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ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 

 

МЕТА РОБОТИ – оволодіти знаннями про особливості теоре-

тичних досліджень. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

1.1  Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Підготувати: 

– глосарій: теоретичне пізнання, ідея, наукова ідея, проблема, гі-

потеза, концепція, закон, парадокс, теорія, наукова теорія, аксіома; 

– логіко-структурні схеми: логічна схема побудови аргументації, 

класифікація спостережень у наукових дослідженнях. 

 Скласти звіт по роботі: 

  номер, найменування та мета роботи; 

  глосарій: теоретичне пізнання, ідея, наукова ідея, проблема, гі-

потеза, концепція, закон, парадокс, теорія, наукова теорія, аксіома; 

 логіко-структурні схеми: логічна схема побудови аргументації. 

класифікація спостережень у наукових дослідженнях. 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Що таке теоретичне пізнання?  

1.2.2 Яка структура процесу теоретичного пізнання? 

1.2.3 Процес наукового теоретичного дослідження. 

1.2.4 Мета теоретичних досліджень.  

1.2.5 Які основні завдання теоретичних досліджень? 

1.2.6 Алгоритм теоретичного рівня пізнання. 

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. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

Дати характеристику основних теоретичних методів наукового 

дослідження.  

Підготувати реферативне повідомлення та презентацію на тему: 

«Основні методи теоретичного рівня пізнання». 

 

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 Характеристика основних теоретичних методів науко-

вого дослідження 

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 рі-

вні дослідження використовуються такі загальнонаукові методи:  

• аналіз;  

• синтез;  

• індукція;  

• дедукція;  

• порівняння;  

• формалізація;  

• абстрагування;  

• моделювання. 

Аналіз (з грецького – розкладання) – метод пізнання, який дозво-

ляє розчленовувати предмети дослідження на складові частини (зви-

чайні елементи об’єкта або його властивості і відношення).  Аналіз – 

метод дослідження, який включає вивчення предмета за допомогою ми-

сленого або практичного розчленування його на складові елементи (ча-

стини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення). Кожну із виділе-

них частин аналізують окремо у межах єдиного цілого. Наприклад, ана-

ліз продуктивності праці робітників провадять по підприємству - в ці-

лому і по кожному цеху зокрема. 



5 

 

В загальному, розчленування цілого на складові частини дає мо-

жливість виявити будову досліджуваного об’єкта, його структуру; роз-

членування складного явища на більш прості елементи дозволяє відо-

кремити суттєве від несуттєвого, складне звести до простого. Однією з 

форм аналізу вважається класифікація предметів і явищ (поділ на 

класи, групи, типи і т.і.). 

Синтез (з грец. – поєднання, з'єднання, складання) - метод ви-

вчення об'єкта у його цілісності, у єдиному і взаємному зв'язку його 

частин, тобто, на противагу аналізу, даний метод дає можливість з’єд-

нувати окремі частини чи сторони об’єкта в єдине ціле. У процесі нау-

кових досліджень синтез тісно пов'язаний з аналізом, оскільки дає 

змогу поєднати частини предмета, розчленованого у процесі аналізу, 

встановити їх зв'язок і пізнати предмет як єдине ціле (продуктивність 

праці виробничого об'єднання в цілому). 

Отже, аналіз і синтез – у самому загальному значенні являють со-

бою два взаємопов’язаних процеси уявного чи фактичного розкладання 

цілого на складові частини і об’єднання окремих частин у ціле. Аналіз 

і синтез – взаємозумовлені логічні методи наукового дослідження, що 

виникли на основі практичної діяльності людей, їх досвіду. Аналіз і си-

нтез тісно пов’язані у будь-якому науковому дослідженні. Єдність ана-

лізу і синтезу забезпечує об’єктивне, адекватне пізнання дійсності і ра-

зом з тим відображає єдність протилежностей у відношенні до взає-

мозв’язку одиничного (окремого) і загального. 

Аналіз і синтез бувають: 

 прямий або емпіричний (застосовуються для виділення окремих 

частин об’єкта, знаходження його властивостей, найпростіших вимірю-

вань); 

 зворотний або елементарно-теоретичний (базується на деяких 

теоретичних міркуваннях причинно-наслідкового зв’язку різних явищ 

або дії якої-небудь закономірності; при цьому виділяються і з’єдну-

ються явища, які можна вважати суттєвими, а другорядними знехту-

вати); 

 структурно-генетичний (вимагає виділення в складному явищі 

таких елементів, котрі чинять вирішальний вплив на всі інші сторони 

об’єкта).  
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Індукція – форма  наукового пізнання, логіка якого розгортається 

від конкретного до загального. Тобто, загальне положення виводиться 

логічним шляхом з одиничних суджень. При індуктивному методі дос-

лідження для одержання загальних знань про той чи інший клас пред-

метів необхідно вивчити, окремі складові цього класу та віднайти в них 

істотні ознаки, властиві цьому класу предметів. 

Дедукція – метод  логічного висновку від загального до частко-

вого, тобто спочатку досліджують стан об'єкта в цілому, а потім його 

складових елементів. У навчально-дослідній практиці застосовують 

змістовне доведення, представлене у вигляді звичайних логічних конс-

трукцій, рівень науковості яких відповідає потенціалу молодого дослі-

дника. 

В загальному, справжня наука можлива лише на основі абстракт-

ного мислення, послідовних міркувань дослідника у вигляді суджень і 

висновків. У наукових судженнях встановлюються зв’язки між предме-

тами чи явищами або між їх певними ознаками. Шлях до судження про-

ходить через безпосереднє сприйняття предметів чи явищ, а також їх 

зв’язків. У наукових висновках одне судження змінюється іншим і на 

основі вже існуючих висновків робляться нові. 

Змістом дедукції як методу пізнання є застосування загальних на-

укових положень при дослідженні конкретних явищ. Важливою перед-

умовою дедукції у практиці пізнання є зведення конкретних задач до 

загальних і перехід від розв’язання задачі у загальному вигляді до ок-

ремих її варіантів. Індуктивні умовиводи дають лише вірогідні знання, 

тому що вони ґрунтуються на емпіричних спостереженнях кінцевого 

числа об’єктів. Дедуктивні умовиводи приводять до нового, достовір-

ного знання, тому що їх вихідні посилання дійсні.  

