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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 

 

МЕТА РОБОТИ – оволодіти знаннями про методичні основи 

наукового дослідження, основні принципи загальнонаукових дослі-

джень та основи системного дослідження. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

1.1  Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Підготувати: 

– глосарій: мета дослідження, метод, методика, об'єкт наукових 

досліджень, об'єкт спостереження, практичне значення, теорія, наукова 

новизна, гіпотеза, експеримент, методи науки, наука, наукова діяль-

ність, науковий результат, наукові факти, науково-дослідна робота, фу-

ндаментальні наукові дослідження. 

– логіко-структурні схеми: методи дослідження та етапи розро-

бки теорії. 

 Скласти звіт по роботі: 

  номер, найменування та мета роботи; 

  глосарій: мета дослідження, метод, методика, об'єкт наукових 

досліджень, об'єкт спостереження, практичне значення, теорія, наукова 

новизна, гіпотеза, експеримент, методи науки, наука, наукова діяль-

ність, науковий результат, наукові факти, науково-дослідна робота, фу-

ндаментальні наукові дослідження; 

 логіко-структурні схеми: методи наукового дослідження та ста-

новлення наукової теорії. 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Що являють собою мета дослідження, метод, методика, об'єкт 

наукових досліджень, об'єкт спостереження, практичне значення, тео-

рія, наукова новизна, гіпотеза, експеримент, методи науки, наука, нау-

кова діяльність, науковий результат, наукові факти, науково-дослідна 

робота, фундаментальні наукові дослідження? 

1.2.2 Які існують методи дослідження?  

1.2.3 Становлення наукової теорії. 
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1.3 Рекомендована література 

1. Адаменко М. І., Бейлін М. В. Основи наукових досліджень. 

Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с. 

2. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та ор-

ганізація наукових досліджень: навчальний посібник. Дніпропет-

ровськ: Системні технології, 2008.  264 с. 

3. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний 

посібник. Суми: Університетська книга, 2011. 224 с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

Підготувати реферативне повідомлення та презентацію на тему: 

– Методичні основи наукового дослідження. 

– Основні принципи загальнонаукових досліджень. 

– Основи системного дослідження. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Методичні вказівки. 

2.2.2  Навчальна та наукова література. 

 

2.3 Теоретичні відомості 

2.3.1 Основи наукового дослідження 

Як відомо, не всяке знання можна розглядати як наукове. Немож-

ливо визнати науковими ті знання, здобуті лише на основі простого 

спостереження. Хоч вони відіграють у житті людини важливу роль, але 

не розкривають сутності явищ, взаємозв’язку між ними, який дозволив 

би пояснити, чому це явище відбувається так, а не інакше, і спрогнозу-

вати подальший його розвиток. 

Наукові знання принципово відрізняються від сліпої віри, від без-

заперечного визнання істиною того чи іншого положення без будь-

якого логічного його обґрунтування й практичної перевірки. Розкрива-

ючи закономірні зв’язки дійсності, наука відбиває їх в абстрактних по-

няттях і схемах, які суворо їй відповідають. Поки не відкрито закони, 

людина може лише описувати явища, збирати, систематизувати факти, 

але вона нічого не може пояснити й передбачити. 
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Для проведення наукового дослідження дуже важливо мати уяв-

лення про процес наукового дослідження взагалі, методологію та ме-

тоди наукової роботи зокрема, оскільки саме на перших кроках оволо-

діння навичками наукової роботи виникає найбільше питань саме ме-

тодологічного характеру. Передусім бракує досвіду у використанні ме-

тодів наукового пізнання, застосуванні логічних законів і правил, но-

вих засобів і технологій. Тому є сенс розглянути ці питання доклад-

ніше. 

Наприклад, не можна ігнорувати факти тільки тому, що їх важко 

пояснити або знайти їм практичне використання. 3міст нового в науці 

дослідник не завжди бачить сам або бачить не відразу. Нові наукові фа-

кти і навіть відкриття, значення яких погано розкрите, можуть трива-

лий час лишатися в резерві науки і не використовуватися на практиці. 

Як приклад, можна навести відкриття комети Чурюмова-Герасименко. 

Зйомка велась в околицях Алма-Ати, куди К. Чурюмов і С. Герасиме-

нко прибули в складі експедиції по спостереженню комет від Київсь-

кого державного університету. 

Спостереження велись на декількох телескопах; за час відря-

дження астрономи сфотографували близько десятка відомих комет. У 

ніч з 11 на 12 вересня Світлана Герасименко, працюючи на 500-мм те-

лескопі, отримала знімок відомої періодичної комети Комас-Сола. Під 

час проявлення пластинки поруч з кометою була виявлене маленька, 

яскрава пляма (13m), появу якої вчені спочатку прийняли за дефект 

пластинки. Через тиждень К. Чурюмов сфотографував ще дві фотопла-

стинки цієї ділянки неба. Через певний час, у Києві, після обробки зні-

мків з’ясувалось, що пляма не зникла, а помітно змістилась на фоні зі-

рок. У той же день астрономи послали повідомлення до Центрального 

бюро астрономічних телеграм. Брайан Марсден опрацював знімки вче-

них і обчислив орбіту підозрілого тіла – ним виявилась ніким раніше 

не виявлена комета. 

При науковому дослідженні важливо все. Концентруючи увагу на 

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

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

факти можуть приховувати в собі початок важливих відкриттів. 

Для дослідника недостатньо встановити новий факт, важливо 

дати йому пояснення з позицій сучасної науки, розкрити його загально-
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пізнавальне, теоретичне або практичне значення. має здійснюватися в 

контексті загального історичного процесу, історії. 

Виклад наукових фактів в процесі дослідження повинен бути ба-

гато- аспектним, з урахуванням як загальних, так і специфічних особ-

ливостей. 

Наукове дослідження – один з видів пізнавальної діяльності, 

який являє собою процес вироблення нових наукових знань. 

Це цілеспрямоване пізнання, комплекс логічних побудов і експе-

риментальних операцій, виконаних відносно об’єкта дослідження для 

визначення властивостей об’єкта і закономірностей його поводження. 

Метою наукового дослідження є всебічне, об’єктивне і ґрунто-

вне вивчення явищ, процесів, їх характеристик, зв’язків на підставі ро-

зроблених у науці принципів і методів пізнання, а також отримання ко-

рисних для діяльності людини результатів, упровадження їх у виробни-

цтво для підвищення його ефективності. 

При науковому дослідженні важливо враховувати все, концент-

руючи увагу на основних, ключових питаннях теми. 

Результати наукових досліджень тим кращі, чим вищий науковий 

рівень висновків, узагальнень, чим вища їх достовірність та ефектив-

ність. 

Метод наукового дослідження – система інтелектуальних і (або) 

практичних операцій (процедур), які спрямовані на розв’язок певних 

пізнавальних задач з урахуванням певної пізнавальної мети. 

Розрізняють дві основні групи наукових досліджень: фундамен-

тальні та прикладні. 

Фундаментальні наукові дослідження – це наукова теоретична 

та/або експериментальна діяльність, спрямована на здобуття нових 

знань про закономірності розвитку та взаємозв’язку природи, суспіль-

ства, людини. Завданням фундаментальних наук є пізнання законів, що 

управляють поведінкою і взаємодією базисних структур природи і сус-

пільства. Сфера проведення фундаментальних досліджень включає ба-

гато галузей наук. До них належать: велика група фізико-технічних і 

математичних наук (математика, ядерна фізика, фізика плазми, фізика 

низьких температур та ін.); хімія і біологія; велика група наук про Зе-

млю (геологія, геофізика, фізика атмосфери, води і суші); соціальні на-

уки. Фундаментальні дослідження можуть поділятися на вільні (чисті) 
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і цілеспрямовані. Перші, як правило, мають індивідуальний характер і 

очолюються визнаним вченим–керівником роботи. Характерною особ-

ливістю цих досліджень є те, що вони наперед не визначають певних 

цілей, але в принципі спрямовані на отримання нових знань і більш гли-

боке розуміння навколишнього світу. Цілеспрямовані дослідження ма-

ють відношення до певного об’єкта і проводяться з метою розширення 

знань про глибинні процеси і явища, що відбуваються в природі, суспі-

льстві, без урахування можливих галузей їх застосування. 

Завдання фундаментальних наук знаходяться на межі між відо-

мим і неочікуваним, у зв’язку з чим ці дослідження відрізняються не-

визначеністю кінцевої мети. Оскільки дослідник, як правило, весь час 

стоїть на підступах до невідомого, вибір конкретних шляхів фундаме-

нтальних досліджень часто визначається інтуїцією, досвідом і внутрі-

шньою логікою розвитку науки. У свою чергу, фундаментальні науки 

постійно відкриті для нових ідей і підходів, у них закладена здатність 

переглянути звичні уявлення про навколишній світ, і, якщо потрібно, 

відмовитися від них. 

Підсумком реалізації фундаментальних досліджень може бути не 

тільки відкриття та опис нових, невідомих раніше в науці законів, явищ 

або процесів, розкриття механізмів і закономірностей їхнього проті-

кання, але й пізнання нових закономірностей, відштовхуючись від вже 

відомих законів й явищ. 

Прикладні наукові дослідження – це наукова й науково-технічна 

діяльність, спрямована на здобуття й використання знань для практич-

них цілей. Безпосередня мета прикладних наук полягає у застосуванні 

результатів фундаментальних наук при вирішенні пізнавальних і соці-

ально-практичних проблем. Прикладні науки можуть розвиватися з пе-

ревагою як теоретичної, так і практичної проблематики. На стиках при-

кладних наук і виробництва розвивається особлива галузь досліджень 

– так звані розробки, в процесі яких реалізуються результати практич-

них прикладних наук у вигляді конкретних технологічних процесів, 

конструкцій, матеріалів. 

Прикладні дослідження піддаються плануванню, а фундамента-

льні результати планувати складно. Крім того, прикладні розробки мо-

жуть бути впроваджені в промисловість і приносити економічний 
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ефект. Фундаментальні результати безпосереднього прибутку не не-

суть, а їх використання може тривати десятиліттями. Кінцевою метою 

всіх прикладних досліджень є їх впровадження в практику. 

Як для теоретичних, так і для прикладних досліджень головною 

ознакою є творчість як нові відкриття, як створення за певним заду-

мом нових цінностей, встановлення невідомих раніше науці фактів, на-

дання нової, цінної для людини інформації. 

Без теоретичного творчого мислення неможливо заперечити існу-

ючі чи створити нові наукові гіпотези, дати глибоке пояснення проце-

сів та явищ, які раніше були незрозумілими або мало вивченими, 

пов’язати в єдине ціле різні явища, тобто знайти стрижень дослі-

дження. 

Творчий процес потребує удосконалення відомого рішення. Удо-

сконалення є процесом переконструювання об’єкта мислення в опти-

мальному напрямі й до певних меж, і тоді процес оптимізації призупи-

няється, створюється продукт розумової праці. За певних умов означе-

ний процес приводить до оригінального теоретичного рішення. Оригі-

нальність виявляється у своєрідному, неповторному погляді на процес 

чи явище. 

Творчий характер мислення при розробці теоретичних аспектів 

наукового дослідження полягає у створенні уявлень, тобто нових ком-

бінацій з відомих елементів, і базується на таких прийомах, як збирання 

й узагальнення інформації; постійне зіставлення, порівняння, критичне 

осмислення; чітке формулювання своїх думок та їх письмовий виклад; 

удосконалення власних пропозицій. 

Часто може бути так, що творче рішення не вкладається в межі 

раніше наміченого плану, воно може виникнути «раптово». Творчі ду-

мки, оригінальні рішення з’являються тим частіше, чим більше сил, 

праці, часу витрачається на постійне обдумування об’єкта дослі-

дження. Ефективність творчого задуму залежить від того, якою мірою 

науковець володіє методами дедукції та індукції, аналізу, синтезу тощо. 

Важливою частиною прикладних наукових досліджень є експеримент, 

що являє собою науково поставлений дослід чи споглядання явища в 

чітко врахованих умовах, що дозволяє стежити за його ходом, керувати 
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ним, відтворювати щоразу при повторенні цих умов. Основна мета екс-

перименту полягає в перевірці теоретичних положень, а також у більш 

широкому і глибокому вивченні теми наукового дослідження. 

Розвиток науки йде шляхом від збирання фактів, їх вивчення й 

систематизації, узагальнення та розкриття окремих закономірностей до 

зв’язаної, логічно стрункої системи наукових знань, яка дозволяє пояс-

нити вже відомі факти і передбачити нові. 

Шлях пізнання починається із живого спостереження з переходом 

до абстрактного мислення, а потім до практичного втілення в життя. 

Процес пізнання включає в себе накопичення фактів. Без систе-

матизації та узагальнення, без логічного осмислення фактів не може іс-

нувати жодна наука. Факти стають складовою частиною наукових 

знань, якщо вони виступають у систематизованому вигляді. 

Факти систематизуються та узагальнюються за допомогою прос-

тих абстракцій – понять (визначень), які є важливими структурними 

елементами науки.  

Важливою складовою ланкою в системі наукових знань є наукові 

закони, які відбивають найбільш суттєві, стійкі, повторювані об’єкти-

вні внутрішні зв’язки у природі, суспільстві й мисленні. Звичайно за-

кони виступають у формі визначеного співвідношення понять, катего-

рій. 

Найвищою формою узагальнення й систематизації знань є тео-

рія, тобто, вчення про узагальнений досвід, практику, сформульовані 

наукові принципи й методи. 

Формою розвитку науки є наукові дослідження, тобто вивчення 

взаємодії між явищами з метою отримання переконливо доведених і 

корисних для науки й практики рішень з максимальним ефектом. Нау-

кові дослідження мають об’єкт, предмет, на пізнання яких вони спря-

мовані. Ці питання буде розглянуто нами конкретніше у наступних ро-

зділах посібника. 

У вирішенні емпіричних та, особливо, теоретичних завдань нау-

кового дослідження важливе місце належить логічному шляху пі-

знання, який дозволяє на основі умовиводів пояснити явища й процеси, 

сприяє появі нових ідеї та проблем, накресленню шляхів їх вирішення. 

Він будується на здобутих фактах і результатах емпіричних дослі-

джень. 
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Результати наукових досліджень оцінюються тим вище, чим ви-

щим є рівень науковості зроблених висновків та узагальнень, чим вони 

достовірніші та ефективніші. Крім того, ці результати мають створю-

вати основу для нових наукових розробок. 

Таким чином, систему знань можна подати у вигляді наукових фа-

ктів, понять, принципів, гіпотез, законів, теорій, які дозволяють перед-

бачити події та управляти суспільними процесами, виробничими від-

носинами, продуктивними силами. Цей систематизований науковий 

досвід характеризується низкою ознак. Найважливішою з них є всеза-

гальність. 

Наука є суспільною за своїм походженням, розвитком і викорис-

танням. Будь-яке наукове відкриття є працею загальною, в кожний мо-

мент часу наука виступає як сумарне вираження людських успіхів у пі-

знанні світу. Система наукових знань належить усім, тому вона найе-

фективніше може бути використана лише з розвитком суспільної праці, 

виробництва, торгівлі у великих масштабах. 

Перевіреність і відтворюваність – важлива вимога до наукових 

знань, які мають бути усталеними. Швидке їх старіння свідчить про не-

достатню їхню глибину та узагальнення, неточність прийнятих гіпотез 

і встановлених законів. 

Систематизуючи наукові знання, насамперед виділяють дві ве-

ликі групи: науки про суспільство і науки про природу. У кожній із цих 

груп виділяють складові елементи – наукові дисципліни. У першій 

групі – це філософія, політологія, історія, психологія та інші, у другій 

– фізика, хімія, технічні науки тощо. 

Наукові знання систематизовано викладено у книгах, статтях, ав-

торських свідоцтвах і патентах, звітах тощо. 

