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Анотащя. Публжащя присвячена проблемам теори та практики iдентифiкацii лиературних 
творГв наукового характеру як об’екпв iнтелектуальноi власностi та розвивае положення «Методики 
проведення експертних дослщжень лиературних творГв наукового характеру (VII. 1.1 -2017/2)», 
пГдготовано! НДЦСЕ з питань Гнтелектуально! власностГ т д  керГвництвом автора цГе! публГкацГ!.

Обгрунтовано висновок про те, що для того, щоб результат Гнтелектуально! дГяльносп людини 
був вГднесений до «галузГ науки», за своею сутнГстю (походженням) та змГстом вГн мае вщповГдати 
наступним критерГям: 1) бути одержаним в результат цГлеспрямовано! науково! або науково-техшчно! 
дГяльностГ, у формах, визначених чинним законодавством (науково-дослГднГ, дослщно-
конструкторськГ, проектно-конструкторськГ, технологГчнГ, пошуковГ та проектно-пошуковГ роботи, 
виготовлення дослГдних зразкГв або партш науково-технГчно! продукцГ!, а також шшГ роботи, 
спрямованГ на отримання наукового результату); 2) мати науковий результат - новГ та орипнальш 
знания про закономГрносп розвитку природи, суспГльства, людини, а також !х взаемозв’язок, цГннГснГ 
характеристики etc, одержат в процесГ фундаментальних або прикладних наукових дослГджень; 3) 
бути вщображеним у будь-якГй матерГальнГй формГ, на будь-якому матерГальному носГ! (у тому числГ й 
на електронно-цифрових носГях), Гснувати об’ективно - у формГ звиу, науково! працГ, науково! 
доповщ, наукового повГдомлення про науково-дослГдну роботу, монографГчного дослГдження, 
науково! статтГ, наукового вГдкриття.

ДослГджено, узагальнено та систематизовано квалГфГкуючГ ознаки лГтературних творГв 
наукового характеру. Наведено характеристику ключових, найбГльш значущих Гз цих ознак.

Ключовi слова: об’ект Гнтелектуально! власностГ, авторське право, лпературний твГр 
наукового характеру, науковий твГр, квалГфГкуючГ ознаки наукового твору.

Аннотация. Публикация посвящена проблемам теории и практики идентификации 
литературных произведений научного характера как объектов интеллектуальной собственности и 
развивает положения «Методики проведения экспертных исследований литературных произведений 
научного характера (VTL1.1-2017/2)», подготовленной НИЦСЭ по вопросам интеллектуальной 
собственности под руководством автора этой публикации.

Обоснован вывод о том, что для того, чтобы результат интеллектуальной деятельности 
человека был отнесен к «области науки», по своей сути (происхождению) и содержанию он должен 
соответствовать следующим критериям: 1) быть полученным в результате целенаправленной научной 
или научно-технической деятельности, в формах, определенных действующим законодательством 
(научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, технологические, 
поисковые и проектно-изыскательские работы, изготовление опытных образцов или партий научно - 
технической продукции, а также другие работы, направленные на получение научного результата) 2) 
иметь научный результат - новые и оригинальные знания о закономерностях развития природы, 
общества, человека, а также их взаимосвязь, ценностные характеристики etc, полученные в процессе 
фундаментальных или прикладных научных исследований; 3) быть отраженным в любой материальной 
форме, в любом материальном носителе (в том числе и на электронно-цифровых носителях), 
существовать объективно - в форме отчета, научной работы, научного доклада, научного сообщения о
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научно исследовательской работе, монографического исследования, научной статьи, научного 
открытия.

Доказаны, обобщены и систематизированы квалифицирующие признаки литературных 
произведений научного характера. Приведена характеристика ключевых, наиболее важных из этих 
признаков.

Ключевые слова: объект интеллектуальной собственности, авторское право, литературное 
произведение научного характера, научное произведение, квалифицирующие признаки научного 
произведения.

Abstract. This publication is devoted to the problems o f the theory and practice of identification of 
literary works o f a scientific nature as objects of intellectual property and develops the position "Methods of 
carrying out expert researches of literary works of a scientific nature (VII.1.1-2017 / 2)" prepared by Research 
Center for Forensic Examination on Intellectual Property issues under the direction o f the author of this 
publications.

