
ТЕМА 2. ОСНОВИ НАУКОЗНАВСТВА В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Поняття, зміст і функції науки 

 

Знання, отримані в школі (коледжі, вищому навчальному закладі), з 

книг, спостереження над природним і антропогенним середовищем, що ото-

чує нас, зокрема про вражаючі можливості різноманітних технологій – все це 

мимоволі ставить перед розумом людини питання: яким чином людина, з її 

невеличкими фізичними силами, з її недосконалими органами почуттів, які 

дозволяють спостерігати лише обмежене коло явищ, спромоглась створити 

сучасну техніку з її величезними можливостями, які далеко перевершують 

вигадки письменників-фантастів? Це чудо зробила наука… 

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

лення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи чи суспіль-

ства тощо) нових знань про навколишній світ. 

Людина яка займається наукою, називається вченим. Термін «наука» 

(science) і «вчений» (scientist) уперше були запроваджені Вільямом Уевеллом 

(1794 – 1866) у праці «Філософія індуктивних наук» у 1840 р: «…нам вкрай 

важливо підібрати назву для опису того, хто займається наукою взагалі. Я 

схильний називати його Вченим». 

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

ладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні (при-

кладні) результати. Вчений є основним суб’єктом наукової і науково-техніч-

ної діяльності 

За Кантом, наука є сукупністю знань, впорядкованих згідно з певними 

принципами, реальним зв’язком правдивих суджень, передбачень і проблем 

дійсності та окремих її сфер чи аспектів. 

Наука – явище складне, багатогранне і тому має декілька основних зна-

чень (рис. 2.1). 

 

 
Рис. 2.1 – Поняття науки 



 

По-перше, під наукою (грецьк. episteme, лат. scientia) розуміють спе-

цифічну сферу людської діяльності, яка спрямована на вироблення та систе-

матизацію нових знань про природу, суспільство, мислення та пізнання на-

вколишнього світу. Як специфічна сфера людської діяльності вона є резуль-

татом суспільного розподілу праці, відокремлення розумової праці від фізи-

чної, перетворення пізнавальної діяльності в особливу галузь занять певної 

групи людей. 

По-друге, значення «наука» виступає, як результат цієї діяльності – си-

стема одержаних наукових знань, що є основою наукового розуміння світу. 

По-третє, «наука» розуміється як одна з форм суспільної свідомості, соціа-

льний інститут. В останньому значенні, вона являє собою систему взає-

мозв’язків між науковими організаціями та членами наукової спільноти, а та-

кож включає системи наукової інформації, норм та цінностей науки. 

По-четверте, науку можна розглядати як галузь культури, що існувала 

не за всіх часів і не у всіх народів. У ході історичного розвитку наука перет-

ворилася у продуктивну силу суспільства й найважливіший соціальний ін-

ститут.  

Наука – це система історично сформованих, постійно зростаючих і по-

глиблюваних знань про об’єктивні закони природи, суспільства та мислення, 

заснована на цілеспрямовано зібраних фактах і теоріях, яка постійно розви-

вається й перетворюється в безпосередню продуктивну силу суспільства у 

результаті спеціальної діяльності людей. 

Наука – це особливий вид пізнавальної творчої діяльності, спрямова-

ний на вироблення об’єктивних, системно організованих знань про природу 

та суспільство. 

Знання – перетворений практикою результат пізнання дійсності. 

Наука – це не просто сума знань про навколишній світ, а точно сфор-

мульовані положення про явища та їх взаємозв’язки, закони природи та сус-

пільства, що виражені за допомогою конкретних наукових понять та су-

джень. 

Поняття та судження є науковими, якщо вони отримані за допомогою 

наукових методів (як емпіричних, так і теоретичних) та підтверджені в 

процесі їх практичної перевірки. 

Таким чином, наука – сфера дослідницької діяльності, що спрямована 

на отримання нових знань про природу, суспільство і людину. 

Основою науки є збір, оновлення, систематизація, критичний аналіз фа-

ктів, синтез нових знань або узагальнень, що описують природні або суспі-

льні явища, які досліджуються та (або) дозволяють будувати причинно-нас-

лідкові зв’язки між явищами і прогнозувати їх перебіг. 

Мета науки – отримання знань про об’єктивний і суб’єктивний світ, 

збагнення об’єктивної істини як адекватного відображення об’єкта 

суб’єктом, що пізнає, відтворення його таким, яким він існує сам по собі, поза 

і незалежно від людини та її свідомості; об’єктивний зміст почуттів, емпіри-



чного досвіду, ідей, суджень, теорій, вчень і цілісної картини світу в діалек-

тиці її розвитку. 

Задачі науки: 

1) збір, опис, аналіз, узагальнення і пояснення фактів; 

2) виявлення законів руху природи, суспільства, мислення і пізнання; 

3) систематизація одержаних знань; 

4) пояснення сутності явищ і процесів; 

5) прогнозування подій, явищ і процесів; 

6) встановлення напрямів і форм практичного використання одержаних 

знань. 

Виникнення науки як сфери людської діяльності тісно пов'язано з при-

родним процесом розподілу суспільної праці, зростання інтелекту людей. 

Поняття науки ґрунтується на її змісті і функціях у суспільстві. Змістом 

науки є: 

 теорія як система знань, що є формою суспільної свідомості та досяг-

нень інтелекту людей; 

 суспільна роль в практичному використанні рекомендацій для вироб-

ництва благ, які є життєвою потребою людей. 

Головна функція науки – пізнання об'єктивного світу, щоб його ви-

вчати і при можливості удосконалювати. 

У розвиненому суспільстві важливою функцією науки є розвиток сис-

теми знань, які сприяють найраціональнішій організації виробничих відно-

син та використанню виробничих сил в інтересах усіх членів суспільства. 

Вона включає в себе ряд конкретних функцій: 

 пізнавальну – задоволення потреб людей у пізнанні законів природи і 

суспільства; 

 культурно-виховну – розвиток культури, гуманізація виховання та фо-

рмування нової людини; 

 практично-діючу – удосконалення виробництва і системи суспільних 

відносин, тобто безпосередньої виробничої сили матеріального виробництва. 

Виникнення науки тісно пов'язано з процесом розподілу суспільної 

праці. І хоч слово «вчений» виникло лише у першій половині XIX століття, 

ця сфера людської діяльності набагато раніше стала особливим заняттям пе-

вних осіб. 

Предметом науки є пов'язані між собою форми руху матерії або особ-

ливості їх відображення у свідомості людей. Саме матеріальні об'єкти при-

роди визначають існування багатьох галузей знань, які об'єднуються у три 

великі групи наук: природничі (фізика, хімія, біологія та ін.); суспільні (еко-

номічні, філологічні, історичні та ін.); науки про мислення (філософія, логіка, 

психологія та ін.).  

Наука є основною формою пізнання світу. Вона створюється для без-

посереднього виявлення найважливіших сторін усіх явищ природи, суспіль-

ства і мислення. Кожна наука передбачає створення єдиної логічно чіткої си-

стеми знань про ту чи іншу сторону навколишнього світу, знань, зведених в 



систему. Систематизація наукових знань є адекватним відображенням, відт-

воренням структури об'єкта у системі наукових знань про нього. Отже, наука 

являє собою знання, зведені у систему. 

Спираючись на глибокі знання об'єктивних суттєвих зв'язків дійсності, 

наука виявляє об'єктивні тенденції розвитку природничих і суспільних про-

цесів. Завдяки цьому вона стає засобом передбачення наслідків людської ді-

яльності, розкриває методику прийняття рішень у цій діяльності. Тому най-

важливішим завданням науки є передбачення майбутніх змін у природі і су-

спільстві. 

Одночасно слід зазначити, що не всі знання, зведені у систему, адеква-

тні науці. Наприклад, практичні посібники з планування, нормування, об-

ліку, фінансування являють певну систему знань, але їх не можна віднести 

до наукових знань, оскільки вони не розкривають нові явища у господарській 

діяльності людей, а містять конкретні інструктивні вказівки щодо виконання 

традиційних робіт діяльності у сфері бізнесу. 

Важливою рисою науки є також її активний пошуковий характер. Вона 

повинна постійно змінюватися і розвиватися, знаходити нові рішення і ре-

зультати. Наука указує людям, як зробити те, що вони хочуть зробити. Якщо 

наука не виявляє раціональних шляхів вирішення практичних завдань, то 

вона не може відповідати потребам, якими зумовлений її розвиток. Ось чому 

наука є не тільки системою наукових знань, що пояснюють світ, а й одноча-

сно і засобом, методом його зміни і перетворення. Будь-яка наука є діалекти-

чною єдністю теорії і методу. Без методу вона немислима, так само, як і без 

теорії. 

Не існує ніякої абсолютної науки, тобто науки, відірваної від потреб 

матеріальних відносин і виробництва. Є єдина наука, яка виникла на основі 

практичної діяльності людей і застосовується у процесі цієї діяльності. 

Поділ наук на дослідницькі (теоретичні) і прикладні відносний. Пояс-

нюється це тим, що теоретичні науки більш віддалені від безпосереднього 

застосування їхніх результатів на практиці, оскільки вони займаються пошу-

ком і відкриттям нових закономірностей (наприклад, економічна теорія). 

Прикладні науки більше пов'язані з виробництвом, бо їх метою є розробка 

економічно вигідних способів впровадження висновків теоретичної науки 

(наприклад, бухгалтерський облік, аналіз і аудит). 

Проявлення характерних властивостей науки у суспільстві дає змогу 

дати визначення науки як форми суспільної свідомості. Багато хто з вчених 

висловлює думку, що наука розкривається або як система знань, або як ме-

тод, або як прикладна математика. Наприклад, Леонардо да Вінчі стверджу-

вав, що немає ніякої достовірності там, де неможливе застосування методів 

математичних наук або поєднання з ними. Наука тільки тоді досягає доско-

налості, коли їй вдається користуватися математикою. Засновник бухгалтер-

ської науки сучасник Леонардо да Вінчі Лука Пачолі (1445–1515) був вчений-

математик, який є автором першої друкованої роботи з обліку «Трактат про 

рахунки і записи», опублікованої у Венеції в 1494 р. Це свідчить про викори-

стання математичних методів у різних науках і взаємне збагачення суміжних 



наук протягом тривалого історичного періоду. 

Отже, тільки діалектико-матеріалістичний підхід до науки, до вияв-

лення її основних особливостей дає можливість найбільш правильно і точно 

зробити визначення науки. 

Наука – це динамічна система знань, які розкривають нові явища у су-

спільстві і природі з метою використання у практичній діяльності людей. 

 

Виникнення та еволюція науки 

 

Наука є складною й багатомірною, тому однозначно номінувати її 

практично неможливо. Найбільш поширеними є два визначення науки, пер-

шим з яких є розгляд її як особливого виду пізнавальної діяльності, що спря-

мований на вироблення об’єктивних, системно організованих і обґрунтова-

них знань про світ, а другим – розгляд її як соціального інституту, що забез-

печує функціонування наукової пізнавальної діяльності. 

Наука має на меті виявити закони, відповідно з якими об’єкти можуть 

перетворюватись у людській діяльності. Від інших форм пізнання науку від-

різняє предметний та об’єктивний спосіб розгляду світу. Ця ознака предмет-

ності та об’єктивності виступає найважливішою характеристикою науки. 

Наука – це особлива форма людської діяльності, яка склалася істори-

чно і має своїм результатом цілеспрямовано відібрані факти, гіпотези, теорії, 

закони й методи дослідження. Слід мати на увазі, що наукове мислення є по 

суті запереченням того, що на перший погляд здається очевидним. Науко-

вими слід вважати будь-які дослідження, теорії, гіпотези, які припускають 

перевірку. 

Наука здатна виходити за межі кожного певного історичного типу 

практики і відкривати для людства нові предметні світи, які можуть стати 

об’єктами практичного освоєння лише на майбутніх етапах розвитку цивілі-

зації. 

