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Лабораторна робота №2 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Мета роботи – оволодіти знаннями про методичні основи нау-

кового дослідження, основні принципи загальнонаукових дослі-

джень та основи системного дослідження. 

 

1 Вказівки з самопідготовки до роботи  

1.1 Завдання для самостійної підготовки 

Підготувати: 

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

досліджень, об'єкт спостереження, практичне значення, теорія, нау-

кова новизна, гіпотеза, експеримент, методи науки, наука, наукова 

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

бота, фундаментальні 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, нау-

кова новизна, гіпотеза, експеримент, методи науки, наука, наукова 

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

бота, фундаментальні 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 зна-

чення, теорія, наукова новизна, гіпотеза, експеримент, методи науки, 

наука, наукова діяльність, науковий результат, наукові факти, нау-

ково-дослідна робота, фундаментальні наукові дослідження? 

1.2.2 Які існують методи дослідження?  

1.2.3 Становлення наукової теорії. 

 

1.3 Рекомендована література 

1. Адаменко М. І., Бейлін М. В. Основи наукових дослі-

джень. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с. 
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2. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та 

організація наукових досліджень: навчальний посібник. Дніпропет-

ровськ: Системні технології, 2008.  264 с. 

3. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчаль-

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

 

ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

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'єктив-

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

думка розвивається не випадковими стрибками, а підпорядкована 

певним законам логіки. Окремі закони розкриваються через узагаль-

нення історії науки, аналізу особливостей її поступального руху і ві-

дображають відносну самостійність науки, її особливу якість, тоді як 

загальні закони пов'язують науку з практикою та іншими науками і 

явищами. Якщо закони філософії відображають найбільш загальні 

риси економічних відносин, то закони економіки – їх специфічні 

риси. При цьому останні включають категорії філософії та специфі-

чні риси економічної дієвості. Розглядаючи закони і категорії філо-

софії та економічної теорії, можна стверджувати, що вони станов-

лять цілісну систему у розвитку суспільства. 

Поєднання природних законів і закономірностей із законами 

економіки виявляється у підприємницькій діяльності в умовах рин-

кових 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 рослинниц-

тва. До них, зокрема, відносять закони: рівнозначності і незалежно-

сті процесів життя рослин, факторів обмеження, оптимуму зворот-

ності, плодозміни та ін. Сутність закону рівнозначності та незалеж-

ності процесів життя рослин полягає у тому, що неможливо один не-

обхідний для рослин фактор (вода, тепло, світло) замінити іншим. 

Згідно з законом обмежуючого фактору рівень урожайності завжди 

визначається фактором, який міститься у мінімумі, і скільки б не зро-

стала величина інших факторів, урожайність не збільшуватиметься. 

Закон оптимуму полягає у дотриманні найбільш раціонального спів-

відношення між вологою і речовинами живлення, що створює умови 
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для повного розвитку рослим. Згідно із законом зворотності, рос-

лини за вегетаційний період споживають із ґрунту речовини жив-

лення, які потім необхідно повернути ґрунту. Закон плодозміни по-

лягає у плодозміні культур на полях у просторі і часі, тобто дотри-

манні 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 

(вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів при-

роди 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-

технічні (прикладні) результати. Вчений є основним суб’єктом нау-

кової і науково-технічної діяльності 

Знання – перетворений практикою результат пізнання дійсно-

сті. 

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 

чином 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 

науки, проведенні наукових досліджень. Під методологією науки пе-

реважно розуміється вчення про науковий метод пізнання або сис-

тема наукових 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, част-

кових прийомів і засобів наукового пізнання, наприклад, методоло-

гія управління, методологія ціноутворення тощо, але в цьому разі до-

цільніше говорити про методику пізнання і дій.  

Методологічна основа – це науковий фундамент, з позиції 

якого дається пояснення основних наукових явищ і розкриваються 

їх закономірності. Під методологічною основою наукового дослі-
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дження треба розуміти основні, вихідні положення, на яких воно ба-

зується. Методологічні 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 пізнання), а й від того, якими способами, прийо-

мами і засобами здійснюється 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 су-

купністю методів і засобів, спрямованих на вирішення поставлених 

проблем. 

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 ме-

тодів, прийомів та способів для проведення будь-якого дослідження. 

