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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Рівень розвитку економіки країни значною мірою за-

лежить від стану його наукового забезпечення. Здобутки
науки далеко не повною мірою використовуються у різних
галузях виробництва. Тому на сьогоднішній день постала
проблема якісного підвищення рівня організації наукової
діяльності та впровадження результатів досліджень у сфе-
ри народного господарства нашої держави [5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед сучасних наукових дослідників проблем

організації наукової діяльності в Україні належить ви-
ділити Л. Доброхота, А. Єріну, А. Конверського, П. Кра-
люка, Б. Маліцького, Б. Криштофорову, І. Єгорова,
В. Лубського, О. Поповича та інших.
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Необхідність забезпечення розвитку українського суспільства ставить перед наукою завдання по-
стійного удосконалення методології наукових досліджень з метою отримання нових знань та їх практич-
ного застосування у найрізноманітніших сферах життя людини. Наука — це сфера безперервної твор-
чості, основним мотивом якої виступає прагнення людини до нового. Творячи науку, людина розширює
межі пізнаного, проникає в глибини матеріального і духовного світу, забезпечуючи тим самим свій влас-
ний розвиток. На відміну від матеріального продукту, який внаслідок споживання знищується, науко-
вий доробок постійно поповнюється внаслідок збереження старих та створення нових знань. У статті
розглянуто низку питань щодо сучасного стану організації наукової діяльності у нашій країні та шляхів
її якісного оновлення.

Science is an area of continuous work, the main motive which performs human desire for the new. Doing
science, the man pushed the boundaries of the known, into the depth of the material and the spiritual world,
thereby ensuring their own development. Unlike tangible products, which are destroyed as a result of
consumption, scientific heritage is constantly updated as a result of the preservation of old and new knowledge.
Thee further development of Ukrainian society requires improving the methodology of scientific research and
obtaining new knowledge for implementation them into practical human activity. The article regards the issues
relating to the organization of scientific activities in Ukraine and the ways to upgrade their quality.

Ключові слова: наука, наукова діяльність, наукове знання, науково-технічна продукція, інтелектуальний
потенціал, понятійний апарат.

Key words: science, scientific research, scientific knowledge, scientific and technical products, intellectual
potential, conceptual apparatus.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Поступальний розвиток у сфері організації науко-

вої діяльності в Україні можливий лише при постійно-
му опрацюванні актуальних питань теорії і методології
та розробці механізмів практичного втілення у життя
результатів досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Видатний вчений, філософ та мислитель, автор

теорії ноосфери В.І. Вернадський у своїй праці "Науко-
ва думка як планетне явище" стверджував, що на сучас-
ному етапі ми переживаємо період виключного прояву
живої речовини — виникнення та розвиток наукової
думки як чинника суттєвого впливу на процес еволюції
біосфери [4].
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Наука — це складова частина культури суспільства,
спосіб формування у свідомості людини уявлень про все
те, що нас оточує. Таким чином, наука впливає на світо-
гляд людини через наукову картину світу, в якій у кон-
центрованому вигляді виражені загальні принципи по-
будови світу реального.

У широкому розумінні слова наука — це особлива
сфера людської діяльності, функцією якої є побудова і
систематизація знань про дійсність, що дають змогу
описувати, пояснювати та прогнозувати найрізно-
манітніші її фрагменти. Сутність науки полягає у тому,
що вона є відображенням буття. Тому все, що гідне існу-
вання, гідне також пізнання; найнижчі і мерзенні речі
можуть з таким же правом бути предметом науки, як
найдорогоцінніші й найвеличніші, бо низьке і вульгарне
існує так само, як і величне.

На сьогоднішній день ми з впевненістю можемо
стверджувати, що наука, яка вже давно стала продук-
тивною силою, відіграє важливу роль у найрізноманіт-
ніших галузях і сферах життя людей, а рівень її розвит-
ку є показником економічного, соціального і культур-
ного розвитку суспільства.

Наука як результат розвитку суспільства вже давно
стала продуктивною силою і відіграє надзвичайно важ-
ливу роль у житті людини. Сьогодні можна зустріти ве-
лику кількість тлумачень поняття "наука", втім загаль-
новизнаним є той факт, що вона виступає у трьох ос-
новних проявах — це:

1) вид людської діяльності;
2) система або сукупність дисциплінарних знань;
3) соціальний інститут.
Розглядаючи особливості наукової діяльності,

необхідно розрізняти індивідуальну наукову
діяльність (процес наукової роботи окремого дослі-
дника) і колективну наукову діяльність (діяльність
співтовариства вчених, що працюють в певній галузі
науки, або робота наукового колективу дослідної
установи).