Порівняння  – це процес зіставлення предметів або явищ дійсно-

сті з метою встановлення схожості чи відмінності між ними, а також 

знаходження загального, що може бути властивим двом чи декільком 

об’єктам дослідження. Результатом порівняння є відносна величина, 

яка показує, у скільки разів порівнювана величина більша (менша) за 

базисну, іноді – скільки одиниць однієї величини припадає на 100, на 

1000 і т.д. одиниць іншої, базисної величини. Відзначимо три аспекти 

порівняння. 
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Порівняння з еталоном – нормативом, стандартом, оптимальним 

рівнем. Це стосується виконання договірних зобов'язань, використання 

виробничих потужностей, відповідність стандартам тощо. Такі порів-

няння відіграють важливу роль в аналізі досліджуваних явищ, адже 

будь-яке відхилення відносної величини від 1 чи 100% свідчить про по-

рушення оптимальності процесу.  

Для показників, які не мають визначеного еталона (захворюва-

ність, злочинність тощо), базою порівняння може бути максимальне чи 

мінімальне значення або середній рівень. 

Порівняння в часі. Соціально-економічні явища безперервно змі-

нюються. Протягом певного часу – місяць за місяцем, рік за роком – 

змінюється кількість населення, обсяг і структура виробництва, ступінь 

забруднення довкілля. Для характеристики напряму та інтенсивності 

такого роду змін співвідносяться рівні явища за два періоди чи моменти 

часу. При цьому базою порівняння може бути або попередній, або 

більш віддалений у часі рівень. Якщо значення показника зменшується, 

результат порівняння буде меншим за одиницю. Передумовою обчис-

лення відносних величин динаміки є порівнянність даних за одиницями 

вимірювання (для вартісних показників – порівнянність цін), за мето-

дикою розрахунку показника, за масштабом об'єкта. 

Територіально-просторові порівняння. Найчастіше – це регіона-

льні чи міжнародні порівняння показників економічного розвитку або 

життєвого рівня населення. Вибір бази порівняння довільний. Головне, 

щоб методика розрахунку показників, що порівнюються, була однако-

вою. 

Метод порівняння буде плідним, якщо при його застосуванні ви-

конуються такі вимоги: 

 порівнюватись можуть тільки такі явища, між якими може існу-

вати певна об’єктивна спільність; 

 порівняння повинно здійснюватись за найбільш важливими, 

суттєвими (у плані конкретного завдання) ознаками. 

Порівняння завжди є важливою передумовою узагальнення. Різні 

об’єкти чи явища можуть порівнюватись безпосередньо або опосеред-

ковано через їх порівняння з яким-небудь третім об’єктом (еталоном). 

У першому випадку звичайно одержують якісні результати (більше-
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менше, вище-нижче тощо). Порівняння об’єктів з еталоном дає можли-

вість одержати кількісні характеристики. Таке порівняння називають 

вимірюванням. За допомогою порівняння інформацію про об’єкт мо-

жна одержати двома шляхами: 

 безпосередній результат порівняння (первинна інформація); 

 результат опрацювання первинних даних (вторинна або похідна 

інформація). 

Формалізація – це  метод вивчення різних об'єктів, при якому 

основні закономірності явищ і процесів відображаються в знаковій фо-

рмі, за допомогою формул або спеціальних символів. Формалізація за-

безпечує спільність підходів до вирішення різних завдань, дозволяє фо-

рмувати відомі моделі предметів і явищ, встановлювати закономірності 

між фактами, що вивчаються. Символіка штучної мови (хімія, матема-

тика, економіка) дозволяє чітко і коротко фіксувати певні значення, не 

допускаючи різного тлумачення, що неможливо при користуванні зви-

чайною мовою. 

Абстрагування (в перекладі з лат. означає відволікання) – це уя-

вне відволікання від неіснуючих властивостей предметів, зв’язків і від-

ношень між ними та виділення декількох сторін, які цікавлять дослід-

ника. Абстракція являє собою одну із сторін, форм пізнання, коли від-

бувається перехід від почуттєвого сприймання до уявного образу. Абс-

трагування також може полягати в  уявному створення об'єктів і умов, 

які не існують в дійсності і не можуть бути практично створені. Вона 

дає можливість реальним об'єктам уявно надати гіпотетичних нереаль-

них ознак, що дозволяє вирішити завдання в закінченому виді. Напри-

клад, у різних галузях знань широко застосовують поняття абсолютно 

чорного, абсолютно білого тіла, ідеальної рідини. 

Процес абстрагування проходить два етапи: 

 перший етап – виділення найбільш важливого в явищах і вста-

новлення незалежності або дещо слабкої залежності досліджуваних 

явищ від певних факторів (якщо об’єкт А не залежить безпосередньо 

від фактору Б, то можна відволіктися від останнього як несуттєвого).  

 другий етап – реалізація можливостей абстрагування. Він поля-

гає у тому, що один об’єкт замінюється іншим, більш простим, котрий 

виступає « моделлю»  першого. 
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Абстрагування може застосовуватись до реальних і абстрактних 

об’єктів (таких, що вже раніше пройшли абстрагування). Багатоступін-

часте абстрагування приводить до абстракцій зростаючого ступеня уза-

гальнення. 