Однією з головних особливостей науки є доведеність істинності науко-

вих знань. Основна мета науки – отримання нових знань і використання їх у 

практичному освоєнні світу. Однак, оскільки наука постійно виходить за 

межі процесів виробництва і освоєння соціального досвіду, вона лише част-

ково може спиратися на наявні форми масового практичного освоєння 

об’єктів. Їй потрібна особлива практика, за допомогою якої перевіряється іс-

тинність її знань. Такою практикою стає науковий експеримент, в ході якого 

перевіряється частина знань. Інші знання пов’язуються між собою логічними 

зв’язками, що забезпечує перенос істинності з одного висловлювання на 

інше. Звідси виникають такі характеристики науки як системна організація, 

обґрунтованість і доказовість знання. 

Історія науки засвідчує, що будь-яке справжнє наукове відкриття, яким 

би абстрактним воно не здавалося спочатку, рано чи пізно знаходить своє 

застосування. Іншою метою науки є наукове пояснення явищ природи, які 

будь-коли було зафіксовано людиною, та наукове передбачення з метою пе-

ретворення реальної дійсності в інтересах людства. Наука має дві важливих 



складові: систему наукових знань і систему наукової діяльності. 

Система наукових знань складається з таких основних елементів, як 

теорія, закони, гіпотези, поняття й наукові методи. 

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

ваних на тлумачення того чи іншого явища, а закон – це внутрішній зв’язок 

явищ, що зумовлює їхній закономірний розвиток. 

Гіпотеза являє собою наукове припущення, висунуте для пояснення 

будь-яких процесів (явищ) або причин, які зумовлюють даний наслідок. Гі-

потеза є складовою наукової теорії. 

Поняття – це думка, відбита в узагальненій формі. Поняття виробля-

ються (уточняються) не лише на початку наукової діяльності, а переважно як 

необхідні наукові наявні знання в постановці проблеми й формуванні гіпотез. 

Наукові методи, що входять до складу знань, – це весь арсенал нако-

пичених методів дослідження, а також етап наукової діяльності (методи, ме-

тодика), які використовуються у процесі наукової діяльності в даному конк-

ретному циклі. Зокрема, проблеми й гіпотези також є науковими знаннями, 

але вони більш суттєві, ніж етапи наукової діяльності. 

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, що спрямо-

вана на здобуття й використання нових знань. Вона включає етапи отри-

мання наукової продукції: 1) постановка (виникнення) проблеми, 2) побудова 

гіпотез і застосування тих, які вже є, 3) створення та впровадження нових 

методів дослідження, які спрямовані на доведення гіпотез, 4) узагальнення 

результатів наукової діяльності. 

Слід мати на увазі, що основний продукт, який відповідає цілям і про-

блемам, що розв’язуються, наука здобуває лише по завершенні циклу у ви-

гляді законів і теорій. 

На проміжних етапах наука отримує побічний продукт, частина якого 

використовується в цьому самому циклі, а частина йде на поповнення знань 

і формування нових циклів. 

Наукова діяльність існує в різних видах, таких як: науково-дослідна ді-

яльність; науково-організаційна діяльність; науково-педагогічна діяльність; 

науково-інформаційна діяльність; науково-допоміжна діяльність та ін. 

Історія народження й розвитку науки налічує багато тисяч років. Перші 

елементи науки з’явилися ще у стародавньому світі у зв’язку з потребами су-

спільної практики й носили суто практичний характер. 

Найбільш віддалені пізнавальні передумови науки пов’язуються з інте-

лектуальним стрибком, що відбувся приблизно між VIII–VI століттями до 

нашої доби у результаті завершення процесу переходу «від міфу до логосу», 

коли в Давній Греції сформувалися ті раціональні структури, якими ми опе-

руємо й донині. Саме в Давній Греції виникли такі форми пізнавальної дія-

льності, як систематичне доведення, раціональне обґрунтування, логічна де-

дукція, ідеалізація, з яких надалі могла розвиватися наука. 

Ще на зорі свого розвитку людство поліпшувало умови життя за раху-

нок пізнання і певного перетворення навколишнього світу. Століттями, тися-



чоліттями досвід нагромаджувався, відповідним чином узагальнювався і пе-

редавався наступним поколінням. Механізм наслідування накопичених відо-

мостей поступово вдосконалювався за рахунок встановлення певних обрядів, 

традицій, а потім – і писемності. 

Зазначені зміни сприяли утворенню нового соціального статусу 

знання: знання стає необхідним елементом, визначником соціальних дій, по-

ведінки людей. У суспільстві з’являється потреба в духовних посередниках, 

які переносили б знання від одного соціального прошарку до іншого «по го-

ризонталі» (від учителя до учня), на відміну від шляхів трансляції знань «по 

вертикалі» (від батька до сина, який успадковує ремесло). Розшарування тра-

диційного суспільства посилюється діяльністю перших філософів. Разом з 

тим, їх діяльність робить соціально значущою раціональну практику – нави-

чки логічних міркувань, визначення понять, прийоми доведення й спросту-

вання, побудови аргументації, умовиводів, інтелектуальні змагання тощо. 

Новий статус знання знаходить своє вираження й у ставленні давньо-грець-

ких філософів до знання, його утворення та використання. 

Саме зміна соціального статусу знання є однією з передумов виник-

нення нового типу знання – протонаукового. Ця передумова посилювалась і 

набувала дійсного характеру на шляху формування особливих суспільних 

форм виховання, що передбачали навчання різним знанням, успадкованим 

або відкритим заново. Формування й розвиток протонаукових знань в Давній 

Греції значною мірою залежали від діяльності тих, хто впливав на зміни са-

мих методів мислення, способів підходу до предмету. 

Так виникла історично перша форма науки – наука античного світу, або 

протонаука, предмет вивчення якої була вся природа в цілому. У цей період 

з’являються першооснови хімії, необхідні для ви- добування металів з руд, 

фарбування тканин. Потреби у відліку часу, орієнтування на Сонце, Місяць, 

визначення порядку зміни сезонних явищ заклали підґрунтя для астрономії. 

Дещо раніше виникли основи математики, які включали в себе водночас еле-

менти арифметики й геометрії. 

Первісна (антична) наука ще не поділялася на окремі галузі й мала риси 

протонауки, що була дуже близькою до філософії. Природа розглядалася ці-

лісно, з висуванням на перший план загального нехтування частинами, які, 

за необхідності, виводилися із цілого некоректними методами. Натурфілосо-

фії відповідали метод наївної діалектики й стихійного матеріалізму, коли ге-

ніальні здогадки переплітались із фантастичними вимислами про навколиш-

ній світ. 

У V ст. до н.д. з натурфілософської системи античної науки в самос-

тійну галузь пізнання починає виділятися математика, яка поділялася на ари-

фметику й геометрію. Усередині IV ст. до н.д. виокремлюється астрономія. 

У науково-філософській системі Арістотеля означився поділ науки на 

фізику й метафізику (філософську онтологію). Далі всередині цієї системи 

починають формуватися як самостійні наукові дисципліни логіка й психоло-

гія, зоологія й ботаніка, мінералогія й географія, естетика, етика та політика. 



Таким чином, розпочався процес диференціації науки й виділення самостій-

них за своїми предметом і методами окремих дисциплін. 

Новий переворот у системі культури відбувається в добу Відродження, 

що охоплює XIV – початок XVII століть. Відродження – доба становлення 

капіталістичних відносин, первісного нагромадження капіталу, підйому со-

ціально-політичної ролі міст, буржуазних класів, утворення абсолютистсь-

ких монархій і національних держав, епоха глибоких соціальних конфліктів, 

релігійних війн, ранніх буржуазних революцій, відродження античної куль-

тури, виникнення друкарства, епоха титанів думки і духу. Соціально-істори-

чною передумовою культури Відродження було становлення буржуазного 

індивідуалізму, що приходить на зміну станово-ієрархічній структурі феода-

льних відносин. Середньовіччя завершує той тривалий період історії людс-

тва, в перебігу якого людина була ще прив’язана прямими або опосередкова-

ними ланцюгами до колективу певного типу. Цей відрив остаточно здійсни-

вся саме в добу Відродження. 

У добу Відродження була проведена основна інтелектуальна ро- бота, 

що підготувала виникнення класичного природознавства. Це стало можли-

вим завдяки світоглядній революції, що відбулася в Ренесансі й полягала в 

зміні системи «людина-світ людини». Дана система розпалася на три само-

стійних відношення: відношення Людини до Природи, до Бога і до самої 

себе. 

В епоху середньовіччя визначальним відношенням до світу було від-

ношення людини до Бога як вищої цінності. Відношення людини до природи, 

що розглядалась як символ Бога, і до самої себе як покірного раба Божого, 

були похідними від цього основного відношення. На основі індивідуалізації 

особистості, формування нових цінностей і настанов у добу Ренесансу відбу-

вається світоглядна переорієнтація суб’єкта. На передній план поступово ви-

сувається відношення людини до природи, а відношення людини до Бога і до 

самої себе виступають як похідні. Таким ідейним рухом Ренесанс переборов 

дуалізм земного і небесного світів. У людині на передній план висувається 

те, що є в ній божественного: одна людина сама здатна перетворюватися для 

іншої на деяке божество. 

Однією з істотних особливостей культури доби Відродження можна 

вважати культ діалогу, відродження бесіди, яка була характерною для анти-

чності. Ця особливість також впливала на становлення наукового знання – 

пошук істини в безпосередньому живому спілкуванні. Відродження не про-

сто запозичує цей тип наукової комунікації, а суттєво його модифікує відпо-

відно до нових культурних цінностей та ідеалів наукової роботи. 

Гуманісти переглянули схоластичну картину світу і схоластичні ме-

тоди пізнання природи й людини, вираженням чого стало нове осмислення 

людини, перехід від середньовічного (теоцентричного) до нового (антропо-

центричного) бачення світу, хоча й у вигляді опису та критики. 

Офіційна наука, яку викладали в університетах, себе вичерпала й по-

чала гальмувати прогрес. Тому вчений доби Відродження виходить за межі 

університетських корпорацій, внаслідок чого не займає певного офіційного 



положення в ієрархії соціальних ролей. Знання оцінюється як особисте над-

бання мислителя, що досягається власним пошуком. 

Інтелектуали нового типу гуртуються навколо нових культурних цент-

рів. Ними стають академії, що утворюються в XV столітті, та друкарні. Двома 

видатними здобутками цієї епохи були зрозумілий виклад «системи небес», 

у центрі якої розміщується Сонце (система М. Коперника), та перша детальна 

анатомія людського тіла, наведена в працях А. Везалія. Обидві праці були 

опубліковані 1543 року. 

З другої половини XV ст., в епоху Відродження, починається перший 

період значного розвитку природознавства як науки, початок якого (середина 

XV ст. – середина XVI ст.) характеризується накопиченням великого факти-

чного матеріалу щодо природи, який було здобуто експериментальними ме-

тодами. У цей час відбувається подальша диференціація науки, в університе-

тах починається викладання основ фундаментальних наукових дисциплін – 

математики, фізики, хімії. 

Перехід від натурфілософії до першого періоду в розвитку природо-

знавства тривав досить довго – майже тисячу років. Фундаментальні науки в 

цей час ще не набули достатнього розвитку. Майже до початку XVII ст. ма-

тематика являла собою науку лише про числа, скалярні величини, порівняно 

прості геометричні фігури й використовувалася переважно в астрономії, зе-

млеробстві, торгівлі. Алгебра, тригонометрія й основи математичного ана-

лізу ще тільки зароджу- вались. 

Наука в сучасних її формах почала складатись у XVII–XVIII ст. і в силу 

головної закономірності свого розвитку перетворилася в нашу епоху на без-

посередню продуктивну силу, яка суттєво й всебічно впливає на життя сус-

пільства. 