Свідоме застосування науково обґрунтованих методів слід розгля-

дати як найсуттєвішу умову отримання нових знань. Дослідник, який 

добре знає методи дослідження і можливості їх застосування, витра-

чає менше зусиль і працює успішніше, ніж той, хто у своєму дослі-

дженні спирається 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 фа-

ктичним (емпіричним) матеріалом. Основне призначення методики 

дослідження полягає у тому, щоб на основі відповідних принципів 

(вимог, умов, обмежень, приписів тощо) забезпечити успішне вирі-

шення визначених 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 предме-

том пізнання – досліджувані з певною метою властивості, ставлення 

до об'єкта.  

Об'єктом наукового дослідження є навколишній матеріальний 

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

залежно від нашої свідомості, відбираються відповідно до мети дос-

лідження.  
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Предметом дослідження є досліджувані з певною метою влас-

тивості, характерні для наукового пізнання, це визначення певного 

«ракурсу» дослідження як припущення про найсуттєвіші для ви-

вчення обраної 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 – на-

бір 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, 

історичні 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 практи-

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

– наукові теми (складові частини проблеми або визначене коло 

наукових 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 по-

дальший розвиток. 

Метою наукового дослідження є всебічне, достовірне вивчення 

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

лених 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, 

містити в узагальненому вигляді очікувані результати та наукові за-

вдання. 
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Завдання дослідження – це конкретні наукові питання, які ви-

магають рішення в процесі дослідження і ведуть до досягнення мети 

роботи, поетапного вирішення поставленої проблеми, перевірки 

сформульованої гіпотези. 

Фундаментальні наукові дослідження – це наукова теорети-

чна та/або експериментальна діяльність, спрямована на здобуття но-

вих знань про закономірності розвитку та взаємозв’язку природи, су-

спільства, людини. Завданням фундаментальних наук є пізнання за-

конів, що управляють поведінкою і взаємодією базисних структур 

природи і суспільства. Сфера проведення фундаментальних дослі-

джень включає багато 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 Землю (геологія, геофізика, фізика атмосфери, 

води і суші); соціальні науки. Фундаментальні дослідження можуть 

поділятися на вільні (чисті) і цілеспрямовані. Перші, як правило, ма-

ють індивідуальний характер і очолюються визнаним вченим–керів-

ником роботи. Характерною особливістю цих досліджень є те, що 

вони наперед не визначають певних цілей, але в принципі спрямо-

вані на отримання нових знань і більш глибоке розуміння навколи-

шнього світу. Цілеспрямовані дослідження мають відношення до пе-

вного об’єкта і проводяться з метою розширення знань про глибинні 

процеси і явища, що відбуваються в природі, суспільстві, без ураху-

вання можливих галузей їх застосування. 

Пошукові дослідження – пошук шляхів створення нової техно-

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

ментальних досліджень. 

Прикладні дослідження – розв`язують завдання ідентифікації 

та оптимізації й спрямовані на досягнення конкретної, раніше визна-

ченої, практичної мети. 

Промислові дослідження – виконуються безпосередньо на ви-

робництві. Коли з числа наведених вище завдань визначено тип за-

вдання науково-дослідної роботи, тоді можна ґрунтовно розробляти 

план послідовного виконання досліджень. 

Підхід – комплекс парадигматичних, синтагматичних і прагма-

тичних структур і механізмів, який характеризує конкуруючі між со-

бою стратегії діяльності людей. 

Поняття «дослідницький підхід» має два значення: 
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 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 під-

ходи). 

Критерій – якісна сторона отриманого результату, досягнення 

мети. 

Критеріями оцінки достовірності результатів теоретичного до-

слідження є: 

 предметність – вся сукупність понять і положень науко-

вої теорії 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 супере-

чити один одному; 

 інтерпретованість – теорія повинна мати емпіричний 

зміст, має передбачати змістовну інтерпретацію формальних резуль-

татів; 

 перевіряємість – встановлення відповідності змісту поло-

жень теорії властивостям і стосункам реальних об’єктів; 

 достовірність – встановлення істинності основних поло-

жень теорії. 

Названі критерії дозволяють оцінити результати теоретичного 

дослідження після його завершення. Проте, остаточним критерієм 

достовірності наукової теорії є її реалізація в масовій практиці. 

Критерії достовірності результатів емпіричного дослідження 

різні, 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. 
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Для емпіричного рівня пізнання характерне використання таких 

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

мірювання і опис. 