Існують деякі види абстракції: 

 ототожнення – утворення понять шляхом об’єднання предме-

тів, пов’язаних відношеннями типу рівності в особливий клас (відволі-

кання від деяких індивідуальних властивостей предметів); 

 ізолювання - виділення властивостей і відношень, нерозривно 

пов’язаних з предметами, і позначення їх певними назвами, що надає 

абстракціям статус самостійних предметів - « надійність» , « техноло-

гічність»  (відмінність між двома першими абстракціями полягає у 

тому, що в першому випадку ізолюється комплекс властивостей 

об’єкта, а у другому – єдина його властивість); 

 конструктивізація  – відволікання від невизначеності меж реа-

льних об’єктів (зупиняється безперервний рух і т.ін.); 

 актуальної нескінченності – відволікання від незавершеності (і 

завершеності) процесу утворення нескінченої множини, від неможли-

вості задати її повним переліком всіх елементів (така множина розгля-

дається як існуюча); 

 потенційної здійсненності – відволікання від реальних меж 

людських можливостей, зумовлених обмеженістю тривалості життя за 

часом та у просторі нескінченність виступає вже як потенційно здійс-

ненна).  

Процес абстрагування є необхідною умовою утворення найрізно-

манітніших понять. Більше того, будь-яке пізнання взагалі пов’язане з 

абстрагуванням. Без них неможливе розкриття сутності досліджува-

ного об’єкта. Розчленування об’єкта і виділення у ньому сутнісних сто-

рін, всебічний аналіз їх у « чистому»  вигляді – все це результат абст-

рагуючої діяльності мислення.  

Метод ідеалізації — конструювання подумки об'єктів, яких немає 

в дійсності або які практично нездійсненні. Мета ідеалізації: позбавити 

реальні об'єкти деяких притаманних їм властивостей і наділити (поду-

мки) ці об'єкти певними нереальними і гіпотетичними властивостями. 

При цьому мета досягається завдяки: 

 багатоступінчастому абстрагуванню; 
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 переходу думки до кінцевого випадку розвитку якоїсь властиво-

сті; 

 простому абстрагуванню. 

Моделювання – непрямий, опосередкований метод наукового 

дослідження об’єктів пізнання (безпосереднє вивчення яких не мож-

ливе, ускладнене чи недоцільне), який ґрунтується на застосуванні мо-

делі як засобу дослідження. Під моделлю розуміють систему, що замі-

щує об’єкт пізнання і являє собою джерело інформації про неї. 

Модель обов'язково повинна мати спільні риси з об'єктом дослі-

дження. Модель відображає основні суттєві сторони явищ чи процесів, 

які відбуваються в об'єкті спостереження. Моделі поділяються на такі 

види: 

 інтуїтивні (виражені на папері); 

 фізичні (макети, муляжі, що дозволяють наочно ілюструвати, 

саме ті процеси,  які мають місце у природі. За допомогою таких моде-

лей можна вивчати вплив окремих параметрів на певний фізичний про-

цес); 

 математичні (дозволяють кількісно досліджувати явища, які 

важко піддаються вивченню за допомогою фізичних моделей); 

 знакові (вираженні мовою, алгоритмами, графічно, математи-

чно); 

 функціональні (описують залежності між входом і виходом сис-

теми); 

 структурні (описують оргструктури систем); 

 природні (являють собою змінені за масштабом об‘єкти дослі-

дження, що дозволяє найбільш повно досліджувати процеси, які проті-

кають за природними умовами). 

Нині моделювання є одним з основних методів сучасного теоре-

тичного дослідження. У процесі розбудови моделі і властивості і самий 

об’єкт дослідження звичайно спрощують (узагальнюють). Чим ближче 

модель до оригіналу, тим краще вона описує об’єкт, тим ефективні-

шими є теоретичні дослідження і тим ближче отримані результати до 

прийнятної гіпотези дослідження. Моделювання дає можливість експе-

риментувати над об'єктом дослідження, (змінювати параметри, вхідні 
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дані, умови і обмеження), з метою вияснення до яких результатів при-

веде зміна окремих підсистем та елементів системи, в загальній сис-

темі. 

Очевидно, що стандартних рекомендацій на вибір і побудову мо-

делей не існує. Головне, що модель повинна відбивати суттєві явища 

того чи іншого процесу. Дрібні чинники, зайва деталізація, другорядні 

явища тощо, лише ускладнюють модель, утруднюють проведення тео-

ретичних досліджень, роблять їх громіздкими, нецільовими. Тому мо-

дель повинна бути оптимальною за своєю складністю, бажано наоч-

ною. Але, головне, модель повинна бути достатньо адекватною, тобто 

описувати закономірності досліджуваного явища з необхідною точні-

стю. 

Отже, метод моделювання передбачає постановку мети, вибір або 

створення моделі, дослідження на моделі об’єкта пізнання, перене-

сення знань з моделі на оригінал завдяки суттєвій подібності і несуттє-

вій відмінності між ними. Для того, щоб побудувати оптимальну мо-

дель, необхідно мати глибокі та всебічні знання не лише за темою дос-

лідження чи у суміжних галузях, але й добре володіти практичними на-

вичками з певних аспектів досліджуваної задачі. 

З методів теоретичного дослідження основним є метод схо-

дження від абстрактного до конкретного. Сходження від абстракт-

ного до конкретного являє собою загальну форму руху наукового пі-

знання, закон відображення дійсності в мисленні. Відповідно до цього 

методу процес пізнання розбивається на два відносно самостійні етапи. 

На першому етапі відбувається перехід від конкретного в дійсно-

сті до його абстрактних визначень. Єдиний об'єкт розчленовується, 

описується за допомогою понять і суджень. Він ніби випаровується, пе-

ретворюючись у сукупність зафіксованих мисленням абстракцій, одно-

сторонніх визначень. 

Другий етап процесу пізнання і є сходження від абстрактного до 

конкретного. Сутність його полягає в русі думки від абстрактних ви-

значень об'єкта до конкретного у пізнанні. На цьому етапі ніби віднов-

люється вихідна цілісність об'єкта, він відтворюється у своїй багатог-

ранності, але вже в мисленні. 

Ці два етапи пізнання дуже взаємозалежні. Сходження від абстра-

ктного до конкретного не можливе без попереднього « анатомування»  



12 

 

об'єкта, без руху від конкретного до абстрактного і навпаки. Таким чи-

ном, розглянутий метод є процесом пізнання, відповідно до якого мис-

лення рухається від конкретного в дійсності до абстрактного в мис-

ленні і навпаки —до конкретного в мисленні. 

