком,  приміткою,  прикладом  і  подальшим  або  

попереднім текстом має  бути  не  менше  ніж два  міжрядкові інтервали.  

Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами. Нумерація починаєть-

ся з титульної сторінки. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною.  

Номери проставляють праворуч у верхньому куті  сторінки  без  крапки  в  

кінці.  

На титульній сторінці, на її звороті та на кінцевій полосі номер сторінки 

не зазначають. Рисунки та таблиці, які розташовані на окремих аркушах, зміст, 

список літератури та додатки включають до загальної нумерації.  

Ілюстрації. Для пояснення тексту, що викладається, його ілюструють 

графіками, діаграмами, схемами, кресленнями, фотознімками тощо. Ілюстрації  

в тексті називають рисунками.  

Виконання креслень і схем, які є ілюстраціями, має відповідати вимогам 

стандартів ЄСКД,  діаграм і графіків – нормативному документу Р 50-77. Напи-

си на рисунку виконують креслярським шрифтом. 
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Рисунки мають бути пронумеровані наскрізно, або у межах розділу араб-

ськими цифрами. Наприклад: Рисунок 4.1 – перший рисунок четвертого розді-

лу. Запис розмішують під рисунком симетрично до тексту.  

Рисунок зазвичай має найменування та пояснювальні дані (підрисунковий 

текст). Пояснювальні дані до рисунка  подають  безпосередньо  після  графіч-

ного  матеріалу перед  назвою  рисунка.  

Найменування повинно відображати зміст рисунка та бути коротким. Йо-

го розміщують після номера рисунка після тире і виконують малими літерами з 

першої великої. 

Рисунок зазвичай слід уміщувати після першого згадування про нього у 

тексті. Якщо рисунків у розділі декілька, дозволяється вміщувати їх за поряд-

ком номерів у кінці розділу або оформляти у вигляді додатків. 

Якщо рисунок розміщується на декількох сторінках (наприклад, схема ал-

горитмів), то на першій сторінці розміщують його номер і найменування (за на-

явності), а на наступних  зазначають: «Продовження рисунка …». 

Оформлення таблиць. Для зручності зіставлення показників і наочності 

цифровий матеріал зазвичай оформляють у вигляді таблиць, що відповідають 

вимогам чинних нормативних документів. 

Нумерують таблиці, якщо їх більше однієї в документі, арабськими циф-

рами. Система нумерації повинна бути наскрізною (наприклад, «Таблиця 1»; 

«Таблиця 2» і т. д.) або у межах розділу.  Тоді номер складається з номера роз-

ділу й порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою (напри-

клад, «Таблиця 5.3» – третя таблиця п’ятого розділу). 

Слово «Таблиця» зазначають раз зліва над  першою частиною таблиці. 

Назву таблиці друкують з  великої літери  і  розміщують над таблицею з абзац-

ного  відступу.  

Найменування таблиці записують після її номера після тире з великої лі-

тери. Назва таблиці визначає її тему й зміст і має бути точною, виразною, лако-

нічною та відповідати змісту таблиці.  

Якщо таблицю переносять на наступні сторінки, то назву не повторюють, 
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а пишуть: «Продовження табл. 3» або «Закінчення табл. 2».  

У продовженні таблиці на наступних сторінках заміну заголовків граф 

позначають їх нумерацією арабськими цифрами.  

За такої умови в головці таблиці необхідно подати нумерацію граф. 

 Нумерація граф і рядків таблиці застосовується й тоді, коли на них пот-

рібно робити посилання в тексті документа.  

Увесь текст таблиці має бути набрано через один інтервал шрифтом гар-

нітурою Times New Roman, розміром 14 пунктів.  

Таблиці потрібно заповнювати  за  правилами,  які  відповідають ДСТУ 

3008:2015.  

Заголовки граф наводять в називному відмінку однини без довільного 

скорочення слів. Множину застосовують: 

– якщо серед текстових показників графи є такі, що вжиті у множині; 

– якщо значення заголовка передається лише в множині; 

– якщо слово в однині не вживається.  

Залежно від розміру таблиці її розміщують: 

– безпосередньо після тексту, до якого вона належить; 

– на наступній сторінці; 

– у додатку. 

Посилання. У разі посилання на розділ, підрозділ, пункт, підпункт або 

перелік певного документа слід писати: «... відповідно до розділу 3 ...»;            

«... згідно з підрозділом 3.1 ...»; «... згідно з пунктом 4.2.2 ...»; «... зазначеного у 

переліку 2...».  

Посилання на таблиці, ілюстрації, формули і додатки даного документа 

подають так: 

– «... наведено у таблиці 2.4» або «... наведено у табл. 2.4»; 

– «... подано у таблиці 6.1» або «... подано у табл. 6.1»; 

– «... згідно з рисунком 3.2 ...» або «... з рис. 3.2 ...»; 

– «... показано на рисунку 3.4» або «... показано на рис. 3.4» 

– «... у формулі (2.1)»; «... як видно з формули (2.1) ...»; 
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– «... подано у додатку А»; «... наведено у додатку А».  

У разі повторних посилань пишуть: 

– «... дивись таблицю 6.1» або «... див. табл. 6.1»; 

– «... дивись рисунок 2.4» або «... див. рис. 2.4»; 

– «... дивись формулу (2.1)» або «... див. формулу (2.1)»; 

– «... дивись додаток А» або «... див. додаток А». 

Посилання на джерела інформації документа позначають у тексті викладу 

порядковими номерами у квадратних дужках: «... у роботах [3, 4] ...»; «... [7, 

таблиця 34, с. 98] …»; «... [5, с. 18] ...». 

Написання та розміщування формул і рівнянь. Формули та рівняння 

розташовують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, з нового 

рядка посередині сторінки. Під час написання формул необхідно дотримувати-

ся нижчезазначених розмірів символів і стилів їх написання. 

Формули та рівняння у рукописі (за винятком формул і рівнянь, наведе-

них у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. 

Нумерують лише ті формули або  рівняння,  на які є  посилання  в тексті 

звіту чи додатка.  

Номер формули або рівняння складається з номера розділу та порядково-

го номера формули  (рівняння), відокремлених крапкою, наприклад, формула 

(1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння зазнача-

ють арабськими цифрами на рівні формули (рівняння) в дужках у крайньому 

правому положенні на рядку.  

Після формули перед словом «де» ставлять кому. Пояснення значення 

кожного символу та числового коефіцієнта слід подавати після крапки з комою 

в рядок.  

Пояснення позначень величин і числових коефіцієнтів, якщо вони не по-

яснені раніше у тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою з но-

вого рядка зі слова «де» без двокрапки у тій послідовності, у якій вони наведені 

у формулі.  

Якщо необхідно навести числове значення величини, то його записують 
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після розшифрування, наприклад: 
2

2
mVE   ,                                                             (8.1) 

де Е – кінетична енергія, Дж; т – маса, кг; V – швидкість руху, м/с. 

Уміщувати позначення одиниць фізичних величин поряд з формулою, що 

виражає залежність між величинами у літерній формі, не допускається. 

Правильно писати: V = s / t. Неправильно: V = s / t, м/с. 

Літерне позначення одиниць, які входять до добутку, відділяють крапкою 

на середній лінії як знаком множення, наприклад, Н·м. 

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тіль-

ки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку на-

ступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції 

множення, застосовують знак «×».  

Формули, подані одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють 

комою. Рівняння, у тому числі хімічних реакцій, необхідно виконувати за тими 

самими правилами, що і формули. 

Оформлення списку літератури. У кінці роботи подають список вико-

ристаної літератури, або бібліографія, який оформлюють згідно з  ДСТУ  ГОСТ 

7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила скла-

дання». 

Бібліографічний опис джерела складається з кількох розміщених у певній 

послідовності елементів. 

У повному бібліографічному описі книги такими елементами є прізвище 

та ініціали автора (авторів), назва книги, місце видання, видавництво, рік ви-

дання, кількість сторінок. Між елементами опису ставлять загальноприйняті 

умовні розділові знаки.  

Зразок оформлення списку літератури подано у додатку. 

Додатки. Ілюстраційний матеріал, таблиці, проміжні математичні дове-

дення, формули та розрахунки, допоміжний текст, документи, видані як самос-
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тійні видання, можуть бути оформлені як додатки. 