It is substantiated that in order for the result of human intellectual activity to be attributed to the 
"branch o f science", by its essence and the content, it must meet the following criteria: 1) to be obtained as a 
result o f purposeful scientific or scientific and technical activity, in the forms determined by the current 
legislation (research, developmental, design, technological, search and design work, production of prototype 
samples or scientific and technological products, as well as other works aimed at obtaining a scientific result); 
2) to have a scientific result - new and original knowledge about the laws o f the development of nature, 
society, man, as well as their interconnection, value characteristics etc, obtained in the process of fundamental 
or applied scientific research; 3) be displayed in any material form, on any material medium (including on the 
electronic digital carriers), to exist objectively - in the form of a report, a scientific paper, a scientific report, a 
scientific report on science -research work, monographic research, scientific article, scientific discovery.

The qualifying features o f literary works of a scientific character are investigated, generalized and 
systematized. The characteristics of key, most significant of these features are presented.

Key words: intellectual property object, copyright law, literary work of a scientific nature, scientific 
work, qualifying attributes of a scientific work.
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Постановка проблеми. Ниш лиературт твори наукового характеру 
отримали не лише свое якГсне, а й кГлькГсне зростання як в Укра!нГ, так i за 
кордоном. Числентсть тшьки дисертацшних дослГджень на здобуття доктора 
та кандидата наук в У краш  сягае бГля 8,5 тис. на рГк (2016-2017 рр.) Хоча, pi 
д а т  е не точними, оскГльки на сайтГ профшьного мшстерства на разГ ввдсутня 
офщшна шформащя про кГлькГсть дисертацш, захищених в У кра!т за 1991
2018 роки. Але, зростання кГлькостГ наукових творГв е очевидним.

Цьому, на нашу думку, сприяють такГ чинники, як: а) збшьшення знань 
про природу, людину та ВсесвГт; б) невпинне збшьшення кГлькостГ шформацп 
та полегшення доступу до шформацп через глобальну мережу 1нтернет; в) 
спрощення та здешевлення процесГв видання та поширення наукових творГв. I, 
звичайно ж, престижтсть у сустльствГ наукових ступетв i вчених звань.

Останнш чинник, з одного боку, стимулюе розвиток науки, а з шитого 
сприяе зростанню квазшауково! продукт !. Остання тенденция не е новою, чи 
притаманною виключно Укра!нГ. Так, свого часу ввдомий укра!нський 
правозахисник-дисидент В. Стус (1938-1985 рр.) писав: «Люди ведуть 
паразитарне Гснування -  на наущ, що е тГльки guasi. Вони набралися фраз, як 
блГх, вигадують проблеми, категорп, тенденцГ!, цитують чуже, обсмоктують 
чуже, а чи чують себе кастратами духовними? Що !м ввдмГряно? Що -  
покладено !м? НГц. Смерть, спостигла !х Гще до народження» [1, c. 30]. На 
жаль, кГлькГсть таких «мертвих» наукових творГв збшьшуеться разом Гз 
збшьшенням кГлькостГ наукових творГв в цшому.

На сьогоднГ запобГгання неправомГрних запозичень у наукових творах -
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важлива задача для Укра!ни. Так, у ЗаконГ Укра!ни «Про вищу освГту» 
унормовано категорГю «академГчний плагГат» та негативнГ наслГдки його 
виявлення при атестаци здобувачГв вищо! освГти (ст. 6) [9]. Цей Закон також 
зобов’язав утверситети «вживати заходГв, у тому числГ шляхом 
запровадження вГдповГдних новГтнГх технологГй, щодо запобГгання та 
виявлення академГчного плагГату в наукових роботах наукових, науково- 
педагогГчних, педагогГчних, Гнших працГвникГв Г здобувачГв вищо! освГти та 
притягнення !х до дисциплшарно! вГдповГдальностГ» (ст. 32) [9].

У 2017 рощ Уряд Укра!ни затвердив Положення про Нащональний 
репозитарш академГчних текстГв, ресурси якого, т с л я  його створення, мають 
стати «допомГжними засобами для експертизи академГчних текстГв на плапат». 
Але i в 2018 рощ вщповщна робота щ е  тривае та е далекою вщ завершення. 
Множиться кГлькГсть програмних продукив, якГ рекламують себе як 
достовГрт засоби «виявлення плапату». ГромадськГ оргашзаци самотужки 
«виявляють плагГат» у дисертащях i Гнших наукових творах посадових осГб 
державно! влади та мГсцевого самоврядування та полГтикГв.