Спостереження – система фіксації і реєстрації властивостей і 

зв’язків досліджуваного об’єкта. 

Пізнавальні можливості методу спостереження залежать від ха-

рактеру і інтенсивності чуттєвого сприйняття особливостей об’єкта 

спостереження, умов спостереження, досконалості вимірювань. При 

сприятливих умовах цей метод забезпечує досить велику і різнобі-

чну інформацію для формування і фіксації наукових фактів. 

Функції методу спостереження: фіксація і реєстрація інформа-

ції та попередня класифікація фактів. 

Експеримент – це система пізнавальних операцій, яка здійсню-

ється щодо об’єктів, поставлених в такі умови (спеціально створю-

вані), які повинні сприяти виявленню, порівнянню, вимірюванню 

об’єктивних 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 гі-

потез і теорії і разом з тим як критерій істинності теоретичних 

знань. Разом з тим теорія завжди виступає як визначальна сторона 

експерименту. 

Ефективність експерименту у вирішальній мірі визначається 

глибиною і всебічністю обґрунтування умов проведення експериме-

нту 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, 

звітними, плановими; одиницями виміру. 

Використання методу вимірювання вимагає всебічного враху-

вання єдності кількісної та якісної сторін досліджуваного об’єкта. 

Метод вимірювання знаходить своє вираження в математичному від-

творенні кількісних і якісних характеристик об’єкта при експериме-

нті. 
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Опис – специфічний метод отримання емпіричного знання. Його 

суть полягає в систематизації даних, отриманих в результаті спосте-

реження, 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. 

Наукова теорія включає в себе гіпотезу як вихідний момент пошуку 

істини, яка допомагає суттєво економити час і сили, цілеспрямовано 

зібрати і згрупувати факти. Розрізняють нульову, описову (поня-

тійно-термінологічну), пояснювальну, основну робочу і концептуа-

льну гіпотези. Якщо гіпотеза узгоджується з науковими фактами, то 

в науці її називають теорією або законом. 

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

своєму розвитку три стадії: 

 накопичення фактичного матеріалу і висунення на його 

основі припущень; 

 формулювання гіпотези і обґрунтування на основі припу-

щення прийнятної теорії; 

 перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі 

уточнення гіпотези. 

Якщо при перевірці результат відповідає дійсності, то гіпотеза 

перетворюється на наукову теорію. Гіпотеза висувається з надією на 

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

знанням. 

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

закономірний розвиток. Закон, винайдений через здогадку, необхі-

дно потім логічно довести, лише в такому разі він визнається нау-

кою. 

Наукові закони – найважливіша ланка в системі наукових знань, 

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

трішні зв’язки в природі, суспільстві й мисленні. Зазвичай закони ви-

ступають у формі певного співвідношення понять, категорій. 
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Для доведення закону наука використовує судження. 

Найбільш високою формою узагальнення й систематизації знань 

є теорія. 

Теорія – вчення, система ідей, поглядів, положень, твер-

джень, спрямованих на тлумачення того чи іншого явища. Це не 

безпосереднє, а ідеалізоване відображення дійсності. Теорію розгля-

дають як сукупність узагальнюючих положень, що утворюють науку 

або її розділ. Вона виступає як форма синтетичного знання, в межах 

якого окремі поняття, гіпотези і закони втрачають колишню автоно-

мність і перетворюються 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, принци-

пів, положень, фактів. 

Наукова концепція – система поглядів, теоретичних поло-

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

певною головною ідеєю. 

Концептуальність – це визначення змісту, суті, сенсу того, 

про що йде мова. 

Принцип (постулат, аксіома) – найабстрактніше визна-

чення ідеї. Під принципом розуміють вихідні положення певної га-

лузі науки. Вони є початковою формою систематизації знань (аксі-

оми 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 познача-

ють одним словом або використовують сукупність слів – термінів. 

Розкриття змісту поняття називають його визначенням. 

Останнє має відповідати двом найважливішим вимогам: 

 вказувати на найближче родове поняття; 
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 вказувати на те, чим дане поняття відрізняється від інших 

понять. Поняття, як правило, завершує процес наукового дослі-

дження, закріплює 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 фо-

рми 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 

становить основу наукового знання, відбиває об’єктивні властивості 

явищ та процесів. На основі наукових фактів визначаються законо-

мірності 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 

пояснити вже відомі факти і передбачити нові. 