Додатки  до  звіту  про  роботу,  у  складі  якої  передбачено  проведення  

патентних досліджень,  оформлюють  згідно  з  ДСТУ  3575-97 «Патентні дос-

лідження. Основні положення та порядок проведення». 

Нумерація  сторінок додатків є  продовженням  нумерації сторінок звіту.  

Кожний додаток повинен  мати заголовок,  який друкують  угорі  малими літе-

рами з  першої великої симетрично до тексту сторінки.   

Над заголовком,  із правого боку рядка,  друкують слово  «ДОДАТОК»  і  

відповідну  велику літеру української абетки,  окрім  літер  Ґ,  Є,  З,  І,  Ї,  Й,  О,  

Ч,  Ь,  яка  позначає  додаток.  Текст  кожного  додатка  починають  з  наступної  

сторінки.  

Кожен додаток слід починатися з нової сторінки з позначенням у правому 

верхньому куті слова «Додаток» і мати тематичний заголовок. Слово «Дода-

ток» пишуть малими літерами з першої великої. 

За наявності більш одного додатка вони нумеруються арабськими цифра-

ми (без знака №): Додаток 1, Додаток 2 і т. д.  

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Нумерація сторі-

нок, на яких подають додатки, повинна бути наскрізною і продовжувати зага-

льну нумерацію сторінок основного тексту. 

 

Питання для самоперевірки. 

1. За якими стандартами України оформлюють звіт з науково-дослідної 

роботи? 

2. Яка повинна бути структура звіту з науково-дослідної роботи? 

3. Як нумерують розділи, підрозділи, пункти і сторінки?  

4. Які вимоги щодо оформлення рисунків, таблиць і формул?  

5. Як оформлюють список літератури та посилання на нього? 

Література: [8, 11, 12, 18, 31].  
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9 ОСНОВИ ПАТЕНТОЗНАВСТВА 

 

9.1 Предмет, мета та завдання  «Патентознавства» 

Патентознавство – це сукупність знань про патентне право, правове ре-

гулювання суспільних відносин, пов’язаних зі створенням, охороною та вико-

ристанням інтелектуальної власності.  

Мета – це вивчення та знаходження знань з питань законодавчої, охо-

ронної, винахідницької та патентно-ліцензійної діяльності.  

Завдання.  

1. Надання знань системи інтелектуальної власності у винахідницькій і 

патентно-ліцензійній діяльності.  

2. Висвітлення міжнародного права інтелектуальної власності. 

3. Розгляд системи патентної інформації.  

4. Ознайомлення з оформленнями заявки патентної власності.  

5. Висвітлення можливостей використання патентної інформації та до-

кументації під час проведення науково-дослідних робіт.  

6. Ознайомлення із сучасними патентно-інформаційними технологіями в 

Україні, ресурсами та послугами. 

 

9.2 Інтелектуальна та промислова власність 

Інтелектуальна власність − це результат розумової діяльності людини в 

науковій, виробничій, інформаційно-технічній та інших сферах, що є об’єктом 

цивільно-правових відносин щодо права кожного володіти, користуватися і ро-

зпоряджатися результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності. 

Промислова власність − це рухома та нерухома матеріальна власність, яку 

використовують у процесі промислового виробництва. 

У правовій системі інтелектуальну власність поділяють на три групи. 

1. Авторське право та суміжні права. 

2. Патентне  право чи право на об’єкти промислової власності. 

3. Право на нетрадиційні об’єкти. 
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Авторське право та суміжні права – це комплекс відносин, що виникають 

унаслідок створення і використання літературної, творчої  інтелектуальної вла-

сності та наукових праць. 

Авторське право – це частина цивільного права, що визначає правовідно-

сини  використання творів інтелектуальної власності науки та мистецтва. 

Суміжні права – це права на використання творчої інтелектуальної влас-

ності з літератури та мистецтва, на яку авторські права належать іншим особам. 

Патентне право − це право людини в будь-якій сфері його діяльності, що 

оцінюється з огляду промислової значущості, економічної ефективності, одер-

жання прибутку під час їх використання у виробничій діяльності.  

Об’єктами патентного права є: 

– винахід;  

– корисна модель;  

– промислові зразки;  

– знаки для товарів інтелектуальної власності та послуг;  

– фірмові найменування і т. д. 

 

9.3 Державна система правової охорони інтелектуальної власності 

Головним органом, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

інтелектуальної власності, в Україні є Міністерство освіти і науки України 

(МОН). У квітні 2000 р. у складі МОН був утворений Державний департамент 

інтелектуальної власності, що є урядовим органом державного управління.  

2011 р. назва була змінена на Державну службу інтелектуальної власності. 

До сфери управління Держдепартаменту включені Український інститут 

промислової власності,  Українське  агентство  з авторських і суміжних прав, 

Інтелзахист і навчальний заклад  Інститут інтелектуальної власності і прав.  

Головною функцією Державного підприємства Український інститут 

промислової власності (Укрпатент) є здійснення експертизи заявок на такі 

об’єкти права інтелектуальної власності, як винаходи, корисні моделі, промис-

лові зразки, компонування (топографи) інтегральних мікросхем, а також торгові 
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марки, географічні вказівки.  

Головною функцією Державного підприємства Українське агентство з ав-

торських і суміжних прав (УААСП) є колективне управління майновими пра-

вами суб’єктів інтелектуальної власності авторського права та суміжних прав.  

Інститут інтелектуальної власності і права виконує функцію підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інтелектуальної 

власності. Він готує фахівців і магістрів інтелектуальної власності зі спеціаль-

ності «Інтелектуальна власність». Саме на Держдепартамент покладено вико-

нання конкретних завдань, пов’язаних із забезпеченням правової охорони інте-

лектуальної власності. 

Основними завданнями Держдепартаменту є такі:  

– участь у межах своєї  компетенції щодо забезпечення  реалізації  дер-

жавної політики у сфері інтелектуальної власності;  

– прогнозування та визначення перспектив і пріоритетних напрямів роз-

витку у сфері інтелектуальної власності;  

– організаційне забезпечення охорони прав на об’єкти інтелектуальної 

власності.  

Департамент виконує такі функції. 

1. Реалізує в межах своїх повноважень єдину економічну, фінансову, на-

уково-технічну, інвестиційну, соціальну політику у сфері інтелектуальної влас-

ності та розробок на підставі результатів інтелектуальної власності, аналізує ді-

яльність державної системи охорони інтелектуальної власності та розробляє  

пропозиції щодо її удосконалення. 

2. Здійснює в межах, визначених Міністерством освіти і науки України, 

управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери 

управління міністерства.  

3. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів інтелектуаль-

ної власності законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією. 

4. Розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань, що 

належать до його компетенції, подає їх на розгляд Міністерства освіти і науки 
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України. 

5. Забезпечує функціонування системи експертиз заявок на об'єкти інте-

лектуальної власності. 

6. Бере участь у роботі з удосконалення системи обліку, звітності та 

державної статистики у сфері інтелектуальної власності. 

7. Визначає порядок державної сертифікації діяльності в сфері інтелек-

туальної власності. 

8. Здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів інтеле-

ктуальної власності щодо об’єктів інтелектуальної власності. 

9. Видає у встановленому порядку охоронні документи на об’єкти інте-

лектуальної власності. 

10. Здійснює реєстрацію договорів інтелектуальної власності про переда-

вання прав на об’єкти інтелектуальної власності, що охороняються на території 

України, і ліцензійних договорів інтелектуальної власності. 

11. Координує діяльність щодо передавання прав на об’єкти інтелектуа-

льної власності, у тому числі створені  цілком чи частково на кошти державно-

го бюджету. 

12. Організовує розгляд заяв і скарг щодо видачі охоронних документів  

інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, а також інших 

звернень фізичних і юридичних осіб з питань інтелектуальної власності. 

13. Координує роботу з інформаційного забезпечення діяльності у сфері 

інтелектуальної власності, здійснює нормативно-методичне керівництво інте-

лектуальної власності у цій сфері, забезпечує комплектування національного 

фонду патентної документації. 

14. Вносить у встановленому порядку до Міністерства освіти і науки 

України пропозиції щодо участі України в роботі міжнародних організацій з 

питань інтелектуальної власності. 