Як відомо, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи 

об’єднано загальною назвою «наукові дослідження». Це дуже широке 

поняття, яке охоплює всі процеси – від зародження ідеї до її втілення у 

вигляді нових теоретичних положень, створення нових технологій 

тощо. Узагалі всі наукові дослідження можна поділити на три основні 

види: теоретичні, пошукові й прикладні. 

Наукове дослідження взагалі являє собою особливий вид людсь-

кої діяльності, спрямований на здобуття нових, більш глибоких знань, 

що служать практичним цілям для створення нових або удосконалення 
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старих. Необхідність досліджень у прикладних науках продиктована 

потребами й практичною діяльністю людей, завданнями, які ставить 

перед наукою виробництво. 

Зрозуміло, що багато знань про природу людина отримала у про-

цесі стихійно-емпіричного пізнання, в якому головним джерелом здо-

буття знань є різноманітні практичні дії з об’єктами, де, як правило, не 

існує спеціальних засобів пізнання, а його об’єктами служать знаряддя 

та предмети праці. Наука – це особлива форма пізнання, яке здійсню-

ють особливі групи людей за допомогою спеціальних засобів (експери-

ментальні пристрої, математичні, мовні та логічні методи). Формою ре-

алізації та розвитку пізнання стає наукове дослідження. Наукове дослі-

дження – це систематичне й цілеспрямоване вивчення об’єктів, в яких 

використовуються засоби і методи науки і яке завершується формуван-

ням знань про об’єкт, який вивчається. 

 

2.3.2 Принципи загальнонаукових досліджень  

3агальнонаукова методологія використовується в усіх або в пере-

важній більшості наук, оскільки будь-яке наукове відкриття має не 

лише предметний, але й методологічний зміст, спричиняє критичний 

перегляд прийнятого досі понятійного апарату, чинників, передумов і 

підходів до інтерпретації матеріалу, що вивчається. 

До загальнонаукових принципів дослідження належать: іс-

торичний, термінологічний, функціональний, системний, когніти-

вний (пізнавальний), моделювання та ін. 

Сучасне науково-теоретичне мислення прагне проникнути у 

сутність явищ і процесів, що вивчаються. Це можливо за умови ціліс-

ного підходу до об’єкта вивчення, розгляду його у виникненні та роз-

витку, тобто застосування історичного підходу до його вивчення. 

Перш ніж вивчати сучасний стан, необхідно вивчити генезис та 

розвиток певної науки або сфери практичної діяльності. 

Відомо, що нові наукові і накопичені знання перебувають в діа-

лектичній взаємодії. Найкраще і прогресивне зі старого переходить у 

нове і надає йому сили й дієвості. Інколи забуте старе знову відроджу-

ється на новій науковій основі і живе друге життя в іншому, досконалі-

шому вигляді. 
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У цьому зв'язку особливого значення набувають вивчення істо-

ричного досвіду, аналіз та оцінювання історичних подій, фактів, попе-

редніх теорій у контексті їх виникнення, становлення та розвитку. 

Отже, історичний підхід дає змогу дослідити виникнення, формування 

і розвиток процесів і подій у хронологічній послідовності з метою ви-

явлення внутрішніх та зовнішніх зв'язків, закономірностей та супереч-

ностей. 

У межах історичного підходу активно застосовується порівня-

льно-історичний метод – сукупність пізнавальних засобів, процедур, 

які дозволяють виявити схожість і відмінність між явищами, що вивча-

ються, визначити їхню генетичну спорідненість (зв'язок за походжен-

ням), загальне й специфічне в їхньому розвитку. 

У кожному порівняльно-історичному дослідженні ставляться 

конкретні пізнавальні цілі, які визначають коло джерел та особливості 

застосування способів зіставлень і порівнянь об’єктів дослідження і 

встановлення ознак схожості і відмінності між ними. 

3а характером схожості порівняння поділяють на історико-гене-

тичні та історико-типологічні, де схожість є результатом закономірно-

стей, притаманних самим об’єктам, і порівняння, де схожість є наслід-

ком взаємовпливу явищ. На цій основі виділяють два види порівня-

льно-історичних методів: порівняльно-типологічний, що розкриває 

схожість генетично не пов'язаних об’єктів, і власне порівняльно-істо-

ричний, що фіксує схожість між явищами як свідчення спільності їх-

нього походження, а розходження між ними – як показник їхнього різ-

ного походження. 

У соціальному пізнанні широко використовуються цивілізацій-

ний, формаційний та інші підходи до осмислення культурно-історич-

ного процесу. 

Будь-яке теоретичне дослідження потребує описування, аналізу 

та уточнення понятійного апарату конкретної галузі науки, тобто тер-

мінів і понять, що їх позначають. 

Термінологічний принцип передбачає вивчення історії термінів 

і позначуваних ними понять, розробку або уточнення змісту та обсягу 

понять, встановлення взаємозв'язку і субординації понять, їх місця в 
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понятійному апараті теорії, на базі якої базується дослідження. Вирі-

шити це завдання допомагає метод термінологічного аналізу і метод 

операціоналізації понять. 

Визначення понять слід формулювати, базуючись на тлумачних 

та професійних словниках. Визначення обсягу і змісту поняття дають 

через родову ознаку і найближчу видову відмінність. Як правило, спо-

чатку називають родове поняття, до якого поняття, що визначається, 

входить як складова. Потім указують на ту ознаку поняття, яка відріз-

няє його від усіх подібних, причому ця ознака має бути найважливішою 

і найсуттєвішою. 

Є певні правила визначення понять. Правило розмірності вима-

гає, щоб обсяг поняття, що визначається, відповідав обсягу поняття, яке 

визначає, тобто ці поняття мають бути тотожними. Друге: нове поняття 

не повинне бути тавтологічним. Трете: поняття має бути чітким і одно-

значним. Якщо при визначенні поняття важко зазначити одну ознаку, 

називають декілька ознак, достатніх для розкриття специфіки його об-

сягу і змісту. Дійсно наукове визначення складних явищ і фактів не 

може обмежуватися формально-логічними вимогами. Воно має міс-

тити оцінку фактів, об’єктів, явищ, що визначаються, органічно увійти 

в чинну терміносистему науки. 

До загальнонаукової методології слід віднести системний під-

хід, застосування якого потребує кожний об’єкт наукового дослі-

дження. Сутність його полягає у комплексному досліджені великих і 

складних об’єктів (систем), дослідженні їх як єдиного цілого з узгодже-

ним функціонуванням усік елементів і частин. 

3гідно з системним підходом, система – це цілісність, яка стано-

вить єдність закономірно розташованих і взаємопов'язаних частин. 

Основними ознаками системи є: 

 наявність найпростіших одиниць – елементів, які її складають; 

 наявність підсистем – результатів взаємодії елементів; 

 наявність компонентів – результатів взаємодії підсистем, які мо-

жна розглядати у відносній ізольованості, поза зв'язками з іншими про-

цесами та явищами; 

 наявність внутрішньої структури зв'язків між цими компонен-

тами, а також їхніми підсистемами; 
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 наявність певного рівня цілісності, ознакою якої е те, що сис-

тема завдяки взаємодії компонентів одержує інтегральний результат; 

 наявність у структурі системоутворюючих зв'язків, які об’єдну-

ють компоненти і підсистеми як частини в єдину систему; 

 зв'язок з іншими системами зовнішнього середовища. 

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

певну систему, що має множину взаємопов'язаних елементів, компоне-

нтів, підсистем, визначені функції, цілі, склад, структуру. До загальних 

характеристик системи відносять цілісність, структурність, функціона-

льність, взаємозв'язок із зовнішнім середовищем, ієрархічність, цілесп-

рямованість, самоорганізацію. 

3гідно з цим сформувалися відповідні методологічні принципи, 

які забезпечують системну спрямованість наукового дослідження і 

практичного пізнання об’єкта: 

 принцип цілісності, за яким досліджуваний об’єкт виступає як 

щось розчленоване на окремі частини, органічно інтегровані в єдине 

ціле; 

 принцип примату цілого над складовими частинами, який озна-

чає, що функції окремих компонентів і підсистем підпорядковані фун-

кції системи в цілому її меті; 

 принцип ієрархічності, який постулює підпорядкованість ком-

понентів і підсистем системі в цілому, а також супідрядність систем 

нижчого рівня системам більш високого рівня, внаслідок чого предме-

тна галузь теорії набуває ознак ієрархічної метасистеми; 

 принцип структурності, який означає спосіб закономірного зв'я-

зку між виділеними частинами цілого, що забезпечує єдність системи, 

зумовлює особливості її внутрішньої будови; 

 принцип самоорганізації означає, що динамічна система імане-

нтно здатна самостійно підтримувати, відтворювати або удосконалю-

вати рівень своєї організації при зміні внутрішніх чи зовнішніх умов її 

існування та функціонування задля підвищення стійкості, збереження 

цілісності, забезпечення ефективних дій чи розвитку; 

 принцип взаємозв'язку із зовнішнім середовищем, за яким жо-

дна із систем не може бути самодостатньою, вона має динамічно змі-

нюватись і вдосконалюватись адекватно до змін зовнішнього середо-

вища. 
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Виходячи з системного підходу, виділяють декілька типів сис-

тем. Найчастіше системи характеризують «парними» типами. Виділя-

ють такі типи систем: 

 одно функціональні і багатофункціональні; 

 матеріальні та ідеальні (концептуальні); 

 відкриті і закриті; 

 невеликі і великі; 

 прості й складні; 

 статичні і динамічні; 

 детерміновані і стохастичні (імовірнісні); 

 телеологічні (цілеспрямовані) й ненаправлені; 

 регульовані й нерегульовані. 

С ще більш детальна класифікація систем, яка дає змогу сукуп-

ність їхніх загальних і специфічних ознак з метою наукового дослі-

дження. 

3 позицій системного підходу можна розглядати будь-яку сферу. 

Орієнтація на системний підхід у дослідженні (структура, взає-

мозв’язки елементів та явищ, їх супідрядність, ієрархія, функціону-

вання, цілісність розвитку, динаміка системи, сутність та особливості, 

чинники та умови) виправдана тоді, коли ставиться завдання дослідити 

сутність явища, процесу. 

У системному дослідженні об’єкт, що аналізується, розгляда-

ється як певна множина елементів, взаємозв'язок яких зумовлює цілісні 

властивості цієї множини. Основний акцент робиться на виявлення рі-

зноманітності зв'язків і відношень, що мають місце як усередині дослі-

джуваного об'єкта, так і у його взаємодії із зовнішнім середовищем. 

Властивості об'єкта як цілісної системи визначаються не тільки і не сті-

льки сумарними властивостями його окремих елементів чи підсистем, 

скільки специфікою його структури, особливими системотворчими, ін-

тегративними зв'язками досліджуваного об’єкта. 

Системний принцип дає змогу визначити стратегію наукового 

дослідження. В його межах розрізняють структурно-функціональний, 

системно-діяльнісний, системно-генетичний та інші підходи. 

Сутність структурно-функціонального підходу полягає у виді-

ленні в системних об’єктах структурних елементів (компонентів, під-

систем) і визначенні їхньої ролі (функцій) у системі. Елементи і зв'язки 
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між ними створюють структуру системи. Кожний елемент виконує свої 

специфічні функції, які «працюють» на загальносистемні функції. 

Структура характеризує систему в статиці, функції – у динаміці. Між 

ними е певна залежність. 

Структуризація об’єкта – необхідна умова його вивчення. 

Вона дозволяє виділити, а потім описати суттєві складові об’єкта – еле-

менти, підсистеми, компоненти, зв'язки, властивості, функції та ін. 

Опис структури об’єкта полягає в його поділі на складові та встанов-

ленні характеру взаємозв’язків між ними. Аналіз структури здійсню-

ється за допомогою метода класифікації – багатоступінчатого, послідо-

вного поділу досліджуваної системи з метою систематизації, поглиб-

лення й отримання нових знань щодо її побудови, складу елементів, пі-

дсистем, компонентів, особливостей внутрішніх і зовнішніх зв'язків. 

Структуризація – засіб пізнання ступеня складності будь-

якого об’єкта чи процесу на всіх рівнях (від макро- до мікро-), дослі-

дження структури системи. Сутність процесу чи явища як системи ви-

являється в їхній структурі, однак реалізується в їхніх функціях (ролях, 

призначенні). Це дозволяє розглядати систему як структурно-функціо-

нальну цілісність, в якій кожний елемент (підсистема, компонент) має 

певне функціональне призначення, яке має узгоджуватися із загаль-

ними цілями системи в цілому. Рівень цілісності системи залежить від 

рівня відповідності її структури і функцій головній меті системи. 

Розрізняють функціональну залежність (у математичному розу-

мінні) і функціональне призначення (у соціальному розумінні) дослі-

джуваних об’єктів. На основі другого аспекту формується уявлення про 

соціальні функції системи. Функція є конкретизацією призначення си-

стеми, доводить доцільність існування об’єкта або процесу в межах цієї 

системи. Функція – це спосіб практичної реалізації призначення (цілі) 

системи. 

У межах структурно-функціонального підходу досліджують 

сутнісно-функціональну, функціонально-генетичну та функціонально-

логічну структуру системи.  

Перша з них виявляє субстанціüні елементи, підсистеми та ком-

поненти системи, їх сутнісні зв'язки та основні функції. 

Друга – розкриває внутрішні закономірності розвитку і функці-

онування системи (від простого до складного, від нижчого до вищого, 



17 

 

від генетично вихідного до генетично похідного, включаючи у «зня-

тому» вигляді моменти попереднього при відносній самостійності). 

Третя – виявляє логічно можливі відношення між функціями 

системи: відношення переваги, домінування, супідрядності (основна і 

допоміжні функції); відношення функціональної рівнозначності або ек-

вівалентності; відношення сполучення (поєднання) (комбінована фун-

кція) та ін. У результаті структурно-функціонального підходу створю-

ються моделі (описові, математичні, графічні) досліджуваної системи. 

3агальнонауковою методологією вивчення об’єкта дослідження 

є системно-діяльнісний підхід, який набув значного поширення в су-

часних наукових розробках. 3азначений підхід указує на певний ком-

понентний склад людської діяльності. Серед найсуттєвіших її компо-

нентів: потреба – суб’єкт – об’єкт – процеси – умови – результат. Це 

створює можливість комплексно дослідити будь-яку сферу людської 

діяльності. 

Діяльнісний підхід – це методологічний принцип, основою 

якого е категорія предметної діяльності людини (групи людей, соціуму 

в цілому). Діяльність – форма активності, що характеризує здатність 

людини чи пов'язаних з нею систем бути причиною змін у бутті. Діяль-

ність людини може розглядатися в загальному значенні цього слова – 

як динамічна система взаємодії людини із зовнішнім середовищем, а 

також у вузькому, конкретному – як специфічна професійна, наукова, 

навчальна тощо форма активності людини, у якій вона досягає свідомо 

поставлених цілей, що формуються внаслідок виникнення певних пот-

реб. 

У процесі діяльності людина виступає як суб’єкт діяльності, а її 

дії спрямовані на зміни її діяльності у процесі діяльності. Будь-яка дія-

льність здійснюється завдяки множині взаємопов’язаних дій – одиниць 

діяльності, що не розкладаються на простіші, внаслідок якої досяга-

ється конкретна мета діяльності. Мета діяльності зумовлена певною по-

требою, задоволення якої потребує певних дій. 3авдання діяльності – 

це потреба, яка виникає за певних умов і може бути реалізована завдяки 

визначеній структурі діяльності, до якої належать: 

 предмет діяльності – елементи навколишнього середовища, які 

має суб’єкт до початку своєї діяльності і які підлягають трансформації 

в продукт діяльності; 
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 засіб діяльності – об’єкт, що опосередковує вплив суб’єкта на 

предмет діяльності (те, що звичайно називають «знаряддям праці»), і 

стимули, що використовуються у певному виді діяльності; 

 процедури діяльності – технологія (спосіб, метод) одержання ба-

жаного продукту; 

 умови діяльності – характеристика оточення суб’єкта в процесі 

діяльності, соціальні умови, просторові та часові чинники тощо. 