Шлях пізнання починається із живого спостереження з перехо-

дом 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 

існувати жодна наука. Факти стають складовою частиною наукових 

знань, якщо вони виступають у систематизованому вигляді. 

Факти систематизуються та узагальнюються за допомогою про-

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

елементами науки.  

Факти становлять реальну основу всіх висновків і узагальнень 

учених. Без систематизації та узагальнення, без логічного осмис-

лення фактів не може існувати жодна наука. Факти стають складо-

вою частиною наукових знань лише тоді, коли вони виступають у 

систематизованому, узагальненому вигляді, є основою підтвер-

дження законів дійсності. Закони і факти у науці набувають певної 

інтеграції і служать базою для більш широких наукових узагальнень 

за умови, що вони відображені у теоріях. 

Парадигма – це визнана наукова теорія, що протягом певного 

часу задає модель наукової діяльності. Крім того, парадигма – це й 
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сама пануюча модель наукової діяльності, що складає із сукупності 

теоретичних принципів, метрологічних норм, світоглядних устано-

вок і ціннісних 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 ре-

зультатів у практику. До практичних результатів дослідження прий-

нято відносити нові методики, правила, алгоритми, програми, підру-

чники, методичні рекомендації, демонстраційну апаратуру, навча-

льні й контролюючі пристрої, прилади і моделі. 

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

ндаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване 

на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової 

доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, мо-

нографічного дослідження, наукового відкриття тощо. 

 

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 

пізнавальних завдань з урахуванням певної пізнавальної мети. 

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

– це вчення про методи дослідження, про правила мислення при 

створенні теорії науки.  

Поняття методології є складним і в різних літературних джере-

лах пояснюється по різному. У багатьох зарубіжних літературних 

джерелах поняття методології і методів дослідження не розмежову-

ються. Вітчизняні науковці методологію розглядають як вчення про 

наукові методи пізнання і як систему наукових принципів, на основі 

яких базується дослідження та проводиться вибір пізнавальних засо-

бів, методів і прийомів дослідження.  

Методологія включає фундаментальні, загальнонаукові прин-

ципи, що є її основою, конкретно наукові принципи, що лежать в ос-

нові теорії тієї чи іншої дисципліни або наукової галузі, і систему 

конкретних методів і технік, що застосовуються для вирішення спе-

ціальних дослідницьких завдань.  
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Головна мета методології науки – вивчення і аналіз методів, 

засобів, прийомів, за допомогою яких отримують нові знання в науці 

як на емпіричному, так і теоретичному рівнях пізнання.  

Методологія – це схема, план вирішення поставлених завдань 

наукового дослідження. Складність, багатогранність і міждисциплі-

нарний статус будь-якої проблеми вимагає певної методики дослі-

дження.  

Методика – це вчення про особливості застосування окремого 

методу чи системи методів. Методика є системною сукупністю при-

йомів дослідження, це система правил використання методів, прийо-

мів і техніки дослідження; це сукупність взаємозалежних методів на-

вчання чому-небудь, практичного виконання чого-небудь, які здійс-

нюються у визначеній послідовності.  

Якщо ця сукупність строго послідовна від початку дослідження 

і до отримання результатів, то це називається алгоритмом.  

Вибір конкретних методів дослідження диктується характером 

матеріалу, умовами і метою конкретного дослідження.  

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

ретної задачі; сукупність прийомів чи операцій практичного або те-

оретичного освоєння (пізнання) дійсності.  

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

дження, кожна наука має свої методи пошуку і обґрунтування нау-

кової істини. Метод наукового дослідження - це система розумових 

і (або) практичних операцій (процедур), які націлені на розв'язання 

певних пізнавальних завдань з урахуванням певної пізнавальної мети. 

В кінцевому підсумку і мета, і завдання дослідження зумовлені ду-

ховними 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 

сутність явищ і процесів, розкривають закони і закономірності роз-

витку, формування і функціонування об'єктів, які досліджуються. 

Від якості методу, правильності його застосування залежить істин-

ність отриманого знання. Істинні знання можна одержати лише у ви-

падку застосування правильного методу (методів).  