15. Організовує роботу з підготовки та перепідготовки фахівців з питань 

інтелектуальної власності. 

16. Здійснює інші функції відносно до його завдань. 
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9.4 Законодавство України з інтелектуальної власності 

На сьогодні правовідносини у сфері інтелектуальної власності в Україні 

регулюються окремими положеннями Конституції України, нормами Цивільно-

го, Кримінального, Митного кодексів України, Кодексу України про адмініст-

ративні правопорушення, спеціальними законами у сфері інтелектуальної влас-

ності та підзаконними актами. 

Нормами Конституції України передбачене право кожного володіти, ко-

ристуватися та розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної та творчої 

діяльності;  громадянам гарантується захист інтелектуальної власності, їхніх 

авторських прав, моральних і матеріальних інтересів інтелектуальної власності, 

що виникають під час  різних видів інтелектуальної діяльності; кожен громадя-

нин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не 

може  використовувати чи поширювати їх без його згоди, за винятками, уста-

новленими Конституцією України. 

Закони України з інтелектуальної власності:  

– Закон України «Про авторське право і суміжне право»; 

– Закон України «Про видавничу справу»; 

– Закон України «Про державну підтримку засобів інтелектуальної влас-

ності масової інформації і соціальний захист журналістів інтелектуальної влас-

ності»; 

– Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні»; 

– Закон України «Про електронний цифровий підпис»; 

– Закон України «Про захист від несумлінної конкуренції»; 

– Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах»; 

– Закон України «Про інформаційні агентства»; 

– Закон України «Про інформацію»; 

– Закон України «Про кінематографію»; 

– Закон України «Про науково-технічну інформацію»; 
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– Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»; 

– Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; 

– Закон України «Про охорону прав на вказівку походження товар інте-

лектуальної власності»; 

– Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів інтелектуальної 

власності і послуг»; 

– Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»; 

– Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»; 

– Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікрос-

хем»; 

– Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спіл-

ки».   

– Закон України «Про рекламу»; 

– Закон України «Про поширення екземплярів інтелектуальної власності 

аудіовізуальних створених робіт інтелектуальної власності, фонограм, відеог-

рам, комп’ютерних програм, баз даних»; 

– Закон України «Про систему суспільного телебачення і радіомовлення 

України»; 

– Закон України «Про телебачення і радіомовлення». 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що є предметом та метою патентознавства? 

2. Що таке інтелектуальна власність і промислова власність? 

3. Що таке авторське право та суміжні права, патентне  право чи право на 

об’єкти промислової власності та право на нетрадиційні об’єкти? 

4. Яка структура державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності та які функції вона виконує? 

5. Якими законодавчими актами регулюються правовідносини у сфері ін-

телектуальної власності? 

Література: [2, 4, 5, 10, 14, 17, 39].   
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10 ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА  ВИНАХІД  

ЧИ КОРИСНУ МОДЕЛЬ 

 

Винахід чи корисна модель – це результат  інтелектуальної діяльності  

людини. Винахід недостатньо створити, право на нього необхідно ще правиль-

но оформити.  

Право власності на винахід засвідчується патентом, що видається Україн-

ським інститутом промислової власності (Укрпатентом)  на підставі матеріалів 

заявки на винахід і проведеної з використанням цих матеріалів експертизи на 

відповідність винаходу його патентоспроможності. 

Патентоспроможність – це відповідність заявленого об’єкта інтелектуа-

льної власності певним критеріям, установлених законом.  

Об’єктом винаходу (корисної моделі),  правова охорона якому (якій) на-

дається згідно із законом, може бути:  продукт, процес (спосіб),  а також нове 

застосування відомого продукту чи процесу. 

  

10.1 Умови патентоспроможності винаходу та корисної моделі  

Згідно із Законом України 3687-12 «Про охорону прав на винаходи і ко-

рисні моделі»,  винахід повинен відповідати умовам патентоспроможності. 

Умови патентоспроможності.  

1. Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, 

має винахідницький рівень і є промислово придатним. 

2. Корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є 

новою і промислово придатною. 

3. Винахід чи корисна модель визнаються промислово придатними, якщо 

вони можуть бути використаними в промисловості чи в іншій сфері діяльності.  

4. Винахід чи корисна модель визнаються новими, якщо вони не є части-

ною рівня техніки, який охоплює всі відомості, що стали загальнодоступними у 

світі до дати подання заявки до Укрпатенту.  

5. Рівень техніки охоплює усі відомості, які стали загальнодоступними у 
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світі до дати подачі заявки до Укрпатенту, якщо заявлений пріоритет, то до да-

ти її пріоритету. 

6. Рівень техніки передбачає також зміст будь-якої заявки на видачу в 

Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, у якій зазначена Україна) у 

тій редакції, у якій ця заявка була подана спочатку, за умови, що дата її подання 

(а якщо заявлений пріоритет, то дата пріоритету) передує даті, зазначеній в час-

тині четвертої дійсної статті, і що вона була опублікована на цю дату або після 

цієї дати. 

7. На визнання винаходу чи корисної моделі патентоспроможними не 

впливає виявлення інформації в ньому винахідником чи особою, що одержала 

від  винахідника прямо або опосередковано таку інформацію, протягом 12 мі-

сяців до дати подання заявки; якщо заявлений пріоритет, то до дати її пріорите-

ту. Обов’язок повідомлення обставини розкриття інформації покладається на 

особу, що зацікавлена в цьому. 

 

10.2 Склад заявки та загальні вимоги до змісту її оформлення 

Заявку на винахід оформлюють відповідно до вимог, затверджених Нака-

зом Міністерства освіти і науки України (№ 22 від 22.01.2001  зі  змінами,  вне-

сеними  згідно з наказами   № 154  від 26.02.2004, № 223 від 14.04.2005, № 578 

від 14.06.2011), і Правила складання та подача заявки на винахід чи корисну 

модель.  

Ці правила розроблені відповідно до Закону України  3687-12  «Про охо-

рону прав  на  винаходи  і  корисні моделі»,  Паризької конвенції про охорону 

промислової власності від 20  березня  1883  року  та  Договору про патентну 

кооперацію, підписаного  19  червня  1970  року,  які є чинними на території  

України  з  25 грудня 1991 року. 

Заявка – це сукупність  документів,   необхідних для   видачі  Укрпатен-

том  патенту України на винахід чи патенту України на корисну модель, за-

тверджених Наказом  Міністерства освіти і науки № 154 від 26.02.2004. 

Заявка про видачу патенту адресується голові Українського інституту 
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промислової власності (Укрпатент)  з проханням про видачу патенту.  

Матеріали заявки складають українською мовою та подають у трьох при-

мірниках. 

Матеріали заявки не повинні містити висловів,  креслень, малюнків,  фо-

тографій та будь-яких інших матеріалів, що суперечать публічному  порядку,  

принципам  гуманності  та моралі, зневажливих висловлювань  стосовно вина-

ходів (корисних моделей) та результатів діяльності  інших  осіб,  а  також  відо-

мостей  і  матеріалів, які вочевидь   не   стосуються  або  не  є  необхідними  для  

визнання документів  заявки такими, що відповідають вимогам Правил.  

Комплект документів заявки на видачу патенту на винахід (корисну мо-

дель) повинен містити: 

– заяву на видачу патенту; 

– опис винаходу, що розкриває його з повнотою, достатньою для здійс-

нення; 

– формулу винаходу; 

– креслення, схеми (якщо вони потрібні та на них є посилання в описі); 

– реферат; 

– документи, які додають до заявки. 

Заява – це прохання про видачу патенту на винахід (корисну модель). 

Вона містить: 

– відомості про винахідника, заявника, представника заявника; 

– назву винаходу (корисної моделі). 

Заяву подають на спеціальному бланку установленої форми. Її зміст відо-

бражає відомості, що стосуються самого винаходу і зазначені в заявці на вина-

хід, а саме автора (винахідника), заявника (у випадку, якщо заявник і винахід-

ник не одна й одна і та сама особа) і патентного повірника.  

У бланку «Заява» вказують повне ім’я або найменування (для юридичної 

особи) заявника, а також його місце знаходження, повну назву винаходу, що 

характеризує його призначення, відповідність суті та певній рубриці МПК.  

Нижче надають адресу для користування – відомості про представника у 
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справах інтелектуальної власності, наводять дані про винахідника з підписами.  