 

2.3.2 Особливості логічного та хронологічного підходів при 

проведенні теоретичних досліджень 

Серед великої різноманітності загальнонаукових методів ок-

ремо виділяють історичний і логічний методи дослідження, які дозво-

ляють подумки відтворити досліджуваний об’єкт у всій його об’єктив-

ній конкретності, уявити і зрозуміти його в розвитку. За допомогою ло-

гічного методу дослідник на основі опрацювання, критичного аналізу і 

формулювання своїх пропозицій розвиває існуючі теоретичні уявлення 

або висуває нові теоретичні припущення. 

Логічний метод містить у собі гіпотетичний та аксіоматичний 

підхід. 

Гіпотетичний підхід ґрунтується на розробці гіпотези, тобто 

наукового припущення, що містить елементи новизни та оригінально-

сті. 

Гіпотезу не можна будувати на доведенні очевидних істин. Вона 

завжди передбачає пошук чогось невідомого в науці і практиці. Най-

більш продуктивні гіпотези формулюються, звичайно, у вигляді: « 

Якщо має місце А, то матиме місце й В при виконанні умови С» . Тобто 

формула гіпотези виражається таким чином:  

1. Якщо … (дія, яку необхідно виконати, умова, яку тpеба забез-

печити), … то … (буде досягнуто певний pезультат).  

2. Результат … можна досягти, якщо … виконати умови.  

Вимоги до гіпотези: 

 Повинна пояснювати всі наявні факти і мати значення для 

всього кола явищ, до якого відноситься; 

 Має емпірично перевірятись. Тобто поняття, які включені в гі-

потезу повинні мати емпіричну інтерпретацію. 

Найчастіше на початку проведення наукових досліджень, впро-

ваджується розробка так званої робочої гіпотези (тобто, ще ніяким чи-

ном необґрунтованої гіпотези). Як правило, основна вимога до робочої 
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гіпотези – достатньо повніше пояснити явища і процеси, які досліджу-

валися експериментально та відповідають загальним законам діалек-

тики й природознавства. Такий гіпотетичний підхід широко застосову-

ється і є найбільш поширеним у прикладних науках. Тут гіпотеза скла-

дає суть, методологічну основу, теоретичне передбачення, стрижень 

теоретичних досліджень. Гіпотеза, у такому підході, є керівною ідеєю, 

власне, всього дослідження, вона визначає напрямок і обсяг теоретич-

них розробок. 

Найбільш чітко і повно сформулювати робочу гіпотезу досить 

важко тому, що від того, яким чином сформульована гіпотеза, залежить 

ступінь її наближення до остаточного теоретичного вирішення пробле-

матики, тобто трудомісткість та тривалість теоретичних розробок. Ус-

піх залежить від повноти зібраної інформації, глибини її творчого ана-

лізу, цілеспрямування методичних висновків за результатами аналізу, 

чітко сформульованих цілей і задач дослідження, досвіду та ерудиції 

науковця. 

Але в останні часи все більшого значення набувають дослі-

дження з питань прогнозування, економічного обґрунтування, органі-

зації виробництва, що відбиває комплексний характер складних сис-

тем. Оптимізація структури підприємств, інформаційні та інші керуючі 

процеси займають головне місце саме в тих дослідженнях, які обумов-

лені використанням ЕОМ. 

У прикладних науках основним методом теоретичних дослі-

джень є саме гіпотетичний. Його методологія містить у собі: 

• вивчення фізичної, хімічної, економічної та іншої сутності до-

сліджуваного явища за допомогою описаних вище засобів пізнання; 

• формулювання гіпотези й упорядкування розрахункової схеми 

(моделі) дослідження; 

• вибір математичного методу дослідження моделі та її ви-

вчення; 

• аналіз теоретичних досліджень і розробка теоретичних поло-

жень. 

Визначення фізичної, економічної та іншої сутності досліджува-

ного явища (або процесу) складає основу теоретичних розробок. Ре-

зультатом такого дослідження повинно бути багатобічне висвітлення 
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суті процесу, яке базується на конкретних законах фізики, хімії, біоло-

гії, політекономії тощо. Для цього дослідник повинен визначити класи-

чні закони природничих та гуманітарних (суспільних) наук і вміти їх 

використовувати стосовно до робочої гіпотези наукового дослідження. 

Основою аксіоматичного методу є очевидні положення (аксі-

оми), прийняті без доведення. За цим методом теорія розробляється на 

основі дедуктивного принципу. Більш широке поширення такий підхід 

має у теоретичних науках (наприклад, математиці). 

Аксіоматичний метод – це метод теоретичного дослідження та 

побудови наукової теорії, за яким деякі її твердження приймаються як 

вихідні аксіоми, а всі інші положення виводяться з них шляхом мірку-

вання за певними логічними правилами. 

До системи знання, яка будується на основі аксіоматичного ме-

тоду, ставляться такі вимоги: 

1) вимога несуперечливості, згідно з якою у системі аксіом не 

може бути однозначно виведене будь-яке положення разом з його запе-

реченням; 

2) вимога повноти, за якою будь-яке положення, яке можливо 

сформулювати в даній системі аксіом, можна і довести або заперечити 

в даній системі; 

3) вимога незалежності аксіом, за якою будь-яка аксіома не має 

виводитися з інших аксіом системи. 

Досить цікавою і складною є проблема істинності аксіоматично 

побудованого знання. Необхідною умовою його істинності є внутрішня 

несуперечливість. Але вона свідчить лише про те, що теорія правильно 

побудована, а не про те, що вона істинна. Аксіоматичне побудована те-

орія може бути істинною лише в тому випадку, коли істинні і самі ак-

сіоми, і ті правила, за допомогою яких одержані всі решта положень 

теорії. 