Загалом кожен науковий метод має характеризуватися такими 

рисами:  

• ясність, тобто загальнозрозумілість методу. Цією рисою один 

метод відрізняється від іншого. Неясність у використанні методу 
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енерговиробничих циклів (ЕВЦ) призводить до плутанини щодо 

його використання і підміни ним методу міжгалузевих комплексів 

там, де вивчення компонентної структури локальних комплексів до-

цільніше було б здійснювати цим способом;  

• націленість, тобто підпорядкованість методу досягненню пев-

ної мети, розв'язанню певних конкретних завдань;  

• детермінованість - сувора послідовність використання ме-

тоду. Іншими словами - максимальна його алгоритмізація;  

• результативність - здатність методу забезпечувати досяг-

нення певної мети (сюди входить і плідність методу);  

• надійність - здатність методу з великою ймовірністю забезпе-

чувати отримання бажаного результату;  

• економічність - здатність методу добиватися певних результа-

тів із найменшими витратами засобів і часу. 

Теоретичне дослідження з методологічної точки зору нале-

жить до вищого рівня наукового знання. Воно розкриває і обґрунто-

вує 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 

основні 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 використову-

ються для отримання подальших знань за певним логічним прави-

лом;  
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- 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 оригінально-

сті на базі всіх основних методів;  

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

розуміють сукупність багатьох об‘єктів, які характеризуються ра-

ніше визначеними властивостями з фіксованими між ними відноси-

нами;  

- створення теорії – найбільш висока форма узагальнення і си-

стематизації знань, є сукупністю основних ідей, понять, тлумачень в 

тій 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 дослідни-

цького процесу.  

Емпіричні завдання спрямовані на виявлення, точний опис і де-

тальне 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 елемен-

тарного знання.  

На емпіричному рівні пізнання формується ряд прикладних 

наук. До пізнавальних прийомів належать: моделювання, ідеалізація, 

абстракція, узагальнення, уявлений експеримент.  

З пізнавальними прийомами тісно переплітаються такі форми 

узагальнень, як індукція і дедукція, аналіз і синтез.  

При розробці теорії застосовуються логічний і історичний ме-

тоди.  

Логічний метод включає гіпотетично-дедуктивний і аксіомати-

чний методи.  

Історичний метод дозволяє досліджувати виникнення, форму-

лювання і розвиток процесів і подій у часі.  
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Науковий метод характеризується такими рисами як ясність, 

націленість, детермінованість, результативність, надійність, еко-

номічність, відповідність об’єктові дослідження і рівню пізнання, 

теоретична 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 про-

цесі дослідження пов’язані між собою логічно, структурно. Тобто 

вони утворюють систему.  

Системність методів означає:  

- часто вони послідовно використовуються в одному і тому ж 

дослідженні;  

- використовуються на різних рівнях дослідження – емпірич-

ному і теоретичному;  

- використовуються взаємопов’язано при переході від одного 

масштабу 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, узагаль-

нення 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 моде-

лювання експеримент у натурі замінюється експериментом на мо-

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

окремих науках або у кількох близьких між собою наукових дисци-

плінах. Конкретно-наукові методи поділяються на дві групи: між-

дисциплінарні і спеціальні. 

 Міждисциплінарні методи – це методи, які можуть викорис-

товуватись у кількох пов’язаних генетично чи об’єднаних спільні-

стю об’єкта дослідження науках. Найбільш поширеними з них є: ме-

тод польових досліджень; метод аналізу аналогових об’єктів; бала-

нсовий метод; картографічний метод.  
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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'-

єктів шляхом їх порівняння, коли знання про один із них є достовір-

ним. Балансовий метод визначається як група розрахункових прийо-

мів для аналізу, прогнозування і планування розвитку динамічних 

систем з установленими потоками ресурсів і продукції і детерміно-

ваними залежностями між прибутковою і видатковою частинами.  

Картографічний метод - це складання картографічних моде-

лей і отримання нового знання шляхом їх аналізу і перетворення.  

Спеціальними називаються методи, які обґрунтовуються пев-

ною наукою і використовуються головним чином у ній самій. До них 

належать: розрахунково-конструктивний, економіко-статистич-

ний, теорія ймовірностей, метод ділових ігор, метод експертних 

оцінок.  

Таким чином, сучасна система конкретно-наукових методів до-

сліджень включає найрізноманітніші засоби отримання наукової іс-

тини. У процесі вивчення конкретного об'єкта (-ів) найчастіше засто-

совується деяка сукупність методів і прийомів, що дає змогу найпо-

вніше і з оптимальними зусиллями досягнути поставленої мети.  