Якщо винахід створено в порядку виконання службового завдання, то за-

явка на нього подається від організації (підприємства) із зазначенням авторів. У 

цьому випадку до складу заявки повинен входити договір між організацією і 

автором про право одержання патенту організацією. 

Право підпису заяви має автор чи його спадкоємці, уповноважені ними 

особи. Якщо заяву підписує остання, то додатково додається документ, який за-

свідчує передачу цих повноважень. Безперечно, що і право спадковості також 

засвідчується документально. 

Назва  винаходу  (корисної  моделі), за потреби, може містити символи  

латинської  абетки  та цифри. Використання символів інших абеток, спеціаль-

них знаків у назві не допускається.  

Назва винаходу повинна бути точною, короткою (не більше 8–10 слів), 

відповідати суті винаходу, бути якомога ближчою до назви відповідної класи-

фікаційної рубрики МПК.  

Назву викладають в однині. Виключення складають назви, що в однині  

не вживаються.  

Назву може бути доповнено ім’ям  автора чи спеціальною назвою, що 

привласнюється відповідно до заяви автора, що подається на будь-якій стадії 

розгляду заявки (наприклад, «Передача Петрова»). 

У назві винаходу (корисної моделі) варто вживати частку для, наприклад, 

варто писати не «Подаючий пристрій…», а «Пристрій для подачі...» 

Опис винаходу (корисної моделі) є докладний, специфічно вибраний 

опис технічної суті винаходу, що підтверджує наявність новизни винаходу, ви-

нахідницького рівня, промислової придатності.  

Він має чітку структуру. 

1. Указаний клас МПК, до якої належить винахід і назва винаходу. 

2. Галузь техніки, до якої належить винахід. 

3. Опис рівня техніки. 

4. Опис суті винаходу. 
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5. Відомості, що підтверджують можливість реалізації винаходу. 

У описі,  формулі винаходу (корисної моделі) та рефераті необхідно ви-

користовувати єдину термінологію, стандартизовані  терміни та скорочення,  а  

за  їх  відсутності – загальновживані в науковій і технічній літературі.  

У всіх матеріалах заявки слід використовувати єдину  термінологію,  

умовні  позначення та розмірності  фізичних  одиниць. Одиниці фізичних вели-

чин переважно  вживати  в одиницях Міжнародної системи одиниць (SI).  

При використанні  термінів  і  позначень, що  не  є загальновживаними,  

необхідно пояснити  їх  смисл  після першого вживання в тексті. Усі умовні по-

значення потрібно розшифровувати. 

Графічні зображення (креслення, схеми, діаграми тощо) подаються у ви-

падку, якщо вони необхідні для роз’яснення сутності винаходу. Вони мають бу-

ти пов’язані з текстом опису та давати чітке уявлення про об’єкт винаходу. 

Графічні зображення оформлюють на окремому аркуші формату А4, у 

правому верхньому кутку аркуша вказують назву винаходу, а в нижньому – 

прізвище та ініціали автора (співавторів) винаходу. 

Формула винаходу чи корисної моделі є частиною опису, але подається 

окремо. Вона являє собою складену за встановленими правилами коротку сло-

весну характеристику, що виражає суть винаходу чи корисної моделі. Формула 

є основним документом заявки, і містить не тільки технічний зміст, а й юриди-

чний. 

Креслення або інші ілюстративні матеріали є необов’язковими, але за-

звичай вони наявні в матеріалах заявки. Ці ілюстрації доповнюють опис вина-

ходу чи корисної моделі, виражаючи ідею винаходу,  зафіксовану в пунктах 

формули так, щоб використовуючи їх, можна було уявити не лише конструкти-

вні особливості винаходу, але і його роботу.  

Це можуть бути креслення, схеми, таблиці та інші ілюстрації. 

Реферат – це частина матеріалів заявки, у якій скорочено викладено 

опис змісту винаходу (корисної моделі). Завдання реферату – коротко описати 



 

138 
 

суть винаходу (корисної моделі) так, щоб особа, яка зацікавлена в ознайомленні 

з ним, могла швидко отримати потрібні відомості. 

Реферат – це скорочений виклад змісту опису винаходу, який містить на-

зву винаходу, характеристику галузі техніки, якої стосується винахід, і галузь 

його застосування, характеристику суті винаходу із зазначенням технічного ре-

зультату, якого мають досягти. 

Реферат використовують тільки для технічної інформації, його не можна 

використовувати для іншого, зокрема для тлумачення формули винаходу та ви-

значення рівня техніки. 

Сутність винаходу в рефераті характеризується за допомогою вільного 

викладення формули винаходу, за якого зберігаються всі суттєві ознаки кожно-

го незалежного пункту.  

Текст реферату слід викладати окремими короткими реченнями  та можна 

супроводжувати основним графічним зображенням. 

 

10.3 Опис винаходу та вимоги до нього 

Опис винаходу повинен виявляти суть винаходу настільки чітко і точно, 

щоб його зміг використати фахівець у цій галузі. 

Опис винаходу (корисної моделі) починається з індексу рубрики чинної 

редакції  МПК, який стосується винаходу, що заявляється, його назви і має 

уміщувати такі розділи: 

– галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель); 

– рівень техніки;  

– суть винаходу (корисної моделі); 

– перелік креслення фігур, якщо вони додаються; 

– інформацію, що підтверджує можливість здійснення винаходу (корис-

ної моделі); 

– формулу винаходу (корисної моделі); 

– джерела інформації; 

– підпис  автора чи співавторів. 
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Розділ «Галузь техніки, до якої належить винахід  (корисна модель)». 

У патентній практиці прийнята визначена структура цього розділу. Він почина-

ється зі слів: «Винахід (корисна модель) стосується...» і далі подається галузь 

його застосування, а в разі споживання уточнюється місце застосування. 

Розділ «Рівень техніки». У цьому розділі зазначають відомості про ана-

логи та прототип. На початку розділу подають коротку технічну характеристи-

ку одного чи декількох аналогів (не більше трьох), де визначають їхні суттєві 

ознаки, а також зазначають недоліки, що  частково чи цілком усуваються в цій 

заявці.  

Кожен аналог описують окремо та починають з нового рядка.  

Опис аналогів зазвичай починають традиційно: «Відомо пристрій (спосіб) 

для...» і завершується посиланням на джерело інформації у квадратних дужках.  

Докладну бібліографічну інформацію про це джерело подають наприкінці  

заявки в розділі «Джерела інформації».  

Продовжують розділ описом прототипу, що починається також традицій-

но. Наприклад: «Найбільш близьким за технічною суттю та результатом, що 

досягається, до заявленого об’єкта є...».  

Тут зазначають ознаки, виділяючи серед них ті, що збігаються з істотни-

ми ознаками заявленого об’єкта, а також указують причини, що перешкоджа-

ють одержанню потрібного технічного результату.  

Посилання на джерело інформації виконують аналогічно вищезгаданому. 

Особливістю цього розділу у разі опису групи винаходів є те, що відомос-

ті про аналоги і прототип наводять окремо  для кожного об’єкта.  

Наприклад, окремо  для способу й окремо  для пристрою, що реалізує цей 

спосіб. 

Розділ «Суть винаходу (корисної моделі)» умовно складається з трьох 

частин. У першій детально визначають завдання, на розв’язання якого спрямо-

ване запропоноване рішення.  

Формулюючи завдання слід зазначити: 

– призначення об’єкта, який варто  удосконалити; 
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– як пропонується удосконалити об’єкт, що пропонується; 

– указівка технічного результату, який варто очікувати унаслідок здійс-

нення цього винаходу (корисної моделі). 

За можливості, у тексті бажано вказати споживчі властивості об’єкта, 

пов’язані з технічним результатом.  

Наприклад: «В основу винаходу покладено завдання створити таке дже-

рело електроживлення, у якому нове виконання блоків запуску дозволило б за-

безпечити прилади стабільною напругою, що вимикається за недостатньої вхід-

ної напруги, і завдяки цьому підвищується надійність джерела». 

У другій частині подають короткий зміст винаходу (корисної моделі)  у 

вигляді сукупності всіх істотних ознак,  що зазначені в його  формулі з відо-

кремленням тих, які характеризують новизну цього технічного рішення.  