Аксіоматичний метод сприяє: 

1) точному визначенню наукових понять та відповідному вжи-

ванню їх; 

2) точному та чіткому міркуванню; 

3) упорядкуванню знання, виключенню з нього зайвих елемен-

тів, усуненню двозначностей та суперечностей. 
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Аксіоматичний метод всебічно раціоналізує побудову та органі-

зацію наукової теорії, наукового знання в цілому. В загальному, логіч-

ний та хронологічний підходи поєднані між собою тому, що кожне кон-

кретне знання, яке отримане за допомогою логіки, повинно розгляда-

тися в історичному аспекті. 

Історичний метод надає можливість для всебічного дослі-

дження явищ і подій у хронологічній послідовності, щоб відкрити їх 

внутрішні зв’язки та закономірності розвитку. Основна мета такого до-

слідження полягає у виявленні внутрішніх і зовнішніх зв'язків, законо-

мірностей, протиріч. Такий метод дослідження використовується пере-

важно у гуманітарних (наприклад, соціальних, суспільних) і, головним 

чином, в історичних науках. У прикладних науках історичний метод 

застосовується при вивченні основних етапів розвитку та формування 

тих або інших галузей науки і техніки. 

 

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. Логічна схема побудови аргументації – логіко-структурна 

схема. 

4. Класифікація спостережень у наукових дослідженнях – логіко-

структурна схема. 

5. Реферативне повідомлення. 

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

бораторного заняття. 

 

2.6 Контрольні запитання 

2.6.1 Що таке теоретичне пізнання?  

2.6.2 Яка структура процесу теоретичного пізнання? 

2.6.3 Процес наукового теоретичного дослідження. 

2.6.4 Мета теоретичних досліджень.  

2.6.5 Які основні завдання теоретичних досліджень? 

2.6.6 Алгоритм теоретичного рівня пізнання. 

2.6.7 Дати характеристику основних теоретичних методів науко-

вого дослідження. 

2.6.8 В чому полягають особливості логічного та хронологічного 

підходів при проведенні теоретичних досліджень. 
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Додаток А 

 

А.1 Теоретичне пізнання 

Теоретичне пізнання – це відображення внутрішніх зв’язків і за-

кономірностей становлення, розвитку та існування об’єктів, які з’ясо-

вуються шляхом раціонального опрацювання даних емпіричного дос-

лідження. Теоретичний рівень пізнання (рис. А.1) забезпечує перехід 

від конкретного або конкретно-почуттєвого дослідження до абстракт-

ного, що дає можливість виявити і сформулювати суттєве, головне. 

 

 
Рис. А.1 – Структура процесу теоретичного пізнання 



19 

 

Абстрагування на теоретичному рівні пізнання є одним із голов-

них способів проникнення в сутність явищ навколишньої дійсності. Те-

оретичний спосіб пізнання пов’язують із змістовим узагальненням 

об’єктів дослідження. В основі узагальнення лежить аналіз, спрямова-

ний на виділення основи, властивої для різноманітних явищ. Встанов-

лено, що на теоретичному рівні пізнання дослідник моделює явища, що 

вивчаються, аналізує умови, за яких вони протікають, узагальнює ем-

піричні дані, визначає практичну цінність тих чи інших методів дослі-

дження. 

Теоретичне пізнання виникло на етапі розвитку людства, коли ві-

дбувся суспільний розподіл праці, тобто відокремлення розумової 

праці від фізичної й перетворення розумової праці на відносно самос-

тійну сферу діяльності. 

Теоретичне пізнання – це самостійна, цілеспрямована діяльність, 

яка складається з таких компонентів: 

 пізнавальної діяльності спеціально підготовлених груп людей, 

які досягли певного рівня знань, навичок, розуміння, виробили відпо-

відні світоглядні та методологічні настанови; 

 об`єктів пізнання; 

 предмета пізнання; 

 особливих методів та засобів пізнання; 

 сформованих логічних форм пізнання та мовних засобів; 

 результатів пізнання, що виражаються в законах, теоріях, науко-

вих гіпотезах; 

 цілей, що спрямовані на досягнення істинного знання. 

У теоретичному пізнанні головна роль належить раціональному 

мисленню. Крім його основних форм (поняття, судження, умовивід), 

які функціонують і на донауковому рівні пізнання, створюються і на-

бувають відносної самостійності такі форми та засоби, як ідея, про-

блема, гіпотеза, концепція, закон, теорія. 

Ідея – відображає зв`язки та закономірності дійсності й спрямована 

на її перетворення, а також поєднує істинне знання про дійсність і 

суб`єктивну мету її перетворення. 
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Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явища без проміжної аргуме-

нтації, без усвідомлення всієї сукупності зв`язків, на основі яких ро-

биться висновок. Вона базується на набутих знаннях, але розкриває ра-

ніше не виявлені закономірності. Свою специфічну матеріальність ідея 

знаходить у гіпотезі. 

Проблема – це форма та засіб наукового пізнання, в яких поєдну-

ються два змістовних елементи: знання про незнання і передбачення 

можливості наукового відкриття. 

Гіпотеза – це форма та засіб наукового пізнання, за допомогою 

яких формується один з можливих варіантів розв`язання проблеми, іс-

тинність якого ще не з`ясована і не доведена.  

Гіпотеза – це припущення про причину, яка викликає даний на-

слідок. В основі гіпотези завжди лежить припущення, достовірність 

якого на певному рівні науки і техніки не може бути підтверджена. 

Існують певні правила висування гіпотези: 

 відповідність гіпотез фактам, яких вона стосується; 

 з багатьох висунутих гіпотез найбільш придатною є та, яка по-

яснює більшу кількість фактів; 

 для пояснення серії фактів зв’язок гіпотез із ними мусить бути 

найтіснішим; 

 гіпотези, які знаходяться у протиріччі, не можуть бути однора-

зово істинними; 

 висуваючи гіпотези, потрібно усвідомлювати імовірність їх ви-

сновків. 

Якщо гіпотеза узгоджується з фактами, що спостерігаються, то в 

науці її називають теорією або законом. З накопиченням нових фактів 

одна гіпотеза може бути замінена іншою лише у тому випадку, коли ці 

нові факти не можна пояснити попередньою гіпотезою або вони супе-

речать їй. При цьому часто попередня гіпотеза не відкидається повні-

стю, а тільки виправляється й уточняється. В ході уточнення і виправ-

лення гіпотеза перетворюється на закон. 