 продукт діяльності – те, що е результатом трансформації пред-

мета в процесі діяльності. 

Означені системоутворювальні компоненти характерні для 

будь-якої діяльності – як фізичної, так й інтелектуальної, і свідчать про 

її структуру. 

Зміст системно-генетичного підходу полягає в розкритті умов 

зародження, розвитку і перетворення системи. 

Відносно новим фундаментальним методом пізнання е синерге-

тичний підхід. 

Сутність синергетичного (синергійного) підходу полягає в до-

слідженні процесів самоорганізації та становлення нових упорядкова-

них структур. Він реалізується в дослідженні систем різної природи: 

фізичних, біологічних, соціальних, когнітивних, інформаційних, еколо-

гічних та ін. Предметом синергетики є механізми спонтанного форму-

вання і збереження складних систем, зокрема тих, які перебувають у 

стані стійкої нерівноваги із зовнішнім середовищем. У сферу його ви-

вчення потрапляють нелінійні ефекти еволюції систем будь-якого типу, 

кризи і біфукацїі – нестійкої фази існування, які передбачають множин-

ність сценаріїв подальшого розвитку. 

3 позицій синергетичного підходу неможливо традиційними де-

терміністськими методами вивчати розвиток складно організованих си-

стем. Як відомо, нестійкість системи розглядається як перешкода, що 

потребує обов'язкового подолання. Жорсткі причинно-наслідкові зв'я-

зки поступального розвитку мають лінійний характер. Сучасне визна-

чається минулим, а майбутнє – сьогочасним. Синергетичний же підхід 

передбачає ймовірне бачення світу, базується на дослідженні неліній-

них систем. Образ світу постає як сукупність нелінійних процесів. Ідея 
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нелінійності включає багатоваріантність, альтернативність шляхів ево-

люції та її незворотність. 3а допомогою синергетичного підкоду вивча-

ють дисипативні (нестійкі, слабоорганізовані) складні системи. 

Суть теорії нестабільності (теорії дисипативних структур) 

полягає в тому, що стан нерівноваги систем спричинює порядок та без-

порядок, які тісно поєднані між собою. Нерівноважні системи забезпе-

чують можливість виникнення унікальних подій, появу історії Універ-

суму. Час стає невід’ємною константою еволюції, оскільки в неліній-

них системах у будь-який момент може виникнути новий тип рішення, 

який не зводиться до попереднього. Синергетичний підхід демонструє, 

яким чином і чому хаос може розглядатися як чинник творення, конс-

труктивний механізм еволюції, як з хаосу власними силами може роз-

виватися нова організація. 

Інструментарій синергетичного підкоду дає змогу визначити, 

що: 

 складно організованим системам неможливо нав'язати напрями 

і шляхи розвитку, можливо лише сприяти (через слабкі впливи) про-

цесу самоорганізації; 

 неможливо досягти одночасного поліпшення відразу всіх важ-

ливих показників системи; 

 при кількох станах рівноваги еволюційний розвиток системи ві-

дбувається при лінійному зростанні ентропії (невизначеності ситуації); 

 для складних систем існують декілька альтернативних шляхів 

розвитку; 

 кожний елемент системи несе інформацію про результат майбу-

тньої взаємодії з іншими елементами; 

 складна нелінійна система в процесі розвитку проходить через 

критичні точки (точки біфукації), в яких відбувається розгалуження си-

стеми через вибір одного з рівнозначних напрямів її подальшої самоо-

рганізації; 

 управляти розвитком складних систем можливо лише в точках 

їх біфукації за допомогою легких поштовхів, сума яких має бути дос-

татньою для появи резонансу – достатньої амплітуди коливань як усе-

редині системи, так і відносно впливів зовнішнього середовища. Тобто, 

чим меншою є сума впливів на більший об’єкт або процес у момент 



20 

 

біфукації складно організованої системи, тим більшим є кінцевий си-

нергетичний ефект. «Синергетично» мислячий історик, культуролог, 

політолог, економіст, таким чином, уже не можуть оцінювати те чи 

інше рішення через прямолінійне порівняння попереднього та наступ-

ного станів: вони мають порівняти реальний перебіг наступних подій з 

імовірним ходом подій при альтернативному ключовому рішенні. 

Для ефективного використання синергетичного підходу необхі-

дно: 

 виділити та охарактеризувати (у поняттях формальної логіки) 

складну систему або процес, які потребують синергетичного впливу; 

 дослідити стратегію її розвитку, описати можливі рівні її сво-

боди, тобто рівно можливі напрями і шляхи її розвитку; 

 здійснити факторний аналіз можливих шляхів її самоорганізації; 

 визначити мету або бажаний результат (у яких конкретно аспе-

ктах необхідно змінити стан даної системи); 

 розробити номенклатуру (перелік) слабких впливів, що сприя-

тимуть самоорганізації хаотичної системи, а також тактику їх застосу-

вання; 

 правильно визначити критичний момент біфукації досліджува-

ної системи. 

Продуктивним є застосування синергетичного підходу до ана-

лізу самоорганізації соціальних систем, узгодження їхніх рушійних сил 

– мотиваційних спрямованостей соціальних об’єктів на основі певних 

духовних та культурних цінностей задля досягнення екологічної рівно-

ваги між соціоантропосферою та біосферою планети, котрі разом утво-

рюють цілісну систему. Комплекс синергетичних категорій про моделі 

самоорганізації у науках про людину й суспільство допомагає по-но-

вому осмислити традиційні проблеми антропології, історії, культуро-

логії, соціальної психології та етики, розкриваючи при цьому малові-

домі причинні залежності. Синергетика як теорія самоорганізації дає 

ключ до розуміння не лише механізмів нестабільності, а й механізмів 

стійкості складних систем. 

Відносно новим загальнонауковим методом є інформаційний 

підхід, суть якого полягає в тому, що при вивченні будь-якого об’єкта, 

процесу чи явища в природі чи суспільстві перш за все, виявляються 

найхарактерніші для нього інформаційні аспекти. 
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В основі інформаційного підходу лежить принцип інформа-

ційності, згідно з яким: 

 інформація є універсальною, фундаментальною категорією; 

 практично всі процеси та явища мають інформаційну основу; 

 інформація є носієм смислу (змісту) всіх процесів, що відбува-

ються в природі та суспільстві; 

 всі існуючі в природі та суспільстві взаємозв’язки мають інфор-

маційний характер; 

 Всесвіт – це широкий інформаційний простір, в якому функціо-

нують і взаємодіють інформаційні системи різного рівня. 

Усвідомлення всеосяжності інформації в природі та суспільних 

явищах стало об’єктивним чинником виникнення нового фундамента-

льного методу наукового пізнання – інформаційного підкоду, який дає 

змогу дослідити об’єкти, процеси та явища з інформаційного погляду, 

виявити нові якості, важливі для розуміння їх сутності та можливих на-

прямів розвитку на основі знання загальних властивостей та закономі-

рностей інформаційних процесів. 

Інформаційний підхід тісно пов'язаний із системним, що дає 

змогу уявити сучасний світ як складну глобальну багаторівневу інфор-

маційну систему, яку утворюють три взаємопов’язані системи нижчого 

рівня: система «Природа», система «Людина» і система «Суспільство». 

Кожна з цих підсистем є, по суті, інформаційною. Інформаційна 

система «Людина» посідає центральне місце в інформаційній моделі 

сучасного світу, оскільки саме через неї здійснюється взаємодія інфор-

маційних систем «Природа» і «Суспільство». Це зумовлено двоїстою 

сутністю людини, яка одночасно є природним і соціальним організмом. 

Це створює методологічну базу для дослідження проблем людини і су-

спільства як цілісних багаторівневих, багатофункціональних інформа-

ційних систем. 

Теорія енерго-інформаційного обміну в системі ноосфери відк-

риває нові можливості для наукового пізнання, нову інформаційну ка-

ртину світу, що якісно відрізняється від традиційної речово-енергетич-

ної картини, яка до цього часу домінувала у фундаментальній науці. 

Особливо плідним інформаційний підхід виявляється при дослідженні 

сучасної людини і суспільства. 
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Інформаційний підхід як фундаментальна методологія набуває 

все більшого поширення через об’єктивні чинники: «наскрізний» хара-

ктер інформації, яка проникає практично в усі галузі та сфери людської 

діяльності і супроводжує їх, стає однією з найважливіших категорій со-

ціального розвитку; зростання обсягів інформації, вирішення проблем 

її доступності та ефективного використання; інформатизацію суспільс-

тва; розвиток інформаційної техніки і технології; становлення інфор-

маційного суспільства, основним інтелектуальним продуктом якого є 

документи, інформація, знання. Останній чинник став імпульсом для 

обґрунтування документної, інформаційної та когнітивної парадигм 

дослідження. 

Пізнавальні можливості інформаційного підкоду полягають у 

тому, що предмет дослідження вивчається у контексті інформації, її чи-

сленних виявів. Він передбачає використання пізнавальних можливос-

тей інформаційної теорії, методів, засобів, організаційних форм і тех-

нологій, вироблених інформатикою, для визначення специфічних рис 

предмета дослідження. 

Основний дослідницький актив інформаційного підходу полягає 

в тому, що всі об’єкти, процеси та явища е по суті інформаційними, 

оскільки пов'язані зі створенням, накопиченням, обміном або викорис-

танням інформації (відомостей, знання) задля здійснення соціальної ко-

мунікації. 

У більш вузькому значенні інформаційний підхід означає ефек-

тивне використання пізнавального потенціалу інформаційної діяльно-

сті, що розглядаються як сукупність процесів одержання, збирання, 

аналітико-синтетичної переробки, зберігання, пошуку та розповсю-

дження інформації (а також інших допоміжних процесів, які забезпечу-

ють ці основні процеси), що використовується комунікаційними посе-

редниками (соціальними інститутами або людьми, які виконують посе-

редницькі функції між джерелом інформації (автором твору чи докуме-

нтом) та його споживачами. 

Для вчених, науковців інформаційна діяльність е невід’ємною 

складовою творчого процесу, одним із важливих обов’язкових елемен-

тів наукового дослідження будь-то огляд літератури з теми дослі-

дження, спостереження, експеримент чи теоретичний умовивід, одним 

із основних засобів досягнення мети і завдань наукового дослідження, 
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забезпечення достовірності його наукових положень, висновків і реко-

мендацій. 

Інформаційний підхід має великі евристичні можливості щодо 

дослідження специфіки інформаційних потоків (масивів, ресурсів, про-

дуктів і послуг) та інформаційних потреб досліджуваної предметної га-

лузі через знання законів, функцій, ознак, властивостей, методів і засо-

бів інформації як змісту повідомлень чи засобу соціальної комунікації 

(документної, інформаційної, когнітивної). 

Останнім часом зростає значення культурологічного підходу, 

який набуває статусу загальнонаукової методології.  

Культурологічний підхід, завдяки широкій палітрі поняття ку-

льтура та пізнавальним можливостям культурології – науки, що вивчає 

культуру як цілісність, дає можливість дослідити безліч природних, со-

ціальних, екологічних, економічних, педагогічних, інформаційних та 

інших об’єктів та явищ як культурологічного феномену. 

Вихідним положенням культурологічного підходу е розгляд су-

часного світу як багаторівневої ієрархічної системи «Культура», яка 

складається з трьох основних відносно самостійних підсистем: системи 

«Природа», системи «Людина» і системи «Суспільство». Кожна з під-

систем може бути досліджена як культурний феномен. Особливе зна-

чення має дослідницько-пізнавальний потенціал культури для ви-

вчення людини і суспільства. 

Культурологічний підхід інтегрує дослідницький потенціал, на-

копичений рядом наук, які вивчають культуру (філософією культури, 

теорією культури, мистецтвознавством, психологією культури, соціо-

логією культури, історією культури та ін.), і реалізує прагнення до ана-

лізу предмета дослідження як культурного феномену. У межах культу-

рологічного підходу культура розглядається як система, що склада-

ється і функціонує у взаємодії: об’єктивної (будь-які культурні об’єкти) 

і суб’єктивної («зліпок» культури і свідомості) форм; раціональної й 

емоційно-чуттєвої її складової; культурно-новаційних механізмів про-

никнення культури в усі галузі і сфери людської діяльності; процесів 

виробництва, розповсюдження (трансляції) і «присвоєння» культурних 

цінностей тощо. 

Дослідницький потенціал культурологічного підходу полягає у 

такому: 
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 обранні для досягнення мети і завдань дослідження найбільш 

адекватного визначення культури; 

 розгляді процесів та явищ як феноменів культури; 

 використанні найсуттєвіших ознак культури, її субстанціональ-

них елементів, аксіологічних, функціональних, інструментальних та ін-

ших можливостей; 

 знанні та використанні теоретичних досягнень культурології та 

її основних складових: історичної культурології, фундаментальної ку-

льтурології, антропології, прикладної культурології. Культурологічне 

пізнання і перетворення процесів та явищ зумовлене об’єктивним поді-

лом культури на матеріальну і духовну, тісним зв'язком з нею особис-

тості та суспільства. Людина не лише розвивається на основі освоєння 

нею культури, а й поповнює її новими елементами. У зв'язку з цим за-

своєння культурних цінностей е розвитком самої людини і становлен-

ням її як творчої особистості. 

Нині у межах культурологічного підходу активно розвивається 

соціокультурний підхід – теорія і методологія соціокультурного відт-

ворення (репродукції), що акцентує увагу на єдності культури та соці-

альності, базується на наукових досягненнях культурології, педагогіки, 

етнографії, соціології, історичної і психологічної антропології, теорії 

соціальних комунікацій тощо. 

Соціокультурний підхід сконцентрований перш за все: на стра-

тегічних соціальних цілях історичного відтворення суспільства з його 

національною культурною специфікою і системних характеристиках 

культурно ціннісних комплексів (як традиційних, так і нових) соціаль-

ної адекватності і культурної компетентності нових членів цього суспі-

льства. Його використання забезпечує багатофакторний підхід до ви-

вчення соціокультурного середовища (простору), механізмів зв'язку 

«соціальної» і «культурної» систем. 

Аксіологічниü (ціннісний) підхід базується на понятті цінності 

і дає можливість з'ясувати якості і властивості предметів, явищ, проце-

сів, здатних задовольнити потреби окремої особистості і певного сус-

пільства, а також ідеї і спонукання у вигляді норми та ідеалу. Цінності 

– це перевага певних смислів і побудованих на цій основі способів по-

ведінки. 
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До цінностей суспільства належать лише ті позитивно значимі 

явища та їхні властивості, що пов'язані з соціальним прогресом. Фун-

даментальними є гуманістичні або загальнолюдські цінності: життя, 

здоров'я, любов, освіта, праця, творчість, краса тощо. Системи ціннос-

тей є в кожній культурі, суспільстві, державі, професії, особистості. Ак-

сіологічному осмисленню підлягають матеріальні і духовні цінності. 

Будь-який соціальний інститут, спираючись на цінності більш загаль-

ного рівня, формує власні специфічні цінності: культурні, педагогічні, 

професійні та ін. Останні відтворюють смисли професії. Створюється 

система загальних і спеціальних критеріїв і показників цінності. 

Пізнавальний, або когнітивний, принцип пов'язаний із зага-

льно філософською теорією пізнання і є методологічною базою для ба-

гатьох наук; особливо ефективний у вивченні динаміки науки та її спів-

відношення з суспільством, в обґрунтуванні провідного значення 

знання в поведінці індивіда. Слід мати на увазі, що для аналізу форму-

вання знання необхідне вивчення практичної і теоретичної діяльності 

людини у співвідношенні з її соціальним аспектом. У центрі досліджу-

ваних проблем знаходиться людина як член соціуму, представник ет-

носу, психологічний суб’єкт, мовна особа, комунікант. 

Пізнавальний принцип у методології не має чітко окреслених 

меж, можливості його використання визначаються специфікою галузі. 