Другий період у розвитку природознавства, що може бути охарактери-

зований як революційний у науці, обіймає час від середини XVI ст. до кінця 

XIX ст. Саме в цей період було зроблено видатні відкриття у фізиці, хімії, 

механіці, математиці, біології, астрономії, геології. Геоцентрична система 

побудови світу, створена Птоломеєм у II ст., замінюється геліоцентричною 

(М. Копернік, Г. Галілей – XVI–XVII ст.); було відкрито закони всесвітнього 

тяжіння (І. Ньютон – кінець XVII ст.), збереження маси в хімічних перетво-

реннях (М. В. Ломоносов, А. Лавуазьє – друга половина XVIII ст.), основні 

закони спадковості (Г. Мендель – кінець XVIII ст.). У другій половині XIX 

ст. Д. І. Менделєєвим було сформульовано періодичний закон у хімії. Спра-

вжній переворот у природознавстві зробили еволюційна теорія (Ч. Дарвін) і 

закон збереження та перетворення енергії. 

Такий суттєвий стрибок у розвитку науки сприяв подальшому процесу 

її диференціації. Наприклад, у математиці виникають і самостійно розвива-

ються аналітична геометрія, диференціальні та інтегральні числення, теорія 

диференціальних рівнянь, диференціальна геометрія. Аналогічні явища від-

буваються і в інших галузях науки, що привело до появи наприкінці XIX ст. 

груп окремих дисциплін – природознавства, суспільствознавства, технічні 



науки, науки про людину та її духовну культуру. Але ці групи та окремі дис-

ципліни були тісно пов’язані між собою. 

Для багатьох явищ природи було встановлено раніше невідомі внутрі-

шні зв’язки і притаманні цим явищам закони. І природознавство практично 

стає наукою, що спирається на правильні, зрозумілі тлумачення цих спосте-

режень. 

Другий етап революції (кінець XIX ст.) призвів до краху поглядів, за 

якими природа з її предметами та зв’язками вважалася незмінною і такою, 

що рухається вічно в одному й тому самому колі. Вирішальну роль у цьому 

відіграли І. Кант і П. Лаплас, які створили космогонічну теорію. 

Наприкінці XIX – на початку XX ст. революція у природознавстві увій-

шла в нову, третю, специфічну стадію. Фізика переступила поріг мікрос-

віту: було відкрито електрон (Дж. Томсон, 1897 р.), закладено основи кван-

тової механіки (М. Планк, 1890 р.), виявлено дискретний характер радіоакти-

вного випромінювання. 

У XX ст. розвиток науки в усьому світі характеризувався винятково 

високими темпами. На основі досягнень математики, фізики, хімії, біології 

та інших наук набули розвитку молекулярна біологія, генетика, хімічна фі-

зика, фізична хімія, кібернетика, біокібернетика тощо. 

У сучасних умовах різко змінився характер наукового дослідження, 

підхід до вивчення явищ природи. Місце попередньої ізоляції окремих дис-

циплін заступає їх взаємодія, взаємопроникнення. Тепер будь-який об’єкт 

природи або явище вивчаються в комплексі взаємопов’язаних наук. 

Слід мати на увазі й те, що інтеграційні процеси є однією з характерних 

рис сучасного етапу розвитку науки. Далекосяжні процеси її диференціації 

та інтеграції взаємно переплітаються, трансформуються один в одного. Ди-

ференціація є переходом до більш глибокої інтеграції, широка інтеграція зу-

мовлює якісно нові форми диференціації науки. На основі взаємодії цих про-

цесів відбувається становлення нових наукових дисциплін. При цьому пере-

вага процесів інтеграції над процесами диференціації приводить до форму-

вання принципово нової, міждисциплінарної сутності науки. 

Однією з головних рис розвитку науки є її зближення із суспільною 

практикою, виробництвом. На ранніх стадіях техніка і виробництво суттєво 

випереджали розвиток науки. Вони давали науці вже готовий матеріал для 

аналізу та узагальнення, ставлячи перед нею завдання, які диктує практика. 

Швидкі темпи розвитку науки у XX ст. стимулювали створення науко-

знавства, яке вивчає закономірності функціонування й розвитку науки, стру-

ктуру та динаміку наукової діяльності, економіку й організацію наукових до-

сліджень, форми взаємодії з іншими сферами матеріального та духовного 

життя суспільства. 

 

Наукознавство та його розвиток 

 

Дедалі зростаючі витрати на наукові дослідження, перетворення науки 

у безпосередню виробничу силу викликали підвищений інтерес до вивчення 



теорії науки, історії, соціології, економіки науки та інших її аспектів. Сукуп-

ність знань про науку зумовила формування нової науки – наукознавства, на-

уки про науку. 

Наукознавство – це вчення про загальні закономірності розвитку і фу-

нкціонування науки як системи знань. Наукознавство у логічному, соціоло-

гічному, політичному, економічному, психологічному та інших аспектах ві-

дображає те загальне і суттєве, що характерне для різних наук, їх взаємозв'я-

зок, а також відносини між теорією науки, з одного боку, технікою, виробни-

цтвам і суспільством – з другого. 

Поняття теорії (від грец. theoria – спостереження, дослідження) – логі-

чне узагальнення досвіду, суспільної практики, що відображають об'єктивні 

закономірності розвитку природи і суспільства, тобто система узагальнюю-

чих у тій чи іншій галузі знань. 

Теоретичні знання ґрунтуються на наукових теоріях – законах науко-

вих теорій і наслідках із них, включають як процеси створення теорій (вису-

нення гіпотези), так і виведення наслідків. Оскільки наслідки можуть бути і 

емпіричними, то теоретичне знання включає в собі також і емпіричні знання, 

а отже, істотно впливає на процес спостереження і узагальнення змін у при-

роді та суспільстві. Без теорії вчений не може скласти методику дослідження, 

оскільки теорія включає в себе зміст методу. Одночасно теорія може висту-

пати як функція методу при створенні нової теорії цієї або іншої науки. Ко-

жна теорія замінюється у подальшому більш глибокою теорією. Проте, якщо 

теорія пройшла надійну експериментальну перевірку, то вона ніколи не від-

кидається повністю, а зберігає своє значення у цій науці.  

Наукова теорія має окреслені для неї межі застосування, за якими вона 

має обмежені дії або повністю стає непридатною. Так, економічна теорія ві-

дображення взаємозв'язку між продуктивними силами і виробничими відно-

синами у суспільстві є відправною у економічній науці, але вона непридатна 

для застосування у теоретичній фізиці. Межу застосування теорії у тій чи ін-

шій науці визначає більш загальна теорія. 

Подібно до гіпотези, наукова теорія перевіряється за допомогою сис-

теми доказів. Отже, теорія науки – це система узагальненого знання, пояс-

нення різнобічності подій, ситуацій, що відбуваються у природі чи суспільс-

тві. Поняття «теорія» має різні значення: для протиставлення практиці або 

гіпотезі як неперевіреному знанню у формі припущення; узагальнення пере-

дової практики відображенням її у мисленні і відтворенням реальної дійсно-

сті. Теорія безперервно пов'язана з практикою, яка ставить перед пізнанням 

завдання і вимагає їх вирішення. Тому практика входить органічним елемен-

том до теорії. Кожна теорія має складну структуру. 

Наукова теорія як форма організації знань забезпечує розширення 

сфери знання за межами безпосереднього спостереження, тому вона відріз-

няється від простої реєстрації спостережень і характеризується наявністю та-

ких елементів: 

 загальних законів і сфери їх застосування, де вона пояснює явища, які 

відбуваються; 



 сфери передбачення невідомих явищ; логіко-математичного апарату 

виведення наслідку із законів; 

 визначення концептуальної схеми, без якої неможливе пізнання об'єк-

тів цієї теорії. 

Оскільки теорія виникає як узагальнення пізнавальної діяльності і ре-

зультатів практики, то вона сприяє перетворенню природи і суспільного 

життя. 

Критерієм істинності теорії є практика господарської діяльності людей, 

зміни у природі, суспільстві. Уникнути хибних течій у науці допомагає також 

вивчення історії розвитку науки як еволюційним, так і революційним шля-

хом. Революція у науці – це перерва поступовості, розрив формально-логіч-

ної послідовності розвитку, стрибок у історичному русі знань. Наукова рево-

люція зламує існуючі наукові уявлення, здійснює перегляд фундаментальних 

понять і приводить до народження нових відкриттів нової системи знань, що 

є рушійною силою у розвитку техніки. 

Перша науково-технічна революція (XV–XVII ст.) відкинула систему 

Аристотеля і геоцентричне вчення Птоломея, подолала середньовічну схола-

стику і зусиллями Коперніка, Кеплера, Галілея, Декарта, Ньютона та інших 

вчених створила наукові основи математики, астрономії, механіки, меди-

цини, тобто саме природознавство. Цей період характеризується масштаб-

ним розвитком промислового виробництва. На зміну феодальній суспільно-

економічній формації прийшла капіталістична, що характеризується розвит-

ком продуктивних сил і ускладненням виробничих відносин. 

Друга науково-технічна революція (XIX ст.) зруйнувала метафізичні 

ідеї незмінності природи і утвердила діалектичні ідеї загального розвитку і 

зв'язку у природі на основі атомістичної теорії і періодичного закону в хімії, 

вчення про збереження і перетворення енергії у фізиці, а також клітинної й 

еволюційної теорії у біології. Вплив науки ще більше виявляється у розвитку 

продуктивних сил, з'являються нові галузі виробництва, загострюються су-

перечності з виробничими відносинами у суспільстві. 

Третя науково-технічна революція (з кінця XIX ст.) почалася з руйну-

вання концепції неподільного атома і створення квантово-механічної сис-

теми світосприймання, яка характеризується кількісними фізичними власти-

востями мікросистем. У ході цієї революції наука проявляє революціонізую-

чий вплив на розвиток виробництва і виробничих відносин. 

Науково-технічна революція (НТР) розпочалася у фізиці, поширилася 

потім на хімію, теоретичну і технічну кібернетику, космознавство та інші на-

уки. До середини 50-х років вона охопила біологію і набула, таким чином, 

загального характеру. 

Розвиток науки і техніки пов'язаний з ускладненням методів і форм на-

укових досліджень, використанням складної апаратури (атомних реакторів, 

машинних комплексів та ін.). В сучасних умовах масштабні наукові дослі-

дження провадяться великими колективами, а вчений є їх активним учасни-

ком. Таким чином, науково-технічна революція зумовила індустріалізацію 

науки. 



У сучасному наукознавстві визначилися певні розділи науки, зокрема, 

такі як загальна теорія, історія і соціологія науки, економіка, політика, теорія 

наукового прогнозування, планування і управління науковими досліджен-

нями, моделювання, наукова організація праці, право, мова і класифікація на-

уки. 

Історія науки – накопичення наукових знань, які характеризують роз-

виток у історичному аспекті як окремих наук, так і наукознавства в цілому. 

Соціологія науки вивчає, яким чином впливають матеріально-вироб-

нича діяльність, соціально-економічний лад та ідеологія на функції науки у 

суспільстві. Розвиток економічних наук визначається в основному продукти-

вними силами і виробничими відносинами. Суспільно-виробнича діяльність 

людей впливає на розвиток економічних наук, дає фактичний матеріал, на 

основі вивчення і узагальнення якого відкриваються нові закономірності еко-

номічних явищ, створюються наукові теорії. 

Економіка науки досліджує взаємодію науки і виробництва, створює 

передумови для узагальнення практичного досвіду, його теоретичного осми-

слення і впливу на виробництво. У виробництві намітилися такі важливі на-

прями використання науки: модернізація засобів праці, відкриття і викорис-

тання нових матеріалів, удосконалення технології й організації виробництва 

на умовах корпоратизації, акціонування, приватизації власності. Досягнення 

науки дедалі більше використовуються для духовного і фізичного розвитку 

людини – головної продуктивної сили суспільства.  

На відміну від інших розділів наукознавства, які передусім розв'язують 

задачі пізнавального характеру, політика і наука займаються, як правило, 

проблемами нормативного характеру. При цьому аналізуються основні тен-

денції розвитку науки, досліджуються конкретні ситуації, що склалися в ок-

ремих ланках і в цілому на кожному етапі, вивчаються характер взаємодії  

між окремими науками та їх зв'язок з технікою і суспільством при викорис-

танні результатів всього наукознавства. Прикладом впливу політики на роз-

виток науки е конверсія військового виробництва, коли досягнення вчених у 

галузі озброєння необхідно переорієнтувати на виробництво цивільної про-

дукції для потреб людей. 