 Пізнання економічних явищ і процесів - складний елемент ві-

доб раження суті законів і закономірностей їх розвитку. Воно вклю-

чає і використовує 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 іс-

торизму);  

• розгляд розвитку як переходу кількісних змін в якісні, як єд-

ність протилежностей;  

• винаходи нового прогресивного в існуючому процесі (гносео-

логічний принцип).  

Додержання основних її принципів забезпечує розкриття загаль-

них законів розвитку. Поряд із цим, економічні науки для пізнання 
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суті явищ і процесів використовують і специфічні методи дослі-

дження: історичний, статистико-економічний, монографічний, екс-

периментальний, розрахунково- конструктивний, балансовий, абст-

рактно-логічний, економіко-математичні. Сукупність їх складає 

зміст методики економічних досліджень.  

При вивченні суспільних явищ і процесів застосовуються такі 

методи: історичний метод дослідження, який включає періодизацію 

явищ 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, парале-

льних рядів, індексів, кореляційного аналізу тощо; теоретичних уза-

гальнень.  

Монографічний метод використовують при вивченні окремих 

типових суспільних явищ і досвіду передових вітчизняних та зарубі-

жних підприємств.  

Експериментальний метод забезпечує високу якість дослі-

джень при вивченні організації і управління виробництвом, органі-

зації і діяльності вільних економічних зон, застосуванні безтарифних 

форм оплати та ін.  

Експериментальний метод включає: організацію наукового екс-

перименту відповідно до поставленої мети; кількісний і якісний об-

лік його результатів; статистичну й математичну обробку отри-

маних матеріалів; теоретичне обґрунтування і їх додаткову переві-

рку; розробку заходів для впровадження у виробництво отриманих 

результатів.  

Застосування розрахунково-конструктивного методу пов'я-

зано з перспективами розвитку галузі, підприємства. Складними еле-

ментами методу є: вивчення об'єктивної реальності нових даних на-

уки і практики з виявленням встановлених закономірностей; скла-

дання найбільш доцільних варіантів вирішення поставленого за-

вдання з урахуванням досліджень науки і практики; технічна, тех-

нологічна і економічна оцінка результатів вирішення даної про-

блеми, розробка заходів з освоєння проекту.  
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В економіці важливе значення має застосування балансового 

методу, суть якого полягає у забезпеченні пропорційного розвитку 

всіх галузей, розподілу ресурсів. Він також використовується при 

аналізі для виявлення взаємозв'язків між багатьма економічними по-

казниками. Цей метод включає: встановлення існуючих взаємозв'яз-

ків між явищами; визначення основної ланки в розвитку явищ; роз-

робку науково обґрунтованих нормативів з урахуванням досягнень 

науки і розробку балансів на основі вимог економічних законів.  

Абстрактно-логічний метод вимагає цілеспрямованого, пла-

нового та систематичного вивчення явищ, логічного розподілу на 

складові на основі абстракції і виділення основної категорії (по-

няття), в якій є всі важливі ознаки явища, яке вивчається; форму-

вання існуючих ознак основної економічної категорії; логічне об'єд-

нання складових явища і встановлення закономірностей його розви-

тку.  

Цей метод дослідження включає спостереження за доцільністю 

діяльності людей, спрямованої на перетворення природи суспільс-

тва; наукову абстракцію з використанням прийомів аналізу, аналогії, 

індукції і дедукції; теоретичні висновки з певних понять, категорій і 

законів, що відображають розвиток процесу.  

Економічні науки широко використовують економіко-матема-

тичний метод. Математичне програмування дозволяє знайти опти-

мальні варіанти організації виробництва, використання ресурсів. Су-

купність всіх цих методів і додержання вимог може забезпечити ви-

соку якість економічних досліджень. 

 

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 системати-

зації знань. Існує багато різних визначень теорії. Розрізняють гносе-

ологічний, логічний і методологічний підходи до її визначення. 