Наприклад: «Поставлене завдання розв’язано завдяки тому, що флюс для 

обробки алюмінієвих сплавів, який містить натрій, калій хлористий та кріоліт, 

додатково містить буру за такого кількісного співвідношення інгредієнтів». 

В третій частині визначають вплив істотних ознак на зазначений резуль-

тат, тобто  зазначають причинно-наслідковий зв’язок між істотними ознаками 

запропонованого винаходу (корисної моделі) і результатом, що досягається. 

Наприклад: «Завдяки зміні конструктивного виконання... досягається зменшен-

ня обертального моменту на валу. Це, у свою чергу, сприяє зменшенню попере-

чного перерізу вала. Наслідком цього є зменшення металомісткості».  

Якщо формула багатоланкова, то варто охарактеризувати не тільки пер-

ший пункт, але й у вигляді окремих абзаців визначити зміст усіх її додаткових 

пунктів.  

Розділ «Перелік фігур і креслень». Тут подають перелік усіх фігур кре-

слень та інших ілюстративних матеріалів (діаграм, графіків і т. д. ), потрібних 

для роз’яснення суті запропонованого рішення.  

Кожне графічне зображення нумерують як самостійну фігуру, незалежно 

від виду зображення (окремі проєкції, розрізи і т. д.).  

Перелік фігур подають у тій послідовності, у якій вони пронумеровані на 
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аркушах графічного зображення.  

До номера кожної фігури додають пояснення. Фігури розташовують у 

стовпець.  

Доцільно цей розділ починати фразою: «Технічна суть запропонованого... 

пояснюється кресленнями, на яких: 

Фіг. 1.... 

Фіг. 2....» 

Якщо графічне зображення складається тільки з однієї фігури, то її не ну-

мерують. 

Графічні матеріали заявки повинні цілком відповідати опису винаходу 

(корисної моделі). Однак зображення не слід завантажувати несуттєвими еле-

ментами і подробицями, а також тими, що не подані в його описі. 

Графічні зображення виконують  чорними лініями на непрозорому  глад-

кому матеріалі чи щільному папері.  

Другий та інші примірники графічних зображень допускається подавати у 

вигляді чітких копій.  

Кожну фігуру слід виконувати на окремому аркуші. Інформацію на арку-

ші варто розташовувати так, щоб його лівий верхній кут був вільним (місце для 

службових позначок).  

У правому верхньому куті розташовують назву винаходу. Під графічним 

зображенням проставляють слово «Фіг. » і за потреби – її порядковий номер. 

Нижче, у правому нижньому куті роблять напис: «Автор(и)» і далі наводять їх-

ні прізвища та імена.  

Якщо авторів небагато, то їхні прізвища розташовують у стовпець.  

Якщо заявником є інша фізична чи юридична особа, то на аркуші з фігу-

рою також зазначають інформацію про автора(ів). 

Креслення зображують у масштабі з урахуванням правил ЄСКД, але роз-

міри при цьому не вказують. Схеми подають без масштабу і також виконуються 

за відомими правилами. 

Цифрові позначення на фігурах варто розташовувати на відстані, яка до-
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пускає написання біля додаткового цифрового позначення, що може бути вве-

дено під час коректування. Ці позначення розміщують над виносною лінією, що 

закінчується крапкою.  

Розділ «Відомості, які підтверджують можливість здійснення винахо-

ду (корисної моделі)». У цьому розділі наводять інформацію про найкращий з 

варіантів використання запропонованого технічного рішення; показують мож-

ливість одержання зазначеного в розділі «Суть винаходу (корисної моделі)» те-

хнічного результату.  

Відомості про пристрій (корисну модель)  містять опис об’єкта у статич-

ному стані, що визначає його конструкцію, а також у динаміці, де подаються 

особливості функціонування останнього.  

В описі варто наводити посилання на цифрові позначення графічних зо-

бражень. Посилання на ці позначення подають послідовно, у міру згадування 

елементів у тексті заявки, починаючи з одиниці.  

Якщо в заявці кілька фігур, то для позначень використовують наскрізну 

нумерацію, і перша позиція завжди повинна розташовуватися на першій фігурі. 

У першій, статичній частині опису, окрім конструктивних, за потреби на-

водять технологічні особливості пристрою. Першу частину починають зі слів: 

«Пристрій складається з ...», другу, динамічну – «Пристрій працює ...». 

Якщо пристрій містить елемент, охарактеризований на функціональному 

рівні, і форма реалізації, що наводиться, припускає використання багатофунк-

ціонального засобу, який  програмується чи переналагоджується, то подають 

відомості, які підтверджують можливість  використання таким методом конк-

ретної призначеної для цього функції у складі цього пристрою.  

Якщо серед такої інформації приводять алгоритм, зокрема  обчислюваль-

ний, у вигляді блок-схеми, чи, якщо це можливо, у вигляді відповідного мате-

матичного виразу. 

Відомості, що підтверджують можливість реалізації винаходу, що стосу-

ється способу, містять посилання на послідовність дій (заходів, операцій) щодо 

матеріального об’єкта, а також на умови проведення, конкретні режими (тиск, 
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температура і т. д.) і, якщо це необхідно, на пристрій,  речовину чи штами, що 

використовують при цьому. 

Описуючи спосіб, що характеризується використанням відомих засобів, 

посилаються на ці засоби і підтверджують відомості про них.  

У разі використання невідомих засобів надають їх характеристику, а за 

потреби ще і додають графічне зображення. 

Для винаходу, що стосується застосування пристрою, способу, речовини 

тощо за новим призначенням, наводять відомості, які підтверджують можли-

вість реалізації ними цього призначення. 

Розділ «Формула винаходу (корисної моделі)». Цей розділ є квінтесен-

цією всієї заявки. Усі попередні розділи заявки були потрібні для визначення 

єдиної мети – максимального пояснення та ілюстрування суті винаходу.  

Отже, формула винаходу (корисної моделі)  – це його коротка характери-

стика, складена за визначеними правилами, що є сукупністю істотних ознак, 

необхідних і достатніх для практичної реалізації технічного рішення. Основне 

призначення формули – правове.  

Саме формула визначає границі юридичної чинності заявки, а згодом  і 

патенту. 

Задоволення зазначених потреб реалізовується у формулі винаходу (ко-

рисної моделі)  завдяки п’ятьом основним якостям: лаконічності, визначеності, 

повноті, єдності, широті. 

Лаконічність – поняття зрозуміле.  

Визначеність означає, що всі наведені ознаки однозначно трактують суть 

винаходу (корисної моделі), чітко визначаючи межі правової охорони об’єкта, 

що заявляється, і, відповідно, права заявника. 

Повнота формули визначається безпосереднім включенням до неї всіх іс-

тотних ознак, що характеризують винахід (корисну модель). 

Єдність винаходу (корисної моделі)  – це відповідність вимоги, що один 

документ стосується одного винаходу чи групи винаходів, які пов’язані між со-

бою настільки, що складають єдиний винахідницький задум. 



 

144 
 

Формула може охоплювати якомога більший правовий простір, що логіч-

но випливає з інтересу заявника тому, що розширення охоронного кола відпо-

відно збільшує і кількість об’єктів, на які поширюється дія формули.  

Початкова частина формули винаходу повинна збігатися з назвою вина-

ходу.  

У патентній практиці використовують два види формул: одноланкову і 

багатоланкову.  

Одноланкова формула складається винятково з одного незалежного пунк-

ту. Багатоланкова формула має один незалежний пункт і залежні пункти. 

Багатоланкову формулу застосовують у разі потреби уточнення сукупно-

сті істотних ознак в окремих випадках виконання і використання  винаходу чи 

для характеристики групи винаходів.  

Незалежний пункт зазвичай не містить посилань на інші пункти формули 

і завжди знаходиться перед залежними. Залежні пункти групуються разом з тим 

незалежним пунктом, якому вони підлеглі. 

Незалежний пункт формули включає сукупність суттєвих ознак, достат-

ніх для одержання результату, що виявляється у всіх випадках, на яких поши-

рюється обсяг правової охорони. 

Незалежний пункт складають у вигляді однієї пропозиції, у якій логічно 

пов’язані між собою усі істотні ознаки, що характеризують заявлений об’єкт. 