Але, у с  цГ важливГ публГчнГ заходи (не рщко -  полГтизованГ) не можуть 
тдмш ити собою фахову судову експертизу лГтературних творГв наукового 
характеру. В Укра!нГ !! здГйснюють судовГ експерти, атестованГ в 
установленому законодавством порядку за спещальтстю 13.1.1 -
«Дослщження, пов’язаш з лГтературними, художшми творами, та ГншГ». НинГ 
!х кГлькГсть становить 46 судових експертГв.

У Науково-дослГдному центрГ судово! експертизи з питань 
Гнтелектуально! власностГ МГнГстерства юстицГ! Укра!ни було проведено 
значну кГлькГсть вщповщних експертиз i експертних дослГджень. Результати 
вщповщних експертиз i експертних дослГджень дозволяють встановити не 
лише факти неправомГрного чи правомГрного використання наукових творГв, а 
й вирГшити низку Гнших, не менш важливих завдань. Результати судово! 
експертизи лГтературних творГв наукового характеру використовуються в 
Укра!нГ: 1) судами; 2) органами досудового слГдства (плагГат в НДР, 
виконаних за кошти Державного бюджету); 3) фГзичними особами -  авторами 
Г спГвавторами наукових творГв; 4) юридичними особами, у тому числГ й 
утверситетами, видавництвами, редколепями та ш.; 5) громадськими 
органГзацГями, у тому числГ й мГжнародними NGO.

На виконання чинного законодавства та на основГ емпГричного досвГду, 
Науково-дослГдним центром судово! експертизи з питань Гнтелектуально! 
власностГ М шстерства юстицГ! Укра!ни у 2016-2017 рр. було розроблено 
«Методику проведення експертних дослГджень лГтературних творГв наукового 
характеру (VII.1.1-2017/2)» [5]. Одним Гз завдань ще! Методики стало 
визначення сутностГ та змГсту категори «лГтературний твГр наукового 
характеру» та виявлення ознак такого наукового твору. Це, на наш погляд, 
дозволить ГдентифГкувати науковий твГр, вГдрГзнивши його вГд Гнших, 
спорГднених, але не тотожних об’ектГв Гнтелектуально! власностГ.

Щодо само! категорГ! «лГтературний твГр наукового характеру», яка на 
сьогоднГ стала загальновживаною в юридичнГй науцГ та судово-експертнГй 
практищ, зазначимо наступне. На сьогодт в У кра!т поза межами дискуси
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залишаеться той факт, що результати i досягнення науки можуть бути 
вираж ет у лГтературнГй формГ - шляхом !х запису чи опису, отже результати 
наукових пошушв можуть бути реалГзоват в формГ науково-лГтературного 
твору [7, с. 35].

ОскГльки лГтературний твГр прийнято розушти в широкому значеннГ, як 
оригГнальний письмовий твГр художнього, публГцистичного Г прикладного 
характеру [8, c. 126], закономГрно вважати науковий лГтературний твГр 
рГзновидом лГтературного твору. Адже бГльшостГ науковим творам (науковГ 
стати, монографГ!, дисертацГ! та Гн.) загалом притаманна форма, яка е 
традицшною й для лГтературних творГв. Хоча, науковий твГр мае ознаки, якГ 
вирГзняють його Гз помГж шших лГтературних творГв, про що йдеться далГ

«Великий енциклопедичний юридичний словник» визначае науку як 
«сферу людсько! дГяльносп, функцию яко! е вироблення i теоретична 
систематизацГя об’ективних знань про дш стсть. Вона також е одтею  з форм 
суспГльно! сввдомосп, складовою духовно! культури суспГльства. Термш 
застосовуеться, крГм того, для окремих галузей науки» [2, с. 501-502].

Таким чином, наука - це цГлеспрямована Гнтелектуальна дГяльнГсть 
науковця чи групи учених щодо дослГдження закономГрностей розвитку 
природи, людини, суспГльства та держави, результати яко! втГлюються в Гдеях, 
концепцГях, теорГях, доктринах, ученнях та реалГзовуються як новГ знання для 
забезпечення соцГального прогресу.