Особливе місце посідають дослідження рівня когнітивних структур со-

ціальних груп і їхня вмотивованість при визначенні інформаційно-пі-

знавальних потреб. 

Для вивчення внутрішніх і зовнішніх зв'язків об’єкта дослі-

дження суттєве значення має моделювання. 3а його допомогою вивча-

ються ті процеси і явища, що не піддаються безпосередньому ви-

вченню. Метод моделювання зарекомендував себе як ефективний за-

сіб виявлення суттєвих ознак явищ та процесів за допомогою моделі 

(концептуальної, вербальної, математичної, графічної, фізичної тощо). 

Під моделлю розуміють уявну або матеріальну систему, яка, ві-

дображаючи або відтворюючи об’єкт дослідження, може замінити його 

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

Метод моделювання має таку структуру: 

 постановка завдання; 

 визначення аналога; 
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 створення або вибір моделі; 

 розробка конструкту; 

 дослідження моделі; 

 переведення знань з моделі на оригінал. 

Активно використовуються в наукових дослідженнях кількісно-

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

належать наукометрія, бібліометрія, інформетрія. 

Наукометрія є системою вивчення наукового, конструктивного 

знання за допомогою кількісних методів. Тобто в наукометрії вимірю-

ються тільки ті об’єктивні кількісні закономірності, які справді визна-

чають досягнутий наукою рівень її розвитку. 

Бібліометрія – метод кількісного дослідження друкованих до-

кументів у вигляді матеріальних об’єктів або бібліографічних одиниць, 

а також замінників тих чи інших. 

Бібліометрія дає змогу простежити динаміку окремих об’єктів 

науки: публікації авторів, їх розподіл за країнами, рубриками наукових 

журналів, рівень цитування та ін. 

Інформетрія вивчає математичні, статистичні методи і моделі 

та їхнє використання для кількісного аналізу структури і особливостей 

наукової інформації, закономірностей процесів наукової комунікації, 

включаючи виявлення самих цих закономірностей. Характерною особ-

ливістю інформетрії є те, що її основна мета – здобуття наукового 

знання безпосередньо з інформації. 

Такими є основні загальнонаукові принципи пізнавальної дія-

льності людини. 

Конкретнонаукова (або частковонаукова) методологія – це 

сукупність ідей або специфічних методів певної науки, які є базою для 

розв'язання конкретної дослідницької проблеми; це наукові концепції, 

на які спирається даний дослідник. 

Рівень конкретнонаукової методології потребує звернення до за-

гальновизнаних концепцій провідних учених у певній галузі науки, а 

також тих дослідників, досягнення яких є загальновизнаними. 

Пошуки методологічних основ дослідження здійснюються за та-

кими напрямами: 

 вивчення наукових праць відомих ученик, які застосовували за-

гальнонаукову методологію для вивчення конкретної галузі науки; 
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 аналіз наукових праць провідних учених, які одночасно із зага-

льними проблемами своєї галузі досліджували питання даної галузі; 

 узагальнення ідей науковців, які безпосередньо вивчали дану 

проблему; 

 проведення досліджень специфічних підходів для вирішення 

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

реалізували на практиці свої ідеї; 

 аналіз концепцій у даній сфері наукової і практичної діяльності 

українських учених і практиків; 

 вивчення наукових праць зарубіжних учених і практиків. 

Отже, виходячи з методологічних основ наукового дослідження, 

необхідно чітко відповісти на запитання про: передбачувану провідну 

наукову ідею, сутність явища (об’єкта, предмета дослідження) супере-

чності, що виникають у процесі чи явищі, стадії, етапи розвитку (або 

тенденції). Це і становить наукову концепцію дослідження. 

Концепція – це система поглядів, система опису певного пред-

мета або явища, стосовно його побудови, функціонування, що сприяє 

його розумінню, тлумаченню, вивченню головних ідей. Концепція має 

надзвичайне значення, оскільки є єдиним, визначальним задумом, го-

ловною ідеєю наукового дослідження. 

Стратегічні методологічні положення і принципи знаходять своє 

тактичне втілення в методах дослідження. 

 

2.3.3 Системне дослідження предметів і явищ 

У самому загальному й широкому змісті слова під системним до-

слідженням предметів і явищ навколишнього нас миру розуміють та-

кий метод, при якому вони розглядаються як частини або елементи пе-

вного цілісного утворення. 

Ці частини або елементи, взаємодіючи один з одним, визначають 

нові, цілісні властивості системи, які відсутні в окремих її елементів. 

Однак це правило застосовано лише для характеристики систем, що 

складаються з однорідних частин і мають цілком певну структуру. 

Проте, на практиці нерідко до систем відносять сукупності різнорідних 

об'єктів, об'єднаних в одне ціле для досягнення певної мети. 
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Головне, що визначає систему, - це взаємозв'язок і взаємодія час-

тин у рамках цілого. Якщо така взаємодія існує, то припустимо гово-

рити про систему, хоча ступінь взаємодії її частин може бути різної. 

Варто також звернути увагу на те, що кожний окремий об'єкт, предмет 

або явище можна розглядати як певну цілісність, що складається із ча-

стин, і досліджувати як систему. 

Поняття системи, як і системний метод у цілому, формувалося по-

ступово, у міру того як наука й практика опановували різними типами, 

видами й формами цілісних об'єднань предметів і явищ. Тепер нам має 

бути докладніше ознайомитися з різними спробами уточнення як са-

мого поняття системи, так і становлення системного методу. 

Специфіка системного методу дослідження 
Наведене вище інтуїтивне визначення системи досить для того, 

щоб відрізняти системи від таких сукупностей предметів і явищ, які си-

стемами не є. У нашій літературі для назви останніх не існує спеціаль-

ного терміну. Тому ми будемо позначати їх запозиченим з англомовної 

літератури терміном агрегати. 

Купу каменів навряд чи хто-небудь назве системою, у той час як 

фізичне тіло, що складається з великої кількості взаємодіючих молекул, 

або хімічна сполука, утворена з декількох елементів, а тим більше жи-

вий організм, популяцію, вид і інші співтовариства живих істот усякий 

буде інтуїтивно вважати системою. Чим ми керуємося при віднесенні 

одних сукупностей до систем, а інших – до агрегатів? 

Очевидно, що в першому випадку ми зауважуємо певну ціліс-

ність, єдність системи елементів, у другому випадку така єдність і вза-

ємозв'язок відсутні й установити їх важко, тому мова повинна йти про 

просту сукупність, або агрегаті, елементів. Таким чином, для систем-

ного підходу характерно саме цілісний розгляд, установлення взаємодії 

складових частин або елементів сукупності, незвідність властивостей 

цілого до властивостей частин. 

Так, наприклад, довжина тіла, що складає з декількох частин, так 

само як і його вага, можуть бути знайдені підсумовуванням відповідно 

довжини й ваг його частин. На відміну від цього температуру води, 

отриману шляхом змішання різних її обсягів, нагрітих у різному сту-

пені, не можна обчислити таким способом. Нерідко тому говорять, що 

якщо властивості простих сукупностей адитивні, тобто підсумуються 
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або складаються із властивостей або величин їхніх частин, то власти-

вості систем як цілісних утворень неадитивні. 

Треба, однак, відзначити, що розходження між системами й агре-

гатами, або простими сукупностями, має неабсолютний, а відносний 

характер і залежить від того, як підходять до дослідженню сукупності. 

Адже навіть купу каменів можна розглядати як деяку систему, елеме-

нти якої взаємодіють за законом всесвітнього тяжіння. 

Проте, тут ми не виявляємо виникнення нових цілісних властиво-

стей, які властиві справжнім системам. Ця відмітна ознака систем, що 

полягає в наявності в них нових системних властивостей, що виника-

ють внаслідок взаємодії тридцятилітніх їхніх частин або елементів, зав-

жди варто мати на увазі при їхньому визначенні. 

В останні роки вживало чимало спроб дати логічне визначення 

поняття системи. Оскільки в логіку типовим способом є визначення че-

рез найближчий рід і видову відмінність, остільки як родове поняття 

звичайно вибиралися найбільш загальні поняття математики й навіть 

філософії. 

У сучасній математиці таким поняттям уважається поняття без-

лічі, уведене наприкінці минулого століття німецьким математиком Ге-

оргом Кантором (1845–1918), що позначає будь-яку сукупність об'єк-

тів, що володіють деякою загальною властивістю. Тому Р. Фейджин і 

А. Хол скористалися поняттям безлічі для логічного визначення сис-

теми. 

Система – це безліч об'єктів разом з відносинами між об'єктами 

й між їхніми атрибутами (властивостями). 

Таке визначення не можна назвати коректним хоча б тому, що всі-

лякі сукупності об'єктів можна назвати безлічами й для багатьох з них 

можна встановити певні стосунки між об'єктами, так що видова відмін-

ність для систем (differentia specified), не зазначена. Справа, однак, не 

стільки у формальній некоректності визначення, скільки в його змісто-

вній невідповідності дійсності. 

Справді, у ньому не відзначається, що об'єкти, що становлять си-

стему, взаємодіють між собою таким чином, що обумовлюють виник-

нення нових, цілісних, системних властивостей. Очевидно, таке грани-

чно широке поняття, як систему, не можна визначити чисто логічно че-
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рез інші поняття. Його варто визнати вихідним і невизначуваним по-

няттям, зміст якого можна пояснити за допомогою прикладів. Саме так 

звичайно надходять у науці, коли доводиться мати справа з вихідними, 

первісними її поняттями, наприклад, з безліччю в математику або ма-

сою й зарядом у фізику. 

Для кращого розуміння природи систем необхідно розглянути 

спочатку їхню будову й структуру, а потім їхню класифікацію. 

Будова системи характеризується тими компонентами, з яких 

вона утворена. Такими компонентами є: підсистеми, частини або еле-

менти системи залежно від того, які одиниці приймаються за основу 

розподілу. 

Підсистеми становлять найбільші частини системи, які мають пе-

вну автономність, але в той же час вони підлеглі й управляються сис-

темою. Звичайно підсистеми виділяються в особливим образом органі-

зовані системи, які називаються ієрархічними. 

Елементами часто називають найменші одиниці системи, хоча в 

принципі будь-яку частину можна розглядати як елемент, якщо відво-

ліктися від їхнього розміру. Як типовий приклад можна привести люд-

ський організм, що складається з нервової, дихальної, травної й іншої 

підсистем, часто називаних просто системами. У свою чергу підсис-

теми містять у своєму складі певні органи, які складаються із тканин, а 

тканини – із клітин, а клітини – з молекул. 

Багато живих і соціальних систем побудовані по такому ж ієрар-

хічному принципі, де кожний рівень організації, маючи відому автоно-

мність, у той же час підлеглий попередній, більше високому рівню. Та-

кий тісний взаємозв'язок, взаємодія між різними компонентами забез-

печують системі як цілісному, єдиному утворенню найкращі умови для 

існування й розвитку. 

Структурою системи називають сукупність тих специфічних вза-

ємозв'язків і взаємодій, завдяки яким виникають нові цілісні властиво-

сті, властивій тільки системі й відсутні в окремих її компонентів. У за-

хідній літературі такі властивості називають емерджентними, що вини-

кають у результаті взаємодії й властиві тільки системам. Залежно від 

конкретного характеру взаємодії між компонентами ми розрізняємо рі-

зні типи систем: електромагнітні, атомні, ядерні, хімічні, біологічні й 

соціальні. 
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У рамках цих типів можна у свою чергу розглядати окремі види 

систем. У принципі до кожного окремого об'єкта можна підійти із сис-

темної точки зору, оскільки він являє собою певне цілісне утворення, 

здатне до самостійного існування. 

Так, наприклад, молекула води, утворена із двох атомів водню й 

одного атома кисню, являє собою систему, компоненти якої взаємоза-

лежні силами електромагнітної взаємодії. Весь навколишній нас мир, 

його предмети, явища й процеси виявляються сукупністю найрізнома-

нітніших по конкретній природі й рівню організації систем. Кожна си-

стема в цьому світі взаємодіє з іншими системами. 

Для більше ретельного дослідження звичайно виділяють ті сис-

теми, з якими дана система взаємодіє безпосередньо і які називають 

оточенням або зовнішнім середовищем системи. 

Всі реальні системи в природі й суспільстві є, як ми вже знаємо, 

відкритими й, отже, взаємодіючими з оточенням шляхом обміну речо-

виною, енергією й інформацією. Уявлення про закритий, або ізольова-

ної, системі є далеко, що йде абстракцією, і тому що не відбиває адек-

ватно реальність, оскільки ніяка реальна система не може бути ізольо-

вана від впливу інших систем, що становлять її оточення. 

У неорганічній природі відкриті системи можуть обмінюватися з 

оточенням або речовиною, як це відбувається в хімічних реакціях, або 

енергією, коли система поглинає свіжу енергію з оточення й розсіює в 

ній «відпрацьовану» енергію у вигляді тепла. 

У живій природі системи обмінюються з оточенням, крім речо-

вини й енергії, також і інформацією, за допомогою якої відбувається 

керування, а також передача спадкоємних ознак від організмів до їхніх 

нащадків. Особливе значення обмін інформацією здобуває в соціально-

економічних і культурно-гуманітарних системах, де він є основою для 

всієї комунікативної діяльності людей. 

Класифікація систем може вироблятися по самих різних підставах 

розподілу. Насамперед, всі системи можна розділити на матеріальні й 

ідеальні, або концептуальні. До матеріальних систем ставиться перева-

жна більшість систем неорганічного, органічного й соціального харак-

теру. 
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Всі матеріальні системи у свою чергу можуть бути розділені на 

основні класи відповідно до тій формі руху матерії, що вони представ-

ляють. У зв'язку із цим звичайно розрізняють гравітаційні, фізичні, хі-

мічні, біологічні, геологічні, екологічні й соціальні системи. Серед ма-

теріальних систем виділяють також штучні, спеціально створені суспі-

льством, технічні й технологічні системи, що служать для виробництва 

матеріальних благ. 

Всі ці системи називаються матеріальними тому, що їхній зміст і 

властивості не залежать від суб'єкта, що пізнає, що може усе глибше, 

повніше й точніше пізнавати їхні властивості й закономірності в ство-

рювані їм концептуальних системах. Останні називаються ідеальними 

тому, що являють собою відбиття матеріальних, що об'єктивно існують 

у природі й суспільстві систем. 

Найбільш типовим прикладом концептуальної системи є наукова 

теорія, що виражає за допомогою своїх понять, узагальнень і законів 

об'єктивні, реальні зв'язки й відносини, що існують у конкретних при-

родних і соціальних системах. Системний характер наукової теорії ви-

ражається в самій її побудові, коли окремі її поняття й судження не про-

сто перераховуються як потрапило, а поєднуються в рамках певної ці-

лісної структури. 

У цих цілях звичайно виділяються трохи основних, або первісних, 

понять, на основі яких за правилами логіки визначаються інші – похі-

дні, або вторинні, поняття. Аналогічно цьому серед всіх суджень теорії 

вибираються деякі вихідні, або основні, судження, які в математичних 

теоріях називаються аксіомами, а в природничо-наукових – законами 

або принципами. 

Так, наприклад, у класичній механіці такими основними суджен-

нями є три основних закони механіки, у спеціальній теорії відносності 

- принципи сталості швидкості світла й відносності. У надомних тео-

ріях фізики відповідні закони часто виражаються за допомогою систем 

рівнянь, як це здійснено англійським фізиком Д. К. Максвеллом (1831–

1879) у його теорії електромагнетизму. 

У біологічних і соціальних теоріях звичайно обмежуються слове-

сними формулюваннями законів. На прикладі еволюційної теорії Ч. Да-

рвіна ми бачили, що її основний зміст можна виразити за допомогою 
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трьох основних принципів або навіть єдиного принципу природного 

добору. 