Він  починається з назви винаходу. Слідом розташовується обмежувальна 

частина, що поєднує ознаки, загальні для об’єкта, що заявляється, і прототипу 

(відомі ознаки). Потім йде вираз: «…що (яка) відрізняється, тим, що ...» і нада-

ється відмінна частина. У цій основній частині незалежного пункту формули 

подають характеристику ознак, що відрізняють заявлений об’єкт від прототипу 

(нові ознаки). 

Основна мета формули – правова, тому до першого незалежному пункту 

формули надають усі суттєві ознаки, що характеризують об’єкт.  

Їх формулювання може бути максимально загальним. Наприклад, замість 

слів «пригвинчений», «припаяний» і т. д. варто використовувати більш загаль-
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ний термін – «приєднаний». 

Однак узагальнювати ознаки варто настільки, щоб формула не утратила 

визначеності. 

Варто пам’ятати, що збільшення кількості ознак, доданих до першого пу-

нкту формули, конкретизує, а не узагальнює завдання і, відповідно, обмежує 

правове коло формули.  

Заборонено до вживання у формулі невизначених, емоційних термінів та-

ких як: «товстий», «холодний», «легкий», «міцний», «невеликий» чи слів «но-

вий», «особливий», «спеціальний» і т. д. 

Варто уникати висловів рекламного змісту та скорочень.  

Кожну нову ознаку слід уводити до тексту формули за допомогою слів: 

«складається з ...», «має ...» і т. д.  Але це слід робити так, щоб було зрозуміло – 

уведена нова ознака чи встановлено новий взаємозв’язок між ознаками. 

До залежної частини додають суттєві ознаки, що характеризують заявле-

ний об’єкт в окремих випадках його використання чи виконання.  

Ознаки, що додають до цих залежних чи інакше додаткових пунктів, роз-

вивають і конкретизують нові суттєві ознаки об’єкта, що переважно вказуються 

після слів, «що відрізняються...». 

Тобто у додаткових пунктах багатоланкової формули уточнюються озна-

ки, зазначені в першому пункті. Тому варто пам’ятати, що додаткові пункти не 

розширюють обсяг правової охорони заявки, а тільки роз’ясняють і уточнюють 

її. Це вкотре наголошує, що саме перший незалежний пункт формули винятко-

во визначає правову охорону заявленого об’єкта.  

Але саме додаткові пункти у разі конфлікту дозволяють установити факт 

використання винаходу (корисної моделі)  і завдяки цьому полегшують правову 

охорону промислової власності. 

Обмежувальну частин залежного пункту формулюють стандартно. На-

приклад, «Спосіб  за п. 1 відрізняється  тим, що ...», або «Пристрій за п. 1 ...». 

Відмінна частина, як і в незалежному пункті, починається після слова «відріз-

няється».  



 

146 
 

Далі наводять сукупність ознак, які  уточнюють чи розвивають особливо-

сті визначеної суттєвої ознаки, поданої в незалежному пункті 1 формули. 

Характеристика пристрою (корисної моделі) може відбивати його прин-

ципову конструктивну схему, за якою можливо розробити і виготовити цей 

об’єкт. До того ж, пристрій може характеризуватися у статиці. 

У формулі, що характеризує пристрій, неприпустиме використання діє-

слів. За потреби варто вживати такі висловлювання: «з можливістю обертання 

(регулювання, переміщення тощо)». 

Ознаки, що характеризують пристрій: 

– по-перше, сукупністю конструктивних елементів, деталей, вузлів і т. д., 

визначено пов’язаних між собою; 

– по-друге, саме взаємозв’язок між елементами пристрою, тобто  наяв-

ність безпосередніх зв’язків між ними. Ця взаємодія може бути конструктив-

ною, функціональною чи змішаною; 

– по-третє, форма виконання елементів  чи деталей інших одиниць та їх 

взаємозв’язок; 

– зрештою, матеріал, з якого виконані окремі  елементи чи пристрій у ці-

лому. 

Корисна модель також  зазвичай характеризується визначеними ознака-

ми: 

– наявність конструктивного (конструктивних) елемента (елементів) чи 

зв’язків між ними; 

– взаємне розташування елементів; 

– форма виконання  елементів чи пристрою в цілому, наприклад геомет-

рична форма; 

– форма виконання зв’язків між елементами; 

– параметри елементів і їх взаємозв’язок; 

– матеріал, з якого вони виконані, середовище функціонування елементів. 

У формулі, що характеризує спосіб, на відміну від винаходу, необхідне 

використання дієслів. Наприклад, установлюють, подають, піддають обробці, 
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переміщають, пресують і т. д. 

Відповідно ознаками способу можуть бути сукупність дій чи умови, за 

яких вони відбуваються, а також характеристика об’єкта, на який діють за до-

помогою цього методу, чи особливості визначених допоміжних елементів.  

Три останніх ознаки використовують, якщо без цього неможлива реаліза-

ція способу. 

Формулу, що характеризує групу винаходів, подають як сукупність окре-

мих формул, що характеризують кожний з об’єктів, об’єднаних у цю групу. 

 

10.4 Принципи формування формули винаходу за різними системами 

Оскільки формула винаходу є одним з найважливіших елементів винахо-

ду, нижче наведені основні системи побудови патентної формули.  

Існує три системи побудови патентної формули: європейська, американ-

ська і англійська. Їх розрізняють за побудовою формули в цілому і за структу-

рою її окремих пунктів. 

Європейська система побудови патентної формули є найпоширенішою. 

Її застосовують у більшості європейських країн, у міжнародній заявці і заявці 

на європейський патент, а також в Японії. В її основу покладено німецьку сис-

тему, розроблену відомим патентоводом Гартінгом у 80-х роках ХІХ ст.  

Гартінг уважав, що всі ознаки, які характеризують винахід, можна розпо-

ділити на відомі до створення винаходу і нові, запропоновані винахідником. 

Зокрема він запропонував характеризувати винахід обмеженою кількістю 

ознак, необхідних і достатніх для здійснення винаходу, що міститься в окремо-

му формулюванні.  

Це надало б можливість сформувати межі дії патентів, що, до того, ж ви-

ключало невизначеність у встановленні прав патентоотримувача.  

Формула, побудована за європейською системою, складається із двох ча-

стин – обмежувальної і відмінної, розділених між собою словосполученням ти-

пу «відрізняються тим, що... ».  

В обмежувальній частині наводяться суттєві ознаки винаходу, що збіга-
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ються з ознаками найближчого аналога, відомого з рівня техніки (прототипу), у 

відмінній – суттєві ознаки, які відокремлюють винахід від прототипу. 

Основною особливістю європейської системи є те, що у формулі виділя-

ються відмінні ознаки винаходу. Тому європейську патентну формулу назива-

ють формулою з визначеною новизною.  

Завдяки такій структурі формула, окрім правового навантаження, що 

пов’язане з визначенням обсягу прав утримувача патенту, додатково має також 

інформаційне навантаження, демонструючи внесок охарактеризованого в ній 

винаходу в рівень техніки. 

Однак в більшості європейських країн формула може бути складена без 

розподілу на обмежувальну і відмінну частини за умови, якщо вона характери-

зує: 

–  індивідуальну хімічну сполуку; 

–  штам мікроорганізму, культури клітин, рослин і тварин; 

–  застосування раніше відомого пристрою, способу, речовини, штаму за 

новим призначенням; 

–  винахід, який не має аналогів. 

Формула винаходу складається, як це було зазначено  параграфі 4. 3., або 

у вигляді одного пункту (одноланкова формула), або у вигляді двох і більше 

пунктів (багатоланкова).  

Одноланкову формулу застосовують для характеристики одного винахо-

ду із сукупністю суттєвих ознак, що не мають розбіжності або уточнень щодо 

поодиноких випадків його виконання або використання.  

Багатоланкову формулу винаходу застосовується для характеристики од-

ного винаходу з розвитком або уточненням сукупності його суттєвих ознак сто-

совно поодиноких випадків виконання або використання винаходу або для ха-

рактеристики групи винаходів. 

Іще одна особливість європейської системи полягає в побудові багатола-

нкової формули, її структури. У такій формулі розрізняють незалежні пункти, 

які мають самостійне правове значення, і залежні, що не мають такого значен-
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ня. Багатоланкова формула, що характеризує один винахід, має один незалеж-

ний пункт і наступні за ним – залежні.  