Концепція – це форма та засіб наукового пізнання, яка є способом 

розуміння, пояснення, тлумачення основної ідеї теорії. Це науково об-

ґрунтований та в основному доведений вираз змісту майбутньої теорії, 

який ще не є логічною системою точних наукових понять. 
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Закон – це внутрішньо суттєвий зв`язок між явищами, який обу-

мовлює їх необхідний закономірний розвиток. Закон виявляє визначе-

ний стійкий зв`язок між явищами або властивостями матеріальних 

об`єктів. 

Закон носить об’єктивний характер і існує незалежно від свідомо-

сті людей. Пізнання законів становить головне завдання науки і висту-

пає основою перетворення людьми природи і суспільства. 

Існують три основні групи законів: 

• специфічні або часткові; 

• загальні для великих груп, явищ (закон відповідності розвитку 

продуктивних сил виробничих відносинам); 

• загальні або універсальні (наприклад, закони діалектики). 

Між загальними і частковими законами існує діалектичний взає-

мозв’язок: загальні закони діють через часткові, а часткові є проявом 

загальних. 

Парадокс (у широкому розумінні) – це твердження, що різко ро-

зходиться зі загальноприйнятим, заперечує те, що вважається «безумо-

вно правильним». 

Парадокс (у вузькому розумінні) – це протилежні твердження, 

для кожного з яких є переконливі аргументи. Парадоксальність є хара-

ктерною рисою сучасного наукового пізнання світу. Наявність парадо-

ксів свідчить про неспроможність існуючих теорій та необхідність по-

дальшого їх удосконалення. Виявлення і вилучення парадоксів стало в 

сучасній науці звичайною справою. Основні їх шляхи такі: 

– усунення помилок у логіці доведень; 

– удосконалення вихідних міркувань у певній системі знань. 

Теорія (від лат. theoreo – розглядаю) – система узагальненого 

знання, тлумачення тих чи інших явищ дійсності. Теорія є уявним  ві-

дображенням і відтворенням реальної дійсності. Вона виникає у ре-

зультаті узагальнення пізнавальної діяльності й практики. Це узагаль-

нений досвід у свідомості людей. 

Наукова теорія – система достовірних, глибоких та конкретних 

знань про дійсність, що має струнку логічну структуру та дає цілісне 

уявлення про об`єкт. Загалом процес наукового теоретичного дослі-

дження можна розділити на такі етапи (рис. А.2): 
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Рис. А.2 – Процес наукового теоретичного дослідження 

 

Структуру теорії формують принципи, аксіоми, закони, су-

дження, положення, поняття, категорії й факти. 

Під принципом у науковій теорії розуміють найабстрактніше ви-

значення ідеї (початкова форма систематизації). Принцип – це правило, 

що виникає у результаті суб`єктивно обдуманого досвіду людей. Вихі-

дні положення наукової теорії називають постулатами, або аксіомами. 

Аксіома (постулат) – це положення, яке береться за вихідне для 

певної теорії й з якого формують усі наступні пропозиції й висновки 

теорії за попередньо фіксованими правилами. У сучасній логіці й мето-

дології науки постулат і аксіома завжди використовуються як еквівале-

нтні. 

Теорія є найбільш розвинутою формою узагальненого наукового 

пізнання. Вона містить не тільки знання основних законів, а й пояс-

нення фактів на їх основі. Теорія дозволяє відкривати нові закони і пе-

редбачати майбутнє. 
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Теоретичний рівень пізнання представляє собою як би розріз дос-

ліджуваного об’єкта під певним кутом зору, заданим світоглядом дос-

лідника. Він будується з цільовою спрямованістю на пояснення 

об’єктивної реальності і його головною задачею є опис, систематизація 

і пояснення усієї безлічі даних емпіричного рівня. 

Теоретичний рівень відрізняється від емпіричного тим, що на 

ньому відбувається наукове пояснення фактів, отриманих на емпірич-

ному рівні. На цьому рівні формуються конкретні наукові теорії і він 

характеризується тим, що в ньому оперують з інтелектуально контро-

льованим об’єктом пізнання, в той час як на емпіричному рівні – з реа-

льним об’єктом. Значення його в тому, що він може розвиватися як би 

сам по собі, без прямого контакту з дійсністю. Природно, що вихідні 

принципи повинні співвідноситися з дійсністю. 

Теоретичний рівень пізнання характеризується зіставленням, по-

будовою і розвитком наукових гіпотез і теорій, формулюванням зако-

нів і виведенням з них логічних наслідків для застосування теоретич-

них знань на практиці. 

Теоретичний рівень є найвищим рівнем наукового пізнання. На 

цьому рівні особливо важливе значення мають ідеалізація і уявний екс-

перимент. 

Уявний експеримент є аналогом матеріального. В процесі уяв-

ного експерименту об’єкт дослідження перетворюється і виступає як 

ідеалізований предмет, як результат абстракції. 

Ідеалізація завжди є і продуктом і результатом діяльності, резуль-

татом уявного конструювання і вихідним пунктом теоретичного мис-

лення. 

Схему теоретичного рівня пізнання можна представити таким чи-

ном (рис. А.3). 

Представлена схема дозволяє визначити основні характеристики 

теоретичного пізнання: 

 об’єкт пізнання визначається цілеспрямовано під впливом внут-

рішньої логіки розвитку науки або нагальних вимог практики; 

 предмет пізнання ідеалізовано на основі уявного експерименту і 

конструювання; 
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 пізнання здійснюється в логічних формах, під якими розумі-

ється спосіб зв’язку елементів, що входять у зміст уявлення про пред-

метний світ. 

 

 
 

Рис. А.3 –  Алгоритм теоретичного рівня пізнання 

 

Логічні форми є відображенням світу, підсумком фіксації повто-

рюваних відносин речей, зафіксованих у людській практиці. 