Все наше знання не тільки в галузі науки, але й в інших сферах 

діяльності ми прагнемо певним чином систематизувати, щоб став ясної 

логічний взаємозв'язок окремих суджень, а також всієї структури 

знання в цілому. Окреме, ізольоване судження не представляє особли-

вого інтересу для науки. Тільки тоді, коли його вдається логічно зв'я-

зати з іншими елементами знання, зокрема із судженнями теорії, воно 

набуває певного сенсу й значення. Тому найважливіша функція науко-

вого пізнання складається саме в систематизації всього накопиченого 

знання, при якій окремі судження, що виражають знання про конкретні 

факти, поєднуються в рамках певної концептуальної системи. 

Інші класифікації як підстава розподілу розглядають ознаки, що 

характеризують стан системи, її поводження, взаємодія з оточенням, 

цілеспрямованість і передбачуваність поводження й інші властивості. 

Найбільш простою класифікацією систем є розподіл їх на стати-

чні й динамічні, котре у відомій мері умовно, тому що все у світі пере-

буває в постійній зміні й русі. Оскільки, однак, у багатьох явищах ми 

розрізняємо статику й динаміку, то здається доцільним розглядати спе-

ціально також статичні системи. 

Серед динамічних систем звичайно виділяють детерміністські й 

стохастичні (імовірнісні) системи. Така класифікація ґрунтується на ха-

рактері пророкування динаміки поводження систем. 

Пророкування, засновані на вивченні поводження детерміністсь-

ких систем, мають цілком однозначний і достовірний характер. Саме 

такими системами є динамічні системи, досліджувані в механіку й аст-

рономії. На відміну від них стохастичні системи, які найчастіше нази-

вають ймовірнісно-статистичними, мають справу з масовими або по-

вторюваними випадковими подіями і явищами. Тому пророкування в 

них мають не достовірний, а лише імовірнісний характер. 

По характері взаємодії з навколишнім середовищем розрізняють, 

як відзначалося вище, системи відкриті й закриті (ізольовані), а іноді 

виділяють також частково відкриті системи. Така класифікація носить 

в основному умовний характер, тому що уявлення про закриті системи 

виникло в класичній термодинаміці як певна абстракція, що виявилася 
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не відповідної об'єктивної дійсності, у якій переважна більшість, якщо 

не всі системи, є відкритими. 

Багато систем, що зустрічаються в соціальному світі, є цілеспря-

мованими, тобто орієнтованими на досягнення однієї або декількох ці-

лей, причому в різних підсистемах і на різних рівнях організації ці мети 

можуть бути різними й навіть прийти в конфлікт один з одним. 

Класифікація систем дає можливість розглянути безліч існуючих 

у науці систем ретроспективно й тому не представляє для дослідника 

такого інтересу, як вивчення методу й перспектив системного підходу 

в конкретних умовах його застосування. 

Метод і перспективи системного дослідження 
У неявній формі системний підхід у найпростішому вигляді за-

стосовувався в науці із самого початку її виникнення. Навіть тоді, коли 

вона займалася нагромадженням і узагальненням первісного фактич-

ного матеріалу, ідея систематизації і єдності лежала в основі її пошуків 

і побудови наукового знання. 

Однак виникнення системного методу як особливого способу до-

слідження багато хто відносять вчасно Другої світової війни, коли 

вчені зштовхнулися із проблемами комплексного характеру, які вима-

гають обліку взаємозв'язку й взаємодії багатьох факторів у рамках ці-

лого. До таких проблем ставилися, зокрема, планування й проведення 

воєнних операцій, питання постачання й організації армії, прийняття 

рішень у складних умовах і т. п. 

На цій основі виникла одна з перших системних дисциплін, на-

звана дослідженням операцій. Застосування системних ідей до аналізу 

економічних і соціальних процесів сприяло виникненню теорії ігор і 

теорії прийняття рішень. 

Мабуть, самим значним кроком у формуванні ідей системного ме-

тоду була поява кібернетики як загальної теорії керування в технічних 

системах, живих організмах і суспільстві. У ній найбільше чітко вид-

ний новий підхід до дослідження різних по конкретному змісті систем 

керування. Хоча окремі теорії керування існували й у техніку, і в біо-

логії, і в соціальних науках, проте єдиний, міждисциплінарний підхід 

дав можливість розкрити більше глибокі й загальні закономірності ке-

рування, які затулялися масою другорядних деталей при конкретному 

дослідженні приватних систем керування. 



35 

 

У рамках кібернетики вперше було ясно показане, що процес ке-

рування із самої загальної точки зору можна розглядати як процес на-

громадження, передачі й перетворення інформації. 

Саме ж керування можна відобразити за допомогою певної послі-

довності точних приписань – алгоритмів, за допомогою яких здійсню-

ється досягнення поставленої мети. Після цього алгоритми були вико-

ристані для рішення різних інших завдань масового характеру, напри-

клад, керування транспортними потоками, технологічними процесами 

в металургії й машинобудуванні, організації постачання й збуту проду-

кції, регулювання руху й численних подібних процесів. 

Поява швидкодіючих комп'ютерів з'явилося тією необхідною те-

хнічною базою, за допомогою якої можна обробляти різноманітні алго-

ритмічно описані процеси. Алгоритмізація й комп'ютеризація цілого 

ряду виробничо-технічних, управлінських і інших процесів з'явилися, 

як відомо, одним зі складених елементів сучасної науково-технічної ре-

волюції, що зв'язала воєдино нові досягнення науки з результатами ро-

звитку техніки. 

Щоб краще зрозуміти сутність системного методу, необхідно із 

самого початку відзначити, що поняття, теорії й моделі, на які він опи-

рається, застосовні для дослідження предметів і явищ всілякого конк-

ретного змісту. У цих цілях доводиться абстрагуватися від цього конк-

ретного змісту окремих, часток систем і виявляти те загальне, істотне, 

що властиво всім системам певного роду. 

Найбільш загальним прийомом для реалізації цієї мети служить 

математичне моделювання. За допомогою математичної моделі відо-

бражаються найбільш істотні кількісні й структурні зв'язки між елеме-

нтами деяких родинних систем. Потім ця модель розраховується на 

комп'ютері й результати обчислень рівняються з даними спостережень 

і експериментів. Виникаючі розбіжності усувається внесенням допов-

нень і змін у первісну модель. 

Звертання до математичних моделей диктується самим характе-

ром системних досліджень, у процесі яких доводиться мати справа: 

 з найбільш загальними властивостями й відносинами різномані-

тних конкретних, часток систем; 
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 на відміну від традиційного підходу, що оперує двома або декі-

лькома змінними, системний метод припускає аналіз цілої безлічі змін-

них. Зв'язок між цими численними змінними, вираженою мовою різних 

рівнянь і їхніх систем, і являє собою математичну модель. Ця модель 

спочатку висувається як деяка гіпотеза, що надалі повинна бути пере-

вірена за допомогою досвіду. 

Очевидно, що перш ніж побудувати математичну модель якої-не-

будь системи, необхідно виявити те загальне, якісно однорідне, що вла-

стиво різним видам однотипних систем. Доти поки системи не будуть 

вивчені на якісному рівні, ні про яку кількісну математичну модель не 

може бути мови. 

Адже для того щоб виразити будь-які залежності в математичній 

формі, необхідно знайти в різних конкретних систем, предметів і явищ 

однорідні властивості, наприклад, розміри, обсяг, вага й т. п. За допо-

могою обраної одиниці виміру ці властивості можна представити у ви-

гляді чисел і потім виразити відносини між властивостями як залежно-

сті між їхніми математичними рівняннями, що відображають, і функці-

ями. 

Побудова математичної моделі має істотна перевага перед прос-

тим описом систем у якісних термінах тому, що дає можливість робити 

точні прогнози про поводження систем, які набагато легше перевірити, 

чим досить невизначені й загальні якісні пророкування. Таким чином, 

при математичному моделюванні систем найбільше яскраво проявля-

ється ефективність єдності якісних і кількісних методів дослідження, 

що характеризує магістральний шлях розвитку сучасного наукового пі-

знання. 

Звернемося тепер до питання про переваги й перспективи сис-

темного методу дослідження. 

Насамперед помітимо, що виникнення самого системного методу 

і його застосування в природознавстві й інших науках знаменують зна-

чно зрослу зрілість сучасного етапу їхнього розвитку. Перш ніж наука 

змогла перейти до цього етапу, вона повинна була досліджувати окремі 

сторони, особливості, властивості й відносини тих або інших предметів 

і явищ, вивчати частини у відволіканні від цілого, простої окремо від 

складного. 
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Такому періоду відповідав дисциплінарний підхід, коли кожна 

наука зосереджувала всю увагу на дослідженні специфічних закономі-

рностей досліджуваного нею кола явищ. Згодом стало очевидним, що 

такий підхід не дає можливості розкрити більше глибокі закономірно-

сті, властивому широкому класу взаємозалежних явищ, не говорячи 

вже про те, що він залишає в тіні взаємозв'язок, що існує між різними 

класами явищ, кожний з яких був предметом відособленого вивчення 

окремої науки. 

Міждисциплінарний підхід, що перемінив дисциплінарний, став, 

як ми бачили, усе ширше застосовуватися для встановлення закономі-

рностей, властивим різним областям явищ, і одержав подальший роз-

виток у різних формах системних досліджень як у процесі свого стано-

влення, так і в конкретних додатках. Системний метод пройшов різні 

етапи, що відбилося на самій термінології, що, на жаль, не відрізняється 

єдністю. З погляду практичної значимості можна виділити: 

 системотехнікові, що займається дослідженням, проектуванням 

і конструюванням новітніх технічних систем, у яких ураховуються не 

тільки робота механізмів, але й дії людини-оператора, керуючого ними. 

Цей напрямок розробляє деякі принципи організації й самоорганізації, 

виявлені кібернетикою, і в цей час здобуває все більше значення у зв'я-

зку із впровадженням систем, у тому числі й комп'ютерів, що працюють 

у режимі діалогу з дослідником; 

 важливою областю застосування системних ідей є системний 

аналіз, що займається вивченням комплексних і багаторівневих систем. 

Хоча такі системи звичайно складаються з елементів різнорідної при-

роди, але вони певним чином зв'язані й взаємодіють один з одним і 

тому вимагають цілісного, системного аналізу. До них ставиться, на-

приклад, система організації сучасної фабрики або заводу, у яких у 

єдине ціле об'єднані виробництво, постачання сировиною, збут товарів 

і інфраструктура. 

Системи в точному змісті слова, що вивчають специфічні власти-

вості об'єктів єдиної природи, наприклад, фізичні, хімічні, біологічний 

і соціальні, становлять особливий інтерес для науки. 

Якщо системотехніка й системний аналіз фактично є додатками 

деяких системних ідей в області організації виробництва, транспорту, 

технології й інших галузей народного господарства, то теорія систем 
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досліджує загальні властивості систем, досліджуваних у природних, те-

хнічних, соціально-економічних і гуманітарних науках. 

Може виникнути питання: якщо конкретні властивості згаданих 

вище систем вивчаються в окремих науках, те навіщо потрібний особ-

ливий системний метод? Щоб правильно відповісти на нього, необхі-

дно ясно вказати, що саме вивчають конкретні науки й теорія систем, 

коли застосовуються до однієї й тій же області явищ. 

Якщо для фізика, біолога або соціолога важливо розкрити конк-

ретні, специфічні зв'язки й закономірності досліджуваних систем, то за-

вдання теоретика систем полягає в тому, щоб виявити найбільш зага-

льні властивості й відносини таких систем, показати, як проявляються 

в них загальні принципи системного методу. Інакше кажучи, при сис-

темному підході кожна конкретна система виступає як окремий випа-

док загальної теорії систем. 

 

2.4 Хід проведення 

2.4.1 Перевірка викладачем самостійної підготовки студентів до 

лабораторної роботи (наявність письмових відповідей на надані пи-

тання). 

2.4.2 Викладач знайомить студентів з метою, змістом даної ро-

боти та вимогами до захисту. 

2.4.3 Опрацювання студентами матеріалів за п.2.3. 

2.4.4 Захист лабораторної роботи відбувається за допомогою тес-

тів наприкінці заняття за умови правильного оформлення звіту.  

  

2.5 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вмі-

щує дані: 

1. Найменування, номер та мету роботи.  

2. Глосарій. 

3. Методи наукового дослідження – логіко-структурна схема. 

4. Становлення наукової теорії – логіко-структурна схема. 

5. Реферативне повідомлення. 

6. Презентація. 

Пункти 1,2,3,4 студент виконує самостійно, як підготовку до ла-

бораторного заняття. 
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2.6 Контрольні запитання 

2.6.1 Що являє собою наукове дослідження ? 

2.6.2 Які існують методи наукового дослідження?  

2.6.3 Що являють собою фундаментальні наукові дослідження? 

2.6.4 Що являють собою прикладні наукові дослідження? 

2.6.5 Які принципи належать принципів загальнонаукових дослі-

джень? 

2.6.6 Сутність синергетичного (синергійного) підходу.  

2.6.7 Сутність теорії нестабільності. 

2.6.8 Сутність інформаційного підходу.  

2.6.9 Сутність аксіологічного підходу.  

2.6.10 Сутність методу моделювання. 
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Додаток А 

 

А.1 Основні наукові поняття 

Наука як система знань має специфічну структуру, включаючи 

ряд елементів. 

Головним складовим елементом науки, її системоутворюючою 

ланкою є наукові закони, які мають відповідати законам об'єктивного 

світу, бути їх більш менш точним відображенням. Тому наукова думка 

розвивається не випадковими стрибками, а підпорядкована певним за-

конам логіки. Окремі закони розкриваються через узагальнення історії 

науки, аналізу особливостей її поступального руху і відображають від-

носну самостійність науки, її особливу якість, тоді як загальні закони 

пов'язують науку з практикою та іншими науками і явищами. Якщо за-

кони філософії відображають найбільш загальні риси економічних від-

носин, то закони економіки – їх специфічні риси. При цьому останні 

включають категорії філософії та специфічні риси економічної дієво-

сті. Розглядаючи закони і категорії філософії та економічної теорії, мо-

жна стверджувати, що вони становлять цілісну систему у розвитку су-

спільства. 

Поєднання природних законів і закономірностей із законами еко-

номіки виявляється у підприємницькій діяльності в умовах ринкових 

відносин. Так, виконання довгострокової аграрної програми в Україні 

залежить не лише від дії економічних законів, а й від законів природи, 

які впливають на ефективність землеробства і рослинництва. До них, 

зокрема, відносять закони: рівнозначності і незалежності процесів 

життя рослин, факторів обмеження, оптимуму зворотності, плодозміни 

та ін. Сутність закону рівнозначності та незалежності процесів життя 

рослин полягає у тому, що неможливо один необхідний для рослин фа-

ктор (вода, тепло, світло) замінити іншим. Згідно з законом обмежую-

чого фактору рівень урожайності завжди визначається фактором, який 

міститься у мінімумі, і скільки б не зростала величина інших факторів, 
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урожайність не збільшуватиметься. Закон оптимуму полягає у дотри-

манні найбільш раціонального співвідношення між вологою і речови-

нами живлення, що створює умови для повного розвитку рослим. Згі-

дно із законом зворотності, рослини за вегетаційний період спожива-

ють із ґрунту речовини живлення, які потім необхідно повернути ґру-

нту. Закон плодозміни полягає у плодозміні культур на полях у прос-

торі і часі, тобто дотриманні сівозміни. 

Наука являє собою не застиглий сплав знань, а динамічну сис-

тему, що має свій життєвий цикл і проходить свої етапи розвитку від 

зародження до зрілості. 

Наука – сфера діяльності людини, спрямована на одержання (ви-

роблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи 

чи суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. 

Вчений – фізична особа, яка проводить фундаментальні та (або) 

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

нічні (прикладні) результати. Вчений є основним суб’єктом наукової і 

науково-технічної діяльності 

Знання – перетворений практикою результат пізнання дійсності. 