Теорія наукового прогнозування, планування і управління науковими 

дослідженнями, моделювання науки, наукова організація праці, право та інші 

розділи наукознавства виконують методологічні функції у розвитку науки, 

визначають її стратегію та напрями розвитку у суспільстві. 

Емпіричні та теоретичні знання існують у певному виявленні – мові 

науки, вивченням і формуванням якої займається наукознавство. Наукові 

знання не існують поза мовою науки і поза певними науковими групами лю-

дей. Будучи єдиною для всіх членів такої групи, наукова мова перетворює 

індивідуальні наукові знання у колективне надбання. Оскільки мова науки 

включає певну систему понять, то сприйняття вченим мови науки означає 

також прийняття відповідної системи мислення.  

Математичний апарат мови науки дає можливість виводити точні кіль-

кісні наслідки із основних положень (законів) теорії, отримувати кількісне 



уявлення. В результаті можна дійти висновку, що у певних випадках матема-

тичний апарат не адекватний теоретичному уявленню. Водночас математич-

ний апарат науки сам по собі не виконує функції наукового пояснення.  

Класифікація наук у наукознавстві, виконуючи функції групування на-

укових знань у певні системи, сприяє уніфікації науки, її міжнародних зв’яз-

ків та прискоренню темпів розвитку. 

Отже, наукознавство, узагальнюючи світовий досвід розвитку науки, 

активно впливає на інтеграцію вітчизняної науки з науковими системами ін-

ших високо розвинених країн, сприяє удосконаленню, задоволенню життє-

вих потреб людей. 

 

Шлях становлення наукової теорії  

 

Як ми вже зазначали вище, теорія означає комплекс поглядів, уявлень, 

ідей, які спрямовані на тлумачення і пояснення певних явищ. 

Наукова теорія – це найвища форма узагальнення й систематизації 

знань. Існує багато різних визначень теорії. Розрізняють гносеологічний, ло-

гічний і методологічний підходи до її визначення. 

Гносеологія номінує теорію як узагальнення результатів багатовікової 

історії, впродовж якої предметно-практична й духовна діяльність людини ро-

зширювала горизонт пізнання явищ природи, суспільства й мислення. Гносе-

ологія встановлює, внаслідок чого з’являється теорія і для чого вона потрі-

бна. Логіка розкриває структуру теорії та її співвідношення із закономірнос-

тями розвитку об’єктивної дійсності. Методологія визначає, що і як вивча-

ється за допомогою теорії. Отже, теорія узагальнює предметно-практичну ді-

яльність людей, створює систему елементів, де визначальному елементу суб-

ординаційно підпорядковані всі інші, що пояснюють виникнення, взає-

мозв’язки, сутність і закономірність розвитку об’єкта дослідження. Функці-

ями наукової теорії є: пояснювальна, передбачувальна, фактична, система-

тична (передбачає спадкоємність знань) і методологічна. 

Розробка наукової теорії органічно пов’язана з такими чинниками: ви-

никнення ідей, формулюванням принципів, законів, міркувань, положень, ка-

тегорій, понять; узагальнення наукових фактів; використання аксіом; вису-

нення гіпотез; доведення теорем. Ідеї виникають на основі практики й зміню-

ються у зв’язку зі зміною суспільного буття. Існують передові, прогресивні 

ідеї, які сприяють розвитку суспільства, і непрогресивні ідеї, які гальмують 

його. 

Ідеї виникають раптово, як результат тривалих, напружених пошуків. 

Наукова ідея – це така форма думки, яка дає нове пояснення явищ. Вона ба-

зується на знаннях, які вже накопичено, і розкриває раніше не помічені зако-

номірності (наприклад, ідея всезагального розвитку в діалектиці, ідея рефле-

ксу у фізіології тощо). Народження ідей і становить механізм пізнання. Нова 

ідея змінює уявлення вченого не в результаті суворого логічного обґрунту-

вання 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 накопичуються 

ідеї, які не мають пояснення з позиції існуючих теорій. 

Ідеї можуть не лише існувати до створення теорії як передумова й ос-

нова її побудови, а й зводити низку теорій в окрему галузь знання. Ідея орга-

нічно пов’язана з принципом і законом. У теорії ідея виступає як вихідна ду-

мка, що об’єднує поняття й міру знання в цілісну систему. У ній міститься 

фундаментальна закономірність, на якій ґрунтується теорія, тоді як в інших 

поняттях відбито лише ті чи інші аспекти цієї закономірності. 

Принцип – це головне вихідне положення наукової теорії, що виступає 

як перше й найабстрактніше визначення ідеї як початкової форми системати-

зації знань. 

Принцип не вичерпує всього змісту ідеї. Якщо в основі теорії лежить 

завжди одна ідея, то принципів може бути декілька. Ідеї та принципи ство-

рюють закони науки, що відбивають суттєві, стійкі та постійно повторювані 

об’єктивні внутрішні зв’язки між явищами, предметами, елементами, якос-

тями. Звичайно, закони виступають у формі певного співвідношення понять, 

категорій. 

Категорії – це найбільш загальні, фундаментальні поняття, які відби-

вають суттєві властивості явищ дійсності. Вони бувають загально-філософ-

ськими, загальнонауковими і такими, що належать до окремої галузі науки. 

За допомогою категоріального синтезу визначаються зв’язки, відношення 

між явищами, подіями, діями, які вивчаються; встановлюється їхня єдність. 

Принцип і категорії, що його розкривають, становлять сутність науко-

вої теорії, а перші здогадки, формулювання гіпотези, попередні висновки ви-

словлюються як тлумачення. 

Тлумачення як логічна форма дозволяють трактувати знання про навко-

лишню дійсність; у найбільш широкому, універсальному вигляді використо-

вуються при відкритті законів і повідомленні про наукові відкриття іншим 

людям. 

Наступний важливий елемент висловлення наукових знань (як елемент 

теорії) – поняття (вихідні клітини, з яких складається наявний акт). Розумо-

вий акт – це складна логічна операція, в результаті якої створюється логічно 

струнка теоретична система. Формування наукових теорій зводиться до фо-

рмулювання й розвитку найбільш загальних понять науки та її категорій. 

Свою специфічну «матеріалізацію» вербально висловлені ідеї знахо-

дять у гіпотезах, які є формою осмислення фактичного матеріалу, формою 

переходу від фактів до теорії. Без гіпотези неможливо розпочати дослі-

дження, оскільки невідомо, з якою саме метою необхідно його проводити, що 

і як спостерігати.  

Необхідність кожного експерименту має бути теоретично обґрунто-

вана, а аналіз експериментального матеріалу має або ствердити гіпотезу, або 

внести до неї корективи. Тому корисно гіпотезу попередньо перевірити оріє-

нтовним експериментом або теоретичними розрахунками й лише після цього 

на її основі розробити детальний план і методику дослідження. Останнє про-

понується здійснювати лише на основі попередньо здобутих результатів – як 



«розвідку». Гіпотеза у процесі дослідження, безумовно, уточнюватиметься і 

змінюватиметься залежно від отриманих результатів. 

Гіпотеза проходить три стадії розвитку: накопичення фактичного ма-

теріалу і припущення на його підставі; формулювання гіпотези, тобто виве-

дення з припущення наслідків, розгортання теорії; перевірка на практиці та 

уточнення за результатами цієї перевірки. Таким чином гіпотеза перетворю-

ється на наукову теорію. 

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

ється не одна, а декілька гіпотез. Інколи деякі з них взаємно виключають одна 

одну. Можливість появи кількох гіпотез не випадкова. Адже будь-яке явище 

багатогранне й пов’язане з іншими. Окрім того, рівень професійної підгото-

вки вчених, їхня ерудиція, психічні особливості (здатність до фантазії або, 

навпаки, до чіткого логічного висновку) можуть бути суттєво різними й від-

повідно впливати на підхід до досліджуваного об’єкта. Висунення кількох 

гіпотез, у тому числі взаємовиключних, не вважається чимось небажаним, 

поки не встановлено, в чому полягає сутність досліджуваного об’єкта, а на- 

явність різних гіпотез забезпечує той всебічний аналіз, без якого неможливе 

чітке наукове узагальнення. Якщо гіпотезу доведено, 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 ви-

никає на певній емпіричній підставі (на відомих фактах: даних суспільної 

практики, результатах експерименту тощо). 

При цьому факти входять до складу теорії в узагальненому вигляді. Не-

обхідними елементами багатьох теорій є формальне обчислення, наукові ре-

зультати, висновки, терміни, аксіоми, теореми. 

Розглянемо шлях становлення наукової теорії. Наукові дослідження 

починаються з інформаційного пошуку. Потім переходять до наукового по-

шуку. Між інформаційним і науковим пошуком існує діалектичний взає-

мозв’язок, оскільки науковий пошук починається з висування гіпотези, яка 

перевіряється експериментом. 

Шлях до гіпотези пролягає через ідеї, поява яких можлива лише за-

вдяки синтезу природничо-наукового й філософського знання. Отримане та-

ким шляхом знання носить лише вірогідний характер і потребує практичної 

перевірки. Тому наступний щабель у переході від гіпотези до теорії – це ана-

ліз і синтез, які є загальними для обох форм наукового дослідження, але роз-

різняються за функціями. 

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

ментальна діяльність дослідника, до них зводяться всі види розумової діяль-

ності. У створенні наукової теорії особливо важливим є синтез, який забез-

печує формулювання понять і категорій. Синтез досліджень дозволяє вклю-

чати до системи фактів ідеальні моменти, розрахунок реальних можливостей, 

облік закономірностей розвитку й функціонування явищ. 



Вид синтезу залежить від характеру елементів, що синтезуються, спо-

собів їх об’єднання та його особливостей. Синтез надає можливість об’єд-

нати: частини в єдине ціле; ознаки явища для встановлення їхньої видової 

належності; елементи для визначення їх відносин (основа системного під-

ходу). 

Необхідність теорії виникає з природного прагнення встановити логіч-

ний зв’язок між окремими узагальненнями, гіпотезами і висновками тієї чи 

іншої галузі дослідження, перейти від індуктивних передбачень до дедукти-

вних висновків. На ранньому етапі дослідження накопичується та аналізу-

ється фактичний матеріал, що надає можливість для окремих узагальнень, 

висунення гіпотез і висновків. Оскільки на цьому етапі всі форми пізнання 

виступають опосередковано, 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 попередньої 

пізнавальної діяльності в певній галузі. Тому вона включає ті елементи й фо-

рми, з якими дослідник мав справу ще на емпіричній  і початковій стадіях 

теоретичного пізнання. Оскільки теорія дає відбиток досліджуваного об’єкта 

в його цілісності, окремі поняття, які характеризують його з різних боків, ма-

ють бути об’єднані в систему. Для цього необхідно піддавати їх раціональній 

обробці, уводити нові припущення, абстракції, ідеалізації. Це свідчить про 

те, що виникнення теорії – не просто кількісний приріст знань, а якісна зміна, 

перехід до більш глибокого розуміння сутності об’єкта. Створена теорія ви-

рішує цілу низку завдань: підтверджує істинність попереднього пізнання, чі-

тко систематизує уявлення про сутність і зв’язки між об’єктами, розширює, 

поглиблює та уточнює ці уявлення, передбачає нові явища в досліджуваній 

галузі. У проведенні наукових досліджень обов’язково дотримуються також 

і методологічних принципів, про які ми скажемо нижче. 

Уся пізнавальна діяльність ґрунтується на відбитті, яке пов’язує буття 

й свідомість. 

Пізнання як складний багатоступеневий процес досягнення істини 

включає у себе два рівні: чуттєвий і раціональний. Чуттєве пізнання забезпе-

чує безпосередній зв’язок людини з навколишньою дійсністю, проникнення 

її в розмаїття явищ природи. Раціональне пізнання ніби доповнює і відбиває 

чуттєве, сприяє усвідомленню сутності процесів, розкриває закономірності 

розвитку і «повертає» нове знання до емпіричного рівня у вигляді можливо-

сті практичного перетворення і подальшого чуттєвого пізнання. 