Індивідуальну наукову діяльність можна охаракте-
ризувати такими особливостями:

1) науковий працівник повинен чітко обмежувати
рамки своєї діяльності і визначати цілі своєї наукової
роботи. У науці, так само як і в будь-якій іншій галузі
професійної діяльності, відбувається природний поділ
праці. Науковий працівник не може займатися "наукою
взагалі", а повинен виокремити певний напрям роботи,
поставити конкретну мету. Необхідно зазначити, що
особливість будь-якої наукової роботи полягає в тому,
що на шляху дослідника постійно "трапляються" різні
явища і факти, які хочеться вивчити докладніше. Однією
з головних якостей наукового працівника є здатність
зосередитися лише на тій проблемі, якою він займаєть-
ся;

2) перш ніж приступити до наукової роботи з
будь-якої проблеми, необхідно вивчити в науковій
літературі, що було зроблено в цій галузі попередни-
ками;

3) науковий працівник повинен освоїти наукову тер-
мінологію і чітко вибудувати свій понятійний апарат. Пе-
ревагою вченого є те, що він пише і говорить про най-
складніші речі простою мовою.

Дослідник повинен провести чітку грань між буден-
ною і науковою мовою. Відмінність полягає в тому, що
до розмовної мови не пред'являється особливих вимог
до точності використовуваної термінології.

Однак, як тільки ми починаємо говорити про ці ж
поняття науковою мовою, то відразу виникають пи-
тання: "А в якому сенсі використовується певне по-
няття?".

У будь-якій науці має місце існування різних на-
укових шкіл. Кожна наукова школа вибудовує свій
власний понятійний апарат. Тому, якщо дослідник-
початківець візьме термін у трактуванні однієї нау-
кової школи, а інший в трактуванні іншої школи, то

матиме місце різнобій у застосуванні понять і ніякої
нової системи наукового знання дослідник не ство-
рить;

4) результат будь-якої наукової роботи чи дослід-
ження повинен бути обов'язково оформлений і опублі-
кований у вигляді наукового звіту, наукової доповіді,
реферату, статті, книги і т.д. Ця вимога обумовлюється
двома обставинами.

По-перше, тільки в письмовому вигляді можна
викласти свої ідеї і результати на суворо науковій
мові. В усному мовленні цього майже ніколи не
вдається. Причому написання будь-якої наукової
роботи, навіть найменшої статті, для дослідника-
початківця представляє велику складність, оскільки
те, що легко проговорюється в публічних виступах
або ж подумки промовляється "про себе", виявляєть-
ся таким, що не підлягає опублікуванню. Тут маємо
ту ж різницю, що й між повсякденною і науковою
мовами. В усному мовленні ми самі та наші слухачі
не помічають логічних огріхів. Тоді як письмовий
текст вимагає суворого логічного викладу, а це зро-
бити набагато важче.

По-друге, мета будь-якої наукової роботи — отри-
мати і довести до людей нове наукове знання. І якщо це
"нове наукове знання" залишається лише у голові до-
слідника, про нього ніхто не зможе прочитати, то це
знання, по суті справи, пропаде.

Особливості колективної наукової діяльності:
1. Оскільки будь-яка наукова робота є творчим

процесом, то дуже важливо, щоб цей процес не був
"зарегламентованим". Природно, що наукова робота
дослідницького колективу може і повинна планува-
тися. Але при цьому кожен дослідник, якщо він до-
сить грамотний, має право на свою точку зору. Будь-
які спроби диктату, нав'язування всім загальної
єдиної точки зору ніколи не призводили до позитив-
ного результату.

Існування в одній і тій же галузі науки різних нау-
кових шкіл обумовлено і об'єктивною необхідністю існу-
вання різних точок зору. А практика потім підтверджує
або спростовує різні теорії.

2. Будь-які наукові дослідження можуть проводи-
тися лише в певному співтоваристві вчених. Це зумов-
лено тією обставиною, що досліднику, навіть найбільш
кваліфікованому, завжди необхідно обговорювати з
колегами свої ідеї, отримані факти, теоретичні побу-
дови.

Однією з умов наукового спілкування для будь-
якого дослідника є його безпосереднє й опосередко-
ване спілкування з колегами, які працюють в конк-
ретній галузі науки — через спеціально організовані
наукові і науково-практичні конференції, семінари,
симпозіуми і через наукову літературу — статті в дру-
кованих та електронних журналах, збірниках, книгах
і т.д. І в тому і в іншому випадку дослідник, з одного
боку, виступає сам або публікує свої результати, з
іншого боку — слухає і читає те, чим займаються інші
дослідники.

3. Впровадження результатів дослідження — це най-
важливіший момент наукової діяльності.

Механізм їх впровадження є таким: результати ок-
ремих досліджень публікуються в тезах, статтях, потім
вони узагальнюються в книгах, брошурах, монографіях
як суто наукових публікаціях, а потім у ще більш уза-
гальненому, скороченому і систематизованому вигляді
потрапляють у вузівські підручники.

І вже найбільш фундаментальні результати потрап-
ляють до шкільних підручників.