Основою розробки кожного наукового дослідження є сукупність 

пізнавальних засобів, методів, прийомів і певна їх послідовність.  

Метод (від грец. methodos «спосіб», «метод», «шлях») – у най-

більш загальному випадку означає спосіб досягнення мети, певним чи-

ном впорядкована діяльність.  

Науковий метод – це спосіб пізнання явищ дійсності, їх взаємо-

зв'язку і розвитку. Метод як засіб пізнання є способом відтворення в 

мисленні досліджуваного предмета.  

Методологія – це вчення про правила мислення при створенні на-

уки, проведенні наукових досліджень. Під методологією науки перева-

жно розуміється вчення про науковий метод пізнання або система нау-

кових принципів, на основі яких базується дослідження і здійснюється 

вибір засобів, прийомів і методів пізнання.  

Існує й інший, більш вузький погляд на методологію науки, коли 

вона розглядається як теоретична основа деяких спеціальних, частко-

вих прийомів і засобів наукового пізнання, наприклад, методологія уп-

равління, методологія ціноутворення тощо, але в цьому разі доцільніше 

говорити про методику пізнання і дій.  
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Методологічна основа – це науковий фундамент, з позиції якого 

дається пояснення основних наукових явищ і розкриваються їх законо-

мірності. Під методологічною основою наукового дослідження треба 

розуміти основні, вихідні положення, на яких воно базується. Методо-

логічні основи науки завжди існують поза нею і не виводяться із самого 

дослідження. Необхідно також зазначити, що результати наукової і 

практичної діяльності людей залежать не лише від того, хто діє (суб’єкт 

пізнання) або на що спрямована пізнавальна діяльність (об’єкт пі-

знання), а й від того, якими способами, прийомами і засобами здійсню-

ється пізнавальний процес. Мова йде про вирішення проблеми методу 

наукового пізнання або дослідження, котра завжди була і є в центрі 

уваги науковців.  

Для конкретних наук методологія пізнання (дослідження) є суку-

пністю методів і засобів, спрямованих на вирішення поставлених про-

блем. 

Методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, методів 

дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, 

точної, систематизованої інформації про процеси та явища. 

Методика дослідження – це система правил використання мето-

дів, прийомів та способів для проведення будь-якого дослідження. Сві-

доме застосування науково обґрунтованих методів слід розглядати як 

найсуттєвішу умову отримання нових знань. Дослідник, який добре 

знає методи дослідження і можливості їх застосування, витрачає менше 

зусиль і працює успішніше, ніж той, хто у своєму дослідженні спира-

ється лише на інтуїцію або діє за принципом «спроб і помилок».  

Загалом, методика дослідження – це сукупність прийомів і спо-

собів дослідження, включаючи техніку і різноманітні операції з факти-

чним (емпіричним) матеріалом. Основне призначення методики дослі-

дження полягає у тому, щоб на основі відповідних принципів (вимог, 

умов, обмежень, приписів тощо) забезпечити успішне вирішення ви-

значених завдань, практичних проблем і досягнення мети наукового 

дослідження.  

В методології наукових досліджень розрізняють поняття «об'єкт» 

і «предмет» пізнання. Об'єктом пізнання прийнято називати те, на що 

спрямована пізнавальна діяльність дослідника, а предметом пізнання 

– досліджувані з певною метою властивості, ставлення до об'єкта.  
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Об'єктом наукового дослідження є навколишній матеріальний 

світ та форми його відображення у свідомості людей, які існують неза-

лежно від нашої свідомості, відбираються відповідно до мети дослі-

дження.  

Предметом дослідження є досліджувані з певною метою власти-

вості, характерні для наукового пізнання, це визначення певного «ра-

курсу» дослідження як припущення про найсуттєвіші для вивчення об-

раної проблеми характеристики об'єкта.  

В залежності від мети та завдань визначають об'єкт спостере-

ження. 

Об'єктом спостереження називають сукупність одиниць явища, 

що розглядається, про які повинна бути зібрана інформація. Наприклад, 

при обстеженні промисловості об'єктом спостереження є промислові 

підприємства, при перепису населення – населення. Для визначення 

меж об'єкта спостереження застосовують цензи – набір кількісних та 

якісних обмежувальних ознак. Так, при розгляді малих підприємств в 

Україні цензом буде максимальна допустима кількість працюючих в 

них – не більш 200 осіб. 

Об'єкт спостереження складається з окремих одиниць -одиниць 

сукупності, від яких одержують початкову інформацію. 

Науковий напрям – це наука або комплекс наук, у межах яких 

виконується певна наукова робота. Розрізняють технічні, біологічні, іс-

торичні та інші напрями з можливою їх деталізацією. 

Структурні одиниці наукового напряму: 

– наукові комплексні проблеми (сукупність проблем, які мають 

одну мету); 

– наукові проблеми (сукупність складних теоретичних і практич-

них завдань, розв`язання яких назріло в певній галузі науки); 

– наукові теми (складові частини проблеми або визначене коло на-

укових питань); 

– наукові питання (складові частини теми або окремі завдання 

конкретної теми. 

Наукова новизна – наукові результати, що оцінюються за та-

кими критеріями, як: вперше отримано, удосконалено, здобуло подаль-

ший розвиток. 
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Метою наукового дослідження є всебічне, достовірне вивчення 

об’єкта, явища або процесу, їх структури, зв’язків на основі розробле-

них у науці принципів і методів пізнання; здобуття і впровадження у 

практику корисних і необхідних для суспільства результатів. 

Мета дослідження – це кінцевий результат, на досягнення якого 

воно спрямоване. Вона має адекватно відображатись у темі роботи, мі-

стити в узагальненому вигляді очікувані результати та наукові за-

вдання. 

Завдання дослідження – це конкретні наукові питання, які вима-

гають рішення в процесі дослідження і ведуть до досягнення мети ро-

боти, поетапного вирішення поставленої проблеми, перевірки сформу-

льованої гіпотези. 

Фундаментальні наукові дослідження – це наукова теоретична 

та/або експериментальна діяльність, спрямована на здобуття нових 

знань про закономірності розвитку та взаємозв’язку природи, суспіль-

ства, людини. Завданням фундаментальних наук є пізнання законів, що 

управляють поведінкою і взаємодією базисних структур природи і сус-

пільства. Сфера проведення фундаментальних досліджень включає ба-

гато галузей наук. До них належать: велика група фізико-технічних і 

математичних наук (математика, ядерна фізика, фізика плазми, фізика 

низьких температур та ін.); хімія і біологія; велика група наук про Зе-

млю (геологія, геофізика, фізика атмосфери, води і суші); соціальні на-

уки. Фундаментальні дослідження можуть поділятися на вільні (чисті) 

і цілеспрямовані. Перші, як правило, мають індивідуальний характер і 

очолюються визнаним вченим–керівником роботи. Характерною особ-

ливістю цих досліджень є те, що вони наперед не визначають певних 

цілей, але в принципі спрямовані на отримання нових знань і більш гли-

боке розуміння навколишнього світу. Цілеспрямовані дослідження ма-

ють відношення до певного об’єкта і проводяться з метою розширення 

знань про глибинні процеси і явища, що відбуваються в природі, суспі-

льстві, без урахування можливих галузей їх застосування. 

Пошукові дослідження – пошук шляхів створення нової техно-

логії й техніки та нових способів, запропонованих на основі фундаме-

нтальних досліджень. 
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Прикладні дослідження – розв`язують завдання ідентифікації та 

оптимізації й спрямовані на досягнення конкретної, раніше визначеної, 

практичної мети. 

Промислові дослідження – виконуються безпосередньо на виро-

бництві. Коли з числа наведених вище завдань визначено тип завдання 

науково-дослідної роботи, тоді можна ґрунтовно розробляти план пос-

лідовного виконання досліджень. 

Підхід – комплекс парадигматичних, синтагматичних і прагмати-

чних структур і механізмів, який характеризує конкуруючі між собою 

стратегії діяльності людей. 

Поняття «дослідницький підхід» має два значення: 

 початковий принцип, вихідна позиція, основне положення або 

переконання (системний, комплексний, синергетичний і т.п.); 

 напрям вивчення предмета дослідження (змістовний, формаль-

ний, історичний, логічний, якісний, кількісний та інші підходи). 

Критерій – якісна сторона отриманого результату, досягнення 

мети. 

Критеріями оцінки достовірності результатів теоретичного дос-

лідження є: 

 предметність – вся сукупність понять і положень наукової тео-

рії має належати до однієї і тієї ж предметної області; 

 повнота – теорія повинна охоплювати усі явища, процеси з її 

предметної області; 

 несуперечність – всі постулати, ідеї, принципи, моделі, умови і 

інші структурні елементи теорії логічно не повинні суперечити один 

одному; 

 інтерпретованість – теорія повинна мати емпіричний зміст, 

має передбачати змістовну інтерпретацію формальних результатів; 

 перевіряємість – встановлення відповідності змісту положень 

теорії властивостям і стосункам реальних об’єктів; 

 достовірність – встановлення істинності основних положень 

теорії. 

Названі критерії дозволяють оцінити результати теоретичного до-

слідження після його завершення. Проте, остаточним критерієм досто-

вірності наукової теорії є її реалізація в масовій практиці. 
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Критерії достовірності результатів емпіричного дослідження рі-

зні, але вони повинні задовольняти такі вимоги: 

 об’єктивність – мають бути максимально об’єктивними, не 

припускати спірних оцінок та дозволяти оцінювати досліджу-

вану ознаку; 

 адекватність (валідність) – повинні оцінювати те, що дослід-

ник бажає оцінити; 

 нейтральність по відношенню до досліджуваних явищ; 

 повнота – повинна охоплювати усі істотні характеристики дос-

ліджуваного явища, процесу. 

Для емпіричного рівня пізнання характерне використання таких 

методів дослідження об’єктів, як спостереження, експеримент, вимі-

рювання і опис. 

Спостереження – система фіксації і реєстрації властивостей і 

зв’язків досліджуваного об’єкта. 

Пізнавальні можливості методу спостереження залежать від хара-

ктеру і інтенсивності чуттєвого сприйняття особливостей об’єкта спо-

стереження, умов спостереження, досконалості вимірювань. При спри-

ятливих умовах цей метод забезпечує досить велику і різнобічну інфо-

рмацію для формування і фіксації наукових фактів. 

Функції методу спостереження: фіксація і реєстрація інформації 

та попередня класифікація фактів. 

Експеримент – це система пізнавальних операцій, яка здійсню-

ється щодо об’єктів, поставлених в такі умови (спеціально створювані), 

які повинні сприяти виявленню, порівнянню, вимірюванню об’єктив-

них властивостей, зв’язків, відносин. 

Розрізняють три основні сфери для експерименту: 

 лабораторний (для природничих і технічних наук); 

 виробничий; 

 соціальний (для економічних, політичних наук). 

Експеримент є важливим (а в ряді випадків навіть вирішальним) 

елементом практики, тому він виступає як основа формування гіпо-

тез і теорії і разом з тим як критерій істинності теоретичних знань. 

Разом з тим теорія завжди виступає як визначальна сторона експериме-

нту. 
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Ефективність експерименту у вирішальній мірі визначається гли-

биною і всебічністю обґрунтування умов проведення експерименту і 

його цілей. 

Вимірювання – система фіксації і реєстрації кількісних характе-

ристик вимірюваного об’єкта. Для економічних і соціальних систем 

процедури вимірювання пов’язані з показниками: статистичними, звіт-

ними, плановими; одиницями виміру. 

Використання методу вимірювання вимагає всебічного враху-

вання єдності кількісної та якісної сторін досліджуваного об’єкта. Ме-

тод вимірювання знаходить своє вираження в математичному відтво-

ренні кількісних і якісних характеристик об’єкта при експерименті. 

Опис – специфічний метод отримання емпіричного знання. Його 

суть полягає в систематизації даних, отриманих в результаті спостере-

ження, експерименту, вимірювання.  

Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явища (процесу) без про-

міжної аргументації, без усвідомлення всієї сукупності зв’язків, на 

основі яких робиться висновок. 

Наукова ідея базується на наявних знаннях, але виявляє раніше 

непомічені закономірності. 

Наука передбачає два види ідей: конструктивні й деструктивні, 

тобто ті, що мають чи не мають значущості для науки і практики. Свою 

специфічну матеріалізацію ідея знаходить у гіпотезі. 

Гіпотеза – наукове припущення, висунуте для пояснення пев-

них явищ (процесів) або причин, які зумовлюють даний наслідок. На-

укова теорія включає в себе гіпотезу як вихідний момент пошуку іс-

тини, яка допомагає суттєво економити час і сили, цілеспрямовано зіб-

рати і згрупувати факти. Розрізняють нульову, описову (понятійно-те-

рмінологічну), пояснювальну, основну робочу і концептуальну гіпотези. 

Якщо гіпотеза узгоджується з науковими фактами, то в науці її назива-

ють теорією або законом. 

Гіпотези (як і ідеї) мають імовірнісний характер і проходять у сво-

єму розвитку три стадії: 

 накопичення фактичного матеріалу і висунення на його основі 

припущень; 

 формулювання гіпотези і обґрунтування на основі припущення 

прийнятної теорії; 
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 перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі уточ-

нення гіпотези. 

Якщо при перевірці результат відповідає дійсності, то гіпотеза пе-

ретворюється на наукову теорію. Гіпотеза висувається з надією на те, 

що вона, коли не цілком, то хоча б частково, стане достовірним знан-

ням. 

Закон – внутрішній суттєвий зв’язок явищ, що зумовлює їх за-

кономірний розвиток. Закон, винайдений через здогадку, необхідно 

потім логічно довести, лише в такому разі він визнається наукою. 

Наукові закони – найважливіша ланка в системі наукових знань, 

що відображає найбільш істотні, стійкі, повторювані об’єктивні внут-

рішні зв’язки в природі, суспільстві й мисленні. Зазвичай закони висту-

пають у формі певного співвідношення понять, категорій. 

Для доведення закону наука використовує судження. 

Найбільш високою формою узагальнення й систематизації знань 

є теорія. 

Теорія – вчення, система ідей, поглядів, положень, тверджень, 

спрямованих на тлумачення того чи іншого явища. Це не безпосере-

днє, а ідеалізоване відображення дійсності. Теорію розглядають як су-

купність узагальнюючих положень, що утворюють науку або її розділ. 

Вона виступає як форма синтетичного знання, в межах якого окремі 

поняття, гіпотези і закони втрачають колишню автономність і перетво-

рюються на елементи цілісної системи. 

До нової теорії висуваються такі вимоги: 

 адекватність наукової теорії описуваному об’єкту; 

 можливість заміни експериментальних досліджень теоретич-

ними; 

 повнота опису певного явища дійсності; 

 можливість пояснення взаємозв’язків між різними компонен-

тами в межах даної теорії; 

 внутрішня несуперечливість теорії та відповідність її дослідним 

даним. Теорія являє собою систему наукових концепцій, принципів, по-

ложень, фактів. 

Наукова концепція – система поглядів, теоретичних поло-

жень, основних думок щодо об’єкта дослідження, які об’єднані пев-

ною головною ідеєю. 
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Концептуальність – це визначення змісту, суті, сенсу того, 

про що йде мова. 

Принцип (постулат, аксіома) – найабстрактніше визначення 

ідеї. Під принципом розуміють вихідні положення певної галузі науки. 

Вони є початковою формою систематизації знань (аксіоми евклідової 

геометрії, постулат Бора в квантовій механіці тощо). 

Поняття – це думка, виражена в узагальненій формі, яка ви-

значає суттєві і необхідні ознаки предметів та явищ і взає-

мозв’язки. Якщо поняття увійшло до наукового обігу, його позначають 

одним словом або використовують сукупність слів – термінів. 

Розкриття змісту поняття називають його визначенням. Останнє 

має відповідати двом найважливішим вимогам: 

 вказувати на найближче родове поняття; 

 вказувати на те, чим дане поняття відрізняється від інших по-

нять. Поняття, як правило, завершує процес наукового дослідження, за-

кріплює результати, отримані вченим особисто у своєму дослідженні. 