Емпіричним називається наукове знання, яке отримано з досвіду, шля-

хом спостереження та експериментально. Результати такого знання фіксу-

ються органами чуттів або приладами, які їх заміняють, і дають уявлення про 

якості й відношення досліджуваних явищ. Ці уявлення викладаються у ви-

гляді понять, категорій, знакових систем. Емпіричні знання – це базис для 

подальшого розвитку наукового знання. Теоретичні знання відбивають 



об’єкт на рівні його внутрішніх зв’язків, закономірностей становлення, роз-

витку та існування. На теоретичному рівні пізнання узагальнює емпіричні 

дані, встановлює значущість і практичну цінність тих чи інших методів дос-

лідження, 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 абстракт-

ного, що дозволяє виявити й сформулювати суттєве, головне. Абстрагування 

стало на сучасному рівні розвитку науки одним з головних засобів проник-

нення в сутність явищ навколишньої дійсності. 

Між емпіричним і теоретичним рівнями пізнання немає різкої межі, ді-

алектика їх взаємодії виявляється у складному процесі виникнення й 

розв’язання нескінченних суперечностей. У своєму прагненні повніше й гли-

бше зрозуміти природу наука накопичує все нові й нові емпіричні дані, які 

рано чи пізно вступають у протиріччя зі старими уявленнями. Навіть розгля-

даючи науку не в цілому, а лише яку-небудь з її галузей, можна виявити су-

перечність між емпіричними даними і відповідною теорією. Усунення такої 

суперечності вимагає нових наукових досліджень. 

 

Основні наукові поняття 

 

Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явища (процесу) без проміжної 

аргументації, без усвідомлення всієї сукупності зв’язків, на основі яких ро-

биться висновок. 

Наукова ідея базується на наявних знаннях, але виявляє раніше непо-

мічені 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 певних 

явищ (процесів) або причин, які зумовлюють даний наслідок. Наукова тео-

рія включає в себе гіпотезу як вихідний момент пошуку істини, яка допома-

гає суттєво економити час і сили, цілеспрямовано зібрати і згрупувати факти. 

Розрізняють нульову, описову (понятійно-термінологічну), пояснювальну, ос-

новну робочу і концептуальну гіпотези. Якщо гіпотеза узгоджується з науко-

вими 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 припущення 

прийнятної теорії; 



– перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі уточ-

нення гіпотези. 

Якщо при перевірці результат відповідає дійсності, то гіпотеза перет-

ворюється 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 законо-

мірний розвиток. Закон, винайдений через здогадку, необхідно потім логі-

чно довести, лише в такому разі він визнається наукою. 

Наукові закони – найважливіша ланка в системі наукових знань, що ві-

дображає найбільш істотні, стійкі, повторювані об’єктивні внутрішні зв’язки 

в природі, суспільстві й мисленні. Зазвичай закони виступають у формі пев-

ного співвідношення понять, категорій. 

Для доведення закону наука використовує судження. 

Найбільш високою формою узагальнення й систематизації знань є те-

орія. 

Під теорією розуміють вчення про узагальнений досвід (практику), 

що формулює наукові принципи й методи, які дозволяють узагальнити й 

пізнати існуючі процеси і явища, проаналізувати дію на них різних фак-

торів і запропонувати рекомендації з використання їх у практичній дія-

льності людей. 

Наука – це сукупність теорій. 

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

спрямованих на тлумачення того чи іншого явища. Це не безпосереднє, а 

ідеалізоване відображення дійсності. Теорію розглядають як сукупність уза-

гальнюючих положень, що утворюють науку або її розділ. Вона виступає як 

форма синтетичного знання, в межах якого окремі поняття, гіпотези і закони 

втрачають колишню автономність і перетворюються на елементи цілісної си-

стеми. 

До нової теорії висуваються такі вимоги: 

– адекватність наукової теорії описуваному об’єкту; 

– можливість заміни експериментальних досліджень теоретичними; 

– повнота опису певного явища дійсності; 

– можливість пояснення взаємозв’язків між різними компонентами в ме-

жах даної теорії; 

– внутрішня несуперечливість теорії та відповідність її дослідним даним. 

Теорія являє собою систему наукових концепцій, принципів, положень, фак-

тів. 

Наукова концепція – система поглядів, теоретичних положень, ос-

новних 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 визначення ідеї. 

Під принципом розуміють вихідні положення певної галузі науки. Вони є по-



чатковою формою систематизації знань (аксіоми евклідової геометрії, посту-

лат Бора в квантовій механіці тощо). 

Поняття – це думка, виражена в узагальненій формі, яка визначає 

суттєві і необхідні ознаки предметів та явищ і взаємозв’язки. Якщо по-

няття увійшло до наукового обігу, його позначають одним словом або вико-

ристовують сукупність слів – термінів. 

Розкриття змісту поняття називають його визначенням. Останнє має 

відповідати двом найважливішим вимогам: 

– вказувати на найближче родове поняття; 

– вказувати на те, чим дане поняття відрізняється від інших понять. 

Поняття, як правило, завершує процес наукового дослідження, закріплює 

результати, отримані вченим особисто у своєму дослідженні. Сукупність 

основних понять називають понятійним апаратом тієї чи іншої науки. 

Сукупність основних понять називають понятійним апаратом на-

уки. 

Найбільш широкі поняття називають категоріями. Це самі загальні аб-

стракції. До категорій відносяться філософські поняття форми й змісту, у по-

літекономії – 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 ос-

нову наукового знання, відбиває об’єктивні властивості явищ та процесів. На 

основі наукових фактів визначаються закономірності явищ, будуються теорії 

і виводяться закони. 

Рух думки від незнання до знання керується методологією. 

Методологія наукового пізнання – вчення про принципи, форми і 

способи науково-дослідницької діяльності. 

Метод дослідження – це спосіб застосування старого знання для 

здобуття нового знання. Він є засобом отримання наукових фактів. 

 

Специфіка наукового і повсякденного пізнання 

 

Однією з особливостей наукового пізнання порівняно з повсякденним 

(буденним) є його організованість та використання цілого ряду методів дос-

лідження. Під методом дослідження розуміють сукупність прийомів, спо-

собів, правил пізнавальної, теоретичної і практичної, перетворюючої діяль-

ності людей. Ці прийоми, правила встановлюються не довільно, а розробля-

ються, виходячи із закономірностей самих об’єктів, що вивчаються. Тому ме-

тоди пізнання такі ж багатоманітні, як і сама дійсність. 

Дослідження методів пізнання і практичної діяльності є задачею особ-

ливої дисципліни – методології. До неї залічують перш за все загальні філо-

софські методи, які застосовуються не тільки в науковому пізнанні. Загаль-

нонаукові методи знаходять застосування у всіх або майже у всіх науках. Їх 

своєрідність і відмінність від загальних методів в тому, що вони знаходять 

застосування не на всіх, а лише на певних етапах процесу пізнання. Напри-



клад, індукція грає ведучу роль на емпіричному, а дедукція – на теоретич-

ному рівні пізнання, аналіз переважає на початковій стадії дослідження, а си-

нтез – на заключній тощо. При цьому в самих загальнонаукових методах зна-

ходять, як правило, свій прояв вимоги загальних методів. Нарешті, особливу 

групу методів утворюють методики, прийоми і способи, що виробляються 

для вирішення якоїсь особливої, часткової проблеми. Вибір вірної методики 

– важлива умова успіху дослідження. 

При порівнянні рівнів пізнання під час наукового та повсякденного 

сприймання явищ навколишньої дійсності можна виокремити кілька відмін-

ностей між ними. 

Характеристики, що відрізняють науку від повсякденного пізнання, 

зручно класифікувати відповідно до структури діяльності (простежуючи ро-

зходження науки й повсякденного пізнання за предметом, засобами, продук-

тами, методами і суб’єктами діяльності). 

 Якщо повсякденне пізнання відображає тільки ті об’єкти, які можуть 

бути перетворені в певних історично сформованих способах і видах практи-

чної діяльності, то наука здатна вивчати й такі фрагменти реальності, які мо-

жуть стати предметом освоєння і в практиці далекого майбутнього. Наука 

виходить за рамки предметних структур наявних видів і способів практич-

ного освоєння світу й відкриває людству нові предметні світи його можливої 

майбутньої діяльності. 

 Використання наукової термінології у науковому пізнанні. Щоб опи-

сати досліджувані явища, науковці прагнуть чітко фіксувати певні поняття й 

визначення. Вироблення наукою спеціальної мови, яка використовується для 

опису нею об’єктів є необхідною умовою наукового дослідження. Мова на-

уки постійно розвивається в міру її проникнення у все нові галузі об’єктив-

ного світу. Причому вона впливає на повсякденну, природну мову. Напри-

клад, терміни «електрика», «холодильник» колись були специфічними нау-

ковими поняттями, а потім увійшли в повсякденну мову. 

 Наукове дослідження має потребу в особливій системі спеціальних за-

собів, які, безпосередньо впливаючи на досліджуваний об’єкт, дають змогу 

виявити можливі його стани в умовах, контрольованих суб’єктом. Засоби, які 

застосовуються у виробництві й у побуті, як правило, непридатні для цієї 

мети, оскільки об’єкти, досліджувані наукою, і об’єкти, перетворені у виро-

бництві й повсякденній практиці, найчастіше відрізняються за своїм харак-

тером. Звідси необхідність спеціальної наукової апаратури (вимірювальних 

інструментів, приладових установок), які дозволяють науці експеримента-

льно вивчати нові типи об’єктів. Таким чином, з особливостей предмету на-

уки ми одержали як своєрідний наслідок відмінності в засобах наукового й 

повсякденного пізнання. 

 Специфікою об’єктів наукового дослідження можна пояснити й осно-

вні відмінності наукових знань як продукту наукової діяльності від знань, 

одержуваних у сфері повсякденного, стихійно-емпіричного пізнання. 

Останні найчастіше не систематизовані: це, скоріше, конгломерат відомос-



тей, приписів, способів діяльності й поведінки, накопичених протягом істо-

ричного розвитку повсякденного досвіду. Їхня вірогідність встановлюється 

завдяки безпосередньому застосуванню в певних ситуаціях виробничої й по-

всякденної практики. Що ж стосується наукових знань, то їхня вірогідність 

не може бути обґрунтована тільки таким способом, оскільки в науці перева-

жно досліджуються об’єкти, ще не освоєні у виробництві. Тому потрібні спе-

цифічні способи обґрунтування істинності знання. Ними є експерименталь-

ний контроль за одержуваним знанням і виведення одних знань із інших, іс-

тинність яких уже доведена, утворюючи систему знань. 

Таким чином, ми одержуємо характеристики системності й обґрунто-

ваності наукового знання, що відрізняють його від продуктів повсякденної 

пізнавальної діяльності людей. 

Так, наприклад, відомо, що знаменитий дослідник Африки Давид Лі-

вінгстон у 1855 р. відкрив водоспад Вікторія. Але також відомо, що цей во-

доспад добре знали й до нього, і він мав навіть свою назву – Мосіоатунья! 

Так називали його місцеві жителі. Що ж відкрив Лівінгстон? Відкрив уже 

відкрите? Питання може здатися абсурдним, але воно добре ілюструє той 

факт, що термін «знати» або «відкрити» має різний сенс стосовно різних ку-

льтур і різних історичних етапів у розвитку людства. Для тубільця знання – 

це щось передане від батька до сина або від сусіда до сусіда, щось існуюче й 

відтворене в рамках вузького співтовариства, безпосереднього спілкування 

людей один з одним. У таких умовах водоспад Вікторія міг відкриватися й, 

імовірно, відкривався незлічену безліч разів. Лівінгстон, однак, відкрив його 

для науки, відкрив раз і назавжди. 