Залежний пункт формули характеризує різні конкретні форми виконання 

об’єкта винаходу і містить ознаки, які розвивають і уточнюють ознаки незале-

жного пункту.  

Багатоланкова формула, що характеризує групу винаходів, містить декі-

лька незалежних пунктів (за кількістю винаходів у групі), а також підпорядко-

вані їм залежні пункти. 

Самостійне правове значення має тільки незалежний пункт. Використан-

ня ознак винаходу, розкриті у залежних пунктах, не порушують патенту, якщо 

не замінюються ознаки, викладені в незалежному пункті. 

Американська система побудови патентної формули суттєво відрізня-

ється від європейської за принципами будови як окремого пункту, так і форму-

ли в цілому. 

У пунктах американської формули винаходу не відокремлюють ознаки, 

що відрізняють винахід від прототипу, тобто ця формула не визначає новизну. 

Ознаки винаходу подаються у певній логічній послідовності.  

Така формула не створює  уявлення про те, що конкретно відрізняє опи-

саний в ній винахід від попередніх, завдяки чому її інформативність зменшу-

ється. Проте скласти таку формулу значно простіше, оскільки немає необхідно-

сті відокремлювати відмінні ознаки винаходу, а потрібно лише назвати всі 

ознаки, що характеризують винахід. 

Окрім цього, в американській формулі винаходу відсутній поділ пунктів 

формули на залежні і незалежні. Формула на один винахід може мати декілька 

пунктів, що різняться між собою обсягом охорони.  

Перший пункт – найдокладніший. Використання третьою особою ознак, 

наведених у будь-якому пункті американської патентної формули, є порушен-

ням виключно прав утримувача патенту. Водночас визнання недійсним будь-

якого пункту, у тому числі першого, не є ознакою недійсності решти пунктів. 

На сьогодні в американській формулі з’явилися залежні пункти, що є ха-
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рактерним для європейської системи побудови формули.  

Сучасна американська формула характеризується прагненням до того, 

щоб намаганням в одному винаході мати кілька пунктів, викладених у незалеж-

ній формулі, кожен з яких може мати залежні пункти, подані безпосередньо за 

ним.  

Тому американська патентна формула має велику кількість пунктів, пер-

ший з яких викладають у найбільш широкій редакції, а інші незалежні пункти – 

у вужчій. Отже, така формула практично є багатоланковою. 

У цілому американську систему побудови патентної формули застосову-

ють у США, Канаді, країнах Латинської Америки, Японії. 

Англійська система побудови патентної формули винаходу є поєднан-

ням елементів європейської та американської систем. 

Структура побудови формули в цій системі подібна до європейської, тоб-

то перший пункт патентної формули, що характеризує один винахід, є незалеж-

ним, а інші залежать від нього. Однак кожен пункт формули складається за 

американською системою: ознаки винаходу викладають у певній послідовності 

без відокремлення відмінних ознак. 

Англійську систему побудови патентної формули використовують в Індії, 

Канаді та інших країнах.  

Безпосередньо в Англії зазвичай використовують Європейську систему. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що може бути об’єктом винаходу та яким вимогам він повинен відпо-

відати? 

2. Яка різниця між винаходом і корисною моделлю? 

3. Із яких частин складається формула винаходу? 

4. Які вимоги висувають до формули винаходу?  

5. Які існують системи побудови патентної формули?  

Література: 2, 14, 17, 33, 40. 
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Додаток А  

Терміни та визначення 

 

Абстракція – уявне відволікання, відокремлення від тих чи інших сторін,  

чи властивостей зв’язків предметів і явищ для визначення їх ознак.  

Абсолютне знання – повне відтворення загальних уявлень про об’єкт.   

Адекватність моделі – збіг властивостей моделі та відповідних власти-

востей об’єкта, що  моделюють. 

Аксіома – очевидність, яка зрозуміла як безперечна істина, що не вимагає 

доказів.  

Аксіоматичний метод – метод,  за якого задають набір вихідних поло-

жень, що не вимагають доказів, через те, що вони є очевидними.  

Апроксимація – спосіб визначення функції, що найбільше відповідає 

таблиці значень. Для апроксимації вибирають вид функції та визначають пара-

метри цієї функції таким чином, що значення апроксимувальної функції най-

більш наближені до табличних значень. За допомогою апроксимувальних фун-

кцій можливе обчислення значень функції в точках, відмінних від табличних. 

Аспект – кут зору, під яким розглядається об’єкт (предмет) дослідження.  

Аналіз – метод дослідження, який характеризується відокремленням і ви-

вченням окремих частин об’єктів досліджень. 

Аналогія – метод наукового пізнання, за допомогою якого отримуються 

знання про певні предмети чи явища за їх подібністю з іншими.  

Аргумент – підстава, доказ, які використовують для обґрунтування, підт-

вердження чогось. 

Верифікація – процес установлення істинності  гіпотези чи теорії в ре-

зультаті їхньої емпіричної перевірки.  

Відкриття – установлене в процесі наукового пізнання не відомого ра-

ніше об’єктивно наявного явища у матеріальному світі.  

Відчуття –  це відображення мозком людини різних властивостей пред-

мета або явища об’єктивного світу,  які сприймають його органи почуттів.  



 

155 
 

Винахід – технічне рішення, що є новим, корисним у господарській дія-

льності та може бути практично застосованим. 

Гіпотеза – наукове припущення, висунуте для пояснення яких-небудь 

явищ (неперевірене наукове твердження).  

Гіпотетичний метод – метод, заснований на розробці гіпотези, що міс-

тить елементи новизни й оригінальності.  

Гістограма – спосіб зображення статистичних даних у графічному  ви-

гляді стовпцевої діаграми. 

Дедукція – вид умовиводу від загального до часткового, коли з маси час-

ткових випадків робиться узагальнений висновок про всю сукупність таких ви-

падків.  

Діаграма – графічне зображення табличних даних. Візуалізація даних за 

допомогою діаграм допомагає визначати закономірності, тренди, відносини і 

структури даних, що складно виявити під час вивчення числових значень таб-

лиці.  

Діалектика – матеріалістичний фундаментальний метод пізнання дійс-

ності в її цілісності, протиріччях і розвитку. Цей метод протилежний метафізи-

ці. 

Дослідницька спеціальність – стійко сформована сфера досліджень, що 

містить визначену кількість дослідницьких проблем з однієї наукової  дисцип-

ліни, у тому числі її застосування.  

Емпіризм – навчання, що визнає досвід, заснований на відчуттях, єдиним 

джерелом знань. 

Закон (природи) – це сформульоване твердження, що описує зв’язок між 

предметами, явищами або процесами, що випливає з їх внутрішньої природи, 

має докази та ґрунтується на емпіричному спостережені за поведінкою природ-

них тіл і явищ.  

Знання – перевірений практикою результат пізнання дійсності, адекватне 

її відображення у свідомості людини. Це ідеальне відтворення умовною фор-

мою узагальнених уявлень про закономірні зв’язки об’єктивної  дійсності.  
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Ідея – визначальне положення в системі поглядів, теорій і т. д.  

Індукція – вид умовиводу від окремих фактів, положень до загальних ви-

сновків.  

Категорія – форма логічного мислення, у якій виявляються внутрішні, 

суттєві сторони і відносини досліджуваних предметів.  

Кваліфікація – ступінь та вид професіональної навченості працівника, 

наявність у нього знань, умінь і навичок, необхідних для виконання ним певної 

роботи.  

Концепція – система поглядів на що-небудь, основна думка, у якій визна-

чаються мета і завдання дослідження та визначені способи його розв’язання.   

Кон’юнктура – положення, що створилося у якій-небудь галузі суспіль-

ного життя.  

Конкретизація – метод наукового пізнання, за допомогою якого виявля-

ють суттєві властивості, зв’язки та відношення предметів чи явищ.   

Класифікація – розподіл тих чи інших об’єктів по класах, залежно від їх-

ніх загальних ознак, що фіксує закономірні зв’язки між класами об’єктів у єди-

ній системі конкретної галузі знання.  

Ключове слово – слово чи словосполучення, що найбільш повно та спе-

цифічно характеризує зміст наукового документа чи його частини.  

Логіка – наука про форми та закони правильного мислення, способи мис-

лення, докази і спростування. 