Філософські методи. Роль філософії у науковому пізнанні зумо-

влена наявністю двох крайніх моделей, що склалися у вирішенні цього 

надзвичайно складного питання, серед яких: 

 умоглядно-філософський підхід (натурфілософія, філософія іс-

торії та ін.), суть якого полягає у прямому виведенні вихідних принци-

пів наукових теорій безпосередньо з філософських принципів, окрім 

аналізу матеріалу даної науки; 
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 позитивізм, згідно якого «наука сама собі філософія». Роль фі-

лософії у частковому науковому пізнанні або абсолютизується, або, на-

впаки, принижується аж до повного заперечення. І хоча обидві моделі 

мали певні позитивні результати, згоди між ними не було досягнуто. 

Як показує історія пізнання і самої філософії, в її впливі на процес 

розвитку науки та її результати, можуть бути виділені такі основні 

характерні моменти: 

 Інтегративна функція філософії, що являє собою системне, цілі-

сне узагальнення та синтез різноманітних форм пізнання, практики, 

всього людського досвіду. 

 Критична функція філософії, що спрямована на всі сфери люд-

ської діяльності. При цьому критика має носити конструктивний хара-

ктер, з пропозицією нового рішення, а відсутність контструктивно-кри-

тичного підходу межує з апологетикою. 

 Філософія розробляє певні моделі реальності, крізь призму яких 

вчений дивиться на свій предмет дослідження, і дає узагальнюючу ка-

рти світу в його універсально-об’єктивних характеристиках. 

 Філософія озброює дослідника знанням загальних закономірно-

стей самого пізнавального процесу в його цілісності й розвитку, в єд-

ності всіх його рівнів. 

 Філософія дає науці найбільш загальні методологічні принципи, 

що формулюються на основі певних категорій. Звідси, принципи філо-

софії реально функціонують в науці у вигляді загальних регулятивів, 

універсальних норм, що формують у своїй сукупності методологічну 

програму найвищого рівня. 

 Вчений отримує від філософії певні світоглядні ціннісні наста-

нови та смисложиттєві орієнтири, а сама філософія певним чином впли-

ває на наукове пізнання на всіх його стадіях, особливо при побудові 

фундаментальних теорій. 

Філософські методи не завжди прямо проявляють себе у наукових 

дослідженнях, оскільки можуть застосовуватися як свідомо, так і сти-

хійно. Однак у будь-якій науці наявні елементи всезагального зна-

чення, такі як закони, категорії, поняття, причини тощо, які і роблять 

будь-яку науку так званою «прикладною логікою». 

Філософські методи – це не жорстко фіксовані регулятиви, а сис-

тема «м’яких» принципів, операцій, прийомів, що носять всезагальний, 
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універсальний характер, тобто знаходяться на вищих «поверхах» абст-

рагування. Тому філософські методи не описуються у чітких термінах 

логіки та експерименту, не піддаються математизації та формалізації. 

Вони задають лише найбільш загальні регулятиви дослідження, його 

генеральну стратегію, але не заміняють спеціальні методи і не визнача-

ють остаточний результат пізнання прямо і безпосередньо. 

Гіпотетико-дедуктивний метод – це метод наукового пі-

знання, сутність якого полягає у створенні системи дедуктивно пов’яза-

них між собою гіпотез, з яких виводяться твердження щодо емпіричних 

фактів. Звідси, метод ґрунтується на виведені (дедукції) умовиводів з 

гіпотез та інших посилань, істинне значення яких невідоме. А це озна-

чає, що умовивід, отриманий на основі даного метода, буде мати лише 

вірогіднійсний характер. З логічної точки зору гіпотетико-дедуктивний 

метод являє собою ієрархію гіпотез, ступінь абстрактності й спільності 

яких збільшується по мірі віддаленості від емпіричного базису. 

Сходження від абстрактного до конкретного – це метод теоре-

тичного дослідження і викладу, який полягає у русі наукової думки від 

вихідної абстракції (однобічне, неповне знання) через послідовні етапи 

поглиблення і розширення пізнання до результату – цілісному відтво-

ренню у теорії предмета, що досліджується. Передумовою даного ме-

тода є сходження від чуттєво-конкретного до абстрактно- го, виокрем-

лення у мисленні окремих сторін предмета та їх «закріплення» у відпо-

відних абстрактних визначеннях. Рух пізнання від чуттєво-конкретного 

до абстрактного – це і є рух від одиничного до загального, тут доміну-

ють такі логічні прийоми як аналіз та індукція. 

Часткові методи наук (внутрішньо- та міждисциплінарні). 

Вони застосовуються в кожній окремій галузі знання, в кожній науко-

вій дисципліні. Хоча чітко «прив’язати» конкретні способи дослі-

дження саме до певної дисципліни дуже важко, хоч кожна з них і має 

відносно своєрідний методологічний інструментарій. Поглиблення вза-

ємозв’язків наук призводить до того, що результати, прийоми і методи 

одних наук все більш широко використовуються в інших, наприклад, 

застосування фізичних та хімічних методів у біології та медицині. Це 

породжує проблему методів міждисциплінарного дослідження. Засто-

сування методу однієї науки в інших галузях знання здійснюється в 

міру того, що їх об’єкти підпорядковуються законам цієї науки. При 
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цьому метод, характерний для однієї галузі знання, діє в інших вже як 

підпорядкований. 

Так, всі природничі науки, мають два основних загальнонаукових 

методи отримання фактів: метод спостереження і метод експерименту. 

Кожен з цих методів має ряд модифікацій, що уточнюють, але не міня-

ють його сутності. 

Розрізнюють такі види спостереження: зріз (короткотривале спо-

стереження), лонгітюдинальне (довготривале, іноді багаторічне спо-

стереження за окремою групою), суцільне (досліджуються представ-

ники всієї групи, яка вивчається), вибіркове (шляхом представницької 

вибірки) та включене спостереження (коли спостерігач стає членом до-

сліджуваної групи). Щодо експерименту, то виділяють два його різно-

види: природний та лабораторний. 