 Особливість методу пізнавальної діяльності. Об’єкти, на які спрямо-

ване повсякденне пізнання, формуються в повсякденній практиці. Прийоми, 

за допомогою яких кожний такий об’єкт виділяється й фіксується як предмет 

пізнання, входять у повсякденний досвід. Сукупність таких прийомів, як пра-

вило, не усвідомлюється суб’єктом як метод пізнання. У науковому дослі-

дженні уже саме виявлення об’єкта, властивості якого підлягають подаль-

шому вивченню, становить досить трудомістке завдання. Щоб зафіксувати 

об’єкт, вчений повинен знати методи такої фіксації. Тому в науці вивчення 

об’єктів, виявлення їхніх властивостей і зв’язків завжди супроводжується ус-

відомленням методу, за допомогою якого досліджується об’єкт. 

 Заняття наукою вимагають особливої підготовки суб’єкта, що пізнає. 

У ході чого він освоює історично сформовані засоби наукового дослідження, 

вивчає прийоми і методи оперування даними засобами. Для повсякденного 

пізнання такої підготовки не потрібно, вона здійснюється автоматично, у 

процесі соціалізації індивіда, коли в нього формується й розвивається мис-

лення, в процесі спілкування й включення індивіда в різні сфери діяльності. 

 Об’єктивність наукового пізнання відрізняє його від інших форм пізна-

вальної діяльності людини. Так, наприклад, у процесі художнього освоєння 

дійсності об’єкти, включені в людську діяльність, не відокремлюються від 

суб’єктивних факторів, а беруться у своєрідній «склейці» з ними. Будь-яке 

відображення предметів об’єктивного світу в мистецтві одночасно виражає 



ціннісне відношення людини до предмета. 

Художній образ – це таке відображення об’єкта, що містить відбиток 

людської особистості, її ціннісних орієнтацій, які вливаються в характерис-

тики відображуваної реальності. Виключити це взаємопроникнення – зна-

чить зруйнувати художній образ. У науці ж особливості життєдіяльності осо-

бистості, що створюють знання, її оцінні судження не входять безпосередньо 

до складу породжуваного знання (закони Ньютона не дозволяють судити про 

те, що любив і що ненавидів Ньютон, тоді як, наприклад, у портретах Ремб-

рандта відбита особистість самого Рембрандта, його світовідчування і його 

особистісне відношення до зображуваних соціальних явищ; портрет, написа-

ний великим художником, завжди виступає і як автопортрет). 

 Заняття наукою передбачає також і засвоєння певної системи ціннісних 

орієнтацій і цільових установок, специфічних для наукового пізнання. Ці орі-

єнтації повинні стимулювати науковий пошук, спрямований на вивчення все 

нових і нових об’єктів незалежно від сьогоднішнього практичного ефекту від 

одержуваних знань. Інакше наука не буде здійснювати своєї головної функції 

– виходити за рамки предметних структур практики своєї епохи. 

Дві основні установки науки забезпечують прагнення до такого по-

шуку: самоцінність істини й цінність новизни. 

Будь-який вчений приймає в якості однієї з основних установок науко-

вої діяльності пошук істини, сприймаючи істину як вищу цінність науки. Ця 

установка втілюється в цілому ряді ідеалів і нормативів наукового пізнання, 

що виражають його специфіку: у певних ідеалах організації знання, у пошу-

ках пояснення явищ виходячи із законів і принципів, що відбивають сутнісні 

зв’язки досліджуваних об’єктів тощо. 

Не менш важливу роль у науковому дослідженні має установка на по-

стійний ріст знання й особливу цінність новизни в науці. Ця установка вира-

жена в системі ідеалів і нормативних принципів наукової творчості (напри-

клад, забороні на плагіат, допустимості критичного перегляду підстав науко-

вого пошуку як умови освоєння все нових типів об’єктів тощо). 

Ціннісні орієнтації науки утворюють основу її етосу, що повинен за-

своїти вчений, щоб успішно займатися дослідженнями. Великі вчені зали- 

шили значний слід у культурі не тільки завдяки зробленим ними відкриттям, 

але й завдяки тому, що їхня діяльність була зразком новаторства й служіння 

істині для багатьох поколінь людей. Усякий відступ від істини на догоду осо-

бистісним, корисливим цілям, будь-який прояв безпринципності в науці зу-

стрічав беззаперечну відсіч. 

У науці як ідеал проголошується принцип, що перед істинною всі дос-

лідники рівні, що ніякі минулі заслуги не приймаються до уваги, якщо мова 

йде про наукові докази. 

Не менш важливим принципом наукового етносу є вимога наукової че-

сності при викладі результатів дослідження. Вчений може помилятися, але 

не має права підтасовувати результати, він може повторити вже зроблене ві-

дкриття, але не має права займатися плагіатом. Інститут посилань, як 

обов’язкова умова оформлення наукової монографії й статті, покликаний не 



тільки зафіксувати авторство тих або інших ідей і наукових текстів. Він за-

безпечує чітку селекцію вже відомого в науці й нових результатів. Поза цією 

селекцією не було б стимулу до напружених пошуків нового, у науці виникли 

б нескінченні повтори пройденого й, в остаточному підсумку, була б підір-

вана її головна якість – постійно генерувати ріст нового знання, виходячи за 

рамки звичних і вже відомих знань про світ. 

Звичайно, вимога неприпустимості фальсифікацій і плагіату виступає 

як своєрідна презумпція науки, що у реальному житті може порушуватися. У 

різних наукових співтовариствах може встановлюватися різна відповідаль-

ність за порушення етичних принципів науки. 

Розглянемо один приклад з історії науки, що може служити зразком 

непримиренності співтовариства до порушень вищезазначених принципів. 

У середині 70-х років XX ст. у середовищі біохіміків і нейрофізіологів 

значного розголосу набула справу Галліса, молодого й перспективного біо-

хіміка, що на початку 70-х років працював над проблемою внутрімозкових 

морфінів. Ним була висунута оригінальна гіпотеза про те, що морфіни рос-

линного походження й внутрішньомозкові морфіни однаково впливають на 

нервову тканину. Галліс провів серію трудомістких експериментів, однак не 

зміг переконливо підтвердити цю гіпотезу, хоча непрямі дані свідчили про її 

перспективність. Побоюючись, що інші дослідники його обженуть і зроблять 

це відкриття, Галліс зважився на фальсифікацію. Він опублікував вигадані 

дані дослідів, нібито підтверджуючу гіпотезу. 

«Відкриття» Галліса викликало великий інтерес у співтоваристві ней-

рофізіологів і біохіміків. Однак його результати ніхто не зміг підтвердити, 

відтворюючи експерименти за опублікованою ним методикою. 

Тоді молодому й відомому ученому, було запропоновано привселюдно 

провести експерименти на спеціальному симпозіумі в 1977 р. у Мюнхені, у 

присутності своїх колег. Галліс зрештою змушений був зізнатися у фальси-

фікації. Співтовариство вчених відреагувало на це визнання бойкотом. Ко-

леги Галліса перестали підтримувати з ним наукові контакти, всі його спів-

автори привселюдно відмовилися від спільних з ним статей, і в підсумку 

Галліс опублікував лист, у якому він вибачився перед колегами й заявив, що 

припиняє займатися наукою. 

 

Класифікація принципів науки і наукового пізнання 

 

Принцип – це керівна ідея, основне початкове положення теорії, 

вчення, науки. 

Принципи бувають теоретичними і методологічними. Принципи пі-

знання умовно поділяють на дві підгрупи: 

1) принципу «здорового глузду», які ґрунтуються на метафізичному 

методі і формальній логіці з урахуванням їх природних меж; 

2) діалектичні принципи пізнання. 

Метафізичний метод ґрунтується на розгляді предметів як по суті відо-



кремлених і незмінних, а діалектичний метод – на визнанні загального взає-

мозв’язку і спадкоємного розвитку. Хоча науку взагалі (ще з часів Зенона 

Елейського і особливо – в часи Ейнштейна, Н. Бора і після них) доволі скла-

дно віднести до здорового глузду, потрібно визнати, що в принципі «здоро-

вого глузду» є елемент стихійної діалектики, яка часом допомагає уникнути 

загрозливих крайнощів. 

Принципи «здорового глузду» 

Р. Декарт у своїй праці «Роздумах про метод о» виділив так звані. «пра-

вила для керівництва розуму і пошуку істини в науках». Власне, це елемента-

рні норми діяльності розуму, які відомі з стародавніх часів у вигляді правил 

(формальної) логіки. Головна заслуга Декарта полягає саме в тому, що він 

сформулював їх як правила пізнавальної діяльності і цим поклав початок ро-

звитку наукової методології. 

Таких правил за Декартом три: 

1) розчленування важких, що не піддаються розв’язанню в загальному ви-

падку задач, на окремі задачі, які можуть бути розв’язані; 

2) перехід від менш складного до більш складного, від доведеного до не- 

доведеного а не навпаки (у логіці це заборона на визначення через невідоме); 

3) недопущення випадання логічних ланцюгів у міркуванні. 

Для сучасності особливо важливе третє правило Декарта, в зв’язку із 

заглибленням пізнання в дослідження власних основ (сфера метатеорії). Як 

свідчить розвиток науки, в ній дуже важливо не залишати нічого що мається 

на увазі, експлікувати (тобто робити явними) і досліджувати всі положення і 

припущення наших висновків, навіть ті, які здаються самоочевидними і за- 

гальновизнаними. Такими здавались, наприклад, неперетинання паралель-

них прямих і неможливість зв’язку станів мікрочастинок при відсутності 

причинної взаємодії між ними. Насправді виявилося, що це зовсім не так (не-

евклідова геометрія, ЕПР-кореляція поведінки мікрочастинок тощо). 

Крім правил Декарта, до принципів «здорового глузду» можна відне-

сти: 

4) принцип об’єктивності, який стверджує: в питаннях науки жодна ду-

мка не відіграє вирішальної ролі. Це відноситься і до думки наукового або 

іншого керівництва, авторитетних учених, загальній думці, думці державних 

інстанцій тощо. Така вимога може здатися тривіальною, проте згадаємо, що 

Epso dixi («Сам сказав», посилання на особистий вислів учителя) у піфаго-

рійців вважалось вищим аргументом, в Середньовіччя таку же роль відігра-

вала думка церкви, а в епоху сталінізму здійснювались репресії у відношенні 

конкретних наук від особи, яка хибно розтлумачила марксистську філосо-

фію. Тому багатьом вченим у всі часи доводилось активно відстоювати цей 

принцип. Так, перший великий філософ нової європейської генерації, Іоанн 

Скот Ериугена (IX ст.), стверджував, що розум вище авторитету навіть у 

сфері самої релігії, оскільки авторитет народжується від розуму, проте розум 

ніколи не народжується від авторитету. 

В XII ст. П. Абеляр писав, що в науці, на відміну, наприклад, від релігії, 

аргумент від авторитету є найслабкішим. А інший мислитель Середньовіччя, 



Алан Лільский, стверджував, що у авторитету ніс із воску, в тому сенсі, що 

його неважко, при певній спритності, розвернути на користь будь-якої ду-

мки. Сьогодні актуально відзначити, що питання наукової істини не вирішу-

ються більшістю голосів навіть при найдемократичнішому голосуванні. На-

укова діяльність має творчий характер, і як свідчить історія науки, правими 

найчастіше виявляється не більшість, а ті одиночні особистості, які зуміли 

глибше інших заглянути у сутність проблеми. Між тим, течії думок, набли-

жені до позитивізму і прагматизму, схильні вважати наукове знання продук-

том домовленості в науковому співтоваристві. Наприклад, конвенціалізм А. 

Пуанкаре, який завадив йому стати засновником нової механіки і електроди-

наміки (спеціальної теорії відносності), а також учення історичної школи ме-

тодології, згідно яких образ науки визначається, начебто, виключно бороть-

бою конкуруючих наукових співтовариств. 