ОсновнГ категорГ! науково! дГяльностГ на сьогоднГ унормованГ у ст. 1 
Закону Укра!ни «Про наукову та науково-технГчну дГяльнГсть» 26 листопада 
2015 р. Наведемо ключовГ, найбшьш важливГ Гз них, якГ важливо, як на наш 
погляд, знати судовому експерту, який здшснюе дослГдження лГтературних 
творГв наукового характеру.

«...наукова дГяльнГсть - штелектуальна творча дГяльнГсть, спрямована 
на одержання i використання нових знань. Основними !! формами е 
фуидаментальнi та прикладт науковГ дослГдження;

науково-технГчна дГяльнГсть - Гнтелектуальна творча дГяльнГсть, 
спрямована на одержання Г використання нових знань у всГх галузях технГки Г 
технологГй. I! основними формами (видами) е науково-досладт, дослтдно- 
конструкторськГ, проектно-конструкторськГ, технологГчнГ, пошуковГ та 
проектно-пошуковГ роботи, виготовлення дослвдних зразкГв або партГй 
науково-технГчно! продукт !, а також шшГ роботи, пов’я з а т  з доведенням 
наукових i науково-техтчних знань до стадГ! практичного !х використання.

науково-органГзацГйна дГяльнГсть - дГяльнГсть, що спрямована на 
методичне, органГзацГйне забезпечення та координащю науково!, науково - 
технГчно! та науково-педагогГчно! дГяльностГ;

фундаментальнГ науковГ дослГдження - наукова теоретична та (або) 
експериментальна дГяльнГсть, спрямована на одержання нових знань про 
закономГрностГ розвитку природи, суспГльства, людини, !х взаемозв’язку;

прикладнГ науковГ дослГдження - наукова дГяльнГсть, спрямована на 
одержання нових знань, що можуть бути використат для практичних цшей... 

наукова робота - дослГдження з метою одержання наукового результату; 
науковий результат - нове знання, одержане в процесГ фундаментальних

Випуск 3' 2018

86



В кник ОНД1СЕ

або прикладних наукових дослГджень та зафГксоване на носГях науково! 
шформацп у формГ звГту, науково! пращ, науково! доповад, наукового 
повГдомлення про науково-дослГдну роботу, монографГчного дослГдження, 
наукового вГдкриття т о щ о .»  [11].

Отже, для того, щоб результат Гнтелектуально! дГяльностТ людини був 
вГднесений до «галузГ науки», за своею суттстю  (походженням) та змГстом вГн 
мае вГдповГдати наступним критерГям:

• бути одержаним в результата цГлеспрямовано! науково! або
науково-техтчно! дГяльностГ, у формах, визначених чинним законодавством 
(науково-дослГдт, дослГдно-конструкторськГ, проектно-конструкторськГ,
технолопчт, пошуковГ та проектно-пошуковГ роботи, виготовлення дослГдних 
зразктв або партГй науково-техтчно! продук т !, а також imni роботи, 
спрямованГ на отримання наукового результату);

• мати науковий результат - новГ та оригГнальнГ знання про
закономГрноста розвитку природи, суспГльства, людини, а також !х 
взаемозв’язок, щ н т с т  характеристики etc, одержанГ в процесГ
фундаментальних або прикладних наукових дослГджень;

• бути вГдображеним у будь-якш матерГальнГй формГ, на будь- 
якому матерГальному носГ! (у тому числГ й на електронно-цифрових носГях -  
автор), Гснувати об’ективно - у формГ звГту, науково! пращ, науково! доповщ, 
наукового повГдомлення про науково-дослГдну роботу, монографГчного 
дослГдження, науково! статта, наукового вГдкриття тощо [12, с. 78].