Сукупність основних понять називають понятійним апаратом тієї чи 

іншої науки. 

Сукупність основних понять називають понятійним апара-

том науки. 

Найбільш широкі поняття називають категоріями. Це самі зага-

льні абстракції. До категорій відносяться філософські поняття форми й 

змісту, у політекономії – це товар і вартість тощо. 

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

або підтвердження. Він є елементом, який у сукупності з іншими ста-

новить основу наукового знання, відбиває об’єктивні властивості явищ 

та процесів. На основі наукових фактів визначаються закономірності 

явищ, будуються теорії і виводяться закони. 

Розвиток науки йде шляхом від збирання фактів, їх вивчення й 

систематизації, узагальнення та розкриття окремих закономірностей до 

зв’язаної, логічно стрункої системи наукових знань, яка дозволяє пояс-

нити вже відомі факти і передбачити нові. 

Шлях пізнання починається із живого спостереження з переходом 

до абстрактного мислення, а потім до практичного втілення в життя. 
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Процес пізнання включає в себе накопичення фактів. Без систе-

матизації та узагальнення, без логічного осмислення фактів не може іс-

нувати жодна наука. Факти стають складовою частиною наукових 

знань, якщо вони виступають у систематизованому вигляді. 

Факти систематизуються та узагальнюються за допомогою прос-

тих абстракцій – понять (визначень), які є важливими структурними 

елементами науки.  

Факти становлять реальну основу всіх висновків і узагальнень 

учених. Без систематизації та узагальнення, без логічного осмислення 

фактів не може існувати жодна наука. Факти стають складовою части-

ною наукових знань лише тоді, коли вони виступають у систематизова-

ному, узагальненому вигляді, є основою підтвердження законів дійсно-

сті. Закони і факти у науці набувають певної інтеграції і служать базою 

для більш широких наукових узагальнень за умови, що вони відобра-

жені у теоріях. 

Парадигма – це визнана наукова теорія, що протягом певного 

часу задає модель наукової діяльності. Крім того, парадигма – це й сама 

пануюча модель наукової діяльності, що складає із сукупності теорети-

чних принципів, метрологічних норм, світоглядних установок і цінніс-

них критеріїв. Інакше кажучи, це пануюча концептуальна система, 

стиль мислення в науці. 

Визначаючи практичне значення дослідження, треба визначити, 

для якої саме галузі науки чи практики мають значення отримані ре-

зультати і які нові знання вдосконалюють цю галузь; вказати на зміни, 

які могли б статися за умови впровадження досягнутих результатів у 

практику. До практичних результатів дослідження прийнято відносити 

нові методики, правила, алгоритми, програми, підручники, методичні 

рекомендації, демонстраційну апаратуру, навчальні й контролюючі 

пристрої, прилади і моделі. 

Науковий результат – це нове знання, одержане в процесі фун-

даментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на 

носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової до-

повіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, моног-

рафічного дослідження, наукового відкриття тощо. 
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А.2 Методи наукового дослідження 

Кожна наука має свої методи пошуку і обґрунтування наукової 

істини.  

Метод наукового дослідження – це система розумових і (або) 

практичних операцій (процедур), які націлені на розв‘язання певних пі-

знавальних завдань з урахуванням певної пізнавальної мети. 

Методологія (від грецького methodes – пізнання, logos – вчення) 

– це вчення про методи дослідження, про правила мислення при ство-

ренні теорії науки.  

Поняття методології є складним і в різних літературних джерелах 

пояснюється по різному. У багатьох зарубіжних літературних джерелах 

поняття методології і методів дослідження не розмежовуються. Вітчи-

зняні науковці методологію розглядають як вчення про наукові методи 

пізнання і як систему наукових принципів, на основі яких базується до-

слідження та проводиться вибір пізнавальних засобів, методів і прийо-

мів дослідження.  

Методологія включає фундаментальні, загальнонаукові прин-

ципи, що є її основою, конкретно наукові принципи, що лежать в основі 

теорії тієї чи іншої дисципліни або наукової галузі, і систему конкрет-

них методів і технік, що застосовуються для вирішення спеціальних до-

слідницьких завдань.  

Головна мета методології науки – вивчення і аналіз методів, за-

собів, прийомів, за допомогою яких отримують нові знання в науці як 

на емпіричному, так і теоретичному рівнях пізнання.  

Методологія – це схема, план вирішення поставлених завдань на-

укового дослідження. Складність, багатогранність і міждисциплінар-

ний статус будь-якої проблеми вимагає певної методики дослідження.  

Методика – це вчення про особливості застосування окремого 

методу чи системи методів. Методика є системною сукупністю прийо-

мів дослідження, це система правил використання методів, прийомів і 

техніки дослідження; це сукупність взаємозалежних методів навчання 

чому-небудь, практичного виконання чого-небудь, які здійснюються у 

визначеній послідовності.  

Якщо ця сукупність строго послідовна від початку дослідження і 

до отримання результатів, то це називається алгоритмом.  
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Вибір конкретних методів дослідження диктується характером 

матеріалу, умовами і метою конкретного дослідження.  

Метод - спосіб досягнення якої-небудь мети або рішення конкре-

тної задачі; сукупність прийомів чи операцій практичного або теорети-

чного освоєння (пізнання) дійсності.  

Крім загального і конкретних об'єктів, а також предмета дослі-

дження, кожна наука має свої методи пошуку і обґрунтування наукової 

істини. Метод наукового дослідження - це система розумових і (або) 

практичних операцій (процедур), які націлені на розв'язання певних пі-

знавальних завдань з урахуванням певної пізнавальної мети. В кінце-

вому підсумку і мета, і завдання дослідження зумовлені духовними і 

матеріальними потребами суспільства і (або) внутрішніми потребами 

самої науки.  

Функція методу полягає в тому, що з його допомогою отриму-

ють нову інформацію про навколишню дійсність, заглиблюються в сут-

ність явищ і процесів, розкривають закони і закономірності розвитку, 

формування і функціонування об'єктів, які досліджуються. Від якості 

методу, правильності його застосування залежить істинність отрима-

ного знання. Істинні знання можна одержати лише у випадку застосу-

вання правильного методу (методів).  

Загалом кожен науковий метод має характеризуватися такими ри-

сами:  

• ясність, тобто загальнозрозумілість методу. Цією рисою один 

метод відрізняється від іншого. Неясність у використанні методу енер-

говиробничих циклів (ЕВЦ) призводить до плутанини щодо його вико-

ристання і підміни ним методу міжгалузевих комплексів там, де ви-

вчення компонентної структури локальних комплексів доцільніше 

було б здійснювати цим способом;  

• націленість, тобто підпорядкованість методу досягненню певної 

мети, розв'язанню певних конкретних завдань;  

• детермінованість - сувора послідовність використання методу. 

Іншими словами - максимальна його алгоритмізація;  

• результативність - здатність методу забезпечувати досягнення 

певної мети (сюди входить і плідність методу);  

• надійність - здатність методу з великою ймовірністю забезпечу-

вати отримання бажаного результату;  
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• економічність - здатність методу добиватися певних результатів 

із найменшими витратами засобів і часу. 

Теоретичне дослідження з методологічної точки зору належить 

до вищого рівня наукового знання. Воно розкриває і обґрунтовує більш 

глибинні і суттєві сторони явищ, які вивчаються.  

На теоретичному рівні дослідження використовуються такі зага-

льнонаукові методи:  

- ідеалізація – це уявне створення об’єктів і умов, які не існують 

в дійсності і не можуть бути практично створені;  

- формалізація – це метод вивчення різних об‘єктів, при якому ос-

новні закономірності явищ і процесів відображаються в знаковій формі 

за допомогою формул або спеціальних символів;  

- аналіз – це спосіб наукового дослідження, за яким явище поді-

ляється на складові;  

- синтез – дослідження явища в цілому, на основі об‘єднання 

пов‘язаних один з одним елементів в єдине ціле);  

- індукція – це метод пізнання, згідно з яким на основі висновків 

про часткове роблять висновки про загальне;  

- дедукція – метод пізнання, заснований на висновках від загаль-

ного до часткового;  

- абстрагування – відмова від другорядних фактів з метою зосе-

редження уваги на важливих особливостях явища, яке вивчається;  

- аксіоматичний метод – спосіб побудови наукової теорії, за яким 

деякі аксіоми приймаються без доказів і потім використовуються для 

отримання подальших знань за певним логічним правилом;  

- аналогія – нові знання про об’єкти чи явища отримують на ос-

нові того, що ці об’єкти і явища є подібними до інших. Метод тісно 

пов’язаний з моделюванням або модельним експериментом;  

- гіпотетичний метод – передбачає розробку наукової гіпотези, 

наукового передбачення, які мають елементи новизни і оригінальності 

на базі всіх основних методів;  

- системний аналіз – в основі лежить поняття системи, під якою 

розуміють сукупність багатьох об‘єктів, які характеризуються раніше 

визначеними властивостями з фіксованими між ними відносинами;  

- створення теорії – найбільш висока форма узагальнення і сис-

тематизації знань, є сукупністю основних ідей, понять, тлумачень в тій 



55 

 

чи іншій галузі науки, об‘єднаних в одну достовірну систему знань про 

об’єкт теорії;  

- узагальнення – прийом здобуття нових знань шляхом розумо-

вого (уявного) переходу від конкретних висновків і заключень до більш 

загальних, які в найбільшій мірі відображають суть дослідницького 

процесу.  

Емпіричні завдання спрямовані на виявлення, точний опис і дета-

льне вивчення різних фактів, явищ і процесів.  

На емпіричному рівні науковець отримує нові знання шляхом 

спостереження та експерименту. Результати емпіричного досліду і їх 

узагальнення (конкретні факти) складають початок наукового пі-

знання, за ними здійснюється констатація кількісних і якісних ознак 

властивостей об‘єкта, що вивчається, і вони стають носіями елемента-

рного знання.  

На емпіричному рівні пізнання формується ряд прикладних наук. 

До пізнавальних прийомів належать: моделювання, ідеалізація, абст-

ракція, узагальнення, уявлений експеримент.  

З пізнавальними прийомами тісно переплітаються такі форми уза-

гальнень, як індукція і дедукція, аналіз і синтез.  

При розробці теорії застосовуються логічний і історичний ме-

тоди.  

Логічний метод включає гіпотетично-дедуктивний і аксіоматич-

ний методи.  

Історичний метод дозволяє досліджувати виникнення, форму-

лювання і розвиток процесів і подій у часі.  

Науковий метод характеризується такими рисами як ясність, на-

ціленість, детермінованість, результативність, надійність, економі-

чність, відповідність об’єктові дослідження і рівню пізнання, теоре-

тична обґрунтованість. 

Методи наукового пізнання поділяються на три групи: загально-

наукові, конкретно наукові та спеціальні.  

Загальнонаукові включають системи методів емпіричного, емпі-

рично-теоретичного та теоретичного дослідження. Методи у процесі 

дослідження пов’язані між собою логічно, структурно. Тобто вони ут-

ворюють систему.  

Системність методів означає:  
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- часто вони послідовно використовуються в одному і тому ж до-

слідженні;  

- використовуються на різних рівнях дослідження – емпіричному 

і теоретичному;  

- використовуються взаємопов’язано при переході від одного ма-

сштабу дослідження до іншого;  

- одні методи є формою виявлення (реалізації) інших, ширших за 

охопленням предметних областей чи засобів.  

Загальнонаукові методи використовуються у переважній біль-

шості наук, наукових дисциплін і напрямів. Ці методи поділяються на 

групи: традиційні і сучасні.  

Традиційно загальнонауковими методами є: спостереження, 

аналіз і синтез, індукція і дедукція, порівняння і аналогія, узагальнення 

і абстрагування, метод експерименту.  

До сучасних загальнонаукових методів належать: моделювання, 

формалізація, деталізація, аксіоматико-дедуктивний.  

Моделювання - це дослідження об'єктів, явищ і процесів не без-

посередньо, а з допомогою їх замінників - моделей. У процесі моделю-

вання експеримент у натурі замінюється експериментом на моделі. 

Конкретно-наукові методи (КНМ) - ті, що застосовуються в окремих 

науках або у кількох близьких між собою наукових дисциплінах. Кон-

кретно-наукові методи поділяються на дві групи: міждисциплінарні і 

спеціальні. 

 Міждисциплінарні методи – це методи, які можуть використо-

вуватись у кількох пов’язаних генетично чи об’єднаних спільністю 

об’єкта дослідження науках. Найбільш поширеними з них є: метод 

польових досліджень; метод аналізу аналогових об’єктів; балансовий 

метод; картографічний метод.  

Метод польових досліджень (МПД) використовується для без-

посереднього вивчення об'єкта в натурі (вивчення в терені) шляхом 

спостереження за ним, інструментальним вимірюванням параметрів, 

дослідження функціонування, структури чи розвитку.  

Метод аналізу аналогових об'єктів - це вивчення подібних об'є-

ктів шляхом їх порівняння, коли знання про один із них є достовірним. 

Балансовий метод визначається як група розрахункових прийомів для 

аналізу, прогнозування і планування розвитку динамічних систем з 
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установленими потоками ресурсів і продукції і детермінованими зале-

жностями між прибутковою і видатковою частинами.  

Картографічний метод - це складання картографічних моделей 

і отримання нового знання шляхом їх аналізу і перетворення.  

Спеціальними називаються методи, які обґрунтовуються певною 

наукою і використовуються головним чином у ній самій. До них нале-

жать: розрахунково-конструктивний, економіко-статистичний, тео-

рія ймовірностей, метод ділових ігор, метод експертних оцінок.  

Таким чином, сучасна система конкретно-наукових методів дос-

ліджень включає найрізноманітніші засоби отримання наукової істини. 

У процесі вивчення конкретного об'єкта (-ів) найчастіше застосову-

ється деяка сукупність методів і прийомів, що дає змогу найповніше і з 

оптимальними зусиллями досягнути поставленої мети.  

 Пізнання економічних явищ і процесів - складний елемент відоб 

раження суті законів і закономірностей їх розвитку. Воно включає і ви-

користовує отримані знання в практичній діяльності.  

Загальним методом пізнання економічних явищ і процесів є діа-

лектика. Основні її принципи:  

• вивчення явищ і процесів у народному господарстві не ізольо-

вано один від одного, а в їх взаємному зв'язку (принцип системного 

підходу);  

• не в статичному стані, а в історичному розвитку (принцип істо-

ризму);  

• розгляд розвитку як переходу кількісних змін в якісні, як єдність 

протилежностей;  

• винаходи нового прогресивного в існуючому процесі (гносеоло-

гічний принцип).  

Додержання основних її принципів забезпечує розкриття загаль-

них законів розвитку. Поряд із цим, економічні науки для пізнання суті 

явищ і процесів використовують і специфічні методи дослідження: іс-

торичний, статистико-економічний, монографічний, експеримента-

льний, розрахунково- конструктивний, балансовий, абстрактно-логіч-

ний, економіко-математичні. Сукупність їх складає зміст методики 

економічних досліджень.  

При вивченні суспільних явищ і процесів застосовуються такі ме-

тоди: історичний метод дослідження, який включає періодизацію явищ 
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і процесів, аналіз внутрішньої структури і джерел розвитку, активної 

дії.  

Статистико-економічний метод використовують при ви-

вченні масових явищ і процесів суспільного життя. Для їх пізнання слід 

вивчати всю сукупність фактів, які формують явище або процес.  

Цей метод включає: спостереження, економічні групування з ви-

користанням узагальнених і аналітичних показників (відносних вели-

чин, середніх, показники варіації тощо); статистико-економічний 

аналіз зв'язків між показниками з використанням графіків, паралель-

них рядів, індексів, кореляційного аналізу тощо; теоретичних узагаль-

нень.  