Проте зазначений принцип зовсім не означає заперечення ролі автори- 

тета, а також роли особистості і школи в науці. Навпаки: вести мову про 

нього доводиться саме тому, що їх роль тут обґрунтовано висока і є загроза 

її перебільшення. Оскільки жоден дослідник не в стані перевірити все те (яке 

ще часом є неусталеним) знання, на якому він обґрунтовує своє просування 

до нової істини, і не може випробувати відразу всі конкуруючі методи. Авто-

ритет видатних попередників і сучасників виступає в цьому випадку як при-

родний орієнтир, небайдужою є й думка наукового співтовариства. Важливо 

тільки їх не абсолютизувати, що непросто зробити через притаманну людині 

психічну інерцію і схильність до конформізму. 

В історії науки відомі парадоксальні випадки, коли хибне твердження 

Аристотеля, що у мухи вісім ніг, поділялось доволі великою кількістю вче-

них через силу незаперечного авторитету цього дійсно великого мислителя. 

Інший приклад – Аристотель вважав, що молочні зуби дитини формуються 

із затверділого молока матері і що у жінки менше зубів, чим у чоловіка. До 

такого висновку він прийшов, перерахувавши зуби коням: у жеребця їх дій-

сно більше, чим у кобилиці. А потому вирішив, що це вірно для всіх самок і 

самців. Будучи двічі жонатим, Аристотель так і не спромігся перевірити свою 

гіпотезу, а європейські вчені мужі доволі тривалий час не ставили це під сум-

нів. 

Отже, об’єктивність аналізу – основа будь-якого наукового дослі-

дження. Цей принцип вимагає використання методів та процедур, що дозво-

ляють отримати максимум знань, дотримання логіки, правдиве обґрунту-

вання, забезпечення доказів. Все це забезпечує достовірність фактів, як од-

ного з основних чинників наукової етики. Нехтування принципом об’єктив-

ності може призвести вченого до спотворення реальної картини досліджува-

ного процесу, до грубих похибок у висновках; 

5) принцип пояснення безлічі досліджуваних явищ за допомогою незначної 

кількості загальних основ. На думку І. Ньютона, в ньому полягає сутність 

науки. Відомості «багато чого до малого чого» вимагає потреба в узагаль-

ненні інформації, з метою зробити її компактною і доступною для ефектив-

ного використання. Інакше жоден комп’ютер, тим більше – мозок людини, 



не зміг би утримати і освоїти величезну масу знань, накопичених людством 

у кожній предметній сфері. 

Проте в науці є власний стимул такого узагальнення: прагнення прони-

кнути в сутність речей, яка поєднує ряд явищ і яка розкриває логіку їх змін. 

Адже без знань сутності (законів зміни явищ) неможливим було б цілеспря-

моване перетворення дійсності. 

Разом з тим, розглядуваний принцип, як і будь-який інший, не можна 

перетворювати в абсолют; проте метафізика схильна до його абсолютизації 

в формі так званого редукціонізму. Як приклад, можна навести, що Л. Боль-

цман, А. Пуанкаре, М. Смолуховський та багато інших великих фізиків по-

чатку ХХ ст. марно витратили велику кількість зусиль, прагнучи звести тер-

модинаміку до механіки, а геніальний А. Ейнштейн протягом 30 років без-

плідно працював над створенням єдиної теорії поля. І зараз багато фізиків і 

хіміків також безплідно, проте завзято прагнуть звести хімію до квантової 

електродинаміки; 

6) принцип достатньої повноти обґрунтування: будь-яке наукове су-

дження повинне бути засноване на експерименті і теоретичних доказах. В 

основі цієї вимоги лежить формально-логічний принцип достатньої основи, 

запроваджений Г. Лейбніцем у XVII ст. Дійсно, треба прагнути до його вті-

лення, проте, знову ж таки, не потрібно перетворювати його в абсолют. Істо-

рія пізнання переконує, що абсолютно повного обґрунтування не досягла жо-

дна наукова концепція. Завжди залишається деякий «люфт», куди «втиску-

ються» потім ідеї нового, більш досконалого знання. 

Часом наукові концепції залишаються взагалі навіть без достатньої ем-

піричної перевірки, не перестаючи від цього бути переконливими. Такою є 

наприклад, тектоніка літосферних плит, яка претендує на роль парадигми в 

сучасній геології. А дати будь-якому положенню науки повне формально-ло-

гічне обґрунтування не дозволяє знаменита теорема австрійського матема-

тика Курта Гёделя про неповноту, згідно якої в кожній формальній системи 

деякі істинні в даній предметній сфері твердження неможливо вивести. 

 

Діалектичні принципи пізнання 

Сучасна діалектика виступає не як заперечення принципів «здорового 

глузду», а як надбудова над ними. Серед найбільш актуальних принципів на-

укового дослідження виділяють наступні: 

1. Принцип загального зв’язку випливає з основного положення філосо-

фії про матеріальну єдність навколишнього світу, де існує безліч всіляких 

зв’язків між предметами та явищами, які можуть виявлятися як безпосеред-

ньо, так і опосередковано, через велику кількість проміжних ланок. Ці 

зв’язки можуть бути випадковими, закономірними, зовнішніми, причинними 

чи функціональними, за змістом чи формою тощо. При цьому такі зв’язки 

можна простежити на прикладі взаємодії між природничими науками та фі-

лософією. На основі філософського принципу загального зв’язку формується 

загальний методологічний принцип науки, згідно з яким, щоб справді пізнати 

досліджуваний предмет чи явище, необхідно охопити та вивчити всі його 



сторони і зв’язки як внутрішні, так і зовнішні. 

Якщо знехтувати цим принципом, можна прийти до софістики, тобто до 

абсолютизації та вихоплювання окремих сторін або явищ, або до еклектики 

– неправомірного поєднання різнорідних і внутрішньо не пов’язаних між со-

бою сторін предмета. 

Принцип загального розвитку легко продемонструвати, спостерігаючи в 

навколишньому світі приклади різноманітних змін, трансформації, переходів 

з одного стану в інший. Безперервно виникає щось нове в усіх явищах при-

роди та суспільства, в духовному житті людини. Перебіг багатьох процесів 

відбувається від простого до складного, від нижчого до вищого, за висхідною 

лінією. Водночас бувають і зворотні процеси, коли події відбуваються за низ-

хідною лінією. Такі процеси є по суті регресивними. 

Все сказане можна проілюструвати численними прикладами процесів, 

що відбуваються в мікро- та макросвіті, у людському суспільстві. У мікрос-

віті – це перетворення елементарних часток матерії та виникнення нових 

складних мікрооб’єктів (нові атомні ядра, самі атоми тощо), у макросвіті – 

утворення нових хімічних елементів, у космосі – формування нових планет-

них систем, зірок, галактик тощо. 

2. Принцип діалектичної суперечності ґрунтується на законі єдності та 

боротьби протилежностей, який полягає в тому, що між різними сторонами 

предмета чи явища є не тільки протилежності й взаємні винятки, а між ними 

існує і єдність. У наукових дослідженнях цей принцип полягає в тому, що 

дослідник не тільки повинен знаходити протилежні взаємовиключні сторони, 

але й установлювати такі їх відношення, зв’язки та форми, при яких ці про-

тилежності є єдиними. Вирішення цього завдання і є розв’язанням тієї чи ін-

шої наукової проблеми, новим кроком науки вперед. 

Протилежності не тільки існують, а й перебувають у етапі суперечно-

сті, постійної боротьби між собою. Ця боротьба і є внутрішнім джерелом ро-

звитку дійсності. В цьому розумінні єдність протилежностей завжди умовна, 

тимчасова, відносна, а їх боротьба – абсолютна. Під час проведення дослі-

джень не можна протиставляти протилежності одна одній, перебільшуючи 

значення одних за рахунок інших, або розглядати їх як щось стале. 

Треба проводити дослідження доти, поки з результатів аналізу не буде 

знайдено проміжну сторону, яку можна визнати «як за ту, так і за іншу», че-

рез яку протилежності неначе перетворюються одна в одну. 

3. Принцип діалектичного заперечення базується на загальному законі 

заперечення, і має в необхідності додержання наступності під час переходу 

від старого до нового, від попереднього до наступного. При цьому запере-

чення попереднього є не абсолютним, а лише відносним, чим і забезпечу-

ється спіралеподібний розвиток процесів і явищ у природі та суспільстві. 

Саме цей принцип пояснює нескінченне виникнення одних якісних станів і 

знищення інших. Заперечення вже припускає нову можливість подальшого 

розвитку та нового заперечення. Цей принцип показує, що між кількісними 

та якісними сторонами предмета чи явища існує тісний взаємозв’язок. І для 



того, щоб всебічно вивчити якийсь предмет чи якесь явище, необхідно дос-

ліджувати не тільки його якісні, але й кількісні характеристики. Останні мо-

жна знайти (виміряти), наприклад, на основі математичних методів дослі-

дження. Що це справді так, можна простежити на прикладі розвитку будь-

якої науки, результати якої тим вагоміші, чим вищий рівень її математизації. 

Однак практика показує, що вивченню кількісної сторони предмета чи явища 

має передувати вивчення його якісних характеристик, тобто в певному розу-

мінні якісний аналіз є неначе первинним, а кількісний – вторинним. Визна-

чальним тут є загальний закон переходу кількості в якість, який показує, що 

нагромаджування окремих кількісних змін у предметах чи явищах спричиня-

ється врешті- решт до їх якісних змін. 

4. Принцип історичності передбачає активне застосування порівня-

льно-історичного методу – сукупність пізнавальних засобів, процедур, які 

дозволяють виявити схожість і відмінність між явищами, що вивчаються, ви-

значити їхню генетичну спорідненість (зв’язок за походженням), загальне й 

специфічне в їхньому розвитку. 

Принцип системності дає змогу визначити стратегію наукового дос-

лідження. Будь-який предмет повинен розглядатись як упорядкована єдність 

відносно самостійних частин або сторін (підсистем, елементів), кожна з яких 

виконує певні функції в житті цього предмета. В дійсності досліджуваний 

предмет може не бути розвиненою системою, його частини і їх функції мо-

жуть бути змішані, нерозвинуті, недостатньо відособлені тощо. 

В межах принципу системності розрізняють такі види підходів: 

– структурно-функціональний; 

– системно-діяльнісний; 

– системно-генетичний та інші підходи. 

Сутність структурно-функціонального підходу полягає у виділенні в 

системних об’єктах структурних елементів (компонентів, підсистем) і визна-

ченні їхньої ролі (функцій) у системі. Елементи і зв’язки між ними створю-

ють структуру системи. Кожний елемент виконує свої специфічні функції, 

які «працюють» на загальносистемні функції. Структура характеризує сис-

тему в статиці, функції – у динаміці. Між ними є певна залежність. 

Структуризація об’єкта – необхідна умова його вивчення. Вона дозво-

ляє виділити, а потім описати суттєві складові об’єкта – елементи, підсис-

теми, компоненти, зв’язки, властивості, функції та ін. 

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

ленні характеру взаємозв’язків між ними. 

Аналіз структури здійснюється за допомогою метода класифікації – 

багатоступінчатого, послідовного поділу досліджуваної системи з метою си-

стематизації, поглиблення й отримання нових знань щодо її побудови, складу 

елементів, підсистем, компонентів, особливостей внутрішніх і зовнішніх 

зв’язків. 

Структуризація – засіб пізнання ступеня складності будь-якого 

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

тури системи. Сутність процесу чи явища як системи виявляється в їхній 



структурі, однак реалізується в їхніх функціях (ролях, призначенні). Це до-

зволяє розглядати систему як структурно-функціональну цілісність, в якій 

кожний елемент (підсистема, компонент) має певне функціональне призна-

чення, яке має узгоджуватися із загальними цілями системи в цілому. 

Рівень цілісності системи залежить від рівня відповідності її структури 

і функцій головній меті системи. 

У межах структурно-функціонального підходу досліджують сутнісно-

функціональну, функціонально-генетичну та функціонально-логічну струк-

туру системи. Перша з них виявляє субстанцйні елементи, підсистеми та ком-

поненти системи, їх сутнісні зв’язки та основні функції. Друга – розкриває 

внутрішні закономірності розвитку і функціонування системи (від простого 

до складного, від нижчого до вищого, від генетично вихідного до генетично 

похідного, включаючи у «знятому» вигляді моменти попереднього при від-

носній самостійності). Третя – виявляє логічно можливі відношення між фу-

нкціями системи: відношення переваги, домінування, супідрядності (основна 

і допоміжні функції); відношення функціональної рівнозначності або еквіва-

лентності; відношення сполучення (поєднання) (комбінована функція) тощо. 