Гносеологія номінує теорію як узагальнення результатів багато-

вікової історії, впродовж якої предметно-практична й духовна діяль-

ність людини розширювала горизонт пізнання явищ природи, суспі-

льства й мислення. Гносеологія встановлює, внаслідок чого з’явля-

ється теорія і для чого вона потрібна. Логіка розкриває структуру те-

орії та її співвідношення із закономірностями розвитку об’єктивної 

дійсності. Методологія визначає, що і як вивчається за допомогою 
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теорії. Отже, теорія узагальнює предметно-практичну діяльність лю-

дей, створює систему елементів, де визначальному елементу субор-

динаційно підпорядковані всі інші, що пояснюють виникнення, вза-

ємозв’язки, сутність і закономірність розвитку об’єкта дослідження. 

Функціями наукової теорії є: пояснювальна, передбачувальна, фак-

тична, систематична (передбачає спадкоємність знань) і методологі-

чна. 

Розробка наукової теорії органічно пов’язана з такими чинни-

ками: виникнення ідей, формулюванням принципів, законів, мірку-

вань, положень, категорій, понять; узагальнення наукових фактів; 

використання аксіом; висунення гіпотез; доведення теорем. Ідеї ви-

никають на основі практики й змінюються у зв’язку зі зміною суспі-

льного буття. Існують передові, прогресивні ідеї, які сприяють роз-

витку 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 

раніше не помічені закономірності (наприклад, ідея всезагального 

розвитку в діалектиці, ідея рефлексу у фізіології тощо). Народження 

ідей і становить механізм пізнання. Нова ідея змінює уявлення вче-

ного не в результаті суворого логічного обґрунтування наявного 

знання, вона не є простим узагальненням. Ідея – це якісний стрибок 

думки за межі чуттєвих даних із суворо обґрунтованим значенням. 

Розвиток науки відбувається таким чином, що в ній завжди накопи-

чуються 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 ці-

лісну 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 

форми систематизації знань. 

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

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

принципи створюють закони науки, що відбивають суттєві, стійкі та 

постійно повторювані об’єктивні внутрішні зв’язки між явищами, 
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предметами, елементами, якостями. Звичайно, закони виступають у 

формі певного 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 

окремої галузі науки. За допомогою категоріального синтезу визна-

чаються зв’язки, відношення між явищами, подіями, діями, які ви-

вчаються; встановлюється їхня єдність. 

Принцип і категорії, що його розкривають, становлять сутність 

наукової теорії, а перші здогадки, формулювання гіпотези, попере-

дні висновки висловлюються як тлумачення. 

Тлумачення як логічна форма дозволяють трактувати знання про 

навколишню дійсність; у найбільш широкому, універсальному ви-

гляді використовуються при відкритті законів і повідомленні про на-

укові відкриття іншим людям. 

Наступний важливий елемент висловлення наукових знань (як 

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

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

якої створюється логічно струнка теоретична система. Формування 

наукових 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 матері-

алу, формою переходу від фактів до теорії. Без гіпотези неможливо 

розпочати дослідження, оскільки невідомо, з якою саме метою необ-

хідно його проводити, що і як спостерігати.  

Необхідність кожного експерименту має бути теоретично обґру-

нтована, а аналіз експериментального матеріалу має або ствердити 

гіпотезу, або внести до неї корективи. Тому корисно гіпотезу попе-

редньо перевірити орієнтовним експериментом або теоретичними 

розрахунками й лише після цього на її основі розробити детальний 

план і методику дослідження. Останнє пропонується здійснювати 

лише на основі попередньо здобутих результатів – як «розвідку». Гі-

потеза у процесі дослідження, безумовно, уточнюватиметься і змі-

нюватиметься залежно від отриманих результатів. 

Гіпотеза проходить три стадії розвитку: накопичення фактич-

ного матеріалу і припущення на його підставі; формулювання гіпо-

тези, тобто виведення з припущення наслідків, розгортання теорії; 
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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 ви-

ключають одна одну. Можливість появи кількох гіпотез не випад-

кова. Адже будь-яке явище багатогранне й пов’язане з іншими. Ок-

рім того, рівень професійної підготовки вчених, їхня ерудиція, пси-

хічні особливості (здатність до фантазії або, навпаки, до чіткого ло-

гічного висновку) можуть бути суттєво різними й відповідно впли-

вати на підхід до досліджуваного об’єкта. Висунення кількох гіпо-

тез, у тому числі взаємовиключних, не вважається чимось небажа-

ним, поки не встановлено, в чому полягає сутність досліджуваного 

об’єкта, а на- явність різних гіпотез забезпечує той всебічний аналіз, 

без якого неможливе чітке наукове узагальнення. Якщо гіпотезу до-

ведено, то вона стає науковою теорією. 