Метафізика – ідеалістичний фундаментальний метод пізнання дійсності, 

надчуттєві релігійні принципи буття. Цей метод протилежний діалектиці. 

Метод – спосіб дослідження для одержання нового знання із застосуван-

ням набутого знання. Є знаряддям одержання наукових фактів.  

Методологія – це навчання про принципи, форми та способи науково-

дослідної діяльності.  

Моделювання –  метод наукового пізнання, що полягає в заміні об’єкта, 

що  вивчається спеціально створеним його аналогом чи моделлю, за якими ви-

значають чи уточнюють характеристики оригінала. 
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Наука – діяльність, що спрямована на здобуття нового знання.  

Наукова тема – завдання наукового спрямування, що є частиною науко-

вої проблеми, яка охоплює одне або декілька питань дослідження. 

Наукова теорія – система абстрактних понять і тверджень, що являє со-

бою не безпосереднє, а ідеалізоване відображення дійсності.  

Наукове дослідження – цілеспрямоване пізнання, результати якого ви-

ступають у вигляді системи понять, законів і теорій.  

Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явищ без проміжної аргументації та 

усвідомлення всієї сукупності зв’язків, на підставі якої роблять висновок.  

Наукове пізнання – дослідження, що характеризується своїми особливи-

ми цілями, а головне – методами одержання та перевірки нових знань.  

Наукова доповідь – науковий документ, що містить виклад результатів 

науково-дослідної чи дослідно-конструкторської роботи, опублікованої  у ви-

даннях чи прочитаної в аудиторії.  

Науковий звіт – науковий документ, що містить докладний опис методи-

ки, порядку виконання дослідження (розробки), результати, а також висновки, 

які отримані унаслідок науково-дослідної чи дослідно-конструкторської робо-

ти. Призначення цього документа – вичерпно доповісти про виконану роботу 

після її  завершення чи за визначений проміжок часу.  

Науковий результат – нове знання, набуте в процесі фундаментальних 

чи прикладних наукових досліджень і зафіксоване на носіях наукової інформа-

ції у формі наукового звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового пові-

домлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, науково-

го відкриття та ін.  

Науковий факт – подія чи явище, яке є підставою для висновку чи  підт-

вердження. Є елементом, що створюють підґрунтя для наукового знання.  

Номограма – графік, що дозволяє визначити результат обчислень графіч-

но, без додаткових розрахунків, за допомогою спеціальних таблиць, що  явля-

ють собою значення перемінних  визначеної величини. 

Об’єкт дослідження – процес чи явище, що створює проблемну ситуа-
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цію і вибране для вивчення.  

Огляд – науковий документ, що містить систематизовані наукові дані з 

певної теми, отримані внаслідок аналізу першоджерел, і ознайомлює  із сучас-

ним станом наукової проблеми та перспективами її розв’язання.  

Парадокс –  несподіване, дивне,  незвичне,  розбіжне  з традицією твер-

дження,   чи  міркування;  це протиріччя,  отримане в результаті зовні логічно 

правильного міркування, але призводить до взаємно суперечних висновків.  

Пізнання –  рух людської думки від незнання до знання. В основу пізнан-

ня покладено відображення об’єктивної дійсності у свідомості людини в проце-

сі її практичної (виробничої, суспільної та наукової) діяльності.  

Порівняння –  методи вимірювань, за яких вимірювану величину порів-

нюють з величиною, відтвореною мірою. 

Принцип – основне, вихідне положення якої-небудь теорії, навчання, на-

уки. 

Поняття – це думка, що відображає ознаки предмета або явища.  Вони 

можуть бути загальними, частковими, збірними, абстрактними, конкретними, 

абсолютними, відносними. 

Постулат – положення, прийняте в межах наукової теорії за істинне за-

вдяки очевидності і тому є в цій теорії аксіомою. 

Предмет дослідження – усе те, що знаходиться в межах об’єкта дослі-

дження у визначеному аспекті вивчення.  

Проблема – складне теоретичне чи практичне питання, що є ситуацією 

протилежних позицій пояснення певних явищ, об’єктів, процесів і потребує 

адекватної теорії для його розв’язання.  

Положення – сформульована думка, висловлена  у вигляді наукового 

твердження. 

Раціоналізм – напрямок у теорії пізнання, що визнає розум вирішальним 

джерелом знання. 

Раціоналізаторська пропозиція – технічне  рішення, що є новим  і кори-

сним для підприємства, організації, установи, до яких воно подане, і  передба-
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чає зміну  конструкції виробів,  технології виробництва  та застосовуваної  тех-

ніки чи зміну складу матеріалу. 

Синтез – метод дослідження явища в його єдності і взаємному зв’язку 

частин, узагальнення, зведення в єдине ціле  даних,  отриманих унаслідок ана-

лізу. 

Систематизація  – упорядкованість знання.  

Сприйняття – відображення мозком людини властивостей  чи предмета 

явища в цілому, сприйманими його органами почуттів у визначений відрізок 

часу. Сприйняття створює первинний почуттєвий образ предмета чи явища.  

Структуризація – відображення ступеня складності будь якого об’єкта 

чи процесу на всіх рівнях (від макро- до мікро-) дослідження структури систе-

ми. 

Судження – думка, у якій міститься  твердження чи заперечення чого-

небудь за допомогою зв'язку понять.   

Теза – систематизований виклад основних положень, думок, спостере-

жень, у якому відсутні деталі, пояснення, ілюстрації тощо. 

Теорія – система наукових знань, що описують і пояснюють сукупність 

узагальнених положень, явищ, яка об’єднує закономірні зв’язки у єдине  ціле, 

що утворює науку. 

Факт – знання про об’єкт чи явище, вірогідність якого доведена.  

Фальсифікація – процедура, що встановлює хибність гіпотези унаслідок 

експериментальної чи теоретичної перевірки.  

Формалізація – відображення об’єкта чи явища в знаковій формі, за до-

помогою якої здійснюється дослідження їх  властивостей.  

Узагальнення – процес уявного переходу від одиничного до загального, 

від менш загального, до більш загального.  

Умовивід  – розумова операція, за допомогою якої з деякої кількості за-

даних суджень виводиться інше судження, пов’язане з вихідним. 

Уява – перетворення різних представлень у мозку людини і поєднання їх 

у цілісну картину образів. 
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Додаток Б 
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Каламбет С. В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління. 

Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. 303 с. 
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ханізму. Тернопіль: Екон. Думка, 2001. 250 с. 
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Вашків П. Г.,  Пастер П. І.,  Сторожук В. П., Ткач Є. І. Теорія статистики: 

навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. Київ: Либідь, 2001. 319 с. 

 

Книга п’яти та більше авторів 

Современная экономика. Лекцион. курс: многоуровневое учебное посо-

бие / О. Д. Германова и др. 3-е изд., доп. Ростов-н/Д: Феникс, 2001. 544 с. 
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культури. Харків, 2001. 399 с. 
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закладів. 2-ге вид., допов. Київ: Либідь, 2001. 286 с. 
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Законодавство України про сім’ю: 36. законодав. актів за станом на 20 

квіт. 2001 р. Київ: Парламент, 2001. 135 с. 

 

Матеріали конференцій, нарад, семінарів 

Актуальні  проблеми  підготовки  фахівців  з  митної  справи:  матеріали  

наук.-метод. конф., м. Дніпропетровськ, 23–24 листопада 2000 р. Акад. митної 

служби України. Дніпропетровськ, 2001. – 222 с. 

 

Багатотомні видання 

Энциклопедия кибернетики: в 2 т. / отв. ред. И. М. Глушков. Киев: Укр. 

сов. энцикл., 1974. 

 

Статті  зі  збірників 

Куденко Н. В. Маркетингові цілі фірми. Маркетинг: теорія і практика: 

36. наук. пр. Східноукр. держ. ун-т. Луганськ, 1999. Вип. 4. С. 125–132. 

 

Статті  з журналу 
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управління. 1999. № 3. С. 29–32. 

 

Дисертації 
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дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Нац. Акад.. внутр.. справ. Київ, 2016. 573 с. 

 

Автореферати 
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Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна:  МПК6  С09К11/00; заявл. 

12. 02.2007; опубл. 27.08.2007, Бюл. № 11. 4 с. 
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ках. Вид. Офіц.. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація). 
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