У результаті структурно-функціонального підходу створюються моделі 

(описові, математичні, графічні) досліджуваної системи. 

3агальнонауковою методологією вивчення об’єкта дослідження є сис-

темно-діяльнісний підхід, який набув значного поширення в сучасних науко-

вих розробках. 3азначений підхід указує на певний компонентний склад люд-

ської діяльності. Серед найсуттєвіших її компонентів: потреба – суб’єкт – 

об’єкт – процеси – умови – результат. Це створює можливість комплексно 

дослідити будь-яку сферу людської діяльності. 

Діяльнісний підхід – це методологічний принцип, основою якого є ка-

тегорія предметної діяльності людини (групи людей, соціуму в цілому). 

Діяльність – форма активності, що характеризує здатність людини чи 

пов’язаних з нею систем бути причиною змін у бутті. Діяльність людини 

може розглядатися в загальному значенні цього слова як динамічна система 

взаємодії людини із зовнішнім середовищем, а також у вузькому, конкрет-

ному – як специфічна професійна, наукова, навчальна тощо форма активності 

людини, у якій вона досягає свідомо поставлених цілей, що формуються вна-

слідок виникнення певних потреб. 

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

спрямовані на зміни її діяльності у процесі діяльності. 

Будь-яка діяльність здійснюється завдяки множині взаємопов’язаних 

дій одиниць діяльності, що не розкладаються на простіші, внаслідок якої до-

сягається конкретна мета діяльності. 

Мета діяльності зумовлена певною потребою, задоволення якої потре-

бує певних дій. 

Завдання діяльності – це потреба, яка виникає за певних умов і може 

бути реалізована завдяки визначеній структурі діяльності, до якої належать: 

– предмет діяльності – елементи навколишнього середовища, які 

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



продукт діяльності; 

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

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

мули, що використовуються у певному виді діяльності; 

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

жаного продукту; 

– умови діяльності – характеристика оточення суб’єкта в процесі 

діяльності, соціальні умови, просторові та часові чинники тощо. 

– продукт діяльності – те, що є результатом трансформації пред-

мета в процесі діяльності. 

Означені системо-утворюючі компоненти характерні для будь-якої ді-

яльності як фізичної, так й інтелектуальної, і свідчать про її структуру. 

Зміст системно-генетичного підходу полягає в розкритті умов заро-

дження, розвитку і перетворення системи. 

Відносно новим фундаментальним методом пізнання є синергетичний 

підхід. 

Сутність синергетичного (синергійного) підходу полягає в дослідженні 

процесів самоорганізації та становлення нових упорядкованих структур. Він 

реалізується в дослідженні систем різної природи: фізичних, біологічних, со-

ціальних, когнітивних, інформаційних, екологічних та ін. 

Предметом синергетики є механізми спонтанного формування і збере-

ження складних систем, зокрема тих, які перебувають у стані стійкої нерівно- 

ваги із зовнішнім середовищем. У сферу його вивчення потрапляють нелі-

нійні ефекти еволюції систем будь-якого типу, кризи і біфукацїі – нестійкої 

фази існування, які передбачають множинність сценаріїв подальшого розви-

тку. 

3 позицій синергетичного підходу неможливо традиційними детермі-

ністськими методами вивчати розвиток складно-організованих систем. 

Як відомо, нестійкість системи розглядається як перешкода, що потре-

бує обов’язкового подолання. Жорсткі причинно-наслідкові зв’язки поступа-

льного розвитку мають лінійний характер. 

Сучасне визначається минулим, а майбутнє – сьогочасним. Синергети-

чний же підхід передбачає ймовірне бачення світу, базується на дослідженні 

нелінійних систем. 

Образ світу постає як сукупність нелінійних процесів. Ідея нелінійності 

включає багатоваріантність, альтернативність шляхів еволюції та її незворо-

тність. 3а допомогою синергетичного підкоду вивчають дисипативні (не-

стійкі, слабко-організовані) складні системи. Суть теорії нестабільності (те-

орії дисипативних структур) полягає в тому, що стан нерівноваги систем 

спричиняє порядок та безпорядок, які тісно поєднані між собою. 

Синергетичний підхід демонструє, яким чином і чому хаос може розг-

лядатися як чинник творення, конструктивний механізм еволюції, як з хаосу 

власними силами може розвиватися нова організація. 

7) Принцип єдності аналізу і синтезу. Аналіз по-грецькі означає ро-



зділення, а синтез – з’єднання. Саме за допомогою цих операцій предмет по-

дається як система. Аналіз первинний в пізнанні: оскільки об’єкт пізнання 

первісно подається нам як ціле. Наші органи чуттєвого сприйняття виступа-

ють як аналізатори (так вони і називаються в фізіології), що виділяють певні 

якості предмета. Аналіз і синтез можуть бути практичними (розбирання-зби-

рання), сенсорними (аналіз відчуттів і робота фантазії) і теоретичними (по-

нятійний аналіз і побудова цілісної теорії предмета). Вони можуть здійсню-

ватися у різних планах і відношеннях, відповідно задачам системного по-

дання предмета. Можливі кількісний, якісний, структурний, функціональний 

та інші види аналізу (і, відповідно, синтезу). 

Треба мати на увазі, що синтез складніше і важче аналізу: оскільки крім 

знання частин він вимагає розуміння їх міста і ролі в житті цілого. Кажуть, 

що в поганого механіка після збірки механізму залишаються «зайві» деталі. 

Для успіху в розумово-аналітичній діяльності достатньо засобів формальної 

логіки, і не випадково її творець Аристотель називав її саме аналітикою. А 

для правильного здійснення синтезу вже потребуються по суті, діалектична 

логіка (хоча часом її закони застосовуються несвідомо). 

8) Принцип єдності історичного і логічного заснований на переко-

нанні, що структура об’єкта є продуктом його еволюції і відбиває її основні 

етапи. Тому правильна теорія, розкриваючи «специфічну логіку» цієї струк-

тури, фактично відтворює його історію в стисненому й очищеному від випа-

дковостей вигляді. 

Принцип єдності історичного і логічного дозволяє науці зазирнути в 

такі далі, де пряме пізнання недоступно а ні найпотужнішим інструментам, а 

ні найхитромудрішій теорії. Він особлива важливий для тих наук, де усклад-

нена перевірка теорії досвідом і експериментом (космологія, загальна біоло-

гія і геологія, філософія історії, гуманітарні науки тощо). Історичне знання 

про предмет виконує тут роль такої емпіричної перевірки; з іншого боку, ана-

ліз предмета в його розвинутій формі проясняє можливості його історичного 

розвитку. Цю ідею К. Маркс виразив у афоризмі «Анатомія людини є ключ 

до анатомії мавпи». Вона конкретизується, наприклад, у вигляді принципу 

актуалізму в геології і антропного принципу в космології. Перший з них стве-

рджує, що сучасні процеси в геологічних структурах дають ключ до розу-

міння минулого Землі; другий вказує, що структура і властивості Метагала-

ктики на ранніх стадіях її розвитку повинні покладатися такими, щоб вони 

допускали в майбутньому появу розумних істот. 

9) Принцип сходження від абстрактного до конкретного доповнює 

і конкретизує розглянутий вище принцип єдності аналізу і синтезу, оскільки 

абстрагування є вид аналізу, при якому виділяються сторони предмета, які в 

дійсності самостійно не існують: колір, сутність, вартість тощо. Згідно да-

ного принципу, кожна з таких сторін у розглядуваному предметі повинна ви-

ділятись і вивчатись по окремості, потім результати дослідження синтезу-

ються в конкретний образ, який розкриває сутність і перспективи розвитку 

даного предмета. Наприклад, відкривши нову речовину, ми повинні всебічно 



дослідити його хімічний склад, можливість утворення ізомерів, характерис-

тики кристалічної будови і тип його симетрії, межі фазових станів і особли-

вості їх зміни, міцність, твердість, ковкість, відбивну здатність, поведінку в 

різних обставинах і в різних реакціях тощо. Тільки тоді можна мати про нього 

ясне цілісне уявлення, знайти йому правильне місце в класифікації речовин, 

побудувати його повну теорію і вдало передбачати його поведінку в нових 

обставинах. 

 

Загальні поняття про наукову діяльність 

 

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

здобуття і використання нових знань. Вона існує в різних видах: 

1) науково-дослідницька діяльність; 

2) науково-організаційна діяльність; 

3) науково-інформаційна діяльність; 

4) науково-педагогічна діяльність; 

5) науково-допоміжна діяльність та ін. 

Кожен із зазначених видів наукової діяльності має свої специфічні фу-

нкції, завдання, результати роботи. 

У межах науково-дослідницької діяльності здійснюються наукові дос-

лідження. 

Наукове дослідження – це вивчення конкретного об’єкта, явища або 

предмета з метою розкриття закономірностей його виникнення і розвитку, 

що є основою формування нових наукових знань. 

Наукове дослідження – цілеспрямоване пізнання, результати якого 

виступають як система понять, законів і теорій. 

Основою наукових досліджень є об’єктивність, можливість відтво-

рення результатів, їх доказовість та точність. 

Розрізняють такі етапи наукових досліджень: 

 попередній аналіз існуючої інформації з досліджуваного питання; 

 формулювання вихідних гіпотез та їх теоретичний аналіз; 

 планування і організація досліду та його проведення; 

 аналіз та узагальнення результатів; 

 перевірка вихідних гіпотез на основі досліджених факторів, остаточне 

формулювання нових закономірностей і законів, пояснення та наукові перед-

бачення; 

 впровадження пропозицій у виробництво (для прикладних дослі-

джень). Розрізняють три основних взаємопов’язаних рівні досліджень – ем-

піричний, теоретичний та описово-узагальнюючий. 

На емпіричному рівні дослідження проводяться за допомогою спосте-

реження за явищами в природних умовах. З часом їх наслідки накопичуються 

і стають джерелом теоретичних уявлень, що є основою для побудови теорій. 

На теоретичному рівні досліджень синтезуються знання, формуються 

загальні закономірності у певній галузі знань. 



На описово-узагальнюючому рівні досліджень, досліди не здійснюють 

а описують явища, які спостерігаються безпосередньо у природі, поза дослі-

дом. 

Залежно від пізнавальної або практичної мети наукові дослідження 

умовно поділяють на фундаментальні, пошукові та прикладні (рис. 2.2). 

В пошукових дослідженнях зазвичай відома мета запланованої роботи, 

більш-менш зрозумілі теоретичні основи, але аж ніяк не конкретні напрямки. 

В процесі таких досліджень підтверджуються теоретичні припущення і ідеї. 

За допомогою пошукових досліджень обґрунтовується можливість застосу-

вання в сучасних умовах висунутих фундаментальних закономірностей і від-

криттів. 

 

 
 

Рис. 2.2 – Класифікація наукових досліджень 



 

Прикладні наукові дослідження – наукова і науково-технічна діяль-

ність, спрямована на здобуття і використання знань для практичних цілей. 

Прикладні дослідження на 80÷90 % дають результати, придатні для подаль-

шої практичної діяльності. 

Наукові дослідження здійснюються з метою одержання наукового ре-

зультату. 

Науковий результат – нове знання, здобуте в процесі фундаменталь-

них або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової 

інформації у формі наукового звіту, наукової праці, наукової доповіді, нау-

кового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослі-

дження, наукового відкриття тощо. 

Науково-прикладний результат – нове конструктивне чи технологі-

чне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, яке впро-

ваджене або може бути впроваджене у суспільну практику. 

За результатами прикладних досліджень складається і оформлюється 

науковий звіт, який містить узагальнення результатів усіх етапів досліджень 

і рекомендації з розробки нової техніки. 

Науково-прикладний результат може мати форму звіту, ескізного про-

екту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну 

продукцію, натурного зразка тощо.  