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 

наукової 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 

діалектичний взаємозв’язок, оскільки науковий пошук починається 

з висування гіпотези, яка перевіряється експериментом. 

Шлях до гіпотези пролягає через ідеї, поява яких можлива лише 

завдяки синтезу природничо-наукового й філософського знання. 

Отримане таким шляхом знання носить лише вірогідний характер і 

потребує практичної перевірки. Тому наступний щабель у переході 

від гіпотези 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 ро-

зумової діяльності. У створенні наукової теорії особливо важливим 
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є синтез, який забезпечує формулювання понять і категорій. Синтез 

досліджень дозволяє включати до системи фактів ідеальні моменти, 

розрахунок реальних можливостей, облік закономірностей розвитку 

й функціонування явищ. 

Вид синтезу залежить від характеру елементів, що синтезу-

ються, способів їх об’єднання та його особливостей. Синтез надає 

можливість об’єднати: частини в єдине ціле; ознаки явища для вста-

новлення їхньої видової належності; елементи для визначення їх ві-

дносин (основа системного підходу). 

Необхідність теорії виникає з природного прагнення встановити 

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

вками тієї чи іншої галузі дослідження, перейти від індуктивних пе-

редбачень до дедуктивних висновків. На ранньому етапі дослі-

дження накопичується та аналізується фактичний матеріал, що надає 

можливість для окремих узагальнень, висунення гіпотез і висновків. 

Оскільки на цьому етапі всі форми пізнання виступають опосеред-

ковано, то підтвердження 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 

елементи й форми, з якими дослідник мав справу ще на емпіричній  

і початковій стадіях теоретичного пізнання. Оскільки теорія дає від-

биток досліджуваного об’єкта в його цілісності, окремі поняття, які 

характеризують його з різних боків, мають бути об’єднані в систему. 

Для цього необхідно піддавати їх раціональній обробці, уводити нові 

припущення, абстракції, ідеалізації. Це свідчить про те, що виник-

нення теорії – не просто кількісний приріст знань, а якісна зміна, пе-

рехід до більш глибокого розуміння сутності об’єкта. Створена тео-

рія вирішує цілу низку завдань: підтверджує істинність поперед-

нього пізнання, чітко систематизує уявлення про сутність і зв’язки 

між об’єктами, розширює, поглиблює та уточнює ці уявлення, перед-

бачає нові явища в досліджуваній галузі. У проведенні наукових до-

сліджень обов’язково дотримуються також і методологічних прин-

ципів, про які ми скажемо нижче. 

Уся пізнавальна діяльність ґрунтується на відбитті, яке пов’язує 

буття й свідомість. 
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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 

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

знання ніби доповнює і відбиває чуттєве, сприяє усвідомленню сут-

ності процесів, розкриває закономірності розвитку і «повертає» нове 

знання до емпіричного рівня у вигляді можливості практичного пе-

ретворення 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 сис-

тем. Емпіричні знання – це базис для подальшого розвитку науко-

вого знання. Теоретичні знання відбивають об’єкт на рівні його вну-

трішніх зв’язків, закономірностей становлення, розвитку та існу-

вання. На теоретичному рівні пізнання узагальнює емпіричні дані, 

встановлює значущість і практичну 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. Суперечність між емпіричним фактом і 

науковою теорією можлива не лише через недосконалість теорії, а й 

тому, що даний факт не відбиває сутності досліджуваного об’єкта. 

Теоретичний рівень пізнання забезпечує перехід від конкретного або 

конкретно- чуттєвого дослідження до абстрактного, що дозволяє ви-

явити й сформулювати суттєве, головне. Абстрагування стало на су-

часному рівні розвитку науки одним з головних засобів проникнення 

в сутність явищ навколишньої дійсності. 

Між емпіричним і теоретичним рівнями пізнання немає різкої 

межі, діалектика їх взаємодії виявляється у складному процесі вини-

кнення й розв’язання нескінченних суперечностей. У своєму праг-

ненні повніше й глибше зрозуміти природу наука накопичує все нові 

й нові 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 емпірич-

ними даними і відповідною теорією. Усунення такої суперечності 

вимагає нових наукових досліджень.  