Монографічний метод використовують при вивченні окремих 

типових суспільних явищ і досвіду передових вітчизняних та зарубіж-

них підприємств.  

Експериментальний метод забезпечує високу якість дослі-

джень при вивченні організації і управління виробництвом, організації 

і діяльності вільних економічних зон, застосуванні безтарифних форм 

оплати та ін.  

Експериментальний метод включає: організацію наукового експе-

рименту відповідно до поставленої мети; кількісний і якісний облік 

його результатів; статистичну й математичну обробку отриманих 

матеріалів; теоретичне обґрунтування і їх додаткову перевірку; роз-

робку заходів для впровадження у виробництво отриманих результа-

тів.  

Застосування розрахунково-конструктивного методу пов'язано 

з перспективами розвитку галузі, підприємства. Складними елемен-

тами методу є: вивчення об'єктивної реальності нових даних науки і 

практики з виявленням встановлених закономірностей; складання най-

більш доцільних варіантів вирішення поставленого завдання з ураху-

ванням досліджень науки і практики; технічна, технологічна і еконо-

мічна оцінка результатів вирішення даної проблеми, розробка заходів 

з освоєння проекту.  

В економіці важливе значення має застосування балансового ме-

тоду, суть якого полягає у забезпеченні пропорційного розвитку всіх 

галузей, розподілу ресурсів. Він також використовується при аналізі 

для виявлення взаємозв'язків між багатьма економічними показниками. 
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Цей метод включає: встановлення існуючих взаємозв'язків між яви-

щами; визначення основної ланки в розвитку явищ; розробку науково 

обґрунтованих нормативів з урахуванням досягнень науки і розробку 

балансів на основі вимог економічних законів.  

Абстрактно-логічний метод вимагає цілеспрямованого, плано-

вого та систематичного вивчення явищ, логічного розподілу на скла-

дові на основі абстракції і виділення основної категорії (поняття), в якій 

є всі важливі ознаки явища, яке вивчається; формування існуючих оз-

нак основної економічної категорії; логічне об'єднання складових 

явища і встановлення закономірностей його розвитку.  

Цей метод дослідження включає спостереження за доцільністю 

діяльності людей, спрямованої на перетворення природи суспільства; 

наукову абстракцію з використанням прийомів аналізу, аналогії, інду-

кції і дедукції; теоретичні висновки з певних понять, категорій і зако-

нів, що відображають розвиток процесу.  

Економічні науки широко використовують економіко-матема-

тичний метод. Математичне програмування дозволяє знайти оптима-

льні варіанти організації виробництва, використання ресурсів. Сукуп-

ність всіх цих методів і додержання вимог може забезпечити високу 

якість економічних досліджень. 

 

А.3 Шлях становлення наукової теорії  

Як ми вже зазначали вище, теорія означає комплекс поглядів, уя-

влень, ідей, які спрямовані на тлумачення і пояснення певних явищ. 

Наукова теорія – це найвища форма узагальнення й систематиза-

ції знань. Існує багато різних визначень теорії. Розрізняють гносеологі-

чний, логічний і методологічний підходи до її визначення. 

Гносеологія номінує теорію як узагальнення результатів багатові-

кової історії, впродовж якої предметно-практична й духовна діяльність 

людини розширювала горизонт пізнання явищ природи, суспільства й 

мислення. Гносеологія встановлює, внаслідок чого з’являється теорія і 

для чого вона потрібна. Логіка розкриває структуру теорії та її співвід-

ношення із закономірностями розвитку об’єктивної дійсності. Методо-

логія визначає, що і як вивчається за допомогою теорії. Отже, теорія 

узагальнює предметно-практичну діяльність людей, створює систему 

елементів, де визначальному елементу субординаційно підпорядковані 
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всі інші, що пояснюють виникнення, взаємозв’язки, сутність і законо-

мірність розвитку об’єкта дослідження. Функціями наукової теорії є: 

пояснювальна, передбачувальна, фактична, систематична (передбачає 

спадкоємність знань) і методологічна. 

Розробка наукової теорії органічно пов’язана з такими чинни-

ками: виникнення ідей, формулюванням принципів, законів, міркувань, 

положень, категорій, понять; узагальнення наукових фактів; викорис-

тання аксіом; висунення гіпотез; доведення теорем. Ідеї виникають на 

основі практики й змінюються у зв’язку зі зміною суспільного буття. 

Існують передові, прогресивні ідеї, які сприяють розвитку суспільства, 

і непрогресивні ідеї, які гальмують його. 

Ідеї виникають раптово, як результат тривалих, напружених по-

шуків. Наукова ідея – це така форма думки, яка дає нове пояснення 

явищ. Вона базується на знаннях, які вже накопичено, і розкриває ра-

ніше не помічені закономірності (наприклад, ідея всезагального розви-

тку в діалектиці, ідея рефлексу у фізіології тощо). Народження ідей і 

становить механізм пізнання. Нова ідея змінює уявлення вченого не в 

результаті суворого логічного обґрунтування наявного знання, вона не 

є простим узагальненням. Ідея – це якісний стрибок думки за межі чут-

тєвих даних із суворо обґрунтованим значенням. Розвиток науки відбу-

вається таким чином, що в ній завжди накопичуються ідеї, які не мають 

пояснення з позиції існуючих теорій. 

Ідеї можуть не лише існувати до створення теорії як передумова 

й основа її побудови, а й зводити низку теорій в окрему галузь знання. 

Ідея органічно пов’язана з принципом і законом. У теорії ідея виступає 

як вихідна думка, що об’єднує поняття й міру знання в цілісну систему. 

У ній міститься фундаментальна закономірність, на якій ґрунтується 

теорія, тоді як в інших поняттях відбито лише ті чи інші аспекти цієї 

закономірності. 

Принцип – це головне вихідне положення наукової теорії, що ви-

ступає як перше й найабстрактніше визначення ідеї як початкової фо-

рми систематизації знань. 

Принцип не вичерпує всього змісту ідеї. Якщо в основі теорії ле-

жить завжди одна ідея, то принципів може бути декілька. Ідеї та прин-

ципи створюють закони науки, що відбивають суттєві, стійкі та пос-
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тійно повторювані об’єктивні внутрішні зв’язки між явищами, предме-

тами, елементами, якостями. Звичайно, закони виступають у формі пе-

вного співвідношення понять, категорій. 

Категорії – це найбільш загальні, фундаментальні поняття, які 

відбивають суттєві властивості явищ дійсності. Вони бувають зага-

льно-філософськими, загальнонауковими і такими, що належать до ок-

ремої галузі науки. За допомогою категоріального синтезу визнача-

ються зв’язки, відношення між явищами, подіями, діями, які вивча-

ються; встановлюється їхня єдність. 

Принцип і категорії, що його розкривають, становлять сутність 

наукової теорії, а перші здогадки, формулювання гіпотези, попередні 

висновки висловлюються як тлумачення. 

Тлумачення як логічна форма дозволяють трактувати знання про 

навколишню дійсність; у найбільш широкому, універсальному вигляді 

використовуються при відкритті законів і повідомленні про наукові ві-

дкриття іншим людям. 

Наступний важливий елемент висловлення наукових знань (як 

елемент теорії) – поняття (вихідні клітини, з яких складається наявний 

акт). Розумовий акт – це складна логічна операція, в результаті якої 

створюється логічно струнка теоретична система. Формування науко-

вих теорій зводиться до формулювання й розвитку найбільш загальних 

понять науки та її категорій. 

Свою специфічну «матеріалізацію» вербально висловлені ідеї 

знаходять у гіпотезах, які є формою осмислення фактичного матеріалу, 

формою переходу від фактів до теорії. Без гіпотези неможливо розпо-

чати дослідження, оскільки невідомо, з якою саме метою необхідно 

його проводити, що і як спостерігати.  

Необхідність кожного експерименту має бути теоретично обґру-

нтована, а аналіз експериментального матеріалу має або ствердити гі-

потезу, або внести до неї корективи. Тому корисно гіпотезу попередньо 

перевірити орієнтовним експериментом або теоретичними розрахун-

ками й лише після цього на її основі розробити детальний план і мето-

дику дослідження. Останнє пропонується здійснювати лише на основі 

попередньо здобутих результатів – як «розвідку». Гіпотеза у процесі 

дослідження, безумовно, уточнюватиметься і змінюватиметься зале-

жно від отриманих результатів. 



62 

 

Гіпотеза проходить три стадії розвитку: накопичення фактичного 

матеріалу і припущення на його підставі; формулювання гіпотези, 

тобто виведення з припущення наслідків, розгортання теорії; перевірка 

на практиці та уточнення за результатами цієї перевірки. Таким чином 

гіпотеза перетворюється на наукову теорію. 

Як відомо, з приводу одного й того самого невідомого явища ви-

сувається не одна, а декілька гіпотез. Інколи деякі з них взаємно виклю-

чають одна одну. Можливість появи кількох гіпотез не випадкова. 

Адже будь-яке явище багатогранне й пов’язане з іншими. Окрім того, 

рівень професійної підготовки вчених, їхня ерудиція, психічні особли-

вості (здатність до фантазії або, навпаки, до чіткого логічного висно-

вку) можуть бути суттєво різними й відповідно впливати на підхід до 

досліджуваного об’єкта. Висунення кількох гіпотез, у тому числі взає-

мовиключних, не вважається чимось небажаним, поки не встановлено, 

в чому полягає сутність досліджуваного об’єкта, а на- явність різних 

гіпотез забезпечує той всебічний аналіз, без якого неможливе чітке на-

укове узагальнення. Якщо гіпотезу доведено, то вона стає науковою те-

орією. 

Структуру теорії як складної системи формують пов’язані між 

собою принципи, закони, тлумачення, положення, поняття, категорії й 

факти. Система теорії, на відміну від системи дійсності, включає в себе 

лише суттєві, стійкі зв’язки, які повторюються. Така структура науко-

вої теорії виникає на певній емпіричній підставі (на відомих фактах: 

даних суспільної практики, результатах експерименту тощо). 

При цьому факти входять до складу теорії в узагальненому ви-

гляді. Необхідними елементами багатьох теорій є формальне обчис-

лення, наукові результати, висновки, терміни, аксіоми, теореми. 

Розглянемо шлях становлення наукової теорії. Наукові дослі-

дження починаються з інформаційного пошуку. Потім переходять до 

наукового пошуку. Між інформаційним і науковим пошуком існує діа-

лектичний взаємозв’язок, оскільки науковий пошук починається з ви-

сування гіпотези, яка перевіряється експериментом. 

Шлях до гіпотези пролягає через ідеї, поява яких можлива лише 

завдяки синтезу природничо-наукового й філософського знання. Отри-

мане таким шляхом знання носить лише вірогідний характер і потребує 

практичної перевірки. Тому наступний щабель у переході від гіпотези 
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до теорії – це аналіз і синтез, які є загальними для обох форм наукового 

дослідження, але розрізняються за функціями. 

З аналізом (поділом) і синтезом (об’єднанням) пов’язана вся екс-

периментальна діяльність дослідника, до них зводяться всі види розу-

мової діяльності. У створенні наукової теорії особливо важливим є си-

нтез, який забезпечує формулювання понять і категорій. Синтез дослі-

джень дозволяє включати до системи фактів ідеальні моменти, розра-

хунок реальних можливостей, облік закономірностей розвитку й функ-

ціонування явищ. 

Вид синтезу залежить від характеру елементів, що синтезуються, 

способів їх об’єднання та його особливостей. Синтез надає можливість 

об’єднати: частини в єдине ціле; ознаки явища для встановлення їхньої 

видової належності; елементи для визначення їх відносин (основа сис-

темного підходу). 

Необхідність теорії виникає з природного прагнення встановити 

логічний зв’язок між окремими узагальненнями, гіпотезами і виснов-

ками тієї чи іншої галузі дослідження, перейти від індуктивних перед-

бачень до дедуктивних висновків. На ранньому етапі дослідження на-

копичується та аналізується фактичний матеріал, що надає можливість 

для окремих узагальнень, висунення гіпотез і висновків. Оскільки на 

цьому етапі всі форми пізнання виступають опосередковано, то підтве-

рдження чи спростування однієї з них не впливає на інші. 

Подальше завдання – це систематизація результатів, уведення 

більш глибоких принципів, аксіом, постулатів, законів. 

Наукова теорія виникає як закономірне завершення всієї попере-

дньої пізнавальної діяльності в певній галузі. Тому вона включає ті еле-

менти й форми, з якими дослідник мав справу ще на емпіричній  і по-

чатковій стадіях теоретичного пізнання. Оскільки теорія дає відбиток 

досліджуваного об’єкта в його цілісності, окремі поняття, які характе-

ризують його з різних боків, мають бути об’єднані в систему. Для цього 

необхідно піддавати їх раціональній обробці, уводити нові припу-

щення, абстракції, ідеалізації. Це свідчить про те, що виникнення теорії 

– не просто кількісний приріст знань, а якісна зміна, перехід до більш 

глибокого розуміння сутності об’єкта. Створена теорія вирішує цілу 

низку завдань: підтверджує істинність попереднього пізнання, чітко си-

стематизує уявлення про сутність і зв’язки між об’єктами, розширює, 
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поглиблює та уточнює ці уявлення, передбачає нові явища в досліджу-

ваній галузі. У проведенні наукових досліджень обов’язково дотриму-

ються також і методологічних принципів, про які ми скажемо нижче. 

Уся пізнавальна діяльність ґрунтується на відбитті, яке пов’язує 

буття й свідомість. 

Пізнання як складний багатоступеневий процес досягнення іс-

тини включає у себе два рівні: чуттєвий і раціональний. Чуттєве пі-

знання забезпечує безпосередній зв’язок людини з навколишньою дій-

сністю, проникнення її в розмаїття явищ природи. Раціональне пі-

знання ніби доповнює і відбиває чуттєве, сприяє усвідомленню сутно-

сті процесів, розкриває закономірності розвитку і «повертає» нове 

знання до емпіричного рівня у вигляді можливості практичного перет-

ворення і подальшого чуттєвого пізнання. 

Емпіричним називається наукове знання, яке отримано з досвіду, 

шляхом спостереження та експериментально. Результати такого знання 

фіксуються органами чуттів або приладами, які їх заміняють, і дають 

уявлення про якості й відношення досліджуваних явищ. Ці уявлення 

викладаються у вигляді понять, категорій, знакових систем. Емпіричні 

знання – це базис для подальшого розвитку наукового знання. Теоре-

тичні знання відбивають об’єкт на рівні його внутрішніх зв’язків, зако-

номірностей становлення, розвитку та існування. На теоретичному рі-

вні пізнання узагальнює емпіричні дані, встановлює значущість і прак-

тичну цінність тих чи інших методів дослідження, виявляє справжнє 

співвідношення емпіричних даних та існуючих теорій, формулює нові 

узагальнення і висновки в межах теорій, які раніше існували. Супереч-

ність між емпіричним фактом і науковою теорією можлива не лише че-

рез недосконалість теорії, а й тому, що даний факт не відбиває сутності 

досліджуваного об’єкта. Теоретичний рівень пізнання забезпечує пере-

хід від конкретного або конкретно- чуттєвого дослідження до абстрак-

тного, що дозволяє виявити й сформулювати суттєве, головне. Абстра-

гування стало на сучасному рівні розвитку науки одним з головних за-

собів проникнення в сутність явищ навколишньої дійсності. 

Між емпіричним і теоретичним рівнями пізнання немає різкої 

межі, діалектика їх взаємодії виявляється у складному процесі виник-

нення й розв’язання нескінченних суперечностей. У своєму прагненні 

повніше й глибше зрозуміти природу наука накопичує все нові й нові 
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емпіричні дані, які рано чи пізно вступають у протиріччя зі старими 

уявленнями. Навіть розглядаючи науку не в цілому, а лише яку-небудь 

з її галузей, можна виявити суперечність між емпіричними даними і ві-

дповідною теорією. Усунення такої суперечності вимагає нових науко-

вих досліджень. 
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