Щодо спеціальних методів наукового дослідження, то у психоло-

гії застосовується, наприклад, метод аналізу продуктів діяльності. 

Продуктами діяльності людей є створені ними різні речі, написані 

книги, листи, винаходи тощо. За ними можна певною мірою судити про 

особливості діяльності, що призвела до їх створення, і включених у цю 

діяльність психічних процесів. 

 

А.2 Методика теоретичних досліджень 

Теоретичні дослідження є обов’язковою складовою будь-якого 

наукового дослідження. Об’єм і глибина досліджень по цьому важли-

вому розділу визначаються з урахуванням відповідної наукової спеціа-

льності, а також можливостей самого дослідника і його здібностей. 

Теоретичні дослідження ґрунтуються на аксіомах, законах, прин-

ципах, постулатах та теоремах, тобто на логічних побудовах, які сфор-

мульовані в результаті розвитку науки та освіти протягом тривалої іс-

торії людства. Їх значимість полягає в тому, що вони виключають не-

обхідність повторення попередньо пройдених людством етапів з нако-

пичення досвіду і нового отримання даних тих експериментальних до-

сліджень які слугували підґрунтям для встановлення вищеперерахова-

них логічних побудов. 

Метою теоретичних досліджень є з`ясування в процесі синтезу 

знань суттєвих зв`язків між досліджуваним об`єктом і зовнішнім сере-
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довищем, пояснення й узагальнення результатів експериментальних до-

сліджень та виявлення загальних закономірностей з їх наступною фор-

малізацією. 

Теоретичне дослідження завершується розробленням теорії, що 

не обов`язково пов`язана із побудовою її математичного апарату. Тео-

рія проходить у своєму розвитку різні стадії – від якісного пояснення і 

кількісного вимірювання процесів до їх формалізації – і може бути 

представлена як у вигляді правил, так і у вигляді математичних рівнянь. 

Основні завдання теоретичних досліджень: 

 узагальнення результатів дослідження, виявлення загальних за-

кономірностей шляхом оброблення та інтерпретації дослідних даних; 

 поширення результатів дослідження на низку подібних об`єктів 

без повторення всього обсягу досліджень; 

 підвищення надійності експериментального дослідження 

об`єкта (пояснення параметрів і умов спостереження, точності вимірю-

вань). 

Теоретичні дослідження передбачають такі етапи вико-

нання: 

 аналіз фізичної суті процесів, явищ; 

 формулювання гіпотези дослідження; 

 побудова (розробка) фізичної моделі; 

 проведення математичного дослідження; 

 аналіз теоретичних рішень; 

 формулювання висновків. 

Якщо не вдається виконати математичне дослідження, то форму-

люється математичне дослідження в словесній формі з використанням 

графіків, таблиць та ін.  У технічних науках необхідно прагнути до за-

стосування математичної формалізації висунутих гіпотез і висновків. 

Процес виконання теоретичних досліджень складається із декіль-

кох стадій. Перша стадія – оперативна, яка включає перевірку можли-

востей усунення технічних суперечностей, оцінку вірогідних змін у се-

редовищі, що оточує об`єкт, аналіз можливості переносу вирішення за-

вдання з інших галузей знань, застосування «зворотного» рішення. 
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Друга стадія – синтезна, в процесі якої визначається вплив зміни од-

нієї частини об`єкта на побудову інших його частин, а також необхідні 

зміни тих об`єктів, що працюють разом із цим об`єктом. Оцінюються 

можливості застосування зміненого об`єкта в нових умовах та знайде-

ної технічної ідеї для розв`язання інших задач. 

Виконання перших двох стадій дає можливість приступити до 

стадії постановки завдання, в процесі якого визначається кінцева мета 

розв`язання завдання, перевіряється можливість досягнення тієї ж мети 

іншими (можливо, більш простими) шляхами, обирається найефектив-

ніший спосіб розв`язання завдання та визначаються потрібні кількісні 

показники. Після цього, за необхідності, уточняються вимоги до конк-

ретних умов практичної реалізації одержаного розв`язку завдання. 

Аналітична стадія включає визначення ідеального кінцевого 

результату; виявляються перешкоди, які заважають отримати ідеаль-

ний результат, та їх причини; визначаються умови, які забезпечують 

отримання ідеального результату з метою виявлення, за яких умов зни-

кне «перешкода». 

Постановка завдання є найважливішою частиною теоретичних 

досліджень. Розв`язання теоретичних завдань повинно носити творчий 

характер. Творчі рішення – це, по суті, розрив звичних уявлень і пог-

ляд на явище з іншої точки зору. Необхідно підкреслити, що власні тво-

рчі думки (оригінальні рішення) виникають частіше тоді, коли більше 

сил, праці, часу витрачається на постійне обдумування шляхів 

розв`язання теоретичного завдання, чим глибше науковець займається 

дослідницькою роботою. Окрім наведених вище методів, часто викори-

стовують й інші, логічні методи і правила, які мають нормативний ха-

рактер. До них належать правила висновку, утворення складних понять 

із простих та ін. Спеціальними принципами побудови теорій служать 

також принципи формування аксіоматичних теорій, критерії несупере-

чності, повноти і незалежності систем, аксіом та гіпотез тощо. 

Основною метою теоретичних досліджень є розв’язок таких за-

дач: 

 вивчення фізичної природи досліджуваних об’єктів, явищ та 

процесів; 

 побудова принципових моделей цих об’єктів досліджень в ці-

лому чи по окремих характеристиках; 
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 порівняння можливих еквівалентних моделей досліджуваного 

об’єкта; 

 побудова розрахункових моделей функціонування об’єкта; 

 розв’язок задач аналізу, синтезу та оптимізації параметрів 

об’єкта дослідження. 

До основних загальнонаукових методів, які використовуються на 

теоретичному рівні дослідження, можуть бути віднесені методи: ана-

лізу та синтезу, індукції і дедукції, сходження від абстрактного до 

конкретного, ідеалізації та формалізації, аксіоматичний метод, си-

стемний підхід. 
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