Крім того, далеко не всі дослідження можуть бути
впроваджені. Найчастіше дослідження проводяться для
збагачення самої науки, арсеналу її фактів, розвитку
теорії. Лише після накопичення певної "критичної маси"
фактів, концепцій, відбувається впровадження досяг-
нень науки в практику.
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Визначення правових, організаційних та фінансо-
вих засад функціонування і розвитку науково-техні-
чної сфери, створення умов для наукової і науково-
технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства
і держави у технологічному розвитку здійснюється
відповідно до положень Конституції України щодо
сприяння з боку держави у розвитку вітчизняної на-
уки, норм Закону України "Про наукову і науково-
технічну діяльність" та інших нормативно-правових
актів.

Основним засобом реалізації пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки шляхом концентрації науко-
во-технічного потенціалу держави для розв'язання най-
важливіших природничих, технічних і гуманітарних про-
блем є Державні цільові наукові та науково-технічні
програми.

Державні цільові наукові та науково-технічні про-
грами з пріоритетних напрямів розвитку науки і техні-
ки формуються центральним органом виконавчої вла-
ди у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності на основі цільових проектів, відібраних на
конкурсних засадах.

Державне замовлення на науково-технічну продук-
цію щорічно формується центральним органом виконав-
чої влади у сфері наукової, науково-технічної та інно-
ваційної діяльності та центральним органом виконавчої
влади з питань економічної політики на основі переліку
найважливіших розробок, спрямованих на створення
новітніх технологій та продукції, і затверджується Ка-
бінетом Міністрів України відповідно до законодавства
України.

Одним з головних нормативних документів, що ре-
гулює систему взаємовідносин у науковій сфері, є вже
згаданий вище Закон "Про наукову і науково-технічну
діяльність", положення якого, зокрема, визначають:
правовий статус суб'єктів наукової і науково-технічної
діяльності, матеріальних та моральних стимулів забез-
печення престижності та зумовленої суспільними по-
требами пріоритетності цієї сфери людської діяльності,
залучення до неї інтелектуального потенціалу нації;
економічні, соціальні та правові гарантії наукової і нау-
ково-технічної діяльності, свободу наукової творчості;
основні цілі, напрями та принципи державної політики
у сфері наукової і науково-технічної діяльності; повно-
важення органів державної влади щодо здійснення дер-
жавного регулювання наукової і науково-технічної
діяльності.

Основним суб'єктом наукової і науково-технічної
діяльності є вчений, який має право:

— обирати форми, напрями і засоби наукової і на-
уково-технічної діяльності відповідно до своїх інте-
ресів, творчих можливостей та загальнолюдських
цінностей;

— об'єднуватися з іншими вченими в постійні або
тимчасові наукові колективи для проведення спільної
наукової і науково-технічної діяльності;

— брати участь у конкурсах на виконання наукових
досліджень, які фінансуються за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України та інших джерел відповідно
до законодавства України;

— здобувати визнання авторства на наукові і нау-
ково-технічні результати своєї діяльності;

— публікувати результати своїх досліджень або оп-
рилюднювати їх іншим способом, у порядку, встанов-
леному законодавством України;

— брати участь у конкурсах на заміщення вакант-
них посад наукових і науково-педагогічних праців-
ників;

— отримувати, передавати та поширювати наукову
інформацію;

— здобувати державне і громадське визнання через
присудження наукових ступенів, вчених звань, премій,
почесних звань за внесок у розвиток науки, технологій,
впровадження наукових, науково-технічних результатів

у виробництво та за підготовку наукових кадрів.
Вчений при здійсненні наукової, науково-техні-

чної та науково-педагогічної діяльності зобов'яза-
ний:

— не завдавати шкоди здоров'ю людини, її життю
та довкіллю;

— додержуватися етичних норм наукового співто-
вариства, поважати право на інтелектуальну
власність.

Вчені мають право на здобуття наукового ступеня
кандидата і доктора наук та присвоєння вчених звань
старшого наукового співробітника, доцента і професо-
ра.

Вищою науковою організацією України, яка орга-
нізує і здійснює фундаментальні та прикладні дослід-
ження з найважливіших проблем природничих, техніч-
них і гуманітарних наук, а також координує здійснення
фундаментальних досліджень в наукових установах та
організаціях незалежно від форм власності є Національ-
на академія наук України [1].

ВИСНОВКИ
Розвиток науки і техніки є визначальним фактором

прогресу суспільства, підвищення добробуту його
членів, їх духовного та інтелектуального зростання.
Цим зумовлена необхідність державної підтримки роз-
витку науки як джерела економічного зростання і не-
від'ємної складової національної культури та освіти,
створення умов для реалізації інтелектуального потен-
ціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної
діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні
використання досягнень вітчизняної та світової науки і
техніки для задоволення соціальних, економічних, куль-
турних та інших потреб.
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