Щодо матерГального втшення наукового твору, тобто форми 
лГтературних творГв наукового характеру, то !м, на нашу думку, властивГ 
наступт особливоста:

- науковий твГр е результатом фахово! науково! дГяльностГ ученого 
або людини, яка здобувае статус ученого через захист квалГфшуючо! науково! 
роботи (мапстерська робота, дисертацГя тощо). Його автор (творець), як 
правило, е ученим Гз вГдповГдним науковим статусом (науковий стутнь, вчене 
звання тощо), та/або науковГ чи науково-педагогГчнГ посади (докторант, 
доцент, науковий спГвробГтник, старший науковий спГвробГтник, головний 
науковий ствробтаник, професор, директор науково-дослГдного Гнституту 
тощо);

- вщнесення наукового твору до конкретно! галузГ науки i групи 
спецГальностей, перелГк яких затверджено Мшстерством освГти i науки 
Укра!ни [10];

- ГдентифГкацГя предмету наукового дослГдження через
утверсальний класифГкатор УДК (Утверсальна десяткова класифГкацГя), яка 
використовуеться на сьогодт в усьому с в т ,  або класифГкатор ББК 
(БГблютечно-бГблюграфГчна класифГкацГя), який дГяв в Укра!нГ до 22 березня 
2017 р.;

- науковий твГр мае чтако визначити мету, задачГ, предмет та об’ект 
(об’екти) дослГдження, оригшальну методологГю наукового дослГдження 
(обов’язковий складник такого наукового твору як дисертацГя), мГстить 
теоретичт та теоретико-методолопчт узагальнення (висновки, положення) та 
практичнГ рекомендацГ! (наприклад, у правГ -  щодо удосконалення
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правотворчо! та правозастосовно! дГяльностГ);
- системне, послГдовне та чГтке викладення матерГалу Гз 

використання наукового понятГйно-категорГального апарату, в тому числГ й 
спецГально! науково! термГнологГ!, характерно! для тГе! галузГ знань, у якш 
створюеться науковий твГр;

- особливостГ внутрГшньо! побудови (структури) наукового твору 
вГдповГдно до особливостей виду наукового твору (монографГя, дисертацГя, 
науковий звщ  наукова стаття, мапстерська робота, реферат, анотацГя тощо). 
1деться про послГдовний подГл на роздши, частини, пункти, пГдпункти, 
параграфи, абзаци Гз застосуванням цифрово! або лГтерно! нумерацГ!, 
обов’язкову рубрикацГю (мета, завдання, об’ект i предмет дослГдження, 
методологГя дослГдження тощо -  для дисертацш) [4];

- наявнГсть у творГ повного та об’ективного аналГзу дослГджуваного 
об’екту та предмету Гз використанням науково! методологГ!;

- викладення тексту наукового твору вГд третьо! особи, вГдсутнГсть 
емоцГйно-експресивно! лексики, а також дГалогГв, за винятком цитувань 
дГалогГв, як1 е об’ектом чи предметом наукового дослГдження (до прикладу -  
дослГдження художнього твору);

- наявнГсть належно оформлених посилань на першоджерела 
(автор, назва твору, видавництво, мГсце i рш видання тощо), цитування з 
чГтким визначенням початку та закГнчення цитати, у тому числГ нормативно- 
правових актГв, хоча останнГ не охороняються авторським правом; дотримання 
мГжнародних стилГв цитування та посилання для наукових робГт [6], як1 
публГкуються в виданнях, включених до мГжнародних науково-метричних баз;

- наявнГсть списку використаних джерел, оформленГ згГдно з 
мГжнародним чи нацГональним стандартом. До прикладу, вГдповГдно до ДСТУ 
8302:2015, чинним з 1 липням 2016 року;

- наявнГсть у текстГ наукового твору та додатках до нього гр аф тв , 
таблиць, дГаграм, Гнших графГчних вГдображень описаних процесГв 
дослГдження;

- ГдентифГкацГя наукового твору вГдповГдно до МГжнародного 
стандартного номеру книги ISBN (International Standard Book Number);

- обсяг тексту наукового твору. До прикладу, обсяг монографий, що 
подаеться на здобуття наукового ступеня доктора наук повинна мати обсяг 
основного тексту для гуманГтарних Г соцГальних наук -  не менше 15 
авторських аркушв, а в галузГ природничих i техтчних наук -  не менше 10 
авторських аркушГв [3] та im

НаведенГ квалГфГкуючГ ознаки лГтературних творГв наукового характеру 
не вичерпт й можуть бути розш ирет та деталГзоват. Але, уже названГ ознаки 
дозволяють вГдрГзнити науковГ твори вГд белетристики та Гнших видГв 
лГтературних творГв, а також дозволяють класифшувати вадповадт об’екти 
авторського